
 

  

 

CELEBRITY EDGE NADERT FLORIDA EN DE CARAÏBEN 
    

  

 Celebrity Edge op weg naar Florida 

 Celebrity’s nieuwe terminal T25 in Fort Lauderdale wordt haar thuishaven 

 Winterseizoen in de Caraïben, zomer in de Middellandse Zee 

Celebrity Edge heeft de Chantiers de l’Atlantique in Saint-Nazaire verlaten en bereikt 

volgende week haar thuishaven in Florida. Aan boord bevinden zich 1.400 

bemanningsleden aangevuld met technici van de Franse scheepswerf die de laatste 

details afwerken vooraleer de eerste gasten aan boord arriveren. Na haar trans-

Atlantische reis van 4.000 zeemijlen wordt het nieuwe vlaggenschip van Celebrity 

Cruises op maandag 19 november in Port Everglades (Fort Lauderdale) verwacht. 



 

Celebrity Edge is het eerste schip van een nieuwe, revolutionaire Celebrity-klasse 

die conventies omverwerpt met een unieke indeling, gericht op de zee en de 

bestemming. Een van de hoogtepunten is de Magic Carpet, een ontmoetingsplaats 

die over de zijkant van het schip hangt en dienst doet als lounge, al fresco-restaurant 

en Destination Gateway voor de verkenning aan land. 

  

De hutten op Celebrity Edge zijn tot 70% groter dan op andere schepen. In de Infinite 

Veranda-hut kunnen gasten met een druk op de knop de woon- en balkonruimtes 

samenvoegen. Het aanbod aan suites werd fors uitgebreid met onder meer Edge 

Villa’s met twee verdiepingen en een privédompelbad en Iconic Suites met twee 

slaapkamers, twee badkamers en enorme buitenterrassen. Gasten die in de Suite 

Class reizen, genieten van The Retreat Lounge, The Retreat Sundeck en het 

suiterestaurant Luminae. 

  

Het nieuwe vlaggenschip van Celebrity Cruises zal in Fort Lauderdale afmeren aan 

Terminal 25 (T25), speciaal ontworpen voor de ontvangst van Celebrity Edge. De 

hoogtechnologische terminal garandeert een naadloos incheckproces en sluit op het 

vlak van design en beleving perfect aan bij het revolutionaire cruiseschip. 

 

Na de inhuldigingsplechtigheden en enkele introductiecruises zal Celebrity Edge 

vanaf 9 december vanuit Port Everglades elke zondag naar de Oostelijke en 

Westelijke Caraïben varen. Gasten bezoeken op deze weekcruises onder meer Key 

West in Zuid-Florida, Cozumel en Puerto Costa Maya in Mexico, George Town op de 

Kaaimaneilanden, San Juan in Puerto Rico, Philipsburg op Sint-Maarten en Tortola 

op de Britse Maagdeneilanden. 

 

Na haar inaugurele seizoen in de Caraïben vat Celebrity Edge op 28 april 2019 een 

nieuwe trans-Atlantische oversteek aan richting Europa voor een zomerseizoen in de 

Middellandse Zee. Het cruiseschip zal tussen mei en oktober cruises van 7, 10 en 11 

nachten verzorgen vanuit Civitavecchia (Rome) en Barcelona. Voor brochures en 

reservaties kunnen vakantiegangers contact opnemen met hun reisagent en met 

Cruise Connection die in België en het Groothertogdom Luxemburg optreedt als 



 

generaal verkoopagent voor Celebrity Cruises. 

   

 

Download media folder  
 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Copyright © 2018 Cruise Connection, All rights reserved.  

You are in this list due to press list  

 

Our mailing address is:  

Cruise Connection 

Koningin Astridlaan 72 

Kontich 2550  

Belgium 

 

Add us to your address book 

 

 

 

    

 

 

https://cruiseconnection.us18.list-manage.com/track/click?u=f36db97e9b46bc85c53a3067e&id=77bbdc8b60&e=6f35387b65
https://cruiseconnection.us18.list-manage.com/vcard?u=f36db97e9b46bc85c53a3067e&id=590faf045e
https://cruiseconnection.us18.list-manage.com/track/click?u=f36db97e9b46bc85c53a3067e&id=b01be61482&e=6f35387b65
https://cruiseconnection.us18.list-manage.com/track/click?u=f36db97e9b46bc85c53a3067e&id=8b84117721&e=6f35387b65
https://cruiseconnection.us18.list-manage.com/track/click?u=f36db97e9b46bc85c53a3067e&id=8e9dc725f1&e=6f35387b65
https://cruiseconnection.us18.list-manage.com/track/click?u=f36db97e9b46bc85c53a3067e&id=a7711f1a22&e=6f35387b65

