
  

 

Revolutionaire herinrichting 

Celebrity Summit 
    

  

   

 Hutten en suites krijgen eigentijds design 

 Nieuwe inrichting voor alle bars, restaurants, casino en wellnesscentrum 

 Suitegasten genieten in The Retreat van eigen zonnedek en nieuwe lounge 

Celebrity Cruises heeft de Celebrity Summit opnieuw in de vaart genomen. Het 

cruiseschip verbleef maar liefst 31 dagen in het droogdok in de Bahama’s waar het 

helemaal werd vernieuwd in het raam van The Celebrity Revolution. CEO Lisa Lutoff-

Perlo: “Celebrity Summit is een van de meest populaire schepen  binnen onze vloot. 

Ze ziet er nu nog beter uit met gemoderniseerde publieke ruimtes en nieuwe 

belevingen. Celebrity Summit is het eerste schip waar onze samenwerking met het 

American Ballet Theatre en chef Daniel Boulud tot leven komt.” 

 

Bij het hertekenen van de passagiershutten en suites aan boord van de Celebrity 

Summit heeft de rederij alles in het werk gesteld om de gastenbeleving te verbeteren 



met Celebrity’s eXhale-beddengoed en luxueuze cashmere matrassen, nieuwe 

badkamers en aangepast meubilair. Designer Kelly Hoppen die eerder al de leiding 

had over het interieur op de Celebrity Edge, stond in voor de herinrichting van de 

suites, The Retreat Sundeck met bubbelbaden, cabana’s, zonnebedden en 

kunstwerken en The Retreat Lounge. In deze voormalige Michael’s Club kunnen de 

suitegasten terecht voor gratis drankjes, gastronomische hapjes en een 

conciergeservice. Op de werf werden ook 30 extra kajuiten toegevoegd, waaronder 

nieuwe AquaClass-kajuiten, buiten- en binnenhutten. 

 

Het bekende New-Yorkse designbureau BG Studio International nam de publieke 

ruimtes voor zijn rekening. Het buffetrestaurant Oceanview Café kreeg een meer 

open concept, meer zitplaatsen en een wereldwijd geïnspireerd culinair aanbod. Het 

hoofdrestaurant werd gerevitaliseerd met nieuwe verlichtingsarmaturen en een 

opvallend plafondontwerp. De Rendezvous Lounge is de perfecte spot voor 

entertainment en evenementen. De Sunset Bar wordt de plek om te dineren en van 

cocktails te nippen met uitzicht op de oceaan. In de Canyon Ranch at Sea 

ondergingen de spa, het fitnesscentrum, het kapsalon, de Perzische tuin en de 

behandelingskamers een transformatie. Verder werden de boetieks, de Casino Bar, 

de kunstgalerij en de fotoshop opgefrist. Het volledige schip werd uitgerust met de 

supersnelle Xcelerate Wi-Fi. Alle accommodatie werd voorzien van RFID-

vergrendelingstechnologie met digitale sleutel. 

 

Celebrity Summit verzorgt tijdens het winterseizoen cruises vanuit San Juan (Puerto 

Rico) door de Caraïben. Voor de zomer positioneert de rederij het vernieuwde schip 

in Port Bayonne (New York) voor afvaarten naar Bermuda en Canada. In oktober 

keert de Summit terug naar San Juan. 

 

Na de Celebrity Millennium is de Celebrity Summit het tweede schip dat wordt 

vernieuwd in het raam van The Celebrity Revolution. Dit mei volgt nog de Celebrity 

Equinox. In 2020 zijn de Celebrity Silhouette, Celebrity Eclipse, Celebrity 

Constellation en Celebrity Infinity aan de beurt. Tegen 2023 moeten alle schepen 

van de Millennium- en Solstice-klasse zijn vernieuwd naar het model van de Celebrity 

Edge en Celebrity Apex. Aan de herinrichting van de negen schepen hangt een 

prijskaartje van ruim 500 miljoen USD. 



 

 

In de mediafolder vindt u het Engelstalige persbericht alsook een selectie foto's. Voor 

verder inlichtingen en bijkomend fotomateriaal kan u steeds terecht bij Cruise 

Connection, de generaal agent voor Celebrity Cruises in België en het 

Groothertogdom Luxemburg. 
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