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REGENT SEVEN SEAS CRUISES® ONTHULT ONE-OF-A-KIND EXCURSIES 
Exclusief voor het inaugurele seizoen van Seven Seas SplendorTM 65 nieuwe excursies 

 

Amsterdam, 1 juli 2019 – Regent Seven Seas Cruises® heeft 65 nieuwe excursies onthuld voor 

Middellandse en Noord-Europese cruises. De unieke excursies die ontwikkelt zijn in samenwerking 

met lokale touroperators zijn exclusief voor gasten die meevaren tijdens het inaugurele seizoen van 

Seven Seas SplendorTM in 2020. In 2021 worden de excursies toegevoegd aan de rest van de schepen 

uit de Regent Seven Seas Cruises vloot. Of je nu Kroatië, Frankrijk of Spanje bezoekt, met Regent 

Seven Seas Cruises ontdek je een bestemming altijd tot in de puntjes! 

 

Vlieg met een helikopter over het prachtige platteland net buiten Monaco naar een onvergetelijke 

maaltijd bij La Bastide de Moustiers, van de beroemde Franse chef Alain Ducasse. Liever vaste grond 

onder de voeten hebben? Kies dan voor de excursie waarbij je rondtoert door La Cadiere d’Azur op 

een elektrische fiets en op zoek gaat naar de lekkerste wijngaarden rondom Toulon, Frankrijk. Of 

ontdek hoe mooi de omgeving rondom Sorrento in Italië is en bewonder Caravaggio’s meesterwerk, 

Sette opere di Misericordia, tentoongesteld bij Pio Monte della Misericordia in Naples. En voor wie 

denkt dat enkel haggis te vinden is in de Schotse keuken, komt bedrogen uit tijdens een kookles van 

een meester-chef in Greenock, Schotland.  

 

Jason Montague, voorzitter en CEO van Regent Seven Seas Cruises, zegt: “We werkten samen met de 

beste lokale touroperators van de regio om unieke en memorabele ervaringen te creëren die tijdens 

het inaugurele seizoen van Seven Seas Splendor voor ongeëvenaarde ervaringen voor onze gasten 

zullen zorgen. Veel van deze excursies worden voor het eerst aangeboden door onze touroperator 

partners en zijn nieuw voor reizigers in het luxesegment. Met meer dan de helft van deze ervaringen 

in Regent’s Free Unlimited Shore Excursions programma is het nieuwe aanbod nog een voorbeeld van 

hoe Seven Seas Splendor luxe zal perfectioneren.” 

 

De volgende excursies in Frankrijk, Spanje en Griekenland bieden enerverende ervaringen en zijn 

volledig bij de cruise prijs inbegrepen: 

 
 DE CHARMANTE DORPJES FONTAINE DE VAUCLUSE EN L’ISLE SUR LA SORGUE 

(Frankrijk)  
Ontdek de twee charmante dorpen in Marseille, Frankrijk die in de Provence regio met elkaar 

verbonden zijn door de slingerende Sorgue Rivier. De oorsprong van de rivier is een bron in het 

dorp Fontaine de Vaucluse dat een grote hoeveelheid turquoise water door het prachtige 

landschap van de Provence verplaatst. Het is de snelst stromende rivier van Frankrijk. In de jaren 

40 probeerde Jacques Cousteau de onderwatergelegen bron te bereiken, maar keerde terug 

omdat de stroming te sterk was. Reizigers kunnen de bekende bron en andere 

bezienswaardigheden van het oude dorp, dat al lang kunstenaars en schrijvers inspireert, bekijken.  

 
 AKOESTISCHE FLAMENCO EN DE MIJNEN (Spanje) 

Deze unieke tour door een oude mijn gaat samen met een ondergrondse flamenco 

muziekvoorstelling opgedragen aan de mijnindustrie. De Carthagers en Romeinen mijnde 2.000 

jaar geleden al in het gebied rondom Parque Minero. Het mijnwerk bereikte zijn hoogtepunt in de 

19de-eeuw, zoals gasten zullen ontdekken tijdens de wandeling door het enorme stelsel van 

grotten in de Agrupa Vicenta-mijn. De akoestiek onder de grond is uitstekend voor 
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flamencomuziek.  

 

 EEN BEZOEK AAN DE AMBELONAS WIJNGAARD (Griekenland) 
Bezoek een eeuwenoud landgoed in Corfu’s vruchtbare binnenland en proef wijnen en organische 

lekkernijen die de passie voor het behouden van traditionele productiemethoden van de 

eigenaren reflecteren. Vanaf de pier is het een korte, prachtige rit naar het binnenland van Corfu, 

een vruchtbaar agrarisch gebied dat een inspiratie is geweest voor de bijnaam van het eiland – het 

Smaragdgroene Eiland. Bij het Ambelonas landgoed worden gasten verwelkomt met een kop 

kruidenthee dat hoog aangeschreven staat voor zijn verfrissende, herstellende kwaliteiten. Tijdens 

de tour lopen de gasten door de wijngaard op het landgoed met één van de eigenaren en leren zij 

over de twee verschillende druivensoorten die daar groeien; de rode skopelitiko en de witte 

kakotrygis. Een hoogtepunt van deze toer is de wijnproeverij dat gepaard gaat met delicatessen 

die geproduceerd worden op het landgoed.  

 
Regent Seven Seas Cruises biedt ook nog verschillende excursies waarvoor een supplement betaald 

moet worden en een once-in-a-lifetime ervaring bieden: 

 

 CARAVAGGIO EXCLUSIEF BEZOEK AAN PIO MONTE (Italië) 
Bewonder Sette opere di Misericordia (de Zeven Werken van Genade) in Napels. Caravaggio’s 

olieschilderij beeldt de zeven daden van goedheid uit op een groot canvas. Een curator geeft meer 

informatie over de artistieke significantie van het schilderij. Met de Vesuvius op de achtergrond 

wandelen de gasten door het dorp naar het 100-jaar oude restaurant, La Bersagliera, voor de lunch 

aan de prachtige waterkant. (€202 per persoon) 

 

 MOSSELPROEVERIJ PER SPEEDBOOT (Montenegro) 
Cruise door de fraaie Baai van Kotor in Montenegro naar het eilandje Gospa od Škrpjela (Onze 

Vrouwe van de Rotsen) en proef zoetwater mosselen bij de kwekerij die de mosselen groeit en 

oogst. De ontspannen boottocht zal bijzonder schilderachtig zijn, vooral bij aankomst bij Onze 

Vrouwe van de Rotsen, een klein, kunstmatig eilandje. Het eiland is gemaakt ter nagedachtenis 

aan schippers uit het plaatsje Perast, dat recht tegenover de baai ligt. De Baai van Kotor staat 

bekend om Montenegro’s beste mosselen, gasten krijgen hier een blik achter de schermen bij een 

commerciële mosselkwekerij. (€114 per persoon)  

 

 ELEKTRISCHE FIETS IN DE WIJNGAARDEN VAN LA CADIERE D’AZUR (Frankrijk) 
Stap op een elektrische fiets vanaf het betoverende dorpje La Cadiere d’Azur in Frankrijk door de 

wijngaarden van de Bandol-regio om een selectie van karakteristieke wijnen en fougasse te 

proeven. De elektrische fiets zorgt voor een ontspannen fietstochtje waarbij de heuvels 

moeiteloos overwonnen worden. (€175 per persoon) 

 

Alle 65 nieuwe excursies kunnen hier worden gevonden. Zie alle Regent cruises hier.  
 
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie 
Voor meer informatie en/of hoge resolutie beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met:   
 
USP Marketing PR / Regent Seven Seas Cruises Benelux 
Contact  Manon van Brecht 
Telefoon  +31 (0)20 42 32 882 
Email   rssc@usp.nl   
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Over Regent Seven Seas Cruises  
Regent Seven Seas Cruises biedt luxe reizigers een ongeëvenaarde ervaring. De moderne vier-schepen vloot van 
de cruisemaatschappij bezoekt meer dan 450 iconische en meeslepende bestemmingen over de hele wereld. In 
2020 wordt Seven Seas Splendor als vijfde schip toegevoegd en de rederij groeit vervolgens met een zesde schip 
in 2023. Regent Seven Seas Cruises biedt cruises aan waarbij vrijwel alles inclusief is, met all-suite accommodatie, 
de grootste verscheidenheid aan onbeperkte gratis excursies in iedere haven, ongelimiteerde Wi-Fi, persoonlijke 
service, exquise cuisine, kwaliteitswijnen en sterke dranken, fooien en zelfs een hotelnacht voorafgaand aan de 
cruise voor gasten die verblijven in Concierge-suites en hoger. Regent Seven Seas Cruises heeft een een $125 
miljoen renovatieprogramma voltooid om de gehele vloot te upgraden naar het niveau gezet van  Seven Seas 
Explorer. 

 


