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REGENT SEVEN SEAS CRUISES® ONTHULT STIJLVOL EINDRESULTAAT 
SEVEN SEAS NAVIGATOR®  

Consistent met de vloot, maar toch volledig uniek 
  
Amsterdam, 10 juli 2019 – De meest vooraanstaande luxueuze cruiserederij, Regent Seven Seas 
Cruises®, onthult haar verbeterde Seven Seas Navigator® na een twee weken durende modernisering 
in Brest, Frankrijk. Het all-suite schip, dat plaats biedt aan 490 gasten, heeft nu onder andere 
vernieuwde restaurants en spafaciliteiten. Ook de gezamenlijke ruimtes en suites hebben een 
opknapbeurt ondergaan. Deze modernisering is de laatste in een reeks vernieuwingen die de 
afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd op het schip.  

“Wanneer gasten aan boord stappen van Seven Seas Navigator ervaren ze direct de elegante stijl en 

beroemde aandacht voor detail waar Regent, met haar intieme luxueuze schepen, bekend om staat”, 

vertelt Jason Montague President en CEO van Regent Seven Seas Cruises. “Seven Seas Navigator past 

nu perfect bij het consistente uiterlijk en gevoel van onze vloot, maar toch met speciale details die 

haar ook volledig uniek maken”.  
  
Restaurants 
Het Amerikaans steakhouse restaurant, Prime 7, is favoriet bij veel gasten en heeft een volledig nieuwe 

uitstraling gekregen. De koningsblauwe muren met gouden accenten, lichte leren stoelen en prachtige 

houten vloer maken het restaurant tot een elegant decor waar gasten genieten van de beste steaks en 

verste vis. De kunstwerken, marmeren beelden en bijzonder vloerpatronen vormen de kers op de taart 

in dit tot in de puntjes uitgewerkte restaurant. 
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Prime 7 

 

Gezamenlijke ruimtes 
De Navigator Lounge is een van de twee lounges die een herinrichting is ondergaan. De meubels 

creëren nu meer ruimte en zorgen er daarmee voor dat er altijd zitplekken beschikbaar zijn voor de 

gasten. Neem plaats en geniet van een verse koffie overdag of een frisse cocktail rond de piano in de 

middag en avond. Naast de Navigator Lounge, ziet ook de Stars Lounge er weer uit als nieuw. De 

meubels en het tapijt zijn aangepast en ook is er opnieuw behangen, ditmaal in rosé en champagne 

tonen met gouden accenten. Bij de marmeren tafels, die fonkelen onder de dansvloerlichten, genieten 

gasten van een lekker drankje of wagen ze een dansje voor aanvang van het diner of juist na een 

optreden in het Constellation Theatre. 

 



Navigator Lounge 

Seven Seas Navigator heeft in haar geheel daarnaast een upgrade gekregen in de vorm van nieuw 

tapijt, modern behang en een hedendaags design in de gangen. Verder zijn de liften uitgerust met 

Italiaanse marmeren vloeren en zijn er kunstwerken geplaats in de gastenvertrekken.   
  
Spa 
De spa is een oase van rust en stilte, met een vernieuwde ingang die bekleed is met stenen tegels en 

een uitnodigende lichthouten desk waar personeel de bezoekers met liefde ontvangt en begeleidt in 

het kiezen van een behandeling. Ook de behandelruimtes zijn een upgrade ondergaan en bieden nu 

de perfecte omgeving voor volledige ontspanning. De beautysalon is vergroot en beschikt nu over een 

speciale pedicure en manicure ruimte met volledige glaswand die zorgt voor een fantastisch uitzicht 

over de zee. 

 



Spa 

 

Suites 
De ingangen van de suites zijn uitnodigend met haar warme donkere houten vloeren. De kasten 

beschikken nu over nog meer lades voor extra ruimte, erg handig voor gasten die mee varen voor een 

langere tijd. Daarnaast beschikken de suites over nieuw tapijt, stoffering en maken de gerenoveerde 

teakhouten privébalkons de volledige cruise ervaring compleet. Ook buiten het zicht van de gasten zijn 

er verbeteringen doorgevoerd in de vorm van vernieuwde airconditioning en waterleidingen.  
  
Het schip is nu volledig van boeg tot achtersteven aangepakt en daarmee is de drie jaar durende 

upgrade voltooid. Sinds 2016, heeft Regent Seven Seas Cruises meer dan $150 miljoen geïnvesteerd in 

het upgraden en moderniseren van haar vier uitstekende schepen zodat de rederij haar positie kan 

behouden als leider in luxe cruises met haar onevenaarbare aanbod.  
  
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 
 

 
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 voegt Seven Seas Splendor een vijfde schip toe en 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 
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