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VIJF GLOEDNIEUWE THEATERSHOWS OP SEVEN SEAS SPLENDOR® 

Regent Seven Seas Cruises® onthult hoogstaand entertainment en luxueuze lounges op nieuwste schip 

 

Amsterdam, 30 juli 2019 – De meest vooraanstaande luxueuze cruiserederij, Regent Seven Seas 

Cruises®, onthult haar vijf nieuwe theatershows. De voorstellingen gaan in première wanneer Seven 

Seas Splendor® voor het eerst uitvaart in februari 2020. Van rock en country musicals tot verhalen 

over avontuur en romantiek of zelfs thrillers vol intriges; het programma is enorm gevarieerd en 

stuk voor stuk geproduceerd door Regent’s eigen theaterteam. Het ultramoderne Constellation 

Theater is het decor voor de verschillende producties, gevestigd op dek 4 en 5 van Seven Seas 

Splendor®. 

 

“Onze aangrijpende en bovenal onvergetelijke theaterproducties op Seven Seas Splendor® zijn 

ongeëvenaard in de luxe cruisewereld”, vertelt Jason Montague President en CEO van Regent Seven 

Seas Cruises. “De shows zijn gecreëerd en geproduceerd door ons team bestaande uit Broadway 

choreografen en regisseurs. Speciaal voor onze gewaardeerde gasten hebben we de meest 

getalenteerde muzikanten en performers opgetrommeld om vijf fantastische shows neer te zetten.” 

 
Diamond Run – Tijdens deze spannende voorstelling volgt het publiek een mysterieuze man die de 

hele wereld afreist met als doel het opsporen van een onschatbare blauwe diamant en de prachtige 

juwelendief die het pronkstuk in haar bezit heeft. De spannende show bevat nummers van Madonna, 

Tina Turner, Duran Duran, Shirley Bassey en meer. 

 
Boogie Wonderland – New Yorks meest populaire radiostation viert Disco Day en kondigt een 

extravagant one-night-only discofeest aan in de beste club van de stad. Boogie Wonderland vertelt het 

verhaal van vier vrienden die zich op deze dag dansend en zingend door de City bewegen. 

 
Crossroads – Ergens op de weg tussen Nashville en Los Angeles ligt het “Crossroads Warehouse”, een 

plek waar al jarenlang een strijd woedt tussen country- en rockfans. De best rock en country hits 

passeren de revue in een hevige battle. 

 
Divos & Divas – De Regent Production Cast en het Regent Signature Orchestra brengen een ode aan 

de beste vrouwelijke en mannelijke zangers van de laatste zeven decennia. Gasten luisteren naar de 

favoriete nummers uit het repertoire van de meest iconische artiesten aller tijden.  
 
Bohemian Soul – Een groep avontuurlijke reizigers gaan de zon achterna en ontdekken tijdens hun 

tocht de meest bijzondere lokale culturen. Bohemian Soul nodigt het publiek uit mee op reis te gaan 

langs een enorm scala aan unieke muziek en dansstijlen van over de hele wereld.  

 

Seven Seas Splendor® Enterainment Lounges  
Naast de vijf shows zijn er ook vier nieuwe lounges aan boord van Seven Seas Splendor® onthult. De 

Splendor Lounge heeft een uitnodigende atmosfeer, signature cocktails en comfortabele stoelen. De 

perfecte plek voor een drankje voorafgaand aan een luxueus diner in Compass Rose. De Observation 

Lounge geeft gasten overdag het gevoel dat ze zich in een betoverende Engelse tuin begeven met een 

fantastisch uitzicht vanaf dek 11. ’s Avonds is het een elegante ruimte met kroonluchter en pianist. De 

Meridian Lounge is een ware showstopper; met haar fijne ambiance en uitgebreide bar inclusief de 

meest unieke cocktails is dit de perfecte locatie om een drankje te doen voor een show in het 



 
Constellation Theater. Sluit je avond af in het Casino. Geïnspireerd door de meest iconisch plekken, 

van Las Vegas tot Monte Carlo, heeft deze ruimte alle ingrediënten voor een vermakelijke avond. 

 

’s Avonds worden alle vier de lounges overspoelt met resident muzikanten en entertainers, maar ook 

krijgen gasten de mogelijkheid om te dansen, karaoke te zingen, spelletjes te spelen en nog veel meer.  

 
Over Seven Seas Splendor 
Wanneer Seven Seas Splendor in februari 2020 wordt gelanceerd, zal het een nieuw niveau van 

elegantie in de cruise-industrie brengen en de luxueuze ervaring voor reizigers perfectioneren. Gasten 

zullen genieten van inspirerende publieke ruimtes, evenals 375 prachtig ingerichte suites met balkon, 

variërend van de 28m² grote Veranda Suite tot de royale 413m² grote Regent Suite. Elk onderdeel van 

het schip heeft een onderscheidende uitstraling met geavanceerde ontwerpdetails die een prachtige 

en ontspannende omgeving creëren voor gasten terwijl ze langs de bestemmingen varen in de 

Middellandse Zee, Noord-Europa, Azië, het Caribisch gebied en Noord-Amerika. 

 

Bij het openen van reserveringen voor Seven Seas Splendor's openingsseizoen in april 2018 had Regent 

Seven Seas Cruises de beste boekingsdag in het 26-jarige bestaan van het bedrijf. Dit is een stijging van 

32 procent ten opzichte van het vorige record. Voor meer informatie over Regent Seven Seas Cruises 

neem dan contact op met een professionele reisagent.  
 
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. 

 
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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