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NORWEGIAN SPIRIT ONDERGAAT RENOVATIE VAN $100 MILJOEN 

  
-Norwegian Spirit van januari tot februari 2020 in Marseille voor renovaties van boeg 
tot achtersteven, inclusief alle restaurants, staterooms en openbare ruimtes- 

  
Amsterdam, 29 oktober 2019 – Norwegian Cruise Line, innovator binnen de cruisewereld, 

kondigde gisteren aan dat Norwegian Spirit een volledige renovatie zal ondergaan in het kader 

van het programma The NorwegianEdge®. Hiermee laat NCL opnieuw zien dat het zich inzet om het 

kwaliteitsniveau van de hele vloot verder te verhogen. Het schip wordt ingezet op exotische 

vaarroutes op drie continenten – Europa, Afrika en Azië. 

 

 
Norwegian Spirit gaat op 2 januari in het Franse Marseille in droogdok voor een miljoenen dollar 

kostende renovatie van boeg tot achtersteven. Tijdens de 40-dagen durende renovatie wordt het schip 

voorzien van 14 nieuwe restaurants, nieuwe staterooms en een grotere Mandara Spa. Ook worden er 

nieuwe eetgelegenheden geïntroduceerd die bij de cruiseprijs zijn inbegrepen zoals het 

hoofdrestaurant, Taste, het 24-uurs eetcafé, The Local Bar and Grill, het Garden Café met drie 

buffetmaaltijden per dag, de Great Outdoors Bar en Waves Pool Bar. De Bliss Ultra Lounge maakt 

haar debuut evenals de Spinmaker Lounge, inclusief een HumidorCigar Lounge.  
  
Even bijkomen 

http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYZWGFL7YhqcIuEYSPhZiM80Y8Dmdp%2BxB%2Bb8wKvKZj4%2BkSrJZGOKKZnHL%2B4W7ABYAQw%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.ncl.com%2Fnorwegian-edge&I=20191029100328.0000012d16f6%40mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkYjgwZTY5ZGVjNGE4NGE4ODJiODAyNzs%3D&S=-4lJk4KzNZvVmWglUaDcGDGPeD_2z0uvEIbqUnZuMeY


Splash Academy, het waterpark voor kinderen, wordt vervangen door een adult-only spa Spice H2O. 
Overdag is dit een lounge met twee nieuwe jacuzzi's en een bar, en 's avonds verandert het in een 
centrum voor entertainment. De Mandara Spa wordt tweemaal zo groot als voorheen en krijgt een 
ontspanningsruimte bieden met verwarmde ligstoelen, een nieuwe jacuzzi-ruimte, en faciliteiten voor 
sauna, stoom- en watertherapie. In Pulse Fitness Center kunnen gasten aan boord van het schip hun 
fitnessroutine bijhouden.  
  
Italiaanse dinerervaring 
Onda by Scarpetta, bekend van de Scarpetta restaurants in onder andere New York, wordt net als op 
Norwegian Encore ook op Norwegian Spirit gelanceerd. Gasten genieten aan boord van de rijke 
smaken waar een modern Italiaans restaurant bekend om staat.  
  
Nieuwe ervaringen voor gasten 
“Nu we steeds weer nieuwe innovatieve schepen in onze vloot opnemen, zoals de Norwegian Encore 
die volgende maand zijn debuut maakt, zijn we meer dan ooit vastberaden ervoor te zorgen dat de 
nieuwe ervaringen voor onze gasten ook op onze veel bereisde schepen beschikbaar zijn”, vertelt 
Kevin Bubolz, Managing Director Europe. “Wij werken enthousiast aan het vernieuwen van de 
ervaringen aan boord van de Norwegian Spirit, zodat het schip een pijler kan blijven vormen waarop 
vele onvergetelijke herinneringen berusten die onze gasten overhouden aan hun cruises naar een 
aantal van de meest exotische bestemmingen ter wereld.”  
  
Met uitgebreide vaarroutes van acht tot 24 dagen, waarbij een aantal van de populairste 
bestemmingen op drie continenten – Europa, Afrika en Azië – worden aangedaan, zal de Norwegian 
Spirit Marseille verlaten met een nieuwe beschildering op de romp en meer geraffineerde, op 
volwassenen gerichte faciliteiten aan boord. Het is het eerste schip uit de vloot van NCL dat koers zal 
zetten naar het Indonesische Bali (CelukanBawang), Jakarta en Soerabaja; het Japanse Beppu, 
Kumamoto, Nagoya en Tokyo; Taipei (Keelung) in Taiwan; en Yangon in Myanmar. Na twee 20-
daagse, exotische expedities naar Griekenland, Israël, Egypte en Abu Dhabi vanuit Rome 
(Civitavecchia); en de Seychellen, Madagaskar en Zuid-Afrika vanuit Dubai; zal het schip de rest van 
het jaar 2020 doorbrengen met een reeks vaarroutes vol prachtige bestemmingen in Zuidoost-Azië. 
  
Klik hier voor video’s over de renovaties van Norwegian Spirit. 
  
### 
  
Neem voor meer informatie, of het boeken van een cruise contact op met een reisprofessional. Bel 
888-NCL-CRUISE (625-2784) of bezoek www.ncl.com. Bezoek het mediacentrum voor het laatste 
nieuws en exclusieve inhoud. Volg NCL op Facebook en Instagram via @NorwegianCruiseLine en via 
YouTube 
  
Over Norwegian Cruise Line 

Norwegian Cruise Line, de innovator op het gebied van cruises, breekt al meer dan 51 jaar alle 
grenzen op het gebied van traditioneel cruisen. De rederij voerde Freestyle Cruising in – waarmee ze 
gasten aan boord veel vrijheid en flexibiliteit bieden. Zo zijn er geen vaste tijden voor het diner en 
entertainment en zijn er geen kledingvoorschriften.  Vandaag de dag bestaat de vloot uit 17 
hedendaagse schepen die naar bijna 300 van ’s werelds mooiste bestemmingen varen, waaronder 
Great Stirrup Cay, het privé-eiland in de Bahama’s en Harvest-Caye in Belize. Norwegian Cruise Line 
biedt niet alleen superieure gastservice van land tot zee, maar staat ook bekend om het brede scala 
aan bekroonde eet- en entertainmentgelegenheden, evenals een scala aan accommodaties over de 
hele vloot, inclusief staterooms voor solo-reizigers, mini-suites, spa-suites en The Haven by 
Norwegian®, het schip-in-een-schip concept van Norwegian Cruise Line.  
  
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie 
Hoge resolutie beeldmateriaal is rechtenvrij te downloaden op www.ncl.com/media-center, neem voor 
meer informatie en/of vragen contact op met:   
  
USP Marketing PR    
Contact            Zarina Abdoella   
Telefoon           020 42 32 882 
Email               ncl@usp.nl 
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