
  

 
REGENT SEVEN SEAS CRUISES® LANCEERT NIEUWE SERENE SPA & WELLNESS™ 

VOOR GEHELE VLOOT 
Exclusieve spabehandelingen geïnspireerd door bestemmingen over de hele wereld, uitgebalanceerde 

cuisine, speciale wellness tours en meer 
 
Amsterdam, 7 oktober 2019 – Regent Seven Seas Cruises®, de meest toonaangevende luxueuze 
cruiserederij, introduceert een nieuw spa merk dat deze winter op alle vijf de schepen van de 
Regent vloot gelanceerd wordt. Serene Spa & Wellness™ biedt exclusieve behandelingen waarin 
technieken en ingrediënten van over de hele wereld worden toegepast. Gasten kunnen in een oase 
van gezondheid, schoonheid en wellness genieten van verzorgende behandelingen en services die 
het lichaam en geest volledig doen ontspannen. 
 
De innovatieve verzameling van behandelingen is geïnspireerd door meer dan 450 bestemmingen 
waar de schepen van Regent Seven Seas Cruises naartoe varen. Er is keuze uit de welbekende ELEMIS 
therapieën, diverse lichaamsbehandelingen, massages, manicuren, pedicuren, luxe Kérastase salon 
services, fitnesslessen, personal training, wellness tours en uitgebalanceerde en bewuste cuisine in 
een geselecteerd aantal restaurants aan boord.  
 
“Regent is geïnspireerd door de rust en kalmte uit alle windrichtingen. We brengen de mooiste 
wellness tradities en technieken uit culturen van over de hele wereld samen in de Serene Spa & 
Wellness™ behandelingen, voeding en excursies,” zegt Jason Montague, President en CEO van 
Regent Seven Seas Cruises. “Oorspronkelijk waren we van plan om deze innovatieve ervaring alleen 
op Seven Seas Splendor™ te introduceren om daar de perfecte wellness ervaring aan te kunnen 
bieden, maar we hebben besloten het aan te bieden aan gasten op alle Regent schepen. Serene Spa 
& Wellness™ brengt luxueuze spa’s op zee naar een nieuw en hoger niveau.”  
 
Beleef de beste streek-geïnspireerde lichaams- en schoonheidsbehandelingen 
Serene Spa & Wellness™ gebruikt natuurlijke ingrediënten van over de hele wereld die een positieve 
bijdrage leveren aan de gezondheid en balans in lichaam en geest. Behalve de traditionele 
spabehandelingen zijn er nu ook streek-geïnspireerde technieken en behandelingen bij Serene Spa & 
Wellness™. 
 
Een selectie uit de behandelingen die binnenkort beschikbaar zijn op alle Regent schepen: 
 

 De Regent Massage. (Bron van inspiratie: duindoorn van de Middellandse kust) 
De full-body massage gebruikt een synergie van rozemarijn, zeevenkel en duindoorn van de 
Middellandse kusten om stressgebieden te verlichten. Deze detox massage wordt versterkt 
middels paraffine wanten en laarsjes die met eucalyptus zijn verrijkt. Hierdoor worden de 
handen en voeten extra diep gehydrateerd en verzorgd.  
 

 Limonium & zeekraal body polish. (Bron van inspiratie: zeekraal uit Noord-Europa) 
Deze behandeling verwijdert dode huidcellen en verzorgt de huid. Limoniumextract en 
zeekraal verzachten ruwe, droge huidcellen en een hydraterende melk van macadamianoten 
en zeezout voeden de huid. Deze luxueuze behandeling kan als half- of full-body massage 
worden geboekt. 
 



  

 Kalmerende roos gezichtsbehandeling. (Bron van inspiratie: hand geplukte organische rozen 
uit het Verenigd Koninkrijk) 
Geef de gevoelige huid verlichting met een natuurlijke mix van delicate rozen voor extreme 
hydratatie van de huid. De verwennende behandeling met rozenextract strijkt fijne lijntjes 
glad en versterkt en beschermt de huid. Rozenbalsem wordt op de handen en armen 
gemasseerd voor ontspanning. De huid voelt zijdezacht en als nieuw. 
 

 Kérastase® Elixir Ultimate 24-Carat Indulgent Ritual (Bron van inspiratie: rozen uit Marokko) 
Dit weelderige haarritueel verzorgt, beschermt en herstelt het haar direct. De geur van 
Marokkaanse rozen zorgt voor totale ontspanning terwijl kamille- en marula-oliën en witte 
thee extract diep in de hoofdhuid worden gemasseerd. De transformerende behandeling 
zorgt voor ultiem glanzend en gewichtloos haar.  
 
De complete lijst met behandelingen is hier beschikbaar, evenals de Serene Spa & Wellness™ 
brochure. 

 
Complete wellness, aan boord én aan de kust 
Serene Spa & Wellness™ biedt meer dan alleen behandelingen aan boord: 
 

 Pilates, yoga, meditatie en andere populaire lessen worden gegeven door fitnessexperts van 
Fitness by Serene Spa & Wellness™. Zij geven advies en helpen met het gebruik van al het 
fitnessmateriaal en -apparaten. Ook is er de mogelijkheid om privétrainingen te boeken met 
één van de instructeurs. 

 

 Kijk voor Serene Spa & Wellness™ Selections in de restaurants aan boord voor plantaardige 
maaltijden die speciaal geselecteerd zijn voor een gezonde levensstijl. De wereldse gerechten 
smaken niet alleen heerlijk, maar zijn ook gezond en uitgebalanceerd.  

 

 Serene Spa & Wellness™ Tours waarbij gasten aan land worden ondergedompeld in nog 
meer wellness. De speciaal ontwikkelde excursies verschillen per bestemming, bijvoorbeeld 
een bezoek aan mineraalbaden in een thermobron in Rome of Tai Chi op een sereen strand 
in Palma de Mallorca.  

 

 Op Seven Seas Explorer® en Seven Seas SplendorTM zijn de Serene Spa & Wellness™ 
Hydrothermal Suites te vinden. Ontspan in deze suites vóór of na een spabehandeling en 
geniet van de multisensorische aromatherapie stoomruimte, de relaxruimte, infrarood sauna 
en belevenis douches.  

 
Serene Spa & Wellness™ openingsschema 
De Serene Spa & Wellness™ openingsdata per Regent schip: 

 Seven Seas Explorer® - 7 december, 2019 

 Seven Seas Mariner® - 6 januari, 2020 

 Seven Seas Voyager® - 7 januari, 2020 

 Seven Seas Navigator® - 23 januari, 2020 
 Seven Seas SplendorTM - 6 februari, 2020  

 

Over Regent Seven Seas Cruises  
Regent Seven Seas Cruises heeft een moderne vloot van vier schepen. Seven Seas Explorer, Seven 
Seas Mariner, Seven Seas Navigator en Seven Seas Voyager varen naar meer dan 450 iconische en 
meeslepende bestemmingen over de hele wereld. De rederij heeft de laatste drie jaar een 
renovatieprogramma voltooid van $150 miljoen. In 2020 wordt Seven Seas Splendor als vijfde schip 

https://www.rssc.com/experience/onboard-activities/spa-fitness
https://www.rssc.com/sites/default/files/2019-09/SereneSpaWellnessMenu.pdf


  

toegevoegd en de rederij groeit vervolgens met een zesde schip in 2023. Regent Seven Seas Cruises 
biedt cruises aan waarbij vrijwel alle luxe inclusief is, met all-suite accommodatie, de grootste 
verscheidenheid aan gratis excursies in iedere haven, entertainment, ongelimiteerde Wi-Fi, 
persoonlijke service, exquise cuisine, kwaliteitswijnen en sterke dranken, fooien en een hotelnacht 
voorafgaand aan de cruise voor gasten die verblijven in Concierge-suites en hoger.  
 
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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