
  

REGENT SEVEN SEAS CRUISES® GAAT SAMENWERKING AAN MET SOTHEBY’S 
De luxueuze cruiserederij en het veilinghuis presenteren “Must-See Museum Shows” 

 
Amsterdam, 31 oktober 2019 – Regent Seven Seas Cruises kondigt een bijzondere, nieuwe 
partnership met Sotheby’s aan. ’s Werelds meest luxueuze cruiserederij presenteert vijf afleveringen 
van Tim Marlow’s Must-See Museum Shows, inclusief maandelijkse tips voor de beste 
tentoonstellingen, die gelanceerd worden door het wereldberoemde veilinghuis. Marlow is al jaren 
een vooraanstaand figuur als het gaat om het aanbevelen van kunstexposities. Dankzij de focus op 
luxueus reizen en door de verscheidene mogelijkheden om tal van galerijen en musea te bezoeken, 
worden onevenaarbare culturele ervaringen mogelijk gemaakt.  
 
“Kunst en cultuur zijn volledig geïntegreerd in de visie van Regent Seven Seas Cruises. Dit is één van de 
redenen dat we ontzettend enthousiast zijn over de samenwerking met Sotheby’s,” vertelt Jason 
Montague, President & Chief Executive Officer van Regent Seven Seas Cruises. “Veel van onze gasten 
zijn kunstliefhebbers en zullen de Must-See Museum Shows dan ook enorm waarderen.” 
 
“We zijn erg blij dat Regent Seven Seas Cruises onze partner is voor deze serie,” zegt Anthony Calnek, 
Worldwide Director of Media Services at Sotheby’s. “Door Tim Marlow’s Must-See Museum Shows 
naar een wereldwijd publiek te brengen, bewijst Regent Seven Seas Cruises wederom hun toewijding 
aan kunst en cultuur en de volledige integratie hiervan in de klantervaring.” 
 

Kunstcollectie van $6 miljoen 
Frank J. Del Rio, President en CEO van Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, eigenaar van Regent Seven 
Seas Cruises, is een gepassioneerd kunstverzamelaar en verzorgde dan ook persoonlijk de kunst op 
verschillende schepen, waaronder Seven Seas Explorer®. Het meest luxueuze schip ooit gebouwd werd 
gelanceerd in juli 2016 en kostte zo’n $450 miljoen. Met een 750 gasten all-suite, all-balcony ontwerp 
is Seven Seas Explorer® één van de meest ruime schepen die de oceaan bevaart. De kunstcollectie aan 
boord heeft een geschatte waarde van $6 miljoen en bevat onder andere prachtige werken van Picasso 
en Chagall.  
 
In 2020 lanceert Regent haar vijfde schip, Seven Seas SplendorTM, die naar de meest iconische en 
bovenal culturele bestemmingen van Europa zal varen. Van de Griekse Eilanden tot de Franse Riviera 
en het Iberisch Schiereiland; stuk voor stuk locaties die erg populair zijn onder kunst-, architectuur- en 
geschiedenisliefhebbers. Seven Seas Splendor beschikt onder andere over een 413m2 Regent Suite, 
volledig uitgerust met in-suite spa, een $200.000 Hastens Vividus bed, een auto met chauffeur in elke 
haven en een adembenemend 270-graden uitzicht over de boeg van het schip. 
 
De Must-See Museum Shows kunnen worden bekeken op www.sothebys.com/en/tim-marlows-must-
see-museum-shows.  
 
Voor meer informatie over Regent Seven Seas Cruises ga naar www.rssc.com. 
 
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 
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, 
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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.  
 

Over Sotheby’s  
Sotheby’s brengt al sinds 1744 de grootste verzamelaars met kunstwerken van wereldklasse samen. 
Sotheby’s werd het eerste international veilinghuis toen ze uitbreidden van London naar New York in 
1955. Ook waren ze de eerste die werken verkochten in Hong Kong (1973), India (1992) en Frankrijk 
(2001), en het eerste Internationale fine art veilinghuis in China (2012). Vandaag de dag heeft 
Sotheby’s een wereldwijd netwerk bestaande uit 80 kantoren verspreid over 40 landen. Veilingen 
worden georganiseerd in 10 verschillende verkoopruimten in onder andere New York, London, Hong 
Kong en Parijs. Sotheby’s biedt verzamelaars eventuele hulp met financieringen via Sotheby’s Financial 
services, ’s werelds enige full-service kunstfinancieringsbedrijf. Ook bieden ze advies services wat 
betreft collecties, artiesten, landgoed en stichtingen via dochteronderneming, Art Agency, Partners. 
Sotheby’s presenteert ook privé koopmogelijkheden in meer dan 70 categorieën, waaronder S|2, the 
galerijtak van Sotheby’s Global Art Division, en drie overige ondernemingen: Sotheby’s Wine, 
Sotheby’s Diamonds en Sotheby’s Home, de online marktplaats voor interieurdesign.    
 
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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