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REGENT SEVEN SEAS CRUISES® DOOPT SEVEN SEAS SPLENDOR™ 
GODMOTHER VAN HET SCHIP DAT LUXE PERFECTIONEERT IS SUPERMODEL EN ACTRICE 

CHRISTIE BRINKLEY 
 
Amsterdam, 25 februari 2020 – Regent Seven Seas Cruises®, ’s werelds meest toonaangevende 
luxueuze cruiserederij, heeft het nieuwste schip van de vloot tijdens een elegante en glamoreuze 
ceremonie in Miami verwelkomd.  Seven Seas Splendor™, het schip dat luxe perfectioneert, is door 
supermodel en actrice Christie Brinkley gedoopt en behoort nu officieel toe aan de meest luxueuze 
vloot op zee. Foto’s van het schip en de ceremonie zijn hier te vinden.  
 
Exclusieve gasten, waaronder reispartners, lokale vertegenwoordigers, media en luxereizigers waren 
uitgenodigd voor de besloten black-tie ceremonie aan boord van Seven Seas Splendor om de doop van 
het elegante all-suite, all-balcony cruiseschip te vieren. Daarnaast keken meer dan 35.000 mensen 
online naar de live ceremonie uitzending op Facebook en YouTube. 
 
“Seven Seas Splendor is de definitie van geperfectioneerde luxe,” aldus Frank Del Rio, president en 
Chief Executive Officer van Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. “Elk nieuw schip dat we lanceren wordt 
beter en Seven Seas Splendor is schitterend. De samenwerking tussen de ontwerpers, ingenieurs, 
ambachtslieden, hotel- en restaurantteams en de bemanning aan boord brengt de beroemde Regent 
ervaring tot leven op dit geweldige schip. Seven Seas Splendor is een viering van excellentie, 
vriendschap, succes en luxe.” 
 

Kapitein Melani en doopmoeder Christie Brinkley 
Seven Seas Splendor staat onder leiding van kapitein Serena Melani, al 30 jaar in het vak en de eerste 
vrouwelijke kapitein van een gloednieuw cruiseschip. Tijdens haar speech, die gevolgd werd door een 
staande ovatie, vertelde Kapitein Melani dat vrouwen met doorzettingsvermogen en hard werk elk 
doel kunnen bereiken en dat de 550 bemanningsleden alle lof verdienen voor het verzorgen van 
persoonlijke service en comfort van het hoogste niveau. 
 
Een tweede baanbrekende vrouw volgde Kapitein Melanie het podium op. Godmother Christie 
Brinkley gaf de traditionele maritieme zegen: “Bij deze benoem ik dit schip Seven Seas Splendor. Moge 
God haar en allen die haar varen zegenen,” waarmee het schip officieel gedoopt is. Het 
wereldberoemde supermodel, tevens actrice, moeder en ondernemer drukte vervolgens op de knop 
waarmee een 15 literfles Veuve Clicquot Yellow Label Brut champagne tegen de romp kapot sloeg om 
het nieuwste lid van de Regent Seven Seas Cruises vloot symbolisch te verwelkomen. 
 
“Prachtig is het woord waarmee ik Seven Seas Splendor beschrijf,” zei Brinkley. “Alle details op dit schip 
zijn geweldig, van de artistieke stijl van het Italiaanse marmer, de kunst en kroonluchters tot het 
kunstwerk van de mythische draak bij de Pacific Rim. Elke centimeter van dit lichte en heldere schip is 
gevuld met luxueuze details. Mijn ouders zijn met Regent op cruises geweest. Als zij hier vandaag 
zouden zijn, zouden ze enthousiast en trots zijn dat ik de doopmoeder ben van Seven Seas Splendor.  
 

Een swingende afsluiter 
Als klap op de vuurpijl werden de gasten getrakteerd op een onvergetelijk concert van viervoudig 
GRAMMY-award winnaar en Britse sing- en songwriter: Seal. De zanger blies de gasten omver met 
nummers als Kiss From A Rose en Crazy, maar ook klassiekers van zijn meest recente album uit 2017 
Standards, die geïnspireerd is door zijn liefde voor jazz, swing en ritme en blues uit het Rat Pack-
tijdperk. Bekende Frank Sinatra nummers als Luck Be a Lady, That’s Life en It Was a Very Good Year, 
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kwamen ook voorbij, net als Ben E. King’s Stand By Me en het klassieke R&B nummer, I Put A Spell on 
You. 
 

Over Seven Seas Splendor 
“Seven Seas Splendor laat zien hoe Regent Seven Seas Cruises een ongeëvenaarde ervaring biedt aan 
gasten op de vloot, met alle luxe inbegrepen,” zegt Jason Montague, de president en Chief Exective 
Officer van de cruiserederij. “Gasten bewonderen haar onberispelijke ontwerp, luxe suites, 
voortreffelijke keuken, uiteenlopende excursies in honderden havens, dynamische entertainment en 
buitengewone gepersonaliseerde service. Ze is een kunstwerk, van boeg tot achtersteven.” 
 
Seven Seas Splendor is intiem en ruimtelijk en biedt haar 750 gasten de mooiste luxe accommodaties  
terwijl ze zowel iconische bestemmingen als onbekende hidden gems aandoet. Het schip heeft meer 
dan 4.200 vierkante meter aan Italiaanse marmer en een kunstcollectie ter waarde van $5 miljoen, die 
de meest bijzondere verzameling van 20e- en 21e -eeuwse kunst van museumkwaliteit op zee vormt. 
Haar 375 suites hebben bijna 4.380 vierkante meter aan balkonruimte – een van de grootste 
cruiseschipbalkons in de wereld. De prachtig ingerichte suites reiken van de 28 vierkante meter 
Veranda Suite tot de royale 413 vierkante meter Regent Suite. 
 
De Regent Suite zet de toon voor haar 14 andere suite-categorieën om de meest luxueuze 
accommodaties op zee aan te bieden. De suite heeft een Hästens Vividus bed met een waarde van $ 
200.000 en een handgemaakt matras, een privéspa met een sauna, stoombad en behandelruimte met 
onbeperkte spa-behandelingen, een onbelemmerd 270 graden uitzicht over de boeg van het schip 
vanaf de veranda van 120m² en er is een glazen solarium zithoek op de top van de brug die hetzelfde 
uitzicht biedt als dat van de kapitein. Regent Suite gasten genieten ook van een persoonlijke butler en 
auto met chauffeur in elke haven.  
 
Seven Seas Splendor heeft een Culinary Arts Kitchen met 18 werkplekken voor gourmetworkshops met 
demonstraties van master chef instructeurs en de Serene Spa & WellnessTM. Dit is een nieuw 
wereldwijd spa concept speciaal gecreëerd voor Seven Seas Splendor dat exclusieve behandelingen 
aanbiedt. De technieken en ingrediënten zijn geïnspireerd door bestemmingen over de hele wereld en 
geven rust aan lichaam en geest.  
 
Aan boord zijn er meerdere uitstekende restaurants te vinden, waaronder Compass Rose, het grootste 
specialiteitenrestaurant op zee; Pacific Rim, een Pan-Aziatisch restaurant met een mystieke draak die 
de gasten verwelkomt; Prime 7, een intiem en elegant steakhouse; Chartreuse, typisch Frans maar met 
een moderne twist en Sette Mari at La Veranda, waar originele Italiaanse specialiteiten op het menu 
staan. Het terras steekt over het water uit met aan drie kanten een adembenemend en eindeloos 
uitzicht.  
 
Deze winter vaart Seven Seas Splendor naar de tropische paradijzen van de Caraïben en de Mexicaanse 
Riviera, met twee overtochten via het Panama Kanaal en een unieke Zuid-Caribische cruise van Miami 
naar New York City. In de lente zal Seven Seas Splendor de Atlantische Oceaan oversteken voor haar 
inaugurele Europese seizoen waar ze zal aandoen bij een verzameling cultuurrijke en historische 
havens in twee van ’s werelds populairste regio’s; het Middellandse Zeegebied en Noord-Europa.  
 

Over Regent Seven Seas Cruises  
Regent Seven Seas Cruises’ moderne vijf-schepen vloot – Seven Seas Explorer®, Seven Seas 
Mariner®, Seven Seas Navigator®, Seven Seas Splendor® and Seven Seas Voyager® – vaart naar meer dan 
450 iconische en meeslepende bestemmingen over de hele wereld en weerspiegelt het $150 miljoen 
renovatieprogramma van de afgelopen drie jaar. Regent voegt een zesde schip toe aan haar vloot in 
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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. 
 
Voor meer informatie ga naar www.RSSC.com 
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