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REGENT SEVEN SEAS CRUISES LANCEERT “SELL & SAIL” VOOR 
REISPROFESSIONALS 

Reisagenten in België, Nederland en Luxemburg krijgen de kans om zelf te genieten van een luxueuze  
cruise 

 
Amsterdam, 8 juni 2020 – Regent Seven Seas Cruises®, ’s werelds meest toonaangevende luxueuze 
cruiserederij, lanceert het nieuwe boekingsinitiatief “Sell & Sail”. Reispartners maken hierbij kans 
om samen met een gast te genieten van een ongeëvenaarde ervaring waarbij alle luxe is inbegrepen. 
Het boekingsinitiatief is tegelijkertijd gelanceerd met Return with Regent, een gloednieuwe regeling 
om gasten te inspireren om weer met vertrouwen de wereld rond te reizen. 
 
Reispartners die drie nieuwe boekingen maken voor cruises die plaatsvinden in 2021 of 2022, 
verdienen hiermee een gratis cruise van maximaal 14 nachten in 2021 of 2022 naar wereldwijde 
bestemmingen aan boord van een van de vijf schepen uit Regent’s moderne vloot. Ze ontvangen ook 
dezelfde services en inbegrepen voorzieningen – zoals landexcursies, hoge kwaliteit diners, premium 
dranken, wifi en meer – die de veeleisende Regent gasten weten te waarderen. 
 
In aanmerking komende boekingen moeten voor 15 augustus 2020 worden geregistreerd op: 
www.rssc.com/2020SellandSail 
 
Gabriella Fonzo, Senior Director of Sales CEMEA bij Regent Seven Seas Cruises zegt: “Omdat het 
vertrouwen van de consument in cruisereizen weer begint te groeien willen we onze reispartners 
belonen voor het harde werk en loyaliteit die zij hebben getoond gedurende de laatste moeilijke 
maanden. We zijn trots om samen met deze getalenteerde reisprofessionals te mogen werken. Met 
deze incentive hebben onze reispartners de kans om Regent zelf te ervaren en bieden we ze de 
stimulans om elke mogelijke boeking te maken met onze Return with Regent campagne.” 
 
Return with Regent & boekingsvoordelen die flexibiliteit en zekerheid bieden 
Return with Regent inspireert gasten om opnieuw te reizen met zekerheid. Naast een verlaagde 
aanbetaling van 10%, voor extra flexibiliteit, en een royaal boordkrediet van $ 1000, maakt de 
zekerheid van Regent Reassurance het mogelijk voor gasten hun reizen te annuleren tot 15 dagen voor 
vertrek en een 100% cruisetegoed te krijgen om in de toekomst een nieuwe cruise mee te boeken. 
Return with Regent is van toepassing op alle cruises tot 2022 en is geldig voor nieuwe reserveringen 
gemaakt voor 31 juli 2020. Hiermee wordt het “cancel for any reason” beleid uitgebreid naar alle 
mogelijke bestemmingen en reizen.  
 
Niet alleen ontvangen gasten die met Regent Seven Seas Cruises boeken door de Return with Regent 
promotie meer flexibiliteit en zekerheid, er zijn ook combineerbare speciale aanbiedingen die nog 
meer comfort en veiligheid bieden.  Een “Best Price Guarantee” biedt gasten de zekerheid dat, mocht 
er een lager tarief beschikbaar komen, dit nieuwe tarief op verzoek zal worden toegepast op de 
reservering. Bovendien hebben gasten die eenmaal betaald hebben, de mogelijkheid om een 
eenmalige overstap te maken naar een alternatieve reis zonder annuleringskosten. 
 
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 Seven Seas Cruises biedt cruises aan waarbij 
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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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USP Marketing PR / Regent Seven Seas Cruises Benelux 
Contact  Manon van Brecht 
Telefoon  +31 (0)20 42 32 882 
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