
 

Regent Seven Seas Cruises® biedt meer landprogramma’s 
aan met gratis “Extended Explorations” 

Voor een beperkte tijd, kunnen gasten hun vakantie verlengen in exotische bestemmingen, 
zowel voor als na het cruisen, zonder extra kosten 

 
Amsterdam, 5 maart 2021 – Regent Seven Seas Cruises® biedt gasten de kans om hun luxe vakantie te 
verlengen met maximaal 6 nachten, in een reeks exotische bestemmingen in Afrika, Azië, Australië & 
Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika met gratis Extended Explorations. In totaal zijn er 13 gratis pre- en post-
cruise landprogramma’s, welke kunnen worden geboekt aan boord van de Seven Seas Explorer® en de 
Seven Seas Voyager® op 22 cruises, die tussen oktober 2021 en maart 2022 plaats vinden. 
 

Indrukwekkende en luxe reiservaring 
De vakkundig samengestelde landprogramma's, die variëren tussen 2 en 3 nachten, laten de "must-sees" 
van bestemmingen zien en onthullen lokale verborgen schatten in iconische plaatsen zoals Hongkong, 
China; Singapore; en Sydney, Australië. Gasten kunnen bijvoorbeeld een cruise van 10 nachten aan boord 
van de Seven Seas Voyager, die op 19 februari 2022 vertrekt, uitbreiden met het gratis landprogramma 
"Authentic Buenos Aires" van 3 nachten voorafgaand aan de cruise, evenals het gratis landprogramma "A 
Passion for Rio" van 3 nachten na de cruise, waardoor een indrukwekkende en luxe reiservaring van 16 
nachten ontstaat. 
 
Andere verrassende landprogramma’s zijn onder meer de gloednieuwe tour naar Sacred & Scenic Tokyo, 
die de belangrijkste boeddhistische tempels en Shinto heiligdommen in Tokyo bezoekt tijdens een viering 
van het spirituele erfgoed van Japan; en de “Winelands and Wildlife” tour vanuit Kaapstad, Zuid-Afrika, 
welke opmerkelijke avonturen belooft door een combinatie van wijnproeven en het bekijken van wilde 
dieren. 
 
Gasten die geen gebruik wensen te maken van één of beide gratis landprogramma's kunnen ervoor kiezen 
om een korting te ontvangen die kan oplopen tot € 2.580 per suite. 
 

Verloren tijd inhalen 
"Eén van de genoegens van reizen is volledig ondergedompeld te worden in een nieuwe cultuur, te kunnen 
leren over verschillende geschiedenissen, nieuwe smaken te proeven en andere manieren van leven te 
ontdekken", aldus Jason Montague, president en chief executive officer van Regent Seven Seas Cruises. 
"Na zo lang van deze genoegens afgezonderd te zijn geweest, willen we onze gasten de kans bieden om 
verloren tijd in te halen en hun volgende vakantie te maximaliseren met meeslepende ervaringen zonder 
dat hier extra kosten aan verbonden zijn. Gratis Extended Explorations biedt hen de mogelijkheid om dit 
te doen terwijl gasten genieten van de allerhoogste kwaliteit van persoonlijke service en een steeds groter 
aanbod van gratis luxe voorzieningen.” 
 

http://www.rssc.com/


Gratis Extended Explorations biedt ook verminderde aanbetalingen van 10% en is van toepassing op 
boekingen die gemaakt worden tussen 1 en 31 maart 2021. 
 
Gratis Extended Explorations in exotische bestemmingen 
De gratis Extended Explorations combineren werkelijk indrukwekkende ontdekkingstochten met de 
ongeëvenaarde Regent ervaring en creëren onvergetelijke, unieke vakanties in Afrika, Azië, Australië & 
Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika. 
 
Vind hieronder een overzicht van de pre- en post-landprogramma's die reizigers kunnen boeken om hun 
opgekropte reislust en verlangen naar avontuur te vervullen. Meer gedetailleerde landprogramma's en 
bijbehorende cruises zijn te vinden op www.rssc.com/Free-Extended-Explorations. 
 
Afrika 
 
Cape Town on Your Own (Zuid-Afrika) 
Van de indrukwekkende Tafelberg tot het icoon van de moderne geschiedenis, Robbeneiland, het 
verkennen van de grootsheid en cultuur van Kaapstad en zijn omgeving zal gasten routinematig versteld 
doen staan als ze deze buitengewoon mooie stad ontdekken. 
 
Winelands & Wildlife (Zuid-Afrika) 
Vanuit Kaapstad kunnen luxereizigers zich overgeven aan twee opmerkelijk ongelijke passies: wijnproeven 
en het bekijken van groot wild. Dit Zuid-Afrikaanse avontuur benadrukt de verscheidenheid aan 
schitterende landschappen, de Kaaps-Hollandse architectuur en ongerepte wildreservaten in de regio. 
 
Azië 
 
Jewels of Hongkong (China) 
Reizigers krijgen een beter inzicht in de cultuur en tradities van Hongkong door een bezoek aan bijzondere 
bezienswaardigheden zoals Stanley Market, een rit met de tram naar Victoria Peak en een boottocht per 
sampan door een vissersdorp. 
 
Glimpse of Balinese Culture (Indonesië) 
Op Bali lijkt een gevoel van rust te blijven hangen in de tropische briesjes op het ‘Eiland van de Goden’. 
Een verblijf van 3 nachten brengt de balans tussen idyllische dagen in een luxueus hotel aan het strand en 
het verkennen van culturele bezienswaardigheden, waaronder Bali's drukste markt. 
 
Sacred & Scenic Tokyo (Japan) 
Tijdens dit gloednieuwe landprogramma bezoeken gasten de belangrijkste boeddhistische tempels en 
Shinto heiligdommen in Tokio, met voldoende vrije tijd om andere bezienswaardigheden te verkennen. 
 
Vibrant Tokyo (Japan) 
Gasten kunnen zich onderdompelen in het sprankelende Tokio tijdens een verblijf van 3 nachten, dat de 
perfecte combinatie biedt van de traditionele Japanse cultuur en de moderne en natuurlijke schoonheden 
van de hoofdstad. Van het bezichtigen van de Kaminarimon in de 7e-eeuwse Sensoji-tempel tot het 
bewonderen van het ongelofelijke uitzicht op het bolvormige uitkijkpunt van Odaiba, hier zijn de mooiste 
plekken van Tokio te vinden.   
 
Discover Singapore (Singapore) 

http://www.rssc.com/Free-Extended-Explorations


Deze ontdekkingstocht van 3 nachten staat garant voor plezier en verrassing, en laat de belangrijkste 
hoogtepunten van Singapore zien. Van het ultramoderne, botanische sprookjesland "Gardens by the Bay", 
tot het proeven van de ongelooflijke keuken van de super schone wereldstad. 
 
Essence of Bangkok (Thailand) 
Ontdek de contrasterende charmes van een stad die door de lokale bevolking Krung Thep - City of Angels 
- wordt genoemd, terwijl de tempels, markten en het traditionele Thaise grachtenleven van Bangkok 
worden verkent. Deze hoofdstad en meest dichtstbevolkte stad van Thailand bruist van de 
straatverkopers, kanaalboten en torenhoge wolkenkrabbers. 
 
Australië & Nieuw-Zeeland 
 
Sydney Icons (Australië) 
Sydney's Circular Quay biedt uitzicht op Australische klassiekers zoals Sydney Harbour, het Opera House 
en de Harbour Bridge, die allemaal een prominente plaats innemen in dit avontuur. 
 
New Zealand's Natural Wonders (Nieuw-Zeeland)  
Op deze ontdekkingstocht van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland kunnen gasten vanuit Auckland 
genieten van een lunch en proeverij op een lokaal wijnlandgoed, spectaculaire uitzichten vanaf Muriwai 
Beach op de zeldzame ‘Pacifische jan-van-gent’ vogels innemen en zich vermaken tijdens een rondleiding 
door de Waitomo Glow-worm Caves, een waar geologisch fenomeen. 
 
Zuid-Amerika 
 
Authentic Buenos Aires (Argentinië) 
Buenos Aires is een stad met een bloeiende cafécultuur, neoklassieke architectuur en een robuuste 
culturele samenleving. Een 3-nachten durende ontdekking van 'the Paris of South America' omvat een 
rondleiding door de kleurrijke wijk La Boca en het verfijnde Recoleta, evenals een authentiek tango-
optreden tijdens een diner. 
 
A Passion for Rio (Brazilië) 
Met weelderig beboste bergen, oogverblindende stranden en een onbedwingbare levensvreugde op het 
ritme van de samba, is Rio een van 's werelds meest opwindende steden. Bewonder de juweeltjes van 
Rio's intrigerende architectuur en geniet van het uitzicht over de spectaculaire stad vanaf de top van de 
Suikerbroodberg. 
 
Chilean Wonders & Wines (Chili) 
Deze ontdekkingstocht brengt gasten naar Chili’s hoofdstad Santiago, een historische Chileense wijngaard, 
een bergmeer hoog in de Andes en het koloniale Valparaiso, wat een opwindend indruk geeft van de 
diversiteit van het land. 
 
Over Regent Seven Seas Cruises  
Regent Seven Seas Cruises, ‘s werelds meest toonaangevende luxueuze cruiserederij, levert al meer dan 
25 jaar een ongeëvenaarde ervaring. Met ruimte voor maximaal 750 gasten aan boord, varen de 
ruimtelijke en stijlvolle schepen – Seven Seas Explorer®, Seven Seas Mariner®, Seven Seas Navigator®, Seven 
Seas Splendor® en Seven Seas Voyager®  – van ’s werelds meest luxueuze vloot naar meer dan 450 iconische 
bestemmingen wereldwijd. Gasten genieten gepersonaliseerde service op het hoogste niveau evenals van 
luxueuze all-suite accommodaties, welke toebehoren tot de grootste op zee en bijna allemaal voorzien 



zijn van een privébalkon. Uniek bij Regent Seven Seas Cruises is de grootste verscheidenheid aan 
onbeperkte gratis excursies in iedere haven, wat de cruiserederij de enige echte all-inclusive rederij maakt. 
Ook inbegrepen zijn alle maaltijden in een scala aan specialiteitenrestaurants en eetgelegenheden in de 
buitenlucht, kwaliteitswijnen en sterke dranken, entertainment, ongelimiteerde internettoegang, gratis 
Valet Laundry, fooien en een hotelnacht voorafgaand aan de cruise voor gasten die verblijven in Concierge-
suites en hoger. 
 
Voor meer informatie ga naar www.RSSC.com 
 
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie 
Hoge resolutie beeldmateriaal kunt u hier vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:   
 

USP Marketing PR / Regent Seven Seas Cruises Benelux 
Contact  Ninette Neuteboom 
Telefoon  +31 (0)20 42 32 882 
Email   rssc@usp.nl   
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