
 
Oceania Cruises komt met kleinschalige en verdiepende tours 

Gouda, 5 april 2022 - Oceania Cruises introduceert Go Green en Beyond Blueprints tours. Deze 
tours bieden een unieke kijk achter de schermen van duurzaam opererende lokale 
ondernemingen en iconische bouwwerken. Tevens maakt de maatschappij bekend meer 
Staterooms beschikbaar te stellen voor alleenreizenden. 

Nieuwe Go Green en Beyond Blueprints-tours 
Met meer dan 150 Go Green-tours om uit te kiezen over de hele wereld, komen reizigers in contact 
met bewoners en bedrijven die duurzaam ondernemen. Zo is er een bezoek aan een duurzame 
wijngaard in Almeria, ontdekken reizigers de fascinerende aspecten van hydrocultuur in de 
regenwouden van St. Kitts, maken ze kennis met milieubewuste kunst in Buenos Aires of proeven zij 
de enige rum ter wereld die CO2 neutraal is geproduceerd. 

Minstens zo uniek zijn de Beyond Blueprints-tours die een zeldzame en diepgravende blik achter de 
schermen bij enkele van 's werelds meest iconische architecturale monumenten bieden, zoals de 
Koninklijke Bibliotheek en het aquarium The Blue Planet in Kopenhagen, het Equinor-kantoorgebouw, 
La Villa Mediterranée en MUCEM Marseille en het Munchmuseum in Oslo. De lijn presenteert in totaal 
10 Beyond Blueprints-tours in Europa voor 2022 en naar verwachting worden later in het jaar nog 
meer wereldwijde bestemmingen onthuld. 
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Meer keuze voor soloreizigers 
Oceania Cruises vergroot het aanbod voor individuele reizigers met in totaal 56 hutten. Vier schepen 
zullen beschikken over 14 Solo Oceanview Staterooms, vanaf 25 september 2022 aan boord van 
Regatta, gevolgd door Nautica vanaf 26 september 2022 en Insignia en Sirena vanaf 1 oktober 
2022.  De hutten in rustgevende tinten, luxe meubilair en kunstwerken zijn het perfecte toevluchtsoord 
voor de individuele reiziger. Ze zijn centraal gelegen op dek 6 en bieden comfortabele ruimte om te 
ontspannen na overdag 's werelds fascinerendste bestemmingen te hebben verkend. 

“Een belangrijke succesfactor van Oceania Cruises is dat we niet alleen luisteren naar feedback, maar 
er ook naar te handelen. Onze gasten en reispartners wilden meer opties voor individuele reizigers en 
een diverser reisaanbod, en we zijn verheugd deze te kunnen bieden", aldus Howard Sherman, 
President & CEO van Oceania Cruises. 

  

  

 

  

Over Oceania Cruises 

Oceania Cruises is ‘s werelds leidende cruiserederij met topgastronomie en unieke 
bestemmingservaringen. De zeven kleinschalige luxueuze schepen van de rederij hebben een 
capaciteit tot 1.250 gasten en bieden de beste gastronomie op zee en vaarroutes met focus op het 
ontdekken en ervaren van bestemmingen wereldwijd. Vakkundig samengestelde reisprogramma’s aan 
boord van de door designers geïnspireerde cruiseschepen selecteren uit 450 kleine en boetiekstijl 
havens in Europa, Alaska, Azië, Afrika, Australië, Nieuw Zeeland, Canada, Bermuda, Caribisch 
gebied, Panama kanaal, Tahiti en de zuidelijke Pacific, in aanvulling op de epische 180 dagen 
durende Around the World Voyages. De rederij heeft een aan 1.200 gasten plaats biedend schip uit 
de Allura klasse in bestelling voor aflevering in 2025. Het hoofdkantoor van Oceania Cruises staat in 
Miami en de rederij maakt deel uit van Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., een wereldwijde cruise-
organisatie met een gediversifieerd portfolio van toonaangevende cruisemerken, zoals Norwegian 
Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises. 

Over Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH) is een wereldwijd toonaangevende cruise-
organisatie met de merken Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises. 
Met een totale vloot van 28 schepen met circa 60.000 bedden bieden de merken van het bedrijf 
vaarroutes naar meer dan 490 bestemmingen wereldwijd. Het bedrijf heeft negen nieuwe 
cruiseschepen met een totale capaciteit van circa 24.000 bedden in bestelling, die in de periode tot en 
met 2027 in gebruik worden genomen. 

  

 

Meer informatie - niet voor publicatie: 
Travelproof - Joke Maassen of Harry Betist. Tel. 0182-550531 of email prteam@travelproof.nl  
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