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TOP 10 REDENEN
KIES ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL 
VOOR UW VOLGENDE VERGADERING, INCENTIVE OF CHARTER.

1. MEEST INNOVERENDE SCHEPEN OP ZEE

Nog voor u op uw bestemming aankomt, heeft u al veel gezien wat u zal verbazen! Neem bijvoorbeeld onze geweldige Oasis Class schepen. Oasis Class schepen hebben 

allen zeven verschillende wijken die tot de nok toe gevuld zijn met faciliteiten die nog nooit eerder op zee vertoond zijn. Denk hierbij aan het oceanside AquaTheater, 

Starbucks®, de Broadway hit musicals Chicago en Hairspray, 3D movie theater, zip line, designer shopping in Coach® and GUESS® winkels, en veel meer.

2. GEWELDIGE ONBOARD EXPERIENCE 7. OP MAAT PROGRAMMA’S

• Spectaculair entertainment

• Meerdere diner mogelijkheden, waaronder

 verschillende specialiteiten restaurants

• Volledig fitness centrum met uitzicht over de zee

• Vele clubs, lounges en bars

• Vegas-stijl Casino Royale®

• Elk schip is volledig gerenoveerd in 2014

3. COMFORTABELE HUTTEN

• 24-uur room service

• Turn down service in de avond

• Speciaal ontwikkeld matras en bedlinnen

• Upgraded voorzieningen in de hutten

• Veel hutten met privé veranda

4. MODERNE VERGARDERRUIMTES

• State-of-the-art vergaderruimtes

• Moderne technologische snufjes
• Pauzes met catering

• Mogelijkheid om het theater of de lounges af te huren

5. STATE-OF-THE-ART AUDIO/VISUELE

APPARATUUR
• Plasmascherm TVs

• Op afstand bedienbare projectors 

• AMX® Touch Panelen

• Overhead projectors

• Monitoren en DVD/Video spelers

• Microfoons en podia

• Schermen en LCD projectors

6. BEREIKBAARHEID OP ZEE

• Royal Caribbean Online℠ internet café

• Wi-Fi op het hele schip 

• Wi-Fi in hutten op sommige schepen

• Mobiel netwerk

• Persoonlijke menukaarten, logo desserts en meer

• Prijsuitreikingen

• Team-building evenementen (zoals teamsporten op 

het strand en spoorzoeken)

• Persoonlijke excursies aan land
• Drankenpakketten

• Specialiteitenrestaurants afhuren

• Cocktail parties en meer 

8. PRIVÉ BESTEMMINGEN

Relax in stijl op onze exclusieve strandbestemmingen alleen bereikbaar voor 

gasten van Royal Caribbean International®. Labadee, aan de noordkant van Haïti 
en Cococay in de Bahamas bieden u parelwitte stranden, natuurtrekkingen en 

privé Cabanas.

9. MEER DAN 270 WERELDWIJDE BESTEMMINGEN

Onze 22 schepen varen vanuit zes continenten naar elke grote haven van 
de wereld. Beleef de ruige schoonheid van Alaska en Canada, prachtige 
steden in Europa en weelderige landschappen in Mexico, Hawaii, de 
Caribbean, het Panamakanaal, Bermuda en de Bahama’s.

10. MEER GRATIS VOORZIENIGEN
 

• Casual en fine dining

• Heel de dag snacks: Pizza, ijs, cafés

• Avondprogramma’s met live muziek, comedy shows en

Broadway-stijl shows

• Rotswandklimmen, minigolf, sportvelden

• Verschillende zwembaden en whirlpools

• Fitness centrum met fietsen, loopbanden, gewichten, steps

• TV en films in de hut

• Onboard Group Coordinator

• Service balie

• Support Service – een speciaal team van Corporate Meeting &

Incentive specialisten
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