
CONVENTIE OVER BOORD
Een doorbraak in modern, luxueus rei-
zen. Zo kan je de Celebrity Edge echt wel 
noemen. Als eerste van een revolutionaire 
klasse van schepen, gooit het nieuwste 
schip van Celebrity Cruises de conventie 
helemaal over boord. Uitgangspunt van het 
design is de naar buiten gerichte indeling, 
volledig gefocust op de zee en je bestemming.

ÉÉN MUST: GÉÉN ERVARING
De rederĳ stelde een team samen van de 
beste designers ter wereld. Kopstukken 
van dit select gezelschap zĳn de wereldbe-
roemde interieurdesigner Kelly Hoppen en 
Tom Wright, architect van de legendarische 
Burj al Arab in Dubai.

Naast het kunnen voorleggen van een 
indrukwekkend portfolio, mochten de 
ontwerpers uitdrukkelĳk géén ervaring  
hebben met cruiseschepen. Het ontwerp 
dat tot stand kwam vertrok op die manier 
niet van traditionele cruise-stereotypes. 
Wat resulteerde in een baanbrekend con-
cept van technologisch pioniersschap en 

Als je inspiratie zoekt over cruises, gaat het je wellicht vooral om de bestemming waar je naartoe vaart. 
Info over je cruiseschip komt pas in de tweede lĳn. Maak deze keer een uitzondering en laat je verbĳsteren 
door de Celebrity Edge, het cruiseschip dat de ontdekking van de wereld voorgoed zal veranderen. Archi-
tect Tom Wright, ontwerper van de Burj al Arab, bracht het schip van zĳn tekentafel naar de zeven zeeën.

strak design. Bĳ elk element gingen ze tot 
de ‘leading-edge of possibility’, het uiterste 
van het mogelĳke. De naam voor dit unieke 
schip lag dus voor de hand. Celebrity Edge. 
Er was geen andere optie.

ZWEVENDE ONTMOETINGSPLAATS AAN 
STUURBOORD
Dé belichaming van dit nieuwe cruise- 
concept is de Magic Carpet: een aan de  
buitenkant van het schip zwevend platform.  
Afhankelĳk van aan welk dek de specta-
culaire ruimte zich positioneert, trans-
formeert de Magic Carpet het dek aan 
stuurboord tot een compleet nieuwe  
ontmoetingsplaats. Helemaal bovenaan, 
op het dak van het schip, verandert het  
platform in een elegant dakterras voor een in-
tiem diner in open lucht, ‘Diner on the Edge’.

Op dek 14 verlengt het plateau de pool area 
tot de place to be voor adembenemende 
vergezichten en livemuziek. Enkele verdie-
pingen lager zorgt het zwevend platform 
voor een ‘al fresco’ lunch, en op dek 2 wordt 
het de letterlĳke toegangspoort naar je be-

De Burj al Arab van  
de Middellandse Zee
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stemming. Zo zit je ook aan boord al meteen 
in poleposition om je vakantieomgeving te 
ontdekken. Een luxueuze ruimte met adem-
benemende zichten op zeeniveau.

MEDITERRANE TOPSTEDEN 
Eerder dit jaar begon de Celebrity Edge aan 
zĳn openingsseizoen. Deze zomer vaart het 
schip voor het eerst op de Middellandse Zee 
en bezorgt het je een verrassende beleving 
van de mediterrane topsteden. Als het cul-
turele mekka van de Middellandse Zee mag 
Rome niet ontbreken. Wereldwĳd kunnen 
slechts een handvol steden een even goed 
bewaard patrimonium voor de dag leggen. 
Na Rome cruise je verder naar onder andere 
Napels, Firenze, Monte Carlo en Barcelona.

  Buitengewoon op zee, bijzonder aan land. Celebrity 

Cruises vaart naar meer dan 300 bestemmingen 

over alle zeven continenten. Hun onderscheidende 

mix van stijlvol design, culinair genieten, luxueuze 

accommodatie, en intuïtieve service bezorgt de 

rederij jaarlijks verschillende awards. Vraag naar 

hun aanbod bij ons, uw reisagent.
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