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• Ontdek plekken waar grote schepen niet kunnen komen

• Vink verschillende golfbanen af tijdens één cruise

• Aan boord: putting green en oefenruimte voor swing

Seabourn is een pionier op vlak van ultraluxe in cruises. Hun 
vloot bestaat exclusief uit kleinschalige all-suiteschepen met 
plaats voor 458 tot 600 gasten.
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Met 144 golfbanen en zonnige vibes zijn de Caraïben een topgolfregio. 
Kan je niet kiezen tussen de verschillende bestemmingen? Met 
Seabourn vertrek je op luxueuze cruise die verschillende golflocaties 
aanstipt. Op naar de beste tees en greens van het Caribische gebied!

Luxecruise
naar Caribische tees en greens

SEABOURN

ONOVERTROFFEN LUXE
De aloude schatten van de Caraïben ontdek je het best off the beaten track. 
Op plekken die mastodonten niet kunnen bereiken, waar enkel intieme 
schepen je kunnen brengen. Aan boord van de kleinschalige schepen van 
Seabourn doe je dat bovendien in stijl en onovertroffen luxe.

De crew bezorgt je gegarandeerd een onvergetelijke cruise-ervaring. De 
chef-koks nemen je mee naar lokale markten aan wal, op zoek naar de beste 
ingrediënten en specialiteiten. Of laat je bedienen tijdens een barbecue met 
kreeft en kaviaar in de zee, met het water tot aan je middel.

VAN GOLFBAAN NAAR GOLFBAAN
De luxeschepen Sojourn en Odyssey doorkruisen de Caraïben in alle moge-
lijke combinaties. Met programma’s van 7 tot 25 dagen, en afvaarten vanuit 
Sint-Maarten, Barbados of Miami. De keuze is aan jou.

Welke Caribische golfbanen staan nog op je verlanglijst? De Mid Ocean 
Club op Bermuda, de Abaco Club op de Bahama’s, de Playa Grande in de 
Dominicaanse Republiek … Seabourn brengt je van het ene tropische golf-
kader naar het andere. Onderweg geniet je van de uitmuntende gastronomie 
en ontspannende faciliteiten van je drijvend luxehotel. Aan boord heb je een 
putting green en een grote ruimte om zelfs je swing te oefenen.


