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140 jaar na de introductie van de eerste luxe treinen, gaat Orient Express haar horizon 
verbreden. Dit wereldberoemde icoon breidt de naam uit met de Orient Express Silsenseas, 
het grootste zeilschip ter wereld. De Franse scheepsbouwers Accor en Chantiers de 
l’Atlantique gaan samenwerken om het schip tot leven te brengen. Het concept van de 
Silenseas is al opgezet in 2018. Hier is te zien dat het schip 220 meter lang gaat worden 
en in totaal 54 suites krijgt, waaronder een presidentiële suite met een oppervlakte van 
1415 vierkante meter. Verder is er vooral gedacht aan luxe en komen er onder andere 
zwembaden, restaurants, een terras en een bar op het schip. Tot slot moet het zeilschip 
ongeëvenaarde service bieden die doet denken aan de hoogtijdagen van cruisereizen. 
De Orient Express Silenseas staat gepland om in 2026 uit te varen.

Orient Express  |  www.orient-express.com

Al sinds 1996 organiseert de Stichting YSY 
Ronde om Noord-Holland de zeilwedstrijd 
rond de langste dag van het kalenderjaar. 
In 2023 staat alweer de 27ste editie van 

Dubarry is al jaren onderdeel van de 
uitrusting van professionele en recreatieve 
zeilers. De Aquatech-collectie van 
Dubarry bestaat uit kleding en schoenen 
voor het bieden van comfort, volledige 
bewegingsvrijheid en 
maximale prestaties op 
het water. De collectie 
is nu uitgebreid 
met twee nieuwe 
artikelen. 
Allereerst is de 
Atlantica een 
hybride jas 
met opstaande 
kraag om 
de wind en 
opspattend water 
in de nek tegen te 
houden. Daarnaast 
biedt de Valencia driekwart 
fl eecetrui de juiste balans tussen 
warmte en comfort. Beide artikelen zijn 
uniseks ontworpen en maken gebruik 
van een ‘ademende’ voering. Ook is 
er gedacht aan duurzaamheid door 
de nieuwe producten te laten maken 
van 100 procent gerecycled polyester. 
Vanaf nu zijn de Atlantica en Valencia 
onderdeel van de Aquatech-collectie en 
kunnen deze aangeschaft worden via de 
offi ciële verkooppunten. Dit kan online 
via de website van Dubarry of in een van 
de deelnemende watersportwinkels in 
Nederland en België.

Dubarry of Ireland
+31 (0)30-7602600
www.dubarry.nl

Orient Express komt met 
’s werelds grootste zeilschip

de wedstrijd op de agenda gepland. 
De Ronde begint in de Bataviahaven 
in Lelystad en gaat via Enkhuizen en 
Kornwerd door naar de thuishaven van 
YSY in IJmuiden. Een unieke vaarroute van 
zoet naar zout water, over het Markermeer, 
het IJsselmeer, de Waddenzee en de 
Noordzee. De Ronde om Noord-Holland 
is een non-stop zeilwedstrijd waar zowel 
getrainde professionals als fanatieke 
zeilers met weinig wedstrijdervaring 
aan mee kunnen doen. Nieuwkomers 
worden geadviseerd deel te nemen aan 
het palaver, dat wordt georganiseerd een 
week voor het spektakel in Zaandam. Dit 
jaar wordt het evenement georganiseerd 
op 16 en 17 juni. Inschrijven kan via de 
website van de organisatie.

YSY Ronde om Noord-Holland
www.rondeomnoordholland.nl
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Dubarry breidt 
collectie Aquatech uit

Inschrijving Ronde om Noord-Holland is begonnen


