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HUBLOT FOI NOMEADA CRONOMETRISTA OFICIAL DA SEABOURN
Empresas citam uma dedicação compartilhada à Excelência
SEATTLE – a Hublot, marca de luxo suíça que traz a "Arte da Fusão" para a relojoaria, foi
nomeada o Cronometrista Oficial da ultra premiada linha de cruzeiros de luxo Seabourn. Os
hóspedes que apreciam viagens em qualquer um dos seis navios com suites íntimas do
Seabourn, estarão agora a par do tempo atual por meio de belos relógios Hublot de parede,
projetados e revestidos com o mesmo estilo e elegância que fizeram dos relógios Hublot,
ícones multi-facetados de uma tradição relojoeira suíça em constante evolução que presta
homenagem a ele ligando-a com o futuro.
Os Relógios Hublot são criados com um compromisso de inovação baseado no respeito à
tradição.", Observou o presidente da Seabourn Richard D. Meadows, "Eles exibem uma
dedicação à excelência e uma atenção aos detalhes que ressoa com a missão da
Seabourn. Nossas empresas compartilham um objetivo comum -. Ser o melhor no que
fazemos "
"Esta parceria é uma história de amizade, uma história humana. Trata-se de um grande
respeito mútuo baseado na paixão compartilhada pelo mar, pelo amor, pelo esporte e pela
busca de desempenho e de excelência. ", Acrescentou o presidente da Hublot JeanClaude Biver. "Hublot e Seabourn compartilham muitos valores fundamentais. Hublot
sempre foi próxima do mundo marítimo, através de seu próprio nome, claro, mas também
por meio de parcerias de prestígio, como com o Yacht Club de Mônaco, o Museu
Oceanográfico de Mônaco e do Real Club Náutico de Palma para citar apenas alguns
deles. Hoje, sua parceria com a Seabourn é uma honra e forma uma perfeita extensão ".
Seabourn e Hublot compartilham uma reputação de excelência que ganhou tanto o
reconhecimento de empresas quanto prêmios dos críticos de autoridade e o apoio leal de
uma clientela exigente.
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“Hublot? Uma maneira diferente de progredir ", dizem aqueles que conhecem esta empresa suíça de relógios únicos, onde a
cada momento ela avança para criar o futuro a uma velocidade vertiginosa. Um sonho, iniciado e desenvolvido pelo presidente
da Hublot, Jean-Claude Biver com o CEO, Ricardo Guadalupe, estes dois homens são responsáveis por transformar a marca
Hublot em uma história de sucesso genuíno em que o Big Bang, King Power, Fusion Classic e outras obras primas
representam os símbolos de uma tradição em constante evolução. Com relógios de complicações, materiais revolucionários e
colaborações de classe mundial como a FIFA World Cup ™, Formula One ™, Ferrari e Manchester United, a Hublot
caracteriza-se pela filosofia da "Arte da Fusão", unindo tradição e futuro. Para mais informações sobre a Hublot, visite
www.hublot.com
Os navios íntimos e o estilo genuíno e intuitivo de serviço personalizado da Seabourn colocaram-na de forma consistente no
topo das pesquisas de leitores e dos rankings por experientes especialistas em cruzeiros. A empresa foi recentemente
premiada com o título de World’s Best Small-Ship Cruise Line, pelo quarto ano consecutivo na pesquisa de leitores:Travel +
Leisure “World’s Best”. Seabourn também foi nomeada a melhor linha de cruzeiros com pequenos navios nos Prêmios da
Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards de 2008, 2010 e 2011, e esteve no topo da Lista de Ouro desta revista em
opções de viagem de luxo a cada ano desde que a lista foi criada. Cinco dos seis navios da Seabourn estão entre os sete
maiores navios do mundo, de acordo com o Guia Completo Berlitz para Cruzeiro e navios de cruzeiro (o Seabourn Quest, de
junho de 2011, foi lançado tarde demais para ser revisto.) Além disso, a linha também foi homenageada com o Prêmio Six
Star Diamond pela American Academy of Hospitality Sciences. Para mais informações sobre a Seabourn, consulte um agente
de viagens profissional, contate a Seabourn no (número) ou visite www.Seabourn.com
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Notas aos Editores:
A Seabourn é constantemente classificada entre as principais escolhas de viagens do
mundo feitas por críticos profissionais e por leitores exigentes de publicações de viagens
prestigiosas, como Departures, Travel + Leisure e Condé Nast Traveler. Suas elegantes e
distintas férias de cruzeiro são conhecidas por:







Seis navios íntimos com apenas 104 ou 225 suítes
Itinerários únicos passando pelas cidades principais e também por gemas
escondidas onde navios mairores não têm acesso
Serviço personalizado e dedicado oferecido por uma equipe de funcionários com
paixão em agradar nossos hóspedes
Espaçosas acomodações em suíte com vistas deslumbrantes para o mar muitas com varandas
Jantares Gourmets tão bons quanto os melhores restaurantes em qualquer lugar
do mundo
Open bars por todo o navio e vinhos finos oferecidos no almoço e no jantar

A Seabourn tem orgulho em ser membro do World’s Leading Cruise Lines. A aliança
exclusiva também inclui Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises,
Cunard Line e Costa Cruises. A Seabourn é uma marca da Carnival Corporation and plc
(NYSE/LSE: CCL and NYSE: CUK), e apoia a Ocean Conservation & Tourism Alliance,
dedicada a difusão e promoção das melhores práticas de proteção do ambiente marinho.

