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ICONISCH VAREN 
TUSSEN DE OCEANEN

Stelt u zich eens voor… In 18 dagen kennismaken met zowel de 

kleurrijke Caribbean als de bijzondere cultuur van Centraal Amerika én 

de zonnige Mexicaanse Rivièra. En dat terwijl u uw koffer maar 

één keer uit en in hoeft te pakken.

ONTSPANNEN OP ZEE
Na een uitstekende vlucht genieten we van ons heerlijke hotel in Florida. Maar 

waar we ons echt op verheugen is de relaxte start van onze cruise. Deze begint 

namelijk met maar liefst twee ontspannen cruisedagen op zee. Hoe luxe! 

Heerlijk ontspannen en de hectische dagen voor ons vertrek van ons afzetten. 

Tijd om uitgebreid te ontbijten op ons privé balkon, of onszelf te trakteren op 

een massage in het wellnesscentrum. Vervolgens gaan we optimaal genieten 

van de voortreffelijke maaltijden. Kortom genieten ‘optima forma’!

EEN DUIK IN DE CARIBBEAN
De Caribbean is perfect voor onze grootste hobby; duiken. Tijdens de eerste 

stop op Grand Cayman nemen we het er gelijk van en dompelen ons onder in de 

kleurrijke onderwaterwereld. Voordat we de doorvaart door het Panamakanaal 

gaan beleven, stoppen we ook nog in Colombia. We kunnen niet wachten om 

als echte foodies te proeven wat de Colombiaanse keuken te bieden heeft en 

genieten enorm van de vele nieuwe smaken die we mogen ontdekken. Daarna 

doorkruizen we het 81 km lange Panamakanaal, een doorvaart van een uur of 

acht, maar we vervelen ons geen moment. 

VIJFTIG TINTEN GRIJS EN GROEN
De vooruitstrevende techniek van het Panamakanaal is een natuurlijk wonder, 

het vullen van de sluizen gaat namelijk volgens de wet van de zwaartekracht. 

Een sluis weegt ongeveer 700 ton, vergelijkbaar met zo’n 300 olifanten. Bijna 

niet voor te stellen! ‘Ons’ schip wordt als het ware over de bergrug van Panama 

geheveld. Onderweg naar de volgende sluizen worden we getrakteerd op een 

voornamelijk groen en prachtig uitzicht over de natuur van het tropische 

Panama. Wij mogen onszelf zonder twijfel doorgewinterde en verwende 

reizigers noemen, maar deze unieke doorvaart, het heeft ons oprecht verrast. 

CENTRAAL AMERIKA EN MEXICO
Het is heerlijk om weer vaste grond onder onze voeten te hebben. Tijd voor 

wat actie na de comfortabele dagen aan boord. We kiezen ervoor om San Juan 

del Sur in Nicaragua per fiets te ontdekken. We genieten van wat er op ons 

pad komt en laten een overheerlijke lunch natuurlijk niet aan ons voorbij gaan. 

In Guatemala verwonderen we ons over het prachtige vulkanische landschap. 

Hoe afwisselend kan een vakantie zijn! 

HET LEVEN AAN BOORD
Wat maken we veel mee tijdens deze cruise. Gelukkig is het elke dag weer 

heerlijk thuiskomen op ‘ons’ schip. En het is opvallend hoeveel ruimte er aan 

boord is in relatie tot het aantal reizigers. De sfeer is zelfs knus en gezellig te 

noemen, dit is uiteraard te danken aan ons kleinschalige schip. Bijzonder! En 

we merken dat het toch wel erg leuk is, de ongedwongen en informele sfeer 

aan boord. Totaal anders dan verwacht. Het ‘resort casual’ kledingadvies past 

ons prima. De champagne tijdens ondergaande zon, is onbetaalbaar lekker en 

net als de overheerlijke maaltijden ook nog eens inclusief! 

Ook toe aan een dergelijk avontuur? Het ervaren team van 

Silverjet Vakanties staat voor u klaar om u een onvergetelijke 

cruisevakantie te bezorgen. Laat u verrassen!
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SILVERJET LUXE CRUISES

LUXE REDERIJEN
Silverjet Vakanties heeft gekozen voor een selectie van kleinere, luxe 

schepen waarbij de bestemming en culinair genieten centraal staan. Door de 

verhouding van bemanning ten opzichte van passagiers, 1 op 1,5, geniet u 

van een uitmuntende service. Veel schepen blijven soms wel tot twee of drie 

dagen in een haven liggen, zodat u ruim de tijd heeft om de verschillende 

bestemmingen te verkennen. 

ALTIJD EEN SUITE
Aan boord van deze luxe rederijen verblijft u altijd in een mooie suites, meestal 

met balkon. Deze suites zijn bovendien erg ruim en in de meeste gevallen 

zelfs ruimer dan 25 m².

EXCLUSIEVE RESTAURANTS 
Voor het diner is er altijd een open zitting en kunt u dus dineren waar en 

wanneer u wilt. Daarnaast gelden er (bijna) nooit toeslagen voor verschillende 

specialiteiten (gourmet) restaurants. Bij bijna alle cruisevakanties in deze 

brochure is het ook mogelijk om buiten (à la carte) te lunchen of dineren.

FOOIEN INCLUSIEF
Voor de cruises in deze brochure geldt dat de fooien (bijna) altijd al in de 

cruiseprijs inbegrepen zijn en u aan boord hiervoor dus geen extra kosten 

meer hoeft te maken. 

LUXE ALL-INCLUSIVE
Alle prijzen in deze brochure zijn in euro’s, per persoon en gebaseerd op twee 

personen per kamer/suite. De genoemde prijzen zijn inclusief vliegreis en de 

cruise is altijd op basis van all-inclusive (m.u.v. Hapag Lloyd). 

PRIJZEN
Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen. Rederijen werken namelijk met 

zogeheten dagprijzen. Bij boeking geven wij u de prijs door die op dat moment 

geldig is. Daarnaast hebben veel rederijen speciale kinderprijzen evenals 

gunstige prijzen voor passagiers die alleen reizen. Ook heeft Silverjet soms 

speciale aanbiedingen. Vraag Silverjet Vakanties of uw reisadviseur naar de 

mogelijkheden.

EXPEDITIECRUISES
In deze brochure vindt u ook een aantal expeditiecruises, veelal naar de Noord- 

en Zuidpool. Deze cruises zijn niet op basis van all-inclusive maar op basis van 

volpension. de accommodatie aan boord van deze schepen is ook anders. De 

hutten zijn kleiner en meestal heeft u geen balkon. Voor het maken van een 

expeditiecruise dient u in een goede conditie te verkeren. U gaat aan land 

met zodiacs, de schepen leggen dus niet aan aan de kade. Expeditiecruises 

bezorgen u een bijzondere en onvergetelijke ervaring, u komt op plaatsen 

waar u op een andere manier dan per schip (bijna) niet kunt komen. Houd er 

alleen wel rekening mee dat het comfort aan boord anders is dan aan boord 

van de luxe rederijen die u in deze brochure ziet.

WEG VAN DE MASSA
Het voordeel van het cruisen met een kleiner schip is dat de in- en ontscheping 

niet lang duurt. Aan land gaan en weer terugkomen aan boord gaat dus snel 

zodat u langer van de bestemming kunt genieten. De kleine schepen doen 

tevens bestemmingen aan waar de groete schepen niet kunnen komen. 

Daarnaast is de aanlegplaats in de grote steden vaak in het centrum, dit in 

tegenstelling tot de grote schepen.

EXCURSIES
Als u op de diverse bestemmingen excursies wilt maken kunt u dit van tevoren 

bijboeken of u kunt zodra u aan boord bent hiervoor reserveringen maken. 

Voor populaire excursies is een boeking voorafgaand aan uw cruise aan te 

raden. In sommige gevallen zijn excursies inbegrepen, zoals bijvoorbeeld bij 

Regent Seven Seas Cruises. Natuurlijk is het ook mogelijk om de bestemming 

waar u aanlegt op eigen gelegenheid te verkennen.

VOERTAAL AAN BOORD
Voor alle cruises geldt dat de voortaal aan boord Engels is met uitzondering 

van de volgende schepen: MS EUROPA, HANSEATIC Nature en de MS BREMEN.

Aan boord van deze schepen is de voertaal Duits. Echter, het personeel aan 

boord spreekt vloeiend Engels.

SPECIALE WENSEN
De luxe rederijen waarmee Silverjet Vakanties werkt kunnen te allen tijde 

rekening houden met speciale (dieet)wensen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 

een glutenvrij dieet, kosher- of suikervrije maaltijden. Bij boeking kunt u uw 

wensen kenbaar maken.

MEDISCHE VERZORGING
Aan boord van alle cruiseschepen is medisch personeel aanwezig en in de 

meeste gevallen ook een arts en zelfs een klein ziekenhuis. Indien u hiervan 

gebruik maakt dient u de kosten hiervoor direct aan boord af te rekenen. 

DIT IS SLECHTS EEN SELECTIE
In deze brochure vindt u slechts een aantal mogelijkheden. Staat de datum 

of cruise van uw keuze er niet tussen vraag Silverjet Vakanties of uw 

reisadviseur dan naar de mogelijkheden. Wij helpen u graag met het zoeken 

naar een passend aanbod. 

 Silverjet heeft de beste cruises naar de mooiste bestemmingen in de wereld, voor u geselecteerd! In deze brochure vindt u cruisevakanties van luxe 

rederijen met kleinere schepen en een uitmuntende service. Er is veel ruimte aan boord en u heeft altijd een ruime suite, in de meeste gevallen met 

balkon. Daarnaast is er veel tijd op de bestemming en komt u bovendien op plaatsen waar grote schepen niet kunnen komen.

Verder vindt u in deze brochure ook een geselecteerd aantal expeditie cruises voor een bijzondere ervaring!
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CRUISE IN STYLE

STIJLVOLLE TRANSFERS OP UW BESTEMMING
Eenmaal door de douane wilt u natuurlijk zo snel en comfortabel mogelijk 

naar uw accommodatie. Vanaf de luchthaven reist u per luxe privétransfer 

met chauffeur direct naar uw hotel en op de dag van inscheping naar het 

schip. Uiteraard draagt de chauffeur zorg voor uw koffers. 

COMBINEREN NAAR UW WENSEN
Een heerlijk relaxte cruise combineren met een verblijf in een bruisende stad 

met tal van bezienswaardigheden? Of juist een cruise met een vol programma 

combineren met een relaxte strandverlenging? 

In diverse landen hebben wij verrassende combinaties voor u samengesteld. 

De cruise is uiteraard een vaststaande route echter het programma voor- of 

na de cruise kunnen wij geheel naar uw wensen aanpassen en bij Silverjet 

Vakanties wordt alles uiteraard tot in het kleinste detail verzorgd! Op onze 

website vindt u diverse mogelijkheden. Staat uw droomcruise er niet bij? Onze 

verkoopmedewerkers zijn u graag behulpzaam met het samenstellen van de 

door u gewenste combinatie.

COMPLEET VERZORGDE REISBESCHEIDEN
Weinig regelen, veel genieten. Daarom ontvangt u gemiddeld drie weken voor 

vertrek de reisbescheiden, die u worden toegezonden in een fraai ticketmapje 

van Silverjet en/ of de rederij van uw keuze aangevuld met kofferlabels en een 

reisinformatieboekje.

SILVERJET SERVICE
Silverjet Vakanties staat voor een onderscheidende manier van reizen. 

Degenen die zich hiertoe aangetrokken voelen hebben zelf vaak eveneens 

onderscheidende, niet alledaagse wensen. Wij staan daarom altijd voor u 

klaar om vragen te beantwoorden en bijzondere wensen te realiseren. Een 

excursie per privéhelikopter, romantisch dineren op het strand, het reserveren 

van een duik- of wellness- of golfarrangement? Iemand tijdens de cruise of 

op bestemming verrassen met bloemen, champagne of iets anders? Geen 

probleem. De Silverjet medewerkers regelen het graag voor u. 

GOED VERZEKERD OP REIS
Natuurlijk hoopt u geen beroep te hoeven doen op een verzekering, maar 

wij raden u aan een reisbagage- en ziektekostenverzekering en daarnaast 

een annulerings-/onderbrekingsverzekering af te sluiten. Alle mogelijke 

financiële gevolgen van ongeval, ziekte, verlies en diefstal tijdens uw verblijf 

en een voortijdige annulering of onderbreking van uw vakantie zijn daarmee 

gedekt. We zijn u graag behulpzaam met het afsluiten van deze verzekeringen, 

zodat u alleen nog maar hoeft te genieten!

EXECUTIVE LOUNGES INBEGREPEN IN DE REIS 
Bij Silverjet Vakanties mag u voor vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 

Brussel Airport altijd gratis gebruik maken van een luxe Executive Lounge. U 

vermijdt hiermee de drukte en brengt uw wachttijd ontspannen in een rustige 

omgeving door. Drankjes, hapjes en dagbladen staan gratis ter beschikking. 

Ook vanaf veel luchthavens op de bestemming kunnen wij een Executive 

Lounge voor u reserveren.

Zo ontspannen kan een vakantie beginnen!

Na een (lange) reisdag is niets prettiger dan snel en comfortabel naar uw accommodatie gebracht worden. 

Silverjet Vakanties regelt altijd een luxe privétransfer. Onderscheidend reizen betekent vaak ook 

onderscheidende wensen, daarom staan wij voor alle persoonlijke of bijzondere wensen graag voor u klaar!
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PRIJSWIJZER & OVERIGE BROCHURES

INDICATIE- EN VARIABELE PRIJZEN
Met alle in deze brochure opgenomen hotels en rederijen hebben wij de 

scherpst mogelijke contracten afgesloten. Bij iedere cruise vermelden wij 

indicatie prijzen voor minimaal een suite/ buitenhut  (met of zonder balkon). 

Deze prijzen zijn gebaseerd zoals deze bekend waren op de datum waarop 

de reizen zijn samegesteld (april 2018) en op basis van twee samenreizende 

personen inclusief de op dat moment van toepassing zijnde aanbiedingen. Alle 

prijzen zijn inclusief vluchten, belastingen, brandstofheffingen, havengelden 

en alle overige onvermijdbare kosten. 

Variabele prijzen, zoals ook reeds geruime tijd in gebruik in de luchtvaart, 

zijn ook bij cruises van toepassing. Het betekent dat prijzen fluctueren 

afhankelijk van vraag en aanbod, tijdsduur tot aan vertrek, periode van verblijf, 

onverwachte gebeurtenissen of andere criteria. Dat maakt het voor u als 

consument niet altijd even inzichtelijk, maar u kunt er ook uw voordeel mee 

doen. Juist vanwege deze variabele prijzen en op sommige bestemmingen 

door koerswisselingen zijn de pakketprijzen, vermeld in deze brochure, 

slechts ter indicatie.

DE JUISTE PRIJS
De prijzen van zowel de vluchten als de hotels en cruises variëren in hoge 

mate gedurende het seizoen, maar over het algemeen zijn deze het laagst 

wanneer u vroegtijdig boekt! Voor de actuele prijs verwijzen wij u naar uw 

reisbureau, onze verkoopafdeling of onze website www. silverjet.nl/cruises. 

Op onze website vindt u ook dagelijks de nieuwste aanbiedingen van 

vliegmaatschappijen, cruises en accommodaties.

 

DROOMREIZEN…
Naast deze brochure met luxe cruisevakanties naar bestemmingen over de 

hele wereld raden wij u ook onze andere brochures van harte aan welke te 

bestellen zijn vanaf augustus 2018.

SPANJE - PORTUGAL 
& MAROKKO 
2018-2019
Geniet van de aangename wintertempera-

turen in zuidelijk Europa en Marokko. In onze 

collectie wederom een uitgebreide keuze aan 

kamer-, suite- en villa-categorieën, zoals u 

dat van ons gewend bent.

DUBAI - ABU DHABI -  OMAN 
2018-2019
Op minder dan 7 uur vliegen waant u zich 

in een sprookje van Duizend-en-een-nacht. 

Geniet van een zonzeker klimaat, parelwitte 

zandstranden en de ontelbare mogelijk heden 

om te shoppen. Of maak een onvergetelijke 

combinatie met de Seychellen, Mauritius of 

de Malediven.

VERRE VAKANTIES 
2018-2019
Verre vakanties à la Silverjet. Luxe par 

excellence! Bewonder de indrukwekkende 

cultuur van Thailand en Bali. De prachtige 

eilanden van Mauritius, Seychellen en 

de Malediven zijn bij uitstek geschikt 

voor een huwelijksreis of een bijzondere 

familievakantie. In de Caribbean heeft u een 

keuze uit een verblijf aan een van de mooie 

stranden van Aruba, Bonaire, Curaçao, St 

Maarten, St Barth, Cuba, Jamaica, Bahamas 

of Mexico. En kijk naar ons fraaie aanbod aan 

luxe hotels in Miami en de wereldstad New 

York.
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Elounda Gulf Villa’s & Suites, Kreta





SEABOURN CRUISES

Seabourn kenmerkt zich naast de uitstekende kwaliteit van service en maaltijden 

ook door de ongedwongen sfeer aan boord en de aangename all-inclusive formule. 

Dit betekent dat alle drankjes, ook alcoholische dranken, geselecteerde wijnen, 

champagne en minibar aan boord zijn inbegrepen, evenals de fooien voor het personeel. 

Het is dan ook niet vreemd dat Seabourn reeds vele jaren de hoogste waarderingen 

krijgt van haar gasten en vele Awards heeft mogen ontvangen. Seabourn hanteert 

het Seabourn Square concept. Dit betekent dat er geen lobby en receptie meer zijn, 

maar een aangename multifunctionele ruimte met comfortabele zitjes, een gezellige 

koffiebar, buitenterras, bibliotheek, winkeltjes, servicedesk en informatiepunt.

Alle Seabourn-schepen beschikken over een unieke en moderne marina, welke op 

bepaalde routes in zonnige streken achter het schip in zee kan worden ingezet voor 

diverse watersporten. 

Seabourn heeft 3 identieke schepen, de Seabourn Odyssey*****, Seabourn Sojourn***** 

en Seabourn Quest*****. Alle drie schepen hebben ruimte voor ruim 450 passagiers. 

Voordeel van dergelijke kleine schepen is natuurlijk dat ze op plaatsen kunnen 

komen waar de grote schepen niet aan kunnen leggen. Zo komt u op de mooiste 

bestemmingen! 

Het nieuwste schip dat aan de vloot is toegevoegd is de Seabourn Encore*****+ en de 

Seabourn Ovation*****+ met aan boord ruimte voor 600 passagiers is ze net iets groter 

dan de andere schepen en heeft u onder andere iets meer keuze op culinair vlak. 

Beide schepen zullen een rijkdom aan nieuwe concepten bieden, met ultra luxe design 

elementen, lichte kleuren en enkel suites met een balkon om de meest veeleisende 

reizigers van de wereld te kunnen bedienen.

Aan boord van alle schepen kiest u zelf hoe laat u gaat dineren, met wie en in welk 

restaurant, er zijn dus geen vaste dinerzittingen. De sfeer aan boord is elegant casual 

en de voertaal aan boord is Engels.

Seabourn, een uitstekende keuze voor uw welverdiende vakantie!

De rederij Seabourn is al vele jaren toonaangevend in luxe cruises. 

Met de nieuwe generatie schepen, geschikt voor 458 - 600 passagiers, 

biedt de rederij de meest verwende passagier een keur aan onovertroffen 

vakantiebelevenissen.
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Penthouse suite
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CRYSTAL CRUISES

Aan boord is de dagelijkse routine op ontspanning gericht. Uw buitenhut/ suite 

van minimaal 20 m² biedt ruimte en comfort tot in de details. Buiten de eigen 

accommodatie geniet u van mooi ingerichte ruimtes. Culinaire keuzes in tijdstippen 

en specialiteiten zijn er te over, zelfs als u aan dek wilt dineren, wordt daar een tafel 

voor u gedekt. Crystal Cruises biedt naast de twee vaste dinerzittingen ook een open 

zitting. Zowel de gerechten als de presentaties ervan zijn perfect. Om te genieten van 

de avonden bieden de schepen van Crystal Cruises meerdere bars en (dans)lounges, 

een casino, theater, kortom die complete variëteit voor een echte verwencruise op 

topniveau. Crystal Cruises hanteert het all-inclusive concept: alle niet alcoholische en 

geselecteerde alcoholische dranken zijn inbegrepen, evenals de fooien. Ook worden 

geen toeslagen geheven voor de specialiteitenrestaurants. Gedurende het jaar zijn er 

een aantal themacruises, waarbij bijvoorbeeld tuindesign, fotografie, wijnproeverijen 

of golf centraal staan. Lezingen aan boord en excursies aan land worden rond het 

thema op elkaar afgestemd. Crystal Cruises heeft bovendien op veel afvaarten 

speciale kinderprijzen of zelfs de mogelijkheid om kinderen gratis te laten meevaren. 

Daarnaast is Crystal Cruises ook uitermate geschikt voor passagiers die alleen reizen, 

er zijn namelijk op veel afvaarten zeer aantrekkelijke 1-persoonstoeslagen. Crystal 

Cruises wordt geroemd om haar prachtige vaarroutes. 

Het gracieuze, middelgrote cruiseschip Crystal Symphony***** neemt slechts 848 

passagiers mee en er is veel ruimte en weinig drukte aan boord. Crystal Symphony 

heeft alleen luxe hutten en suites, meer dan 50% met privéveranda, die zeer compleet 

zijn ingericht. U wordt verwelkomd met verse bloemen, de minibar is gevuld en een 

badjas hangt klaar. 

De Crystal Serenity***** is het jongere en iets grotere zusje van de Crystal Sympony. De 

Crystal Serenity zal weer een make over krijgen in oktober 2018. Ze zal dan maximaal 

980 pasagiers mee kunnen nemen. Ook dit schip biedt dezelfde uitstekende service 

aan boord uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerd en uitstekend opgeleid personeel. 

Een Crystal cruise heeft een grote keuze uit activiteiten en entertainment. Er is een 

zwembad, dat zonodig overdekt kan worden en er is een uitgebreide Spa in Feng 

Shui stijl met sauna, stoombad, diverse massage- en schoonheidsbehandelingen. 

Muzikanten van wereldklasse onderhouden u met muziek, variërend van Big Band 

tot Blues. 

Wilt u liever iets totaal anders? Een klein schip? Op expeditie naar kleine havens 

waar de grotere schepen niet komen? Kies dan voor de Crystal Esprit*****, intiem en 

elegant, Crystal Esprit is echt een boutiek hotel op het water. Zij verwelkomt slechts 

62 gasten en heeft 92 bemanningsleden aan boord. Alle suites hebben zeezicht en 

butlerservice. Ze is speciaal ontworpen voor de gasten die zoeken naar een culturele 

en actieve unieke ervaring. De service is subliem en de verzorging aan boord is op 

basis van all-inclusive, zelfs excursies zijn inclusief! 

Kortom: Genieten aan boord van Crystal Cruises!

Als u van luxe en verwennerij houdt en ook graag op een iets groter schip 

verblijft met veel faciliteiten, dan is Crystal Cruises een goede keuze.

The difference is Crystal clear....

15 - SILVERJET VAKANTIES

     DELUXE

Penthouse suite





SILVERSEA

Silversea Cruises is een Europese/Italiaanse rederij voor ultieme, luxe cruisevakanties. 

Aan boord merkt u dit door onder andere de ruime suites en een excellente keuken, 

maar meer nog door de ongeëvenaarde service en onzichtbare verwennerij die zo 

natuurlijk lijkt te zijn voor de bemanning aan boord. Silversea is een wervelend 

succes geworden door de enorme gastvrijheid en vriendelijkheid van het personeel in 

combinatie met de all-inclusive formule. Uw maaltijd kan à la carte gekozen worden 

in een van de restaurants of kunnen wanneer gewenst genuttigd worden in uw suite. 

Aan boord van Silversea treft u restaurants aan die behoren tot het exclusieve Relais & 

Chateau. De verfijnde details maken deze luxe schepen zelfs nog exclusiever: zilveren 

tafelbestek van Christofle, accessoires van Bulgari, Champagne en de beste kaviaar. 

Met de verschillende schepen vaart Silversea wereldwijd, naar alle 7 continenten. 

Ervaar het Silversea-gevoel en geniet van het summum van luxe! De combinatie 

van persoonlijke service, vanzelfsprekende gastvrijheid en luxueuze suites, maken 

het een waar genot aan boord te zijn. Silversea houdt vast aan de intimiteit van de 

kleinere schepen waarmee het mogelijk is om in de afgelegen havens die zelden zijn 

aangedaan het ware avontuur te ontdekken. Deze kleine intieme schepen kunnen 

varen en aanleggen in de stad zodat lange transfers naar de bestemming vermeden 

kunnen worden. 

Ga aan boord van de Silver Shadow***** of Silver Whisper*****, kleinschalige schepen 

met maximaal 380 passagiers aan boord en ongeveer 300 bemanningsleden of kiest 

of liever voor het kleinste schip uit de vloot, de Silver Wind***** met nog geen 300 

gasten aan boord? De Silver Spirit***** is iets groter met plaats voor 540 passagiers 

en ruim 375 bemanningsleden. 

Het nieuwste schip dat aan de vloot is toegevoegd is de Silver Muse*****+. Dit luxe 

cruiseschip biedt accommodatie voor maar liefst 600 passagiers die allen in minimaal 

een ruime suite zullen verblijven, in de meeste gevallen met een balkon. Aan boord 

van alle schepen kunt u genieten van een uitstekende service, butlerservice in iedere 

suite categorie, een open dinerzitting en niet alleen uitmuntende maaltijden maar ook 

de (alcoholische) drankjes zijn inclusief in de prijs.

Kiest u voor Silversea dan kiest u voor ruimte, kleinschaligheid en kwaliteit!

Niet alleen de rederij of de prachtige schepen maken dit alles tot een 

succesverhaal. Zeker ook de routes die Silversea in het programma heeft, 

dragen hier aan bij en maken het tot een verfijnd en luxe totaalproduct.
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SEADREAM YACHT CLUB

De schepen van de SeaDream Yacht Club bieden u een unieke ervaring! SeaDream biedt 

haar gasten ultieme, ongedwongen elegantie en maken de dromen van zelfs de meest 

verwende cruisepassagier meer dan waar. Op de Balinese bedden is het goed toeven. 

Hier gaan privacy en vrijheid op uitnodigende wijze samen. Verwacht bij SeaDream 

Yacht Club geen Broadway-shows, maar er zijn toch verrassend veel publieke ruimtes 

aan boord. Voor wie wil genieten en ontstressen kan dat: van complete rust tot en met 

verschillende watersporten vanaf een uitklapbaar platform aan de achtersteven van 

beide schepen. Van kajaks tot zeilboten en van snorkeluitrusting tot waterski’s is op 

de schepen aanwezig, zonder meerkosten. Ook kunt u overdag deelnemen aan een 

van de aangeboden excursies of meegaan op een fietstour. SeaDream heeft namelijk 

mountainbikes aan boord waarvan zonder bijbetaling gebruik gemaakt kan worden. 

SeaDream verzamelde al vele ‘awards’ als het gaat om haar service en culinaire 

verzorging. U geniet van ‘gourmet dining’ in een elegante en ongedwongen sfeer. 

Er zijn dus geen formele avonden aan boord. Overheerlijke maaltijden, uiteraard met 

verse ingrediënten, worden à la minute voor u bereid vergezeld door goede wijnen. 

Aan boord zijn alle drankjes, tot champagne aan toe inbegrepen evenals de fooien. Ook 

uw minibar is gevuld met een selectie van drankjes. Bij SeaDream Yacht Club bestaat 

de mogelijkheid om te dineren, lunchen en ontbijten in de open lucht.

De twee jachten, SeaDream I***** en SeaDream II***** zijn chique en elegant ingericht, 

maar de sfeer is informeel. U voelt zich direct thuis. Door de afmeting van beide 

jachten is het mogelijk om kleine havens te bereiken. 95 bemanningsleden zorgen 

ervoor dat de 110 gasten aan boord een fantastische reis beleven. U verblijft in een 

van de comfortabele Yacht Club Suites (minimaal 18m2) die alle zeezicht hebben. 

Op diverse afvaarten (in de Caribbean) wordt de Seadream’s Champagne and Caviar 

Splash aangeboden, een bijzondere ervaring. Bij het zwembad kunt u op comfortabele 

stoelen genieten van een Starlight Movie. Op de Balinese bedden is het overdag heerlijk 

ontspannen, maar wilt u ‘s nachts onder de sterrenhemel slapen, dan behoort dit ook tot 

de mogelijkheden. In de Thaise Spa staan specialisten voor u klaar om u te verwennen. 

Tevens is er een fitnessruimte en bibliotheek aan boord. Met de golfsimulator heeft u 

de keuze uit 30 golfbanen. Of u kunt natuurlijk uw eigen golfuitrusting meenemen aan 

boord en op diverse plaatsen gaan golven waar SeaDream in de haven aanlegt. Een 

cruise met SeaDream voelt als een cruise met uw eigen privéjacht!

It’s yachting, not cruising, zeggen ze zelf bij SeaDream en dat klopt. 

Een vakantie op een elegant jacht, waar luxe en verwennerij 

tot kunst verheven zijn.
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REGENT SEVEN SEAS 
CRUISES

Met Regent Seven Seas kunt u genieten van het ultieme cruisen. Zonder zorgen, relaxt, 

smart casual en smullend van culinaire verwennerij. U betreedt de wereld van luxe 

vakanties ‘on top of the top’. Alles is erop gericht om u volledig naar het zin te maken 

met kwaliteit en service hoog in het vaandel. Vanwege de uitstekende service, de 

vriendelijke bemanning, een wasserette aan boord (waar u zelf de was kunt doen of 

kunt laten doen), en het zorgeloze verblijf op basis van all inclusive zijn de schepen 

van Regent Seven Seas ook uitermate geschikt voor de langere cruises. Terwijl u vaart 

naar de mooiste bestemmingen kunt u genieten van het aangename entertainment 

aan boord. 

In de verschillende restaurants kunt u genieten van culinaire gerechten bereid door de 

gevierde chef-koks met verse lokale producten van de internationale lokale markten 

- cruisen heeft nog nooit zo goed gesmaakt. Overheerlijke steaks in het Steakhouse 

‘Prime 7’, klassieke gerechten uit de Franse keuken in ‘Signatures/ Chartreuse’, 

regionale gerechten en gezonde Canyon Ranch SpaClub®-gerechten in ‘Compass 

Rose’ en grillgerechten en milkshakes in de ‘Pool Grill’. Op ieder moment van de dag 

kunt u terecht in ‘La Veranda’ wat ’s avonds in een Italiaans specialiteitenrestaurant 

‘Sette Mari at La Veranda’ wordt omgetoverd; dining under the stars. En….., ít’s all 

included! In alle restaurants geldt dat u kunt zitten waar en met wie u wenst, waarbij 

het voor de specialiteitenrestaurants aan te raden is om vooraf te reserveren. 

Het kledingadvies aan boord is elegante vrijetijdskleding. Tijdens langere cruises 

kunnen formele avonden worden georganiseerd.

De schepen van Regent Seven Seas zijn niet te groot waardoor ze vaak in of nabij 

het centrum van een stad kunnen aanleggen. Daarnaast liggen ze vaak lang in de 

verschillende havens zodat u alle tijd heeft om de bestemming te verkennen door 

middel van de aangeboden excursiess. In iedere haven kunt u kiezen uit een aantal 

excursies waaraan u kunt deelnemen waarvan de meeste inclusief zijn in de prijs. U 

kunt deze aan boord of voorafgaand aan uw cruise reserveren. 

Aan boord van alle schepen is er een Canyon Ranch SpaClub. Verkwikkende massages, 

therapeutische lichaamsbehandelingen in combinatie met fitness of een sessie met 

een personal trainer zullen bijdragen aan totale ontspanning van lichaam en geest. 

Tevens is er aan boord van alle schepen een puttinggreen waar golfliefhebbers hun 

swing kunnen oefenen. 

Regent Seven Seas Cruises heeft 4 schepen in haar vloot, de Seven Seas Navigator***** 

met 490 passagiers en de Seven Seas Explorer*****+, die sinds 2016 in de vaart is en 

750 passagiers heeft. De Seven Seas Mariner***** en Seven Seas Voyager***** zijn 

vrijwel identiek en bieden plaats aan 700 gasten. In 2020 zal de nieuwe Seven Seas 

Splendor*****+ aan de vloot worden toegevoegd.

Laat u verwennen...alles is inclusief. Het is de enige rederij die echt vaart 

op basis van all inclusive. Niet alleen de drankjes, fooien en maaltijden zijn 

inbegrepen maar ook de (alcoholische) drankjes, specialiteitenrestaurants, 

onbeperkt gebruik van de WIFI en excursies in elke haven.
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THE MOST INCLUSIVE
LUXURY EXPERIENCE™

Suite met balkon

Seven Seas Explorer





HAPAG-LLOYD CRUISES

Lifestyle, luxe en niet meer dan 500 gasten: welkom op de MS EUROPA 2*****+. U kunt 

aan boord een informele, ongedwongen sfeer verwachten. Stijlvol, elegant en modern 

zijn woorden die passen bij de EUROPA 2. Talrijke onderscheidingen waaronder “beste 

cruiseschip ter wereld” laten zien dat een cruise met de EUROPA 2 werkelijk een 

unieke ervaring is. Enkele van de vele troeven zijn de feilloze bediening en het culinair 

hoogstaande niveau van de maaltijden. Het is tevens het best uitgeruste familieschip 

in het luxe segment, kinderen tot 11 jaar reizen gratis mee aan boord! Het schip is 

een drijvend boetiekhotel, kenmerkend is de zee van ruimte en de lichtinval. Vanaf 

elke locatie heeft men een prachtig zicht op de eindeloze oceaan. Voor de fanatieke 

golfspeler staan er 2 ultramoderne golfsimulatoren gratis ter beschikking, bij HAPAG-

LLOYD Cruises gaan cruisen en golf hand in hand. Het entertainmentprogramma aan 

boord bestaat uit exclusieve shows, een jazzclub met live-optreden en de Sansibar om 

de avond af te sluiten. De Ocean Spa behoort tot beste wellness op zee met een zeer 

uitgebreid aanbod aan behandelingen, verschillende sauna’s, stoombad, whirlpool, 

Kneippbad, fitness, yoga, pilates, ijsbaden, relaxzones en een adembenemend 

buitenterras. In principe zijn er geen vaste kledingvoorschriften aan boord van de 

EUROPA 2. In tegenstelling tot de andere schepen van HAPAG-LLOYD Cruises is de 

EUROPA 2 internationaal georiënteerd de voertaal aan boord is Engels en u krijgt altijd 

een onboard credit.

Het grootste verschil tussen de MS EUROPA*****+ en de EUROPA 2 is dat de EUROPA in 

alle opzichten klassieker is. Er zijn wel kledingvoorschriften en formele avonden aan 

boord, er wordt gewerkt met vaste dinerzittingen en de voertaal aan boord is Duits. Het 

gezelschap aan boord is hierdoor ook minder internationaal.

De zusterschepen MS BREMEN****+ en MS HANSEATIC***** zijn echte expeditie-

schepen met respectievelijk maximaal 175 en 155 passagiers aan boord en beide 

van een zeer hoge standaard. Beide schepen hebben de hoogste ijsclassificatie (E4) 

voor passagiersschepen. 2 nieuwe zuster expeditieschepen worden in 2019 aan de 

vloot toegevoegd. Beide schepen nemen maximaal 230 gasten mee en in de (ant)

arctische gebieden maximaal 200.  Er is veel ruimte op het dek en beide schepen 

hebben hutten met een glazen balkon voor een panoramisch uitzicht. De HANSEATIC 

nature***** zal in april 2019 aan de vloot worden toegevoegd en de voertaal aan boord 

is Duits. De HANSEATIC inspiration***** wordt in oktober aan de vloot toegevoegd en 

is internationaler met als voertaal Engels en Duits. Tevens krijgt u bij de HANSEATIC 

inspiration altijd een onboard credit welke aan boord te besteden is. Vanwege 

de verzorgde lezingen aan boord, de uitzonderlijke vaarroutes en altijd attente 

dienstverlening zijn deze schepen bijzonder populair bij een groot publiek met een 

ruime interesse in cultuur en natuur. De voertaal aan boord van de expeditieschepen 

is Duits met Engels als 2e taal aan boord van de HANSEATIC en HANSEATIC inspiration. 

De lezingen aan boord die worden verzorgd door universiteitsmedewerkers worden 

in het Duits gegeven en bij voldoende internationale gasten ook in het Engels. De 

verzorging aan boord is uitmuntend. Voor ontbijt en lunch zijn de restaurants open 

zonder reserveringen, terwijl alle gasten gelijktijdig dineren op vaste plaatsen in het 

restaurant. 

Al meer dan 120 jaar zet HAPAG-LLOYD Cruises nieuwe maatstaven voor luxe. 

De rederij onderscheidt zich door uitmuntende persoonlijke service aan boord 

van zeer comfortabele schepen met een innemende, vriendelijke bemanning. 

HAPAG-LLOYD Cruises heeft naast 2 cruiseschepen ook 2 expeditieschepen.
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Suite met balkon, MS EUROPA 2
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OCEANWIDE EXPEDITIONS

NOORDPOOL

Cruise naar Spitsbergen en ervaar hoe mensen in het hoge noorden leven. Uw 

Spitsbergen expeditiecruise neemt u mee naar een prachtig poollandschap, vol 

gletsjers en ruige besneeuwde bergen. Tijdens uw reis in Spitsbergen krijgt u de kans 

de bijzondere geschiedenis van het poolgebied te verkennen; de walvisvaarders, de 

pool-ontdekkingsreizigers en de jagers die er eeuwen lang vaak dramatische sporen 

hebben achtergelaten. Maar vooral de bijzondere fauna van het hoge noorden maakt 

Spitsbergen enorm interessant, de IJsberen, Walrussen, de walvissen en vele andere 

schitterende diersoorten, zowel op land als in de zee. 

ZUIDPOOL

Het Antarctic Peninsula is een van de mooiste gebieden van het gehele Antarctische 

Continent. Een expeditie cruise naar het schiereiland laat u een doorsnede zien 

van wat het dierenleven in Antarctica te bieden heeft. Het landschap in deze regio 

is dramatisch, met steile bergkammen, ijzige gletsjers en kathedraal-vormige 

ijsbergen en is daardoor zeer fotogeniek. De Ezelspinguïn is niet alleen een van de 

meest voorkomende pinguïns van het schiereiland, het is ook de grootste van de hier 

broedende pinguïn soorten. Het rijke dierenleven en de duizenden broedende pinguïns, 

is een hoogtepunt van veel expedities Andere dieren die daarnaast regelmatig gezien 

worden zijn de Weddellzeehond, de Blauwoogaalscholver, de Sneeuwstormvogel, Orka’s 

en Bultruggen. South Georgia is een uniek sub-Antarctisch eiland, een Antarctische 

oase, middenin de zuidelijke Atlantische Oceaan. Er zijn weinig vergelijkbare plekken 

in de wereld, die zo vol met leven zijn. Op uw South Georgia cruise worden sportieve 

activiteiten aangeboden, die u de gelegenheid bieden om kennis te maken met de 

fauna - strandwandelingen, lange wandeltochten door de heuvels, safari’s met een 

zodiac langs de rotskusten, duiken voor degene die daar ervaring mee hebben, het 

spotten van vogels en nog veel, veel meer... U kunt verscheidene soorten zeehonden 

ontmoeten, waaronder reusachtige zeeolifanten en ondeugende pelsrobben maar ook 

de majestueuze Koningspinguïn. 

De m/v Plancius werd in 2009 compleet herbouwd als een expeditie passagiersschip 

met plaats voor 116 reizigers 47 bemanningsleden waarvan 7 expeditiestafleden in 

Antarctica en voor het Noordpoolgebied 8 expeditiestafleden. De Plancius is uitgerust 

met 10 zodiacs. Het schip is uitermate comfortabel en gezellig ingericht, maar het 

is geen cruiseschip. Alle reizen in het Noord- en Zuidpoolgebied zijn en blijven in de 

eerste plaats gericht op een actief en educatief expeditie-reisprogramma, waarbij 

zoveel mogelijk tijd aan land wordt doorgebracht. 

De m/v Hondius is Oceanwide’s nieuwste en geavanceerde expeditieschip dat 

in 2019 in de vaart komt en voldoet aan de meest recente en hoogste eisen voor 

passagiersschepen (Polar Class 6). Het schip biedt ruimte aan 176 passagiers en 

72 bemanningsleden. In lijn met de sfeer van onze expedities is de dresscode aan 

boord informeel. De passagiers aan boord van de Plancius en de Hondius zijn in het 

algemeen praktisch gekleed. De cruise is op basis van volpension maar de fooien 

zijn niet inbegrepen en kunt u aan het eind van uw reis geven welke daarna eerlijk 

verdeeld worden onder de bemanning. 

Reis met Oceanwide Expeditions naar de magische bestemmingen op de 

Noordpool (Arctic) of de Zuidpool (Antarctic). Dierenliefhebbers en 

natuurfanaten kunnen hun hart ophalen tijdens een reis naar een van 

deze bijzondere bestemmingen. 
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Superieur buitenhut met venster, m/v Plancius

Koningspinguïn



St. Petersburg, Rusland



NOORD-EUROPA

De verschillen tussen de Noord-Europese bestemmingen zijn groot. Dat 
maakt het reizen natuurlijk veel leuker, want geen dag is hetzelfde. Alleen 
al de verschillen tussen Tallinn, Sint Petersburg en Helsinki maken de 
combinatie tijdens één reis zo boeiend. Zo ook de combinatie Bergen, Flåm en 
Tromsø, terwijl deze plaatsen toch allemaal in Noorwegen liggen. De Orkney-
eilanden, de Schotse kust of de Ierse havenplaatsen charmeren alle op hun 
eigen manier, maar verschillen onderling door hun lange geschiedenis.

Wie Sint-Petersburg zegt, zegt Hermitage. Een verzameling van drie miljoen 
kunst stukken van onder andere Rembrandt, van Gogh, Gaugain en Da Vinci 
laat de glorietijden van de voormalige Russische hoofdstad herleven. Buiten 
de stad bevindt zich Peterhof, het zomerpaleis van Peter de Grote met 
buiten prachtige parken en fonteinen en binnen spectaculaire marmeren 
mozaïekvloeren en kistallen kroonluchters.

De Noorse Fjorden beginnen bij Bergen. Deze ‘poort van de fjorden’ is gebouwd 
op zeven heuvels en heeft een gezellige sfeer. U kunt er rondstruinen op 
drukbezochte vismarkt of een bezoek brengen aan het geboortehuis van de 
componist Grieg. Het kleine fjordplaatsje Flåm is wereldberoemd geworden 
door de Flåmsbana, het steilste spoortraject van Europa. Een rit over deze 
spoorweg is onvergetelijk en eindigt bij de indrukwekkende Kjofossen-
waterval. Ook kan een cruise u brengen naar de adembenemende natuur 
van het Hardangerfjord, Sognefjord en Geirangerfjord. Daar heerst een 
diepe, magische stilte, behalve op plekken waar onstuimige water vallen zich 
van torenhoge kliffen in het blauwe water storten. In dit grootse landschap 
lijken de pittoreske dorpjes in het weidelandschap haast dwergachtig klein. 
Helemaal in het noorden, voorbij de fjorden, ligt Honningsvåg. Daar bent 
u nog slechts 35 kilometer verwijderd van de Noordkaap, die traditioneel 
wordt gezien als het noordelijkste puntje van het vasteland van Europa. In de 
zomermaanden verdwijnt de zon hier 77 dagen lang niet achter de horizon. 

Noord-Europa is een ideaal gebied om met kleinere cruiseschepen te 
bezoeken. Kleinere schepen kunnen dieper de fjorden in, weg van de massa. 
Daarnaast is het natuurlijk fantastisch om met het schip direct in de stad aan 
te kunnen leggen, iets wat voor veel luxe schepen geen enkel probleem is, in 
tegenstelling tot veel grote cruiseschepen. 

De cruises die Silverjet aanbiedt vertrekken uit verschillende plaatsen die 
dicht bij de bestemmingen liggen, zoals Kopenhagen, Stockholm of Londen. 
U vliegt snel en rechtstreeks naar de plaats van inscheping, verblijft er 
een of twee nachten in een comfortabel hotel en kunt vervolgens uitgerust 
inschepen en aan uw ontdekkingsreis beginnen.

Silverjet biedt alleen de mooiste routes aan met de beste schepen van de 
diverse rederijen.

BALTISCHE HOOFDSTEDEN & NOORSE FJORDEN

CULTUUR EN NATUURSCHOON
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NOORD-EUROPA | Seabourn | Seabourn Ovation

SCENIC FJORD & NORTHCAPE
Stille fjorden en schilderachtige dorpen zijn toegankelijker dan ooit, terwijl de Seabourn Ovation de kustlijn volgt naar minder bekende 

aanloophavens. Ontspan bij het zwembad terwijl uw schip sierlijk beweegt tussen torenhoge granieten rotsen in de smalle fjorden van Noorwegen. 

Er is geen mooier seizoen dan een Scandinavische zomer, en geen betere manier om het te ervaren dan aan boord van Seabourn.

Dag 1: Vliegreis van Amsterdam naar Londen.
Bij aankomst privétransfer naar uw hotel. 1 hotel-
overnachting op basis van logies en ontbijt.

Dag 2: Dover, Engeland; vertek 17:00 uur.
Privétransfer naar de haven in Dover. Inscheping 
aan boord van de Seabourn Ovation.
Dag 3: Cruisedag op zee.

Dag 4: Stavanger, Noorwegen; 08.00-17.00 uur.
Een romaanse kathedraal en oude middeleeuwse 
steegjes passen prachtig bij de moderne stad 
en het spectaculaire landschap van Stavanger. 
Tegenwoordig is de stad het centrum van de 
Noorse olie-industrie en is het een van de meest 
kosmopolitische steden van het land.

Dag 5: Vik, Noorwegen; 08.00-18.00 uur.
Het dorp Vík is de meest zuidelijk gelegen plaats 
van IJsland.

Dag 6: Alesund; Noorwegen; 10.00-23.00 uur.
De dag begint met de doorvaart door het Sognefjord.
Dag 7: Cruisedag op zee.

Dag 8: Svolvaer, Lofoten; 08.00-17.00 uur.
We varen Svolvaer uit en vervolgen onze route door 
het prachtige Trollfjord.

Dag 9: Tromso, Noorwegen; 09:00-17:00 uur
De meeste poolexpedities beginnen vanuit Tromsø. 
Gelegen binnen de poolcirkel op het met bos 
bedekte eiland Troms, is deze stad verbonden met 
het vasteland door de Tromsobrua-brug. In het 
Tromso Museum zijn exposities met uitgebreide 
weergaves over de bevolking van Lapland.

Dag 10: Storstappen Eilanden, Noorwegen; 05:30-
07:30 uur. De hoge rotswanden, als schild wachten 
voor de kust van Arctisch Noorwegen, zijn een 
kenmerk van deze regio. In de zomer worden de met 
gras bedekte kliffen van deze rotsen bewoond door 
miljoenen broedende zeevogels. Papegaai duikers, 
alken, en zeekoeten nestelen op de gekartelde 
richels van de kliffen. Witte drieteenmeeuwen en 
de elegante, ivoorkleurige Jan-van-Genten cirkelen 
rond en het oppervlak van de zee is bevolkt door 
de vele dobberende zeevogels. Soms kan men zelfs 
een glimp opvangen van koninklijke zee arenden 
met witte staart die moeiteloos rondcirkelen op 
zoek naar een onoplettende prooi. 

Honningsvag, Noorwegen; 11:00-21:00 uur.
De loodrechte kliffen van de Noordkaap, mar keren 
het absolute einde van het Europese continent.  
De Noordkaap bevindt zich op het eiland Mage roey. 
Hoewel het landschap verlaten lijkt, is het niet echt 
geïsoleerd. Op ca 30 km ligt de belangrijkste stad, 
Honningsvåg, met ongeveer 4.000 inwoners. In de 
zomer stijgt dat aantal wanneer de Sami-bevolking 
en hun rendieren zich vestigen aan de rand van de 
stad. Scenic Cruising North Cape.
Dag 11 en 12: Cruisedagen op zee.

Dag 13: Loen, Olden; 08.00-18.00 uur.
Scenic cruising Nordfjord.

Dag 14: Bergen; 08.00 uur-23.00 uur.
Al direct ervaart u de sfeer van Bergen: de zeven 
bergen die de stad omringen, de levendige en 
kleurrijke, door de Unesco beschermde Hanzewerf 
Bryggen. Klassieke-muziekliefhebbers laten zich 
snel naar het huis van Edvard Grieg brengen. U 
komt vast tijd te kort.

Dag 15: Haugesund, Norway; 08.00-16.00 uur.
Dag 16: Skagen; Denemarken; 10.00-18.00 uur.
Bij Skagen botsen de Noordzee en de Oostzee op 
elkaar. De duinen schuiven er elk jaar meters op. 
Het licht in Skagen is perfect, volgens de vele 
kunstenaars die hier inspiratie opdeden.

Dag 17: Kopenhagen, Denemarken.
Aankomst 07:00 uur. Ontscheping en privétransfer 
naar de luchthaven. Terugvlucht van Kopenhagen 
naar Amsterdam.

17-daagse cruisevakantie met de Seabourn Ovation

Vertrekdatum 6 juni 2019 

Indicatieprijs per persoon € 9.550,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Londen en terug vanaf Kopenhagen • Lucht-

havenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. 

• Luxe privétransfers voor de cruise • 1 luxe overnachting in 

Londen op basis van logies/ontbijt. • 15 overnachtingen aan 

boord van de Seabourn Ovation op basis van all inclusive in een 

suite met balkon.
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Seabourn Ovation | Seabourn | NOORD-EUROPA

VINTAGE EUROPE
Deze bourgondische cruisevakantie laat u het beste van Frankrijk en Portugal proeven. U begint uw vakantie met 2 heerlijke dagen in Lissabon. 

Vervolgens geniet u tijdens uw cruise van onder andere Bordeaux, het hart van de beroemde wijnstreek van Frankrijk. 

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Lissabon.
Bij aankomst heeft u een privétransfer naar een 
luxe hotel in Lissabon waar u 2 nachten verblijft op 
basis van logies en ontbijt.

Dag 3: Lissabon, Portugal; vertrek 17.00 uur.
Na het ontbijt, privétransfer naar de haven in 
Lissabon voor inscheping aan boord van de 
Seabourn Ovation. 
Een geweldige entree is de vaarweg over de Taag 
naar Lissabon. Historische voorbode is de Torre 
de Belém, waar beroemde 15e- en 16e-eeuwse 
zeevaarders op weg naar grote ontdekkingen 
en rijkdommen werden uitgezwaaid. Lissabon is 
verspreid over zeven heuvels gebouwd. Historische 
panden vindt u vooral in de wijk Alfama. Het is een 
heerlijke struinstad, waar u het ene moment in 
turbulent straatgewoel verkeert en dan weer in de 
stilte belandt. Geniet op een van de miradouros, de 
uitzichtpunten, van de laatste zonnestralen. En ga 
dan op zoek naar de Portugese ziel, die u bij uitstek 
in de fado hoort en beleeft.
Dag 4: Cruisedag op zee.

Dag 5: Gijon, Spanje; 08.00-18.00 uur.
Behalve de belangrijke scheepvaart en industrie 
heeft Gijón een een mooi historisch centrum in 
de visserswijk Cimadevilla. Deze wijk vormt de 
scheiding tussen de twee belangrijke stranden van 
de stad, namelijk Playa de San Lorenzo en Playa de 
Poniente.

Dag 6: Bilbao, Spanje; 08.00-23.00 uur.
Zegt u Bilbao, dan zegt u Guggenheim. Nooit heeft 
een enkel monument van kunst en architectuur een 
stad radicaal veranderd. Het verbluffende museum 
van Frank Gehry, het gestroomlijnde metrosysteem 
van Norman Foster, de glazen voetgangersbrug 

en luchthaven Santiago Calatrava, het groene 
park César Pelli Abandoibarra en het cultureel 
centrum Philippe Starck Alhóndiga Bilbao hebben 
bijgedragen aan een culturele revolutie in wat ooit 
de industriële hoofdstad van Baskenland was.

Dag 7: Hendaye, Biarritz, Frankrijk; 08.00-17.00 uur
Een wilde kuststrook, met rotsen gevormd door 
de golven; statige gebouwen en villa’s in zeer 
uiteenlopende bouwstijlen, van art nouveau tot 
neo-baskisch, maar ook art deco en barok; lange 
zandstranden, ideaal om te ontspannen.
Dag 8: Cruisedag op zee

Dag 9-10: Bordeaux, 12.00-18.00 uur de volgende 
dag. Met de komst van nieuwe restaurants, hippe 
winkels en de opening van het prestigieuze 
wijnmuseum La Cité du Vin, maakt de Franse stad 
Bordeaux - op de lijst van UNESCO werelderfgoederen 
- een ware revival door. Bordeaux is de place to be 
voor topchefs. Ook kunt u bijvoorbeeld een fietstocht 
maken langs de gerenoveerde pakhuizen, waar 
zich nu boetiekjes, cafe’s en bars bevinden. Mis Le 
Garage Moderne niet. Hier worden daadwerkelijk 
auto’s (vooral oldtimers) gerestaureerd.
Dag 11: Cruisedag op zee.

Dag 12: Torquay, Engeland; 08.00-17.00 uur.
Torquay is een badplaats in het zuid-Engelse 
graafschap Devon. Het ligt aan de baai Torbay aan 
Het Kanaal. De stad is schilderachtig gelegen en 
heeft een zacht klimaat.

Dag 13: Cherbourg, Frankrijk; 07.00-17.00 uur.
Cherbourg is de thuishaven van kunst en historie in 
Normandië, het noorden van Frankrijk.

Dag 14: Oostende, Brugge; 10.00-19.00 uur.

Dag 15-16: Greenwich (Londen); 08.00-16.00 uur 
de volgende dag. Scenic cruising over the Thames 
river.

Dag 17: Vlissingen; 08.00-18.00 uur.

Dag 18: Amsterdam; aankomst 07.00 uur.
Ontscheping en einde van uw cruise.

18-daagse cruisevakantie met de Seabourn Ovation

Vertrekdatum 13 mei 2019 

Indicatieprijs per persoon € 8.325,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Lissabon • Luchthavenbelasting en havengelden. 

• Executive Lounge op Schiphol. • Luxe privétransfers voor de 

cruise. • 2 overnachtingen in Lissabon voor de cruise in een 5* 

hotel op basis van logies/ontbijt. • 15 overnachtingen aan boord 

van de Seabourn Ovation op basis van all inclusive in een suite 

met balkon.
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NOORD-EUROPA | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Explorer

EUROPEAN HERITAGE
U krijgt volop de gelegenheid het natuurschoon uit zowel water- als landperspectief te ervaren. Wat een grootsheid. Maar ook het verleden 

is volop aanwezig, u vaart oude Hanzeroutes en aanschouwt de tsarenrijkdom van Sint-Petersburg. 

Verrassend is de architectuurstad Helsinki, waar twee werelden samenkomen.

Dag 1-2: Vliegreis naar Stockholm. Privétransfer 
naar uw 5* hotel waar u 1 nacht verblijft op 
basis van logies en ontbijt. Stockholm is een zeer 
uitgestrekte stad met veel bezienswaardigheden. 
Wat u zeker niet wilt missen, is het middeleeuwse 
centrum, Gamla Stan, met mooie gevels en gezellige 
terrassen. Het 17e/18e-eeuwse Drottningholm 
Slott is het zomerverblijf van de koninklijke 
familie, het Versailles van Zweden. Uitgebreid te 
bezichtigen is het Italiaans-Frans ogende Kungliga 
Slott, met veel kunstschatten. Icoon van de stad 
vormt het stadhuis in nationaal-romantische stijl. 
Het openluchtmuseum Skansen laat Zweden in 
vogelvlucht zien. En een juweel voor liefhebbers 
van maritieme geschiedenis is het Vasamuseet, met 
oude (oorlogs)schepen. Vertrek 17.00 uur.

Dag 3: Tallinn, Estland, 09.00-18.00 uur.
Op een heuvel liggen de oudste en fotogeniekste 
bezienswaardigheden van Talinn, waaronder de 
parlementsgebouwen. Onmiskenbaar zijn Russi- 
sche bouwdetails, zoals van de Alexander-Nevski-
kathedraal. De spitse 124 meter hoge kerk toren 
van de St. Olaf is een goed oriëntatie punt. Estland 
schrijft ook nu geschiedenis: wist u dat het kleine 
land een grote trendsetter is op het gebied van 
moderne media en techniek?

Dag 4-6: Sint-Petersburg, Rusland; 09.00-18.00 uur, 
(twee dagen later). De voormalige residenties van 
de Russische tsaren vormen hoogtepunten van deze 
reis. Bewonder de Hermitage van de buitenzijde en 
kies binnen uw favoriete kunstcollecties, maar toch 
zeker de impressionisten en post-impressionisten. 
Het Fabergé Museum heeft meer dan veel 
roemruchte, uiterst kostbare eieren. Misschien kunt 
u nog naar een ballet- of operavoorstelling in het 
Mariinsky-theater? Ten zuiden van de stad staat het 

prachtige zomerverblijf van de befaamdste tsarina, 
het Catharinapaleis.

Dag 7: Helsinki, Finland; 08.00-16.00 uur.
Helsinki werd pas hoofdstad onder Russisch 
bewind en vertoont een combinatie van Scandi na-
vische en Russische invloeden. Het is een stad van 
forten en vestingen, kerken en kathedralen, van 
moderne kunst en architectuur. Onder de befaamde 
bouwmeesters zijn Eliel Saarinen en Alvar Aalto.

Dag 8: Riga, Letland; 12.00-20.00 uur.
Riga, de hoofdstad van Letland, ligt aan de kust van 
de Baltische Zee aan de monding van de rivier de 
Daugava. Na meer dan 700 jaar Duitse, Zweedse 
en Russische overheersing, heeft Letland, zijn 
onafhankelijkheid in 1918 verklaard. Het historische 
centrum van Riga is uitgeroepen tot UNESCO-
werelderfgoed en de stad is vooral bekend om zijn 
uitgebreide art nouveau-architectuur.

Dag 9: Klaipeda, Litouwen; 12.00-21.00 uur.
Klaipeda, in Litouwen mondt uit in de Oostzee. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de stad 
veroverd door het Sovjet Rode Leger. De stad begon 
culturele activiteiten te ontwikkelen in de jaren ‘80, 
zoals de culturele traditie van het zeefestival.
Dag 10: Cruisedag op zee.

Dag 11: Warnemünde (Berlijn); 06.00-21.00 uur.
Warnemünde is een district van Rostock, ge le-
gen bij de Oostzee in het Noordoosten van 
Duitsland. Warnemünde is voor cruiseschepen de 
toegangspoort tot het nabijgelegen Berlijn. (ca. 3 
uur rijden)

Dag 12: Kopenhagen; aankomst 08.00 uur.
Kopenhagen is een oude en toch trendy stad. 

Gekleurde historische gevels sieren de Nyhavn. 
Het koninklijke Rosenborg Slot heeft een prachtige 
kunstcollectie en er zijn tal van modern gestileerde 
winkels en galeries. Misschien kunt u op uw vrije 
avond naar de befaamde opera van Kopenhagen, of 
naar restaurant Noma ... 

12-daagse cruisevakantie met de Seven Seas Explorer

Vertrekdatum 11 en 28 juli 2019 

Indicatieprijs per persoon € 8.050,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Stockholm en terug vanaf Kopenhagen • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise • 1 overnachting 

voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • Keuze 

uit diverse excursies aan boord. • 10 overnachtingen aan boord 

van de Seven Seas Explorer op basis van all inclusive in een 

suite met balkon.
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Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas Cruises | NOORD-EUROPA

FROM SOUTHAMPTON TO THE REGAL ISLES
Verlaat de betoverende Engelse Rivièra voor het mooie Edinburgh als eerste stop vanuit Londen. Vervolg uw cruise via de majestueuze winderige 

kusten van Schotland en Ierland. Langs de grillige Schotse kust liggen plaatsen met een lange geschiedenis. U vindt er middeleeuwse kastelen, 

glinsterende meren en groene landschappen.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Londen, 
Engeland. Privétransfer naar uw hotel. 1 Over-
nachting op basis van logies/ontbijt. In Londen 
heeft u vast wel de tijd om de bezienswaardigheden 
te ontdekken, zoals de Westminster Abbey, de Big 
Ben en het modieuze West End. Transfer naar 
Southampton. Inscheping, vertrek 21.00 uur.
Dag 3: Cruisedag op zee.

Dag 4: Edinburgh, Schotland; 08:00-18.00 uur.
De hoofdstad van Schotland wordt gedomineerd 
door een middeleeuws kasteel op een torenhoge 
rots, en heeft meer dan duizend jaar levendig 
historisch erfgoed. De beroemde Royal Mile met 
St. Giles Cathedral en John Knox House, evenals 
Palace of holyroodhouse en de The Queens Official, 
zijn slechts een paar van de architectonische 
meesterwerken in deze prachtige Schotse stad. 
Dag 5: Cruisedag op zee.

Dag 6: Greenock (Glasgow), Schotland; 08:00-22:00 
uur. Greenock, een voormalige scheepsbouwplaats 
aan de rivier de Clyde, wordt gezien als de 
geboorteplaats van James Watt, de ingenieur die 
de stoommachine perfectioneerde. Bewonder 
het dramatische landschap rondom Greenock, 
de toegangspoort tot sprookjesachtige kastelen, 
glinsterende meren, het groene landschap en de 
meeslepende stad Glasgow. Of uw interesses nu 
kunst, geschiedenis, literatuur of architectuur zijn, 
deze havenstad biedt voor elk wat wils.

Dag 7: Belfast, Noord-Ierland; 08:00-20:00 uur.
Sierlijke Victoriaanse huizen en grootse Edwar-
diaanse openbare gebouwen langs de straten. 
Wandel hier door de schilderachtige steegjes met 
pubs en boetieks met fel geverfde deuren.

Dag 8: Douglas, UK; 08.00-23.00 uur.
Douglas is de hoofdstad van het eiland Man, met 
een eigen parlement en postzegels. De stad heeft 
veel van de charme van een badplaats uit het 
Victoriaanse tijdperk.

Dag 9: Liverpool, UK; 08.00-21.00 uur.
Inwoners van Liverpool hebben de bijnaam 
“Scousers”, een verwijzing naar de lokale maaltijd 
bekend als ‘scouse’, een soort stoofpot. 

Dag 10: Holyhead, Wales; 08.00-19.00 uur.
Holyhead ligt op het eiland Holy dat via de 4 Mile 
Bridge verbonden is met Anglesey. De bergen in de 
verte zorgen voor de schoonheid van het gebied en 
de landelijke charme van Noord-Wales.

Dag 11: Dublin, Ierland; 08:00-18.00 uur.
De Ierse hoofdstad Dublin heeft een van de 
mooiste locaties in Europa. Craggy Howth Head 
beschermt de natuurlijke haven van Dublin Bay 
en de gorgelende rivier de Liffey stroomt door het 
centrum van de stad. De oude Egyptenaren, maar 
ook Normandische en Vikingstrijders, bezochten 
Dublin. De meest overheersende invloeden van de 
stad zijn echter afkomstig uit de 18e en 19e eeuw 
toen elegante Georgiaanse herenhuizen voor het 
eerst langs de rivier werden gebouwd. De kunst 
bloeide ook in deze periode en Dublin was de 
geboorteplaats van enkele grootse literaire figuren 
zoals Oscar Wilde, George Bernard Shaw en James 
Joyce om er maar een paar te noemen. 

Dag 12: Waterford, Ireland; 07.00-16.00 uur.
De oudste en grootste stad in het zuidoosten 
van Ierland. In 1783 werd een glasverwerkende 
industrie in gang gezet. Het beroemdste product 
van de stad is dan ook het ‘Waterford Crystal’.

Dag 13: Portland, UK; 11.00-22.00 uur.
De haven van Portland is een van de diepste door de 
mens gemaakte havens ter wereld. De haven was 
een basis van de Royal Navy tijdens WO I en WO II.

Dag 14: Southampton (Londen); 08.00 uur aankomst.
Vliegreis terug naar Amsterdam.

14-daagse cruisevakantie met de Seven Seas Explorer

Vertrekdatum 31 mei 2019 

Indicatieprijs per persoon € 9.175,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Southampton/ Londen • Luchthaven-

belasting en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • 

Luxe privétransfers voor de cruise • 1 overnachting voor de 

cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • Keuze uit 

diverse excursies aan boord. • 12 overnachtingen aan boord van 

de Seven Seas Explorer op basis van all inclusive in een suite 

met balkon.
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NOORD-EUROPA | Silversea | Silver Spirit

NORTHERN EUROPE SPIRITS
De prachtige stad Kopenhagen vormt de opmaat voor een geweldige fjordencruise. U krijgt volop de gelegenheid het natuurschoon uit zo wel 

water- als landperspectief te ervaren. Wat een grootsheid. Bergen is een levendig intermezzo.

Dag 1-2: Vliegreis naar Kopenhagen.
Privetransfer naar uw 5*hotel waar u een nacht zult 
verblijven. Kopenhagen is een oude en toch trendy 
stad. Gekleurde historische gevels sieren de Nyhavn, 
het koninklijke Rosenborg Slot heeft een prach tige 
kunstcollectie en er zijn tal van modern gestileerde 
winkels en galeries. Misschien kunt u op uw vrije 
avond naar de befaamde opera van Kopenhagen, 
of naar Restaurant Noma ... En natuurlijk wilt u de 
zeemeermin zien. U gaat aan boord van de Silver 
Spirit. Ze vertrekt de volgende dag om 18.00 uur. 

Dag 3: Oslo, Noorwegen; 12.00-00.00 uur
Oslo is een kosmopolitische metropool met 
welvarende bedrijven en een bloeiend nachtleven. 
Eenmaal over het hoofd gezien door reizigers 
naar Scandinavië, is Oslo nu een belangrijke 
toeristische bestemming en de toegangspoort tot 
wat volgens velen het meest schilderachtige land 
van Scandinavië is.

Dag 4: Arendal, Noorwegen; 12.00-19.00 uur
Het schilderachtige Noorse stadje Arendal nadert, 
gelegen aan de zuidkust, is een plek om het tempo te 
vertragen en te ontspannen terwijl u wordt omringd 
door de gemoedelijke schoonheid van Noorwegen. 
Dag 5: Cruisedag op zee.
Even bijkomen van alle indrukken aan land. Laat u 
verwennen in de SPA.

Dag 6: Flåm, Noorwegen; 08.00-16.30 uur.
Flåm ligt aan de uiteinden van diepe fjorden. Bij 
Flåm voert een befaamde spoorlijn over een steil 
traject naar Myrdal. Dit bouwkundige hoogstandje 
uit de eerste helft van de 20e eeuw is een van de 
spectaculairste lijnen ter wereld, met keertunnels 
en bochten die het hoogteverschil van 2 naar 866 
meter in 18 kilometer overbruggen. 

Dag 7: Hellesylt, Noorwegen; 09.00-10.00 uur & 
Geiranger, Noorwegen; 12.00-18.00 uur.
Om het befaamde Geiranger te bereiken kunt u in 
Hellesylt van boord gaan en deelnemen aan een 
excursie over land naar het prachtige Geiranger. 
Een van de meest spectaculaire en wellicht ook 
het bekendste fjord van Noorwegen dat maar 
liefst 16 km lang is. Geniet van de aanblik van de 
hoge bergen, meertjes en kleurrijke bebouwing als 
kralen in het groen. Vele watervallen, waaronder 
de Zeven Zusters en de Bruidssluier, storten in de 
wereldberoemde fjord.

Dag 8: Andalsnes, Noorwegen; 08.00-13.00 uur & 
Molde, Noorwegen; 15.30-21.00 uur.
Het pittoreske Molde is fijn om doorheen te 
slenteren en er is een boeiend openluchtmuseum. 
Of zie de fjord vanuit een ander perspectief: de 
kustwegen geven spectaculaire taferelen.

Dag 9: Bergen, Noorwegen; 12.00-23.00 uur.
Al direct ervaart u de sfeer van Bergen: de zeven 
bergen die de stad omringen, de levendige 
en kleurrijke, door de Unesco beschermde 
Hanzewerf Bryggen. In de oude wijk zijn cafeetjes 
en terrassen, volop winkels met typisch Noorse 
gebruiksvoorwerpen en snuisterijen en histo ri-
sche musea. Een kabelbaan gaat naar een van de 
heuvels, waar restaurant Sky:skraper een culi nair 
uitstapje met uitzicht combineert. Klassieke muziek 
liefhebbers laten zich snel naar het huis van Edvard 
Grieg brengen. Hier in Troldhaugen componeerde hij 
vanuit zijn tuinhuis veel van zijn bekendste werken.
Dag 10: Cruisedag op zee.

Dag 11: Aarhus, Denemarken; 08.00-22.00 uur.
Aarhus is de op een na grootste stad van 
Dene marken en, met zijn funky kunst- en universi-

teits ge meenschap, een van de meest aangename 
van het land. 

Dag 12: Kopenhagen, aankomst 08.00 uur
Ontscheping. Einde van uw cruise en terugreis naar 
Nederland.

12-daagse cruisevakantie met de Silver Spirit

Vertrekdatum 24 juli 2019 

Indicatieprijs per persoon € 5.865,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Kopenhagen • Luchthavenbelasting 

en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 1 overnachting in Kopenhagen 

voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 9 

overnachtingen aan boord van de Silver Spirit op basis van all 

inclusive in een suite met venster.
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Silver Spirit | Silversea | NOORD-EUROPA

CAPITALS OF SCANDINAVIA
Reis tussen de bruisend moderne werelden van Kopenhagen, Tallinn, Helsinki en Stockholm. Maar ook het verleden is volop aanwezig, 

u vaart oude Hanzeroutes en aanschouwt de tsarenrijkdom van Sint Petersburg waar de Silver Spirit een nacht blijft liggen 

zodat u alle tijd heeft om deze stad te ontdekken.

Dag 1-2: Vliegreis naar Kopenhagen.
Privétransfer naar uw 5* hotel waar u 1 nacht 
verblijft op basis van logies/ ontbijt. De volgende dag 
heeft u een privétransfer naar de haven en scheept 
u in aan boord van de Silver Spirit. Vertrek om 18.00 
uur. Kopenhagen is een oude en tegelijkertijd hippe 
stad. Een bezoek aan Tivoli en de zeemeermin 
mogen natuurlijk niet ontbreken tijdens een bezoek 
aan Kopenhagen. Daarnaast heeft het koninklijke 
Rosenborg Slot heeft een prachtige kunstcollectie 
en er zijn tal van modern gestileerde winkels en 
galeries. Misschien kunt u op uw vrije avond naar 
de befaamde opera van Kopenhagen, of naar 
Restaurant Noma?

Dag 3: Cruisedag op zee.
Rust uit aan boord van de Silver Spirit en geniet van 
alle faciliteiten die het schip te bieden heeft.

Dag 4: Talinn, Estland, 08.00-16.00 uur.
Op een heuvel liggen de oudste en fotoge niek-
ste bezienswaardigheden van Talinn, waaronder 
de parlement sgebouwen. Onmiskenbaar zijn de 
Rus sische elementen, zoals van de Alexander-
Nevski-kathedraal. De spitse 124 meter hoge 
kerktoren van de St. Olaf is een goed oriëntatiepunt. 
Estland schrijft ook nu geschiedenis: wist u dat het 
kleine land een grote trendsetter is op het gebied 
van moderne media en techniek?

Dag 5-7: Sint-Petersburg, Rusland, 08.00 uur tot 2 
dagen later 18.00 uur.
De voormalige residenties van de Russische tsaren 
vormen hoogtepunten van deze reis. Bewonder 
de Hermitage van de buitenzijde en kies binnen 
uw favoriete kunstcollecties, maar toch zeker 
de impressionisten en postimpressionisten. Het 
Fabergé Museum heeft meer dan veel roemruchte, 

uiterst kostbare eieren. Misschien kunt u nog naar 
een ballet- of operavoorstelling in het Mariinsky-
theater? Ten zuiden van de stad staat het prachtige 
zomerverblijf van de befaamdste tsarina, het 
Catharinapaleis.

Dag 8: Helsinki, Finland, 08.00-15.00 uur
Helsinki werd pas hoofdstad onder Russisch bewind 
en vertoont een combinatie van Scandinavische 
en Russische invloeden. Het is een stad van 
forten en vestingen, kerken en kathedralen, van 
moderne kunst en architectuur. Onder de befaamde 
bouwmeesters van de 20e eeuw zijn Eliel Saarinen 
en Alvar Aalto.

Dag 9: Stockholm, Zweden, aankomst 09.00 uur
Stockholm is een zeer uitgestrekte stad met veel 
bezienswaardigheden. Wat u zeker niet wilt missen, 
is het middeleeuwse centrum, Gamla Stan, met 
mooie gevels en gezellige terrassen. Het 17e/18e-
eeuwse Drottningholm Slott is het zomerverblijf van 
de koninklijke familie, het Versailles van Zweden. 
Uitgebreid te bezichtigen is het Italiaans-Frans 
ogende Kungliga Slott, met veel kunstschatten. 
Icoon van de stad vormt het stadhuis in nationaal-
romantische stijl. Het openluchtmuseum Skansen 
laat Zweden in vogelvlucht zien. En een juweel 
voor liefhebbers van maritieme geschiedenis is het 
Vasamuseet, met oude (oorlogs)schepen.

9-daagse cruisevakantie met de Silver Spirit

Vertrekdatum 3 augustus 2019 

(ook vertrek mogelijk in juni en juli 2019)

Indicatieprijs per persoon € 4.595,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Kopenhagen en terug vanaf Stockholm • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise • 1 overnachting 

in Kopenhagen voor de cruise in een 5* hotel op basis van 

logies/ontbijt. • 7 overnachtingen aan boord van de Silver Spirit 

op basis van all inclusive in een suite met venster.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.

Kopenhagen

St PetersburgHelsinki

Stockholm
Tallinn

Oostzee

Kopenhagen, Nyhavn

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/127/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/127/
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Reizen langs mediterrane kusten; de Middellandse Zee wordt omringd door 
landen met zeer gevarieerde culturen, steden en geschiedenis. Toch hebben 
ze onderling ook weer veel gemeen met elkaar. 

De kleinere plaatsen aan de kust en de prachtige eilanden in de Middellandse 
Zee trekken al vele jaren aandacht van de reizigers, ieder met zijn eigen 
charme. Dat maakt het reizen in de Middellandse Zee juist zo boeiend; vaak 
mooi weer, sfeervolle, gezellige plaatsen, prachtige natuur en overal culinaire 
verrassingen. Maar of u nu Monaco bezoekt, Bonifacio, Dubrovnik, Santorini 
of Barcelona, een cruise schakelt veel bestemmingen als een kralenketting 
aan elkaar en u hoeft er alleen maar van te genieten. 

En natuurlijk, de zon schijnt er vaker dan bij ons, maar het weer is zeker 
niet altijd bepalend tijdens een bezoek. Grote handelssteden als Barcelona, 
Marseille, Venetië en Athene, zijn rijk aan cultuur en door de eeuwen heen 
uitgegroeid tot belangrijke toeristische trekpleisters met belangrijke 
monumenten en imposante musea. 

De Middellandse Zee is bij uitstek geschikt om er met kleinere schepen 
in aangename luxe te varen en juist de bestemmingen aan te doen waar 
grotere schepen niet of nauwelijks kunnen komen. Daarnaast blijven de 
meeste kleine luxe schepen veel langer in de haven waardoor u veel tijd 
heeft om de bestemming echt te ervaren. Gaat u in de avond liever terug aan 
boord? Geniet dan lekker van een culinair uitgeserveerd diner buiten op het 
dek. 

Ook de Canarische Eilanden zijn uitermate geschikt voor het maken van een 
cruise. De eilanden hebben het gehele jaar door een warm klimaat, door 
passaat winden vanuit de Sahara, met temperaturen van gemiddeld 18 
graden in de winter en 28 graden in de zomer. Hoewel alle zeven eilanden 
een vulkanische oorsprong hebben, is de landschappelijke variatie erg groot. 
Sommige eilanden zijn groen, andere hebben meer een droog karakter, fijne 
gele zandstranden, zwarte stranden, ruwe bergen en enorme vlaktes. Op 
deze eilanden treft u een enorme diversiteit aan.

Silverjet biedt u een ruime keuze aan luxe cruiseschepen in het Middellandse 
Zeegebied en de Canarische Eilanden. Wij helpen u graag om de juiste keuze 
te maken.
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MIDDELLANDSE ZEE | Seabourn | Seabourn Encore

ALLURING ITALY & RIVIERA
De kleinere plaatsen aan de kust en de prachtige eilanden in de Middellandse Zee trekken al vele jaren aandacht van de reizigers, 

ieder met zijn eigen charme. Dat maakt het reizen in de Middellandse Zee juist zo boeiend; vaak mooi weer, sfeervolle, gezellige plaatsen, 

prachtige natuur en overal culinaire verrassingen.

Dag 1: Vliegreis van Amsterdam naar Rome.
Vliegreis van Amsterdam naar Rome, Italië. U wordt 
opgehaald en naar uw hotel gebracht waar u 1 
nacht zult verblijven op basis van logies en ontbijt.

Dag 2: Civitavecchia, Italië; vertrek 17.00 uur.
U wordt opgehaald in uw hotel en naar de haven 
van Rome gebracht per privétransfer. Inscheping 
aan boord van de Seabourn Encore. 

Dag 3: Bonifacio, Corsica; 08.00-17.00 uur.
Grote indruk maakt de entree in de haven van 
Bonifacio. Voor u rijzen loodrechte, kalkstenen rots-
wanden op, met daarboven een lint van bebouwing. 
In het stadje heerst een heel ander beeld: dat van 
een doolhof aan straten en overdekte door   gangen. 
Het oudste pand is de 12e-eeuwse Sainte-Marie-
Majeure. Ten zuidoosten van Bonifacio liggen 
honderden granietblokken, sommige vormen een 
compleet eilandje; deze Îles Lavezzi worden als 
natuur reservaat beschermd.

Dag 4: Livorno (Florence), Italië; 07.00-19.00 uur.
Florence is de meest uitgesproken renaissance-
stad van Italië. Nergens anders in Italië bevinden  
zich zoveel gebouwen en kunstwerken uit deze 
periode. Een aantal van de hoogtepunten, zoals 
het Uffizi met de werken van Botticelli, de Galleria 
dell’Accademia met de David, het Palazzo Vecchio, 
Palazzo Pitti met de Boboli-tuinen en de Ponte 
Vecchio behoren tot de hoogtepunten van de stad.

Dag 5: Santa Margherita Ligure (Portofino), Italië; 
08.00-17.00 uur. Een natuurgebied omgeeft het 
inmiddels mondaine vissersdorp Portofino. De naam 
komt van Portus Delphini: dolfijnen duiken hier in 
de baai inderdaad geregeld op. Maar de grootste 
attractie vormen de gekleurde huizen aan de kades. 

Ze stonden model voor themaparken in de VS en 
Japan waar landen gekarakteriseerd worden. Dat 
verklaart de grote internationale belangstelling voor 
deze kleine en enigszins geïsoleerde plek.

Dag 6: Bandol, Frankrijk; 08.00-17.00 uur.
Met uitzicht op de prachtige Golf, gelegen tussen 
de heuvels, is Bandol een van de grootste en 
oudste badplaatsen aan de kust. Er zijn talrijke 
zandstranden langs de baai van Bandol. Bandol is de 
perfecte plaats voor alle liefhebbers van watersport. 
Vergeet daarnaast ook niet het achterland te ont-
dekken door middel van wandelroutes, te paard 
of per mountainbike. U kunt fietsen langs de wijn-
gaarden van Bandol en een aantal wijn proe verijen 
meemaken.

Dag 7: Palamos, Spanje; 08.00-18.00 uur.
De Catalaanse stad Palamós werd in de 13e eeuw 
door de koning van Aragon als haven gesticht. Het 
heeft nog altijd een actieve vissersvloot; tot de delica-
tessen onder de zeevruchten hoort de ’Gamba de 
Palamós‘.

Dag 8: Palma de Mallorca, Spanje; 08.00-18.00 uur.
Mallorca is een eiland, behorend tot de Balearen, 
met steile grillige kliffen en olijfgaarden van 
meer dan duizend jaar oud. Het is een eiland van 
contrasten. Het zuiden is toeristisch met hotels, bars, 
restaurants, winkels en een brui send nachtleven. In 
het noorden liggen rotsachtige valleien, slaperige 
dorpjes gehuld in bougain ville en adem benemende 
uitzichten. De stad Palma de Mallorca wordt 
gedomineerd door de adem benemende gotische 
kathedraal, hoog boven de waterkant.

Dag 9: Barcelona, Spanje. 
Barcelona was en is de stad van kunstenaars, 

voet ballers, straatartiesten en levensgenieters. 
Tientallen musea, architectonische hoogstandjes 
en andere plekken zijn de moeite van een bezoek 
waard. Gaudí’s Sagrada Familia is met 3,3 miljoen 
bezoekers per jaar veruit de populairste trekpleister.
Uw cruise zit erop, u vliegt u vandaag weer terug van 
Barcelona naar Amsterdam.

9-daagse cruisevakantie met de Seabourn Encore

Vertrekdatum 28 september 2018 

(Vertrek ook mogelijk op 18 juli of 22 augustus 2019)

Indicatieprijs per persoon € 3.895,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Rome en terug vanaf Barcelona • Luchthaven-

belasting en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • 

Luxe privétransfers voor de cruise. • 1 overnachting in Rome 

voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 7 

overnachtingen aan boord van de Seabourn Encore op basis van 

all inclusive in een suite met balkon.
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JUBILEUMCRUISE 2018: 
SILVERJET BETAALT UW VLIEGREIS

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/114/
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Seabourn Encore | Seabourn | MIDDELLANDSE ZEE

GREEK & ITALIAN JEWELS
Van de Griekse antieke wereld naar nog meer Griekse juwelen in Zuid-Italië. In de voetsporen van diverse volkeren die de soevereiniteit over land en 

zee betwistten, komt u bij het Italiaanse kroonjuweel Amalfi, in de luwte van een van de schilderachtigste baaien van het land.

Dag 1: Vliegreis van Amsterdam naar Rome. 
Privétransfer naar een luxe hotel waar u 1 nacht 
verblijft op basis van logies en ontbijt.

Dag 2: Privétransfer naar de haven en inschepen 
aan boord van de Seabourn Encore in de haven van 
Civitavecchia. Vertrek om 18.00 uur.

Dag 3: Amalfi, Italië; 08.00-17.00 uur.
Het stadje Amalfi, is Unesco-Werelderfgoed. Het 
schilderachtige aanzien, een labyrint van trappen, 
panden en torens, vormde geregeld filmdecor en 
bron van inspiratie voor kunstenaars. Zeker lonken 
de 62 treden tot de toegang van de Dom, die een 
prachtige combinatie van romaanse en Moorse 
stijlen laat zien.

Dag 4: Syracuse, Sicilië; 10.00-19.00 uur.
Syracuse heeft zich ontwikkeld tot een van de 
mooiste plaatsen aan de Middellandse Zee. Circa 
200 v.Chr. kwamen de Romeinen, vervolgens 
Arabieren en Normandiërs. Onze nationale zeeheld 
Michiel Adriaenszoon de Ruyter sneuvelde in de 
baai van Syracuse nadat hij met een vloot was 
uitgezonden om de Spanjaarden te steunen in 
de strijd tegen Frankrijk. Wat bleef na al het touw 
trekken, is een Siciliaans barokke stad.

Dag 5: Crotone, Italië; 08.00-17.00 uur.
In Crotone bent u in de zool van de Italiaanse laars. 
Lang was Crotone een van de bloeiendste steden 
van het rijk. De strategische ligging had behalve 
voordelen zeker ook nadelen, de stad is vele malen 
belaagd en betrokken geweest bij zeeoorlogen.

Dag 6: Kerkyra, Corfu; 08.00-18.00 uur.
Kerkyra is de hoofdstad van Corfu. Engelsen 
bouwden er paleizen en de Venetianen lieten 

versterkingen verrijzen. De Fransen legden tussen 
de stad en het fort de esplanade aan: een met 
bomen omzoomde laan, met parken en fonteinen. 
Flaneergebied vormen daar bij uitstek de arcades 
met terrassen, waar Parijse sferen weerspiegeld 
worden.

Dag 7: Katakolon (Olympia); 08.00-17.00 uur.
Nadat het drievingerige schiereiland aan de 
zuidzijde is gerond, wordt aangelegd in de haven 
van Katakolon. Dat vormt de toegangspoort tot 
ver kenning van het achterland: de antieke stad 
Olympia. In het oude heiligdom van Zeus waren 
priesters, tempeldienaren en ander noodzakelijk 
perso neel de enige bewoners. Hier wordt de 
olympische fakkel ontstoken in de aanloop naar 
de openings ceremonie van de Olympische Spelen. 
Toen de ‘heidense’ spelen op keizerlijk bevel werden 
afgeschaft, werden de tempels verwoest en aan 
natuurelementen prijsgegeven. Aan het eind van de 
19e eeuw kwam de oude stad bij opgravingen aan 
het licht.

Dag 8: Nafplion, Griekenland; 10.00-19.00 uur.
Vanuit de drukke havenstad Piraeus bereikt u in 
Nafplion een andere wereld. Ooit was deze fraaie en 
gezellige stad in het oosten van de Peloponnesos de 
hoofdstad van de republiek Hellas. Er zijn pleinen 
en kronkelende straatjes met authentiek Griekse 
tavernes, kerken en moskeeën. Het forteiland 
Bourtzi is een vesting die de Venetianen in de 15e 
bouwden als bescherming tegen piraten.

Dag 9: Piraeus (Athene), aankomst 07.00 uur.
Ontscheping en terugvlucht van Athene naar 
Amsterdam. Einde van uw cruise.

9-daagse cruisevakantie met de Seabourn Encore

Vertrekdatum 12 oktober 2018 

Indicatieprijs per persoon € 3.495,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Rome en terug vanaf Athene • Luchthaven-

belasting en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • 

Luxe privétransfers voor de cruise • 1 luxe hotel overnachting 

voor de cruise in Rome op basis van logies/ ontbijt 

• 7 overnachtingen aan boord van de Seabourn Encore op basis 

van all inclusive in een suite met balkon.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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JUBILEUMCRUISE 2018: 
SILVERJET BETAALT UW VLIEGREIS
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MIDDELLANDSE ZEE | HAPAG-LLOYD Cruises | MS EUROPA 2

MAGICAL MALLORCA
Ontdek het Spaanse temperament en het Franse savoir-vivre. De Balearen en de Cote d’Azur nodigen u uit voor een cruise 

langs bestemmingen met een prachtig gevarieerde cultuur, trendy strandclubs en onvergetelijke ervaringen.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Palma 
de Mallorca. Privétransfer naar uw hotel waar 
u 1 nacht zult verblijven. Mallorca is een eiland, 
behorend tot de Balearen, met steile grillige kliffen 
en olijfgaarden van meer dan duizend jaar oud. 
Het is een eiland van contrasten. Het zuiden is 
toeristisch met hotels, bars, restaurants, winkels 
en een bruisend nachtleven. In het noorden liggen 
rotsachtige valleien, slaperige dorpjes gehuld in 
bougainville en adembenemende uitzichten. De 
stad Palma de Mallorca wordt gedomi neerd door de 
adembenemende gotische kathedraal, hoog boven 
de waterkant op de plaats van een voormalige 
moskee. Inscheping aan boord van de MS EUROPA 
2, vertrek op dag 2 om 00.00 uur.

Dag 3: Ibiza-stad; 07.00-00.00 uur.
Hip avondleven, typische Ibiza-lifestyle, bars, 
amoureuze clubs en een door UNESCO be schermde 
oude binnenstad - het iconische feest eiland 
verwelkomt u met een unieke mix van cultuur 
en adembenemende natuur. Een bezoek aan de 
restaurants en boetieks van Ibiza-stad of liever 
een stijlvolle stranddag in een van de beroemde 
strandclubs?

Dag 4: La Savina, Formentera; 08.00-19.00 uur.
Op het kleinste Balearische eiland met zijn 
charmante haven, is het veel rustiger dan op het 
naburige eiland Ibiza. Met de auto, scooter, fiets 
of op een tour, verken het eiland. Tijdens een 
catamarantrip kunt u ontspannen op het dek of 
zwemmen in de zee.

Dag 5-6: Barcelona; Spanje; 13.00-18.00 uur de 
volgende dag. Barcelona was en is de stad van 
kunstenaars, voetballers, straatartiesten en levens-
genieters. Tientallen musea, architec tonische 

hoog standjes en andere plekken zijn de moeite van 
een bezoek waard. Gaudí’s Sagrada Familia is met 
3,3 miljoen bezoekers per jaar veruit de populairste 
trekpleister.

Dag 7: Porquerolles, Frankrijk; 12.00-19.00 uur.
Een oud fort en Caribisch ogende zandstranden 
nodigen u uit om te blijven hangen. Leer het stille 
eiland kennen, dat veel sterren aantrekt, individueel 
te voet of met de fiets.

Dag 8: Sanary-sur-mer, Frankrijk; aankomst in 
de ochtend tot 23.00 uur. Deze autovrije stad 
aan de Côte d’Azur, met zijn charmante haven, is 
het vertrekpunt voor een bezoek aan Marseille, 
de oudste stad van Frankrijk, met een levendig 
centrum en de onmiskenbare landmark Basiliek 
Notre-Dame de la Garde. Als onderdeel van een 
kookles vertellen topchefs in de Provence u over 
hun uitstekende keuken.

Dag 9: Cruisedag op zee.
U heeft vandaag alle tijd om te gaan genieten van de 
luxe aan boord van de MS EUROPA 2.

Dag 10: Palma de Mallorca, aankomst 04.00 uur.
Er is een einde gekomen aan uw cruise. U verlaat 
deze ochtend de MS EUROPA 2 en vliegt terug naar 
Amsterdam. Aankomst in Nederland.

10-daagse cruisevakantie met de MS EUROPA 2

Vertrekdatum 20 juli 2019 

Indicatieprijs per persoon € 5.750,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Palma de Mallorca • Luchthavenbelasting 

en havengelden • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 1 overnachting in Palma de 

Mallorca voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 8 overnachtingen aan boord van de MS EUROPA 2 op 

basis van volpension, een gevulde minibar, een uur wifi per dag 

in een suite met balkon • € 150,- onboard credit per persoon.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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DEZE CRUISE IS ZEER GESCHIKT VOOR FAMILIES
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MS EUROPA 2 I HAPAG-LLOYD Cruises | CANARISCHE EILANDEN

CANARIAN ISLANDS EXPLORER
Indrukwekkende boulevards en vulkanische kraters op Gran Canaria of een kleurrijke onderwaterwereld en 

legendarische stranden op Fuerteventura? U hoeft niet te kiezen - u kunt dit alles en zelfs meer exclusieve hoogtepunten ervaren tijdens uw 

Canarische Eilanden cruise met de MS EUROPA 2.

Dag 1-3: Vleigreis van Amsterdam naar Santa 
Cruz, Tenerife. vertrek 00.00 uur. De hoofdstad 
Santa Cruz heeft een mengeling van oude wijken 
en moderne architectuur. Parken en boulevards 
nodigen uit tot ontspannen wandelen. De Pico del 
Teide steekt 3718 meter boven zeeniveau uit, waar 
het een Mars-achtig uiterlijk heeft; een vrijwel 
even grote massa heeft de berg onder water. 
De natuurlijke (kiezel)stranden van Tenerife zijn 
vulkanisch grijszwart. Heel karakteristiek zijn de 
nog her en der te vinden drakenbloedbomen, met 
een mysterieuze roodkleurende hars.

Dag 4: Cruisedag op zee.
Laat u heerlijk in de watten leggen en geniet van 
een relaxdag op zee.

Dag 5: Arrecife, Lanzarote; 07.00-00.00 uur
Ruig en grotendeels kaal is het vulkaanlandschap 
van Lanzarote. Een blik op het binnenste van de 
aarde krijgt u in het Timanfaya Nationaal Park.

Dag 6: Puerto del Rosario, Fuerteventura; 
07.00-19.00 uur. Uw reis begint met het eiland 
Fuerteventura, dat de mooiste zandstranden van de 
Canarische Eilanden heeft. Excursiemogelijkheden 
zijn tochten per catamaran of een (proef)duiktrip. 
Of bezoek een reeks schilderachtige dorpjes met 
Canarische sfeer.

Dag 7: Gran Canaria, Las Palmas; 07.00-19.00 
uur. De grote variatie in stranden maken Gran 
Canaria tot een van de populairste Spaanse 
toeristenoorden. Maar weinig bezoekers hebben 
oog voor de vulkaankegel Pico de las Nieves; aan 
weerszijden lopen de landschappen uiteen van 
vochtig en vruchtbaar in het rotsachtige noorden 
tot droog en nauwelijks begroeid in het zuiden. De 

historische binnenstad van Las Palmas heeft een 
bezienswaardige kathedraal en een stadspaleis met 
een aan Columbus gewijd museum.

Dag 8: San Sebastian, La Gomera; 07.00-00.00 uur.
La Gomera is een favoriete wandelbestemming. Hier 
groeien de oudste natuurlijke bossen ter wereld, 
in het Garajonay Nationaal Park. Het is een groen 
palet van laurierbomen, cactussen en varens, en tal 
van zangvogels voelen zich in het park thuis. Het 
landschap laat zich ook op ruitertochten uitstekend 
verkennen. En tussen de landbouwterrassen duikt 
hier en daar een prachtig romaans kapelletje met 
klokkentoren op.

Dag 9: Santa Cruz de La Palma; 08.00-19.00 uur.
Wat vegetatie betreft is La Palma het aantrekkelijkst 
van de Canarische Eilanden. De combinatie van 
vruchtbare lava, zon en neerslag levert een 
weelderige begroeiing. Behalve het natuurlijke 
landschap profiteren daarvan ook de tuinen en de 
landbouwgebieden, druiven, bananen en avocado’s 
doen het uitstekend. Overigens vond op La Palma 
nog in 1971 een vulkaanuitbarsting plaats, in het 
zuiden van het eiland. Dat is te zien aan de zwarte 
lavavelden en roodbruine rotsen. 

Dag 10-11: Santa Cruz, Tenerife. Aankomst 08.00 
uur. U heeft nog de gehele dag om te genieten 
van Tenerife. U logeert vannacht voor het laatst 
aan boord van de MS EUROPA 2. Ontscheping en 
terugreis naar Nederland. Einde van uw cruise.

11-daagse cruisevakantie met de MS EUROPA 2

Vertrekdatum 30 oktober 2019 

Indicatieprijs per persoon € 5.195,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Tenerife • Luchthavenbelasting 

en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 2 overnachtingen op Tenerife 

in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 8 overnachtingen 

aan boord van de MS EUROPA 2 op basis van volpension, een 

gevulde minibar, een uur wifi per dag in een suite met balkon • 

€ 150,- onboard credit per persoon.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.

Gran Canaria

Fuerteventura

Tenerife

Lanzarote

La
Gomera

La
Palma

La GomeraSuite met balkon

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/129/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/129/
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MIDDELLANDSE ZEE | SeaDream Yacht Club | SeaDream I

SEADREAM WINE VOYAGE
Met de expertise van SeaDream’s Wine Director Ida Dønheim is een SeaDream Wine Voyage de perfecte gelegenheid om uw kennis over 

wijn en spijs combinaties te verbeteren. U vaart naar de mooiste havens in de Middellandse Zee en brengt tijdens deze cruise 

een bezoek aan wereldberoemde wijnhuizen. 

Dag 1: Vlieg van Amsterdam naar Barcelona. Bij 
aankomst privétransfer naar uw hotel waar u 1 
nacht zult verblijven.

Dag 2: Barcelona, Spanje. Privétransfer naar de 
haven en inscheping aan boord van de SeaDream I. 
Barcelona was en is de stad van kunstenaars, 
voetballers, straatartiesten en levensgenieters. 
Tientallen musea, architectonische hoogstandjes 
en andere plekken zijn de moeite van een bezoek 
waard. Gaudí’s Sagrada Familia is met 3,3 miljoen 
bezoekers per jaar veruit de populairste trekpleister. 
Flaneren op de 1200 meter lange Las Ramblas is 
een must.

Dag 3: Tarragona, Spanje.
Naast het bezoeken van alle Romeinse beziens-
waardigheden is er nog veel meer te doen in 
Tarragona. Verdwaal tussen de smalle straten van 
het oude centrum van Tarragona en breng een 
bezoek aan de kathedraal en de joodse wijk.

Dag 4: Palamos, Spanje.
De Catalaanse stad Palamós werd in de 13e eeuw 
door de koning van Aragon als haven gesticht. Het 
heeft nog altijd een actieve vissersvloot; tot de 
delicatessen onder de zeevruchten hoort de ’gamba 
de Palamós‘.

Dag 5: Collioure (Port Vendres), Frankrijk.
Ontdek nabij Port-Vendres het mooie Collioure, 
een favoriete bestemming van Matisse, met 
zijn kenmerkende roze-beige huizen, kleurrijke 
haven, kronkelende straatjes en mooie kerk en 
het nabijgelegen Elne met zijn indrukwekkende 
kathedraal en prachtige kloostergang. Of breng een 
bezoek aan Carcassonne, een adembenemende 
vesting stadje op een heuvel met torentjes, kerken, 

glas-in-loodramen en mooie pleinen uit de 19e 
eeuw. Zoek naar antiek, hedendaagse kunst en 
reproducties, maar ook naar lokale ambachten.

Dag 6: Cassis, Frankrijk.
Cassis, een mooie vissersplaats in Zuid-Frankrijk 
dichtbij Marseille. Een veelzijdig dorpje met de 
haven als het kloppende hart. SeaDream verankert 
zich in de baai en biedt een landavontuur aan 
het indrukwekkende Aix en Provence. Andere 
opties zijn het nemen van een lokale boot naar de 
calanques, wandelen langs de kust, een bezoek aan 
enkele van de lokale wijngaarden, watersporten, 
mountainbiken of gewoon ontspannen in een 
Balinees bed op het jacht.

Dag 7: Saint-Tropez, Frankrijk.
Een glamourvolle reputatie als zomerspeeltuin 
voor beroemdheden, artiesten en schrijvers. De 
beroemde stranden worden nog steeds bezocht 
door de jetset. Laat u verleiden door de kleurrijke 
bezienswaardigheden en geluiden van deze ‘parel 
van de Provençaalse cultuur’.

Dag 8: Antibes, Frankrijk.
Slanke, witte jachten van miljoenen dollars dob-
beren op de azuurblauwe zee met de prachtige  
Côte d’Azur als decor. De interessante oude binnen-
stad nodigt uit met kleurrijke bloemen, trendy 
boetieks, galeries en restaurants en niet te vergeten 
de markt met een kleurrijke aanbod producten van 
het land en de zee.

Dag 9: Nice, Frankrijk. Ontscheping in de ochtend en 
einde van uw cruise. U vliegt vandaag weer terug 
naar Nederland.

Deze reis is ontworpen voor zowel de culinaire 
ervaring als de jachtervaring. Ontdek de smaken 
en geschiedenis van enkele van ‘s werelds meest 
gerenommeerde wijnhuizen. Schrijf u in voor 
de exclusieve wijnproeverijen, gevolgd door een 
culinair diner: een speciaal menu aangevuld met 
topcuvées.

9-daagse cruisevakantie met de SeaDream I

Vertrekdatum 3 mei 2019 

Indicatieprijs per persoon € 5.495,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Barcelona en terug vanaf Nice • Lucht-

havenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise • 1 overnachting 

in Barcelona voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 7 overnachtingen aan boord van de SeaDream I op 

basis van all inclusive in een suite met venster.
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https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/130/
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SeaDream II | SeaDream Yacht Club | MIDDELLANDSE ZEE

THROUGH THE CORINTH CANAL
Zo smal! Zo dramatisch! U zult begrijpen waarom SeaDream zegt: 

“Verwacht het onverwachte” terwijl uw yacht het Kanaal van Korintië oversteekt. 

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Athene. 
Bij aankomst privétransfer naar uw hotel waar u 1 
nacht verblijft op basis van logies en ontbijt. Vertrek 
van het schip op dag 2 vanuit de haven van Piraeus.

Dag 3: Kanaal van Korinthië en Itea, Griekenland.
Het kanaal werd voor het eerst voltooid in 1893, 
ondanks eerdere pogingen uit de oudheid. Het 
kanaal dat we doorkruisen is 6,3 kilometer lang. 
Vóórdat het kanaal er was moesten schepen die 
tussen de Egeïsche Zee en de Adriatische Zee 
voeren, de Peloponnesos omzeilen en ongeveer 
185 zeemijlen toevoegen aan hun reis. Itea is een 
klein stadje gelegen aan de noordkust van de Golf 
van Korinthe. De stad biedt de dichtstbijzijnde 
toegang tot de ongelooflijke aanblik van Delphi, dat 
binnen de top drie van archeologische attracties in 
Griekenland valt en in 1987 werd ingeschreven als 
een UNESCO-erfgoed.

Dag 4: Parga, Griekenland.
Parga ligt aan de Ionische kust tussen de steden 
Preveza en Igoumenitsa. Deze badplaats staat 
vooral bekend om zijn natuurschoon. Actieve gasten 
zijn dol op het Acheron River Safari-avontuur. 
Anderen genieten van een wandeling door de stad.

Dag 5-6: Dubrovnik, Kroatië.
Dubrovnik is de overtreffende trap van 
monumentale steden aan de Adriatische Zee. Het 
heeft vooral veel geleden tijdens de Kroatische 
Onafhankelijkheidsoorlog van 1991-1995 maar 
is intussen grandioos gerestaureerd. Rode daken 
van 17e-eeuwse patriciërshuizen en paleizen 
vormen een uiterst fotogeniek decor. De complete 
ommuurde stad is Werelderfgoed.

Dag 7: Hvar, Kroatië.
De kust van Kroatië is tussen Dubrovnik en Pula 
bezaaid met kleine en nog kleinere eilanden. Tegen-
over de stad Split ligt het zonnige eiland Hvar. 
Verschansing was uiteraard noodzaak; achter de 
vestingmuur ligt een prachtig plein ver scholen, 
waar huizen trapsgewijs langs gerangschikt staan. 
Hvar heeft een van de oudste theaters van Europa, 
in 1612 gebouwd in een deel van het arsenaal. Een 
excursie naar Split, met het paleis van Diocletianus, 
is mogelijk.

Dag 8: Rovinj, Kroatië.
Istrië is een schiereiland in de Adriatische Zee. Het 
wordt gedeeld door Italië, Slovenië en Kroatië. Zelf 
ook weer op een mini-schiereiland ligt het oude 
centrum van het Kroatische plaatsje Rovinj. Voor 
pelgrims is de sarcofaag van de heilige Eufemia 
hier een belangrijk doel. De aan haar gewijde kerk 
is voor iedereen een aanrader: u loopt daartoe 
door een doolhof van straatjes en stegen, gestaag 
omhoog. Beklim vervolgens de 60 meter hoge 
klokkentoren en geniet van de blik over daken en 
water.

Dag 9: Venetië, Italië.
Romantisch Venetië, stad van en op het water, 
is één groot openluchtmuseum. Stadspaleizen 
weerspiegelen in de kanalen waar gondeliers hun 
gondels handig doorheen manoeuvreren. Vanaf het 
San Marcoplein lonkt het wijde water. Er is vandaag 
een einde gekomen aan uw cruise. U vliegt vandaag 
weer terg naar Nederland.

9-daagse cruisevakantie met de SeaDream II

Vertrekdatum 20 september 2019 

Indicatieprijs per persoon € 5.355,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Athene en terug vanaf Venetië • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise • 1 overnachting 

in Athene voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 7 overnachtingen aan boord van de SeaDream II op 

basis van all inclusive in een suite met venster.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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MIDDELLANDSE ZEE | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Voyager

JERUSALEM & PITURESQUE GREEK ISLES
 U bezoekt havensteden in verschillende landen met een roerige geschiedenis, waar heersers en avonturiers kwamen en gingen. 

Kijk uw ogen uit in Jeruzalem en in de schilderachtige baaien met nog volop ongerept natuurschoon.

Dag 1-3: Vliegreis van Amsterdam naar Tel Aviv. 
Overnachting in Jeruzalem en de volgende dag 
transfer naar de haven in Haifa. U heeft voldoende 
tijd om Jeruzalem te ontdekken aangezien het 
schip pas op dag 3 om 22.00 uur de haven verlaat.
Bezoek het land van wonderen. Breng een bezoek 
aan Nazareth, de thuisbasis van de jonge Jezus. 
Bekijk de grootste hangende tuinen ter wereld in 
de Bahai-tuinen van Haifa. Ten zuiden van Haifa 
biedt het kunstenaarsdorp Ein Hod handgeblazen 
glas, aardewerk, zilver, goud en ambachten. Breng 
een bezoek aan Jeruzalem, deze oude stad is de 
bakermat van het jodendom en het christendom, en 
de stad en/of bepaalde plaatsen daarin worden door 
volgelingen van deze religies als heilig beschouwd.
Dag 4: Cruisedag op zee.

Dag 5: Kos, Griekenland; 08.00-23.00 uur.
Het eiland Kos is rijk aan monumenten en een 
prachtig landschap. U zult merken dat de beste 
manier om het eiland te verkennen per fiets is. 
Een van de bezienswaardigheden van het eiland 
is de archeologische vindplaats Asklepeion, waar-
van wordt aangenomen dat het ‘s werelds eerste 
ziekenhuis is, gebouwd ter ere van Hippocrates, de 
beroemde Griekse arts.

Dag 6: Kusadasi (Efeze); 08.00-17.00 uur.
Kusadasi was oorspronkelijk een kleine haven 
en dient nu als de toegangspoort naar Efeze, een 
van de grootste en belangrijkste archeologische 
en religieuze vindplaatsen van de oudheid. Terwijl 
u over het witte gemarmerde pad loopt, ziet u de 
afdrukken die gemaakt zijn door wagen wielen die 
er eeuwenlang over heen gereden hebben. Heilige 
plaatsen in de buurt zijn de basiliek van St. John en 
het huis van de Maagd Maria.

Dag 7: Kavala, Griekenland; 10.00-19.00 uur.
Verken het oude Kavala met de opvallende bergen, 
kristalhelder water en de multiculturele gebouwen. 
Bezoek de markt, stop voor een kop koffie en maak 
een wandeling langs de winkels en galerijen. Zoek 
naar keramiek, goede wijn, mooi leer, wit marmer, 
handgemaakte sigaren en merkkleding. Het kasteel 
van Kavala en het kasteel van Palaiochori zijn niet 
te missen. Verder is er het Archeologisch Museum 
en het Nautische museum. De Imaret heeft een 
Ottomaanse architectuur en een spectaculair uit-
zicht op de zee.

Dag 8: Volos, Griekenland; 08.00-19.00 uur.
Volos is een stad in het centrum van het Griekse 
vasteland, ten noorden van Athene. Modern Volos is 
gebouwd op de oude steden Demetrias, Pagasae en 
Iolkos. Ten westen van Volos zijn er de neolithische 
nederzettingen met een verwoeste Akropolis, 
en Sesklo met de overblijfselen van de oudste 
akropolis in Griekenland (6000 voor Christus).

Dag 9: Mykonos, Griekenland; 08.00-18.00 uur.
Mykonos, een van de meest geliefde bestemmingen 
van Griekenland. Het eiland is een prachtig 
voorbeeld van de Cycladische architectuur en 
volgens de wet moeten zelfs nieuwe gebouwen 
worden gebouwd in dezelfde stijl van witgekalkte, 
organische kubusachtige gebouwen. Zorg ervoor 
dat u een dagtocht maakt naar het pittoreske 
Little Venice, de unieke Paraportiani-kerk en de 
archeologische opgraving bij Delos.

Dag 10: Piraeus (Athene); aankomst 08.00 uur. 
Athene is de zuidelijkste hoofdstad van Europa 
en de toegangspoort tot Griekenland en tot de 
wereld van de oudheid. De marmeren monumenten 
van de Akropolis, die majestueus boven de stad 

uitrijzen, vormen het symbool van het verleden 
van de stad. Aan de voet van de Akropolis bevindt 
zich de gezellige wijk Plaka waar u kunt uitrusten 
op een terrasjes van een van de vele taverna’s 
onder het genot van een drankje en een typisch 
Griekse lekkernij. Ontscheping en terugvlucht naar 
Amsterdam. Einde van uw cruise.

10-daagse cruisevakantie met de Seven Seas Voyager

Vertrekdatum 25 april 2019 

Indicatieprijs per persoon € 5.195,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Tel Aviv en terug vanaf Athene • Luchthaven-

belasting en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. 

• Aansluitende transfers voor de cruise • 1 overnachting 

in Jerusalem voor de cruise in een 5* hotel op basis van 

logies/ontbijt. • Keuze uit diverse excursies aan boord. • 8 

overnachtingen aan boord van de Seven Seas Voyager op basis 

van all inclusive in een Concierge suite met balkon.
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Silver Shadow | Silversea | MIDDELLANDSE ZEE

FROM VENICE TO ATHENS
Adembenemende kustlijnen,verbluffend Dubrovnik en ontspanning tijdens een cruisedag op zee. Ontdek waar de Middellandse Zee voor staat. 

Beginnend met een overnachting in Venetië bezoekt u vervolgens landen en culturen die zeer divers zijn.

Dag 1-3: Vliegreis van Amsterdam naar Venetië.
Bij aankomst privétransfer naar uw hotel waar u 1 
nacht zult verblijven op basis van logies en ontbijt. 
Romantisch Venetië, stad van en op het water, 
is één groot openluchtmuseum. Stadspaleizen 
weer spiegelen in de kanalen waar gondeliers hun 
gondels handig doorheen manoeuvreren. Vanaf het 
San Marcoplein lonkt het wijde water. Privé transfer 
naar de haven voor inscheping op dag 3. Vertrek 
21.00 uur.

Dag 4: Pula, Kroatië; 08.00-14.00 uur.
De prachtige stad Pula is waar je Kroatië ’s 
beroemde amfitheater vindt, één van de best 
bewaarde amfitheaters ter wereld. Pula is heel 
centraal gelegen en dus een goede uitvalsbasis om 
Istrië te verkennen.

Dag 5: Dubrovnik, Kroatië; 08.00-22.00 uur.
Dubrovnik is de overtreffende trap van monumen-
tale steden aan de Adriatische Zee. Het heeft 
vooral veel geleden tijdens de Kroatische 
Onafhankelijkheidsoorlog van 1991-1995 maar 
is intussen grandioos gerestaureerd. Rode daken 
van 17e-eeuwse patriciërshuizen en paleizen 
vormen een uiterst fotogeniek decor. De complete 
ommuurde stad is Werelderfgoed.

Dag 6: Brindisi, Italië; 08.00-18.00 uur.
Brindisi ligt in Puglia, de hak van de Italiaanse 
laars. Het ligt aan het eindpunt van de Via Appia, 
de historische weg die in Rome start. Brindisi heeft 
een prachtig historisch centrum, met imposante 
kerken, paleizen en sfeervolle straten en stegen 
met restaurantjes en cafeetjes. Een excursie naar 
de barokke hoofdstad Lecce is mogelijk. Kenmerk 
van de streek zijn de trulli-huizen: ronde, kalk-
stenen huisjes met grijze puntdaken waarop vaak 

magische symbolen staan afgebeeld. De huisjes 
vormen veelal een aaneengesloten lint of blok.
Dag 7: Cruisedag op zee

Dag 8: Chania, Griekenland; 08.00-16.00 uur.
De op één na grootste stad van Kreta, Chania. De 
stad is verdeeld in twee delen; de oude stad, die 
bestaat uit verschillende verbonden distric ten 
gebouwd rond de oude Venetiaanse haven, en de 
nieuwe stad, groter en moderner. Het is één van de 
meest pittoreske en gezellige plekken van Kreta. 
Wanneer je in de oude stad komt dan proef je de 
bijzondere sfeer.

Dag 9: Rhodos, Griekenland; 08.00-18.00 uur.
Rhodos is een stad met 2 delen. De oude 
middeleeuwse stad heeft torens kastelen en oude 
stadsmuren en is UNESCO-werelderfgoed. Hier 
bevinden zich gezellige terrasjes, restaurantjes, 
souvenirwinkels en geplaveide steegjes en de 
nieuwe stad, waar zich de moderne winkels 
bevinden.

Dag 10: Santorini, Griekenland; 08.00-19.00 uur.
Ongetwijfeld het meest bijzondere eiland in de 
Egeïsche Zee, Santorini. Santorini heeft een 
fascinerende en tegelijkertijd indrukwekkende 
geschiedenis. Bij het naderen van het eiland en 
het zien van de caldera (krater) en de vulkaan zult 
u meteen onder de indruk raken.Veel toeristen 
bezoeken Thira (zo heet Santorini ook) om haar 
schitterende zonsondergangen.

Dag 11: Piraeus, Griekenland; aankomst 08.00 uur.
Athene is de zuidelijkste hoofdstad van Europa 
en de toegangspoort tot Griekenland en tot de 
wereld van de oudheid. De marmeren monumenten 
van de Akropolis, die majestueus boven de stad  

uit rijzen, vormen het symbool van het verleden van 
de stad. Aan de voet van de Akropolis bevindt zich 
de gezellige wijk Plaka waar u kunt uitrusten op 
een terrasjes van een van de vele taverna’s onder 
het genot van een drankje en een typisch Griekse 
lekkernij. Er is een einde gekomen aan uw cruise. U 
vliegt vandaag weer naar Nederland.

11-daagse cruisevakantie met de Silver Shadow

Vertrekdatum 27 juni 2019 

Indicatieprijs per persoon € 5.950,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Venetië en terug vanaf Athene • Luchthaven-

belasting en havengelden • Executive Lounge op Schiphol. • 

Luxe privétransfers voor de cruise • 1 overnachting in Venetië 

voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 9 

overnachtingen aan boord van de Silver Shadow op basis van 

all inclusive in een suite met balkon.
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Rhodos

Brindisi
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Zee

Ionische
Zee

Thyreense
Zee

Dubrovnik
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AZIË

We komen er al eeuwen, we drijven er al sinds mensenheugenis handel, 
we kennen Azië inmiddels wel……, of blijft het mysterieus? Gek genoeg toch 
dat laatste. Hoe vaak we er ook komen, die mystiek is misschien wel de 
grote aantrekkingskracht. Het is de sfeer, de mensen zijn zeer vriendelijk, het 
eten is verrukkelijk, de kruidige geuren, de landschappen intens mooi en de 
culturen zeer uiteenlopend. Kortom: veel redenen om er vaker heen te gaan 
en dat kan gemakkelijk met een cruise.

De verschillen tussen landen, bevolking en culturen zijn zeer groot en 
daardoor is het fascinerend om er te reizen. U kunt er dagelijks kennismaken 
met de lokale mensen, de cultuur en gewoonten en een dag later weer 
nieuwe ervaringen opdoen. En die ervaringen kunt u weer delen met uw 
medereizigers aan boord van het schip op weg naar een nieuwe bestemming. 
Zo ontdekt u de werelden van China, Japan, Korea en Taiwan, maar ook in 
Vietnam, Indonesië, Maleisië en Thailand wordt vaak aangemeerd. U treft er 
centra in steden met een intense drukte van mensen die allen schijnbaar met 
spoed onderweg zijn. Of u wordt jaloers op de plaatsen in deze wereld waar 
nog een overvloed aan tijd lijkt te bestaan, waardoor u er zelf ook weer eens 
wat meer van neemt. ‘Royalty cannot be rushed’, dus waant u zich tijdens de 
cruise als een konin klijke gast op reis.

Bewonder bijvoorbeeld de bizarre kalkstenen eilanden van Halong Bay , 
waar de vissers voor anker gaan. kom meer te weten over de geschiedenis 
van Vietnam in de koninklijke stad Hue en laat u betoveren door de Franse 
flair, riksja’s en pagodes in de unieke stad van Saigon. Maar ook Cambodja 
is de moeite waard; het is de thuisbasis van een van de beroemdste tempels 
van Azië, Angkor Wat.

Azië is te groot om in één reis geheel te ontdekken, maar de rederijen 
hebben de cruises zodanig uitgestippeld dat u in de relatief korte tijd heel 
veel kunt zien van deze boeiende wereld. Daarnaast komt Silverjet er al jaren 
en biedt zij een prachtig aanbod aan hotels waar u voor of na de cruise zult 
verblijven. Met veel plezier zal Silverjet u helpen bij de keuze van route, schip 
en accommodatie aan boord. Dan gaat u goed voorbereid op reis zodat u 
volledig kunt gaan genieten.

MYSTERIEUS EN FASCINEREND
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AZIE | Silversea | Silver Muse

MYSTIC & MEMORIES OF THE PAST
Ontdek de stille kracht van Indonesië, de verhalen die achter een toonbeeld van schoonheid schuilgaan. Van koloniaal verleden tot rijstvelden, van 

geurige en fleurige markten tot indrukwekkende vulkanen. In het drukke en zeer grote Jakarta hebt u daar nog geen weet van.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Singapore 
waar u de volgende dag aankomt. Privétransfer 
van de luchthaven naar uw hotel. De mooiste 
bezienswaardigheid van Singapore is waarschijnlijk 
de prachtige skyline van de stad. Zeker in de avond 
en nacht heeft u een prachtig uitzicht op de stad 
vanuit de Marina baai.

Dag 3: Singapore, vertrek 17.00 uur.
Privétransfer naar de haven van Singapore waar u 
aan boord gaat van de Silver Muse.
Dag 4: Cruisedag op zee

Dag 5: Jakarta, Indonesië; 08.00-18.00 uur.
Kota Tua is het historische deel van Jakarta, het Oud-
Batavia, aan de noordkant van de stad. U ziet er de 
oude pakhuizen, de haven, het gouvernementsplein 
en het voormalige gemeentehuis, stille getuigen 
van het koloniale verleden. De vrachtzeilhaven 
Soenda Kelapa is zeker een plek waar u een 
kijkje wilt nemen; ga voor meer scheepsdetails 
het Kebaharian Jakarta in, het maritiem museum. 
Populair is het uitzicht vanaf de 137 meter hoge 
MONAS-toren op het Merdekaplein. Op de top staat 
een bronzen vlam die met goud is bedekt.

Dag 6: Karimunjawa, Indonesië; 12.00-23.00 uur.
Slechts enkele van de tientallen Karimunjawa-
eilanden zijn bewoond, witte zandstranden zijn 
er alom. Het hoofdeiland heeft een heuvelachtig 
binnenland en mangroves. Puur onthaasten.

Dag 7: Semarang, Java, Indonesië; 08.00-23.00 uur.
De havenstad Semarang heeft zowel een oude 
Nederlandse wijk als een Chinatown. Batik en 
wajangpoppen brengen u weer terug in Indonesië.

Dag 8: Cruisedag op zee.
De SPA lonkt.

Dag 9: Probolinggo, Indonesië; 08.00-19.00 uur.
Op de pasar van Probolinggo vormen de geuren 
een staalkaart van wat de streek te bieden heeft. 
De plaats is een goede start voor tochten naar 
watervallen en rijstvelden in de omgeving en naar 
de Bromovulkaan.

Dag 10: Celukan Bawang, Bali; 08.00-18.00 uur.
Bali is een eiland met intense kleuren, van de 
groene rijstterrassen die de trap naar de hemel van 
de Balinese goden vormen, tot de ultrablauwe zee 
en lucht. Het eiland wordt omzoomd door een rand 
van goudgele stranden met daarbuiten veelkleurige 
koraaltuinen. Kleurrijk en heel voor komend is de 
bevolking. Plechtige ceremonies hebben er altijd 
een vrolijke ondertoon en ook de kleinste gebaren 
gaan gepaard met een bloem en een lach. Zoveel 
schoonheid en levensvreugde trekt al decennialang 
allerhande bezoekers. Van rustzoekers en yoga -
beoefenaars tot avonturiers en (levens) kun ste naars 
vanuit alle windstreken.

Dag 11-15: Benoa (Denpasar), aankomst 08.00 uur.
Ontscheping en transfer naar uw hotel. In de 
drukke hoofdstad Denpasar bieden diverse tempels 
mystieke rustpunten. Grote aantrekkingskracht 
hebben de winkels en markten. Op de Pasar 
Kumbasari is volop kunstnijverheid te koop, waar-
onder textiel, in het souterrain is een avond markt. 
Of bezoek het Bali Museum waar u veel te weten 
komt over de Balinese geschiedenis en kunst. U 
verblijft 5 overnachtingen op Bali in een luxe resort 
om ontspannen de kerstdagen in de zon door te 
brengen.

Dag 16-17: Terugreis naar Nederland waar u de 
volgende dag aankomt op Schiphol

17-daagse cruisevakantie met de Silver Muse

Vertrekdatum 11 december 2018 

Indicatieprijs per persoon € 6.075,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Singapore en terug vanaf Denpasar • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge 

op Schiphol. • Luxe privétransfers voor en na de cruise • 1 

overnachting in Singapore voor de cruise en 5 overnachtingen 

op Bali na de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 

7 overnachtingen aan boord van de Silver Muse op basis van all 

inclusive in een suite met venster.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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Bali, IndonesiëFoto bijschrift

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/10/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/10/
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Silver Shadow | Silversea | AZIE

MALAYSIA & THE PHILIPPINES
Van enorme wolkenkrabbers tot eindeloze rijstterrassen en van paradijselijke stranden tot kleurige drijvende markten; Azië is fascinerend en zit vol 

met contrasten! Combineer dit alles in een cruise met Silversea in combinatie met het indrukwekkende stadsleven van Singapore.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Singapore 
waar u de volgende dag aankomt. Privétransfer 
naar uw hotel waar u 1 nacht verblijft. Met 
ultramoderne wolkenkrabbers in combinatie met 
een mengeling van Chinese, Indiase en Maleisische 
invloeden, is Singapore een dynamische stad die 
rijk is aan contrast en kleur en een harmonieuze 
mix van cultuur, keuken, kunst en architectuur 
tentoonspreidt.

Dag 3: Privétransfer naar de haven en inscheping 
aan boord van de Silver Shadow.
Dag 4: Cruisedag op zee.

Dag 5: Kuching, Sarawak, Maleisië; 08.00-18.00 uur.
Omringd door bloeiende natuurgebieden, waar 
oranje gekleurde orang-oetans door de bomen 
slingeren en ‘s werelds grootste bloemen over 
de grond lopen, is Kuching een stad van culturen 
natuurlijke schoonheid. Geniet van oogverblindende 
zonsondergangen.
Dag 6: Cruisedag op zee.

Dag 7: Muara, Brunei; 08.00-19.00 uur.
Dankzij olie is de Sultan van Brunei een van de 
rijkste mannen ter wereld. Brunei’s burgers betalen 
geen inkomstenbelasting; ze genieten van gratis 
onderwijs, medische zorg en ouderdomspensioenen. 

Dag 8: Kota Kinabalu, Maleisië; 07.00-13.00 uur.
Op de flanken van de berg Kinabalu (4095 m) ziet 
u authentieke Maleise dorpen. Het snelstromende 
water van de Kiulu-rivier lokt avonturiers.

Dag 9: Sandakan, Maleisië; 08.00-16.00 uur.
Bekend als het ‘Land onder de wind’ omdat het ten 
zuiden van de Typhoon-gordel ligt, bezet Sabah het 
noordelijke punt van Borneo.

Dag 10: Puerto Princesa, Filipijnen; 08.00-17.00 uur.
De prachtige ondergrondse rivier van Puerto 
Princesa verslaat prachtige locaties zoals het Great 
Barrier Reef. Vaar over het water, op reis naar de 
kalksteengrotten bij Puerto Princesa.

Dag 11-12: Coron, Filipijnen; 08.00-14.00 uur 
de volgende dag. De perfecte basis voor een 
avontuurlijke vakantie, Coron’s prachtige omgeving 
betekent dat u elke dag keuzes moet maken - om 
de dag ontspannen door te brengen op het zachte 
zand of om een actieve wandeling te maken door 
de jungle?

Dag 13: Romblon eiland, Filipijnen; 08.00-18.00 uur.
Parelwitte zandstranden vindt u hier en daarnaast 
is Romblon eiland het centrum van de Filipijnse 
marmer industrie.

Dag 14: Manilla, Filipijnen; 08.00-17.00 uur.
Gelegen aan de oostelijke oever van de Baai 
van Manilla bevat het een groot aantal beziens-
waardigheden, waarvan sommige dateren uit 
de 16e eeuw. U vindt er de barokke 16e-eeuwse 
San Agustin-kerk, evenals Fort Santiago, een 
legendarische citadel en militaire gevangenis.
Dag 15: Cruisedag op zee

Dag 16-17: Hong Kong, aankomst 08.00 uur. De 
beste plek om Hong Kong te bewonderen is vanaf de 
Victoria Peak, het hoogste punt op Hong Kong Island: 
geniet van de vergezichten, de enorme Victoria 
Haven en glinsterende wolkenkrabbers. Het doet 
zijn naam zeker eer aan als shoppingparadijs met 
de vele winkelstraatjes en lokale (nacht)markten. 
Slenter langs de haven en bewonder het uitzicht op 
de skyline van deze Aziatische wereldstad. Er is een 
einde gekomen aan uw cruise en u vliegt vandaag 

vanuit Hong Kong weer terug naar Nederland waar 
u de volgende dag aankomt. Einde van uw reis.

17-daagse cruisevakantie met de Silver Shadow

Vertrekdatum 17 januari 2019 

Indicatieprijs per persoon € 7.325,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Singapore en terug vanuit Hong Kong • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise • 1 overnachting 

in Singapore voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 13 overnachtingen aan boord van de Silver Shadow op 

basis van all inclusive in een suite met venster.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.

Hong Kong
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https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/134/
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AZIE | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Mariner

MYANMAR DISCOVERY
Kosmopolitische steden met ultramoderne wolkenkrabbers worden afgewisseld met eindeloze rijstterrassen en paradijselijke stranden kleurige 

floating markets; Azië is fascinerend en zit vol met contrasten! Bezoek spirituele tempels of beleef de onderwaterwereld van Maleisië en Thailand.

Dag 1 -4: Vliegreis van Amsterdam naar Singapore.
U begint aan een 4-daags landarrangement met 
o.a. een boottocht over de rivier, een stadstour met 
een fietstaxi en een diner in ‘Sky on 57’. U verblijft 
3 nachten in een luxe hotel in Singapore. Met 
ultramoderne wolkenkrabbers in combinatie met 
een mengeling van Chinese, Indiase en Maleisische 
invloeden, is Singapore een dynamische stad die 
rijk is aan contrast en kleur en een harmonieuze 
mix van cultuur, keuken, kunst en architectuur 
tentoonspreidt. 

Dag 5: Singapore; inscheping.
U gaat aan boord van de Seven Seas Mariner.
Dag 6: Cruisedag op zee.

Dag 7: Penang, Maleisië; 07.00-16.00 uur.
Het is de toegangspoort tot Maleisië en ook de 
oudste Britse nederzetting van het land. Het woord 
‘Pinang’ in het Maleis verwijst naar de areca-
nootpalm, een delicatesse gekauwd door miljoenen 
in het Verre Oosten.

Dag 8: Sabang, Indonesië; 12.00-20.00 uur. 
Het is een stad met een interessante mix van 
vissersdorpjes en koloniale villa’s op zes eilanden. 
Avontuurlijke reizigers genieten van wandelen door de 
vulkanische bergen, terwijl degenen die rust  zoeken 
hun plek zullen vinden op de ongerepte stranden.
Dag 9: Cruisedag op zee.

Dag 10-12: Yangon, Myanmar; 15.00-17.00 uur (2 
dagen later). Yangon is de meest heilige plaats in het 
land. Bezoek de beroemste tempel van het land, de 
Scwedagon Pagoda. Vlakbij is de kolossale liggende 
Boeddha, bijna net zo groot als het beroemde 
standbeeld in de stad Bago. Ook een bezoek aan 
de Bogyoke Aung San Market is de moeite waard. 

U heeft maar liefst drie dagen de tijd om deze stad 
te bewonderen.
Dag 13: Cruisedag op zee.

Dag 14: Phuket, Thailand; 08.00-22.00 uur.
Dit prachtige eiland staat bekend als de ‘Parel van 
Thailand’ en biedt ongerepte stranden, weelderige 
vegetatie, traditionele dorpjes en zeegezichten over 
de turquoise wateren van de Phang-Nga-baai.

Dag 15: Langkawi, Maleisië; 08.00-16.00 uur.
Langkawi heeft kleurrijke mythen en legendes, 
dramatische bergen en uitgestrekte, ongerepte 
stranden. Ontdek de impact van rijstlandbouw in 
met een bezoek aan de Laman Padi Langkawi.
Dag 16-17: Cruisedagen op zee. 

Dag 18: Kuala Lumpur, Maleisië; 09.00-20.00 uur.
Kuala Lumpur, intrigeert bezoekers met zijn 
diversiteit en multiculturele karakter. De oude 
stadswijk heeft uitgestrekte winkelpanden die 
verwijzen naar het koloniale verleden, terwijl 
mo der ne gebouwen, zoals de iconische Petronas 
Towers, een inkijk geven in de financiële ambities. 
Een stad met cultureel kleurrijke wijken gewijd aan 
Chinese, Maleis en Indiase gemeenschappen.
Dag 19-20: Cruisedagen op zee.

Dag 21: Sihanoukville, Cambodja; 08.00-18.00 uur.
De vrij jonge stad Sihanoukville is een van de 
toeristische centra van Cambodja en de enige 
havenstad van het land. Zowel de kust van het 
vasteland als van de kleine naburige eilandjes 
hebben mooie witte stranden en lenen zich goed 
voor snorkelen en duiken.

Dag 22-23: Bangkok, Thailand; aankomst 12.00 uur.
U heeft ruimschoots de tijd om deze ‘City of Angels’ 

te ontdekken. Een stad vol met contrasten, tempels, 
moderne winkelcentra en goede restaurants. Een 
bezoek aan de ‘floating market’ mag niet ontbreken.
Vliegreis terug naar Amsterdam.

Dag 24: Aankomst Nederland.

24-daagse cruisevakantie met de Seven Seas Mariner

Vertrekdatum 5 februari 2019 

Indicatieprijs per persoon € 9.050,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis heen naar Singapore en terug vanaf Bangkok • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Transfers voor de cruise • 4 -daags landarrangement 

voor de cruise • Keuze uit diverse excursies aan boord • 15 

overnachtingen aan boord van de Seven Seas Mariner op basis 

van all inclusive in een suite met balkon.

Neem voor de ddd
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Yangon
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Kuala Lumpur
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Schwedagon Pagoda, Yangon

INCLUSIEF DIVERSE EXCURSIES IN ELKE HAVEN

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/135/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/135/
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MS EUROPA 2 | HAPAG-LLOYD Cruises | AZIE

SRI LANKA AND OTHER LANDS OF SMILES
Tradities en moderniteit. Eindeloze stilten en futuristische gebouwen. Witte stranden en kleurrijke landschappen. 

Ervaar dit alles en nog veel meer. Geniet van de vele facetten van Azië.

Dag 1-2: Vliegreis via Duitsland naar Sri Lanka, 
Colombo. De hoofdstad van Sri Lanka biedt goede 
musea, parken en prachtige boeddhistische tempels 
die alle een bezoek waard zijn. Het is een boeiende 
samensmelting van kleuren en culturen.

Dag 3: Galle, Sri Lanka; 08.00-18.00 uur.
Het koloniale verleden en de specerijenhandel zijn 
altijd aanwezig in Sri Lanka. Wandel op uw gemak 
door de oude stad en ontdek het Nederlandse fort, 
dat deel uitmaakt van het UNESCO-werelderfgoed, 
of het pittoreske strand van Unawatuna. 

Dag 4-6: Cruisedagen op zee.
Geniet van alles wat de MS EUROPA 2 u te bieden 
heeft.

Dag 7: Pula Aceh, Indonesië; 07.00-14.00 uur.
Verlaten witte stranden omlijst door kokospalmen. 
Geniet van een ochtend in deze idyllische omgeving.

Dag 8: Ko Phi Phi Islands, Thailand; 08.00-14.00 uur.
Zodiaks zijn de perfecte manier om het eiland te 
verkennen met zijn zandstranden en turquoise 
water - de ideale plek om te zwemmen en te 
ontspannen.

Dag 9: Langkawi, Maleisië; 07.00-16.00 uur.
Verken de ontspannen charme van Langkawi met 
zijn vissersdorpjes en vredige rijstvelden. Langkawi 
heeft kleurrijke mythen en legendes, dramatische 
bergen en uitgestrekte, ongerepte stranden. Begin 
met een bezoek aan Eagle Square. Ontdek de impact 
van rijstlandbouw in Maleisië met een bezoek aan 
de Laman Padi Langkawi.

Dag 10: Kuala Lumpur (Port Kelung), Maleisië; 
08.00-20.00 uur. Kuala Lumpur, of KL bij de lokale 
bevolking, intrigeert bezoekers met zijn diversiteit 
en multiculturele karakter. De oude stadswijk heeft 
uitgestrekte winkelpanden die verwijzen naar het 
koloniale verleden, terwijl moderne gebouwen, 
waaronder de iconische Petronas Towers een 
inkijk geven in de financiële ambities. Een stad 
met cultureel kleurrijke wijken gewijd aan Chinese, 
Maleis en Indiase gemeenschappen.

Dag 11-12: Singapore; aankomst 13.00 uur. U heeft 
de hele middag om Singapore te ontdekken en ver-
blijft vannacht nog aan boord van de MS EUROPA 2.
Singapore, een vroegere Britse handelskolonie, 
nu een onafhankelijke eilandstaat, die zich heeft 
ontwikkeld tot een van ‘s werelds meest wel-
varende landen. Met ultramoderne wolkenkrabbers 
in combinatie met een mengeling van Chinese, 
Indiase en Maleisische invloeden, is Singapore een 
dyna mische stad die rijk is aan contrast en kleur en 
een harmonieuze mix van cultuur, keuken, kunst en 
architectuur tentoonspreidt. U vliegt op dag 12 weer 
terug naar Nederland via Duitsland. 

Dag 13: Aankomst in Nederland. 

13-daagse cruisevakantie met de MS EUROPA 2

Vertrekdatum 28 november 2018 

Indicatieprijs per persoon € 6.250,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis via de rederij naar Colombo en terug vanaf Singapore 

• Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Transfers voor en na de cruise • 1 overnachting in 

Colombo voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 10 overnachtingen aan boord van de MS EUROPA 2 op 

basis van volpension, een gevulde minibar, een uur wifi per dag 

in een suite met balkon • € 150,- onboard credit per persoon.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/136/
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AZIE | HAPAG-LLOYD Cruises | MS EUROPA

WORLD HERITAGE & ORIENTAL CITIES
Besteed veel tijd in de kosmopolitische metropolen en beleef mooie momenten in pittoreske landschappen, op weg naar werelderfgoed locaties. 

Ontspan op het paradijselijke strand van Ko Kood en ontdek alle facetten van Zuidoost-Azië op deze diverse cruise.

Dag 1-3: Vliegreis van Amsterdam naar Hong Kong 
waar u de volgende dag aankomt. Privétransfer naar 
uw hotel. De vroegere Britse kroonkolonie is in 1997 
weer overgedragen aan China. De enorme haven, de 
enorme industrialisatie en de status van vrije haven 
maken het tot een belangrijk Aziatisch kruispunt. De 
beste plek om Hong Kong te bewonderen is vanaf de 
Victoria Peak, het hoogste punt op Hong Kong Island: 
geniet van de vergezichten, de enorme Victoria 
Haven en glinsterende wolkenkrabbers. Het doet 
zijn naam zeker eer aan als shoppingparadijs met 
de vele winkelstraatjes en lokale (nacht)markten. 
Slenter langs de haven en bewonder het uitzicht 
op de skyline van deze Aziatische wereldstad. 
Privétransfer op dag 3 naar de haven waar u aan 
boord gaat van de MS EUROPA.
Dag 4: Cruisedag op zee.

Dag 5: Keelung, Taiwan; 06.00-17.00 uur.
De grote havenstad Keelung is uw eerste kennis-
making met Taiwan. U kijkt uw ogen uit naar de 
spectaculaire architectuur van hoofdstad Taipei, met 
een reusachtige ‘bamboe’toren als grote blikvanger.

Dag 6: Kaohsiung, Taiwan; 08.00-16.00 uur. 
Kaohsiung is de boeddhistenstad van Taiwan, 
waar u in het Fi Guang Shan-klooster met een 
hal reusachtige Boeddha’s, kennismaakt met de 
spiri tualiteit van het tempelleven. Of geniet van de 
prach tige landschappen van Kenting National Park.
Dag 7: Cruisedag op zee

Dag 8: Halong Bay, Vietnam; 13.00-18.00 uur.
Het karstgebergte rijst hier, in het noorden van 
Vietnam, uit zee op. Het wordt tot de nieuwe zeven 
wereldwonderen gerekend. De zonsondergang van 
Halong Bay is daarbij een adembenemende bonus.

Dag 9-10: Da Nang, Vietnam; 13.00-14.00 uur de 
volgende dag. Da Nang is een van de grootste steden 
van Vietnam en vrij centraal in het land gelegen. De 
meeste mensen herkennen Da Nang misschien als 
de stad waar de Amerikanen voor het eerst landen 
tijdens de Vietnam oorlog. Vanuit de haven van Chan 
May een favoriete excursie voert naar het door de 
Unesco beschermde Hue, met de 1000 jaar oude 
pagodetempel en de citadel. De Nguyenkeizers 
hadden hier van 1802-1945 hun residentie.
Dag 11: Cruisedag op zee.

Dag 12-13: Ho Chi Minh City, Vietnam; 09.00-16.00 
uur de volgende dag. Sinds de hereniging van 
Noord- en Zuid-Vietnam staat Saigon bekend als  
Ho Chi Minh-stad. De nadrukkelijke aanwezigheid 
van de Fransen gaf het de bijnaam Parijs van de 
Oriënt met brede boulevards en statige panden.
Dag 14: Cruisedag op zee.

Dag 15: Kampong Saom (Sihanoukville ), Cambodja; 
06.00-22.00 uur. Sihanoukville is de enige haven stad 
van Cambodja en daardoor hangt er een andere sfeer 
dan in de rest van het land. In de vorige eeuw werd 
de stad vaak gebruikt als doorvoerhaven van wapens 
in onder andere de Vietnamese oorlog, tegenwoordig 
moet de stad het van het toerisme hebben.

Dag 16: Koh Kood, Thailand; 08.00-18.00 uur.
Zo groot als Texel, maar dan in bounty-versie … 
Koh Kood ligt in het uiterste oosten van Thailand en 
daarom buiten de grote toeristenstromen. Plantages 
met kokosnoten en rubberbomen vormen samen 
met visserij de voornaamste bestaansmiddelen.
Dag 17: Cruisedag op zee.

Dag 18-19: Singapore; aankomst 12.00 uur. 
U verblijft nog 1 nacht aan boord. Singapore, een 

vroegere Britse handelskolonie, nu een onaf  hanke-
lijke eilandstaat, die zich heeft ontwikkeld tot een 
van ‘s werelds meest welvarende landen. Met ultra-
moderne wolkenkrabbers in combinatie met een 
mengeling van Chinese, Indiase en Maleisische 
in vloeden, is Singapore een dynamische stad die rijk 
is aan contrast en kleur.

Dag 20: Aankomst in Nederland.

20-daagse cruisevakantie met de MS EUROPA

Vertrekdatum 24 maart 2019 (Duitstalige cruise) 

Indicatieprijs per persoon € 10.555,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Hong Kong en terug vanaf Singapore • 

Luchthaven   belasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise • 1 overnachting 

in Hong Kong voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 17 overnachtingen aan boord van de MS EUROPA op 

basis van volpension, een gevulde minibar, een uur wifi per dag 

in een suite met balkon.
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https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/137/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/137/
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Crystal Symphony | Crystal Cruises | AZIE

ACCENTS ON THE ORIENT
Laat u onderdompelen in Aziatische sferen met overnachtingen in Hong Kong, Shanghai, Osaka en Tokyo en vaar naar het schilderachtige Hualien en 

de ongerepte stranden van Ishigaki. Zeedagen tussendoor geven alle gelegenheid om de geschiedenis te verwerken. 

Dag 1 -2: Vliegreis van Amsterdam naar Hong Kong
Privétransfer naar uw hotel in Hong Kong. 1 
Overnachting op basis van logies & ontbijt.

Dag 3-4: Hong Kong, China; vertrek 18.00 uur.
Privétransfer naar de haven van Hong Kong, 
inscheping. U heeft nog voldoende tijd om Hong 
Kong te verkennen want het schip blijft hier nog 
een nacht liggen. De beste plek om Hong Kong te 
be won deren is vanaf de Victoria Peak: geniet van 
de vergezichten, de enorme Victoria Haven en 
glinsterende wolkenkrabbers. 
Dag 5: Cruisedag op zee.
 
Dag 6: Hualien, Taiwan; 08.00-18.00 uur.
Terwijl u de Taroko kloof in Hualien bezoekt, zal de 
turkooizen Liwu-rivier een aantal onvergetelijke 
natuurervaringen zal bieden.

Dag 7: Taipei/ Keelung, Taiwan; 07.00-19.00 uur.
Bezoek op dit fascinerende eiland de reusachtige 
blikvanger, de ‘bamboe-toren’, gebouwd in de vorm 
van bamboescheuten. Ontdek de prachtige beziens-
waardigheden van Keelung zoals het Chiang Kai 
Shek-monument, de enorme collectie Chinese kunst, 
de prachtige Lungshan-tempel en de ver ba zing-
wekkende rotsformaties van Yeliu Park.

Dag 8: Ishigaki, Japan; 06.00-18.00 uur.
Ishigaki bezit de mooiste stranden van Japan en een 
adembenemende natuurlijke schoonheid. Naast de 
beroemde baai met smaragdgroen water, bezitten 
de minder bekende kapen van Uganzaki en Hirakubo, 
samen met de top van Mt. Nosoko een eigen charme.

Dag 9: Okinawa/ Naha, Japan; 09.00- 8.00 uur.
Verken dit prachtige eiland en bezoek het impo-
sante Shuri-kasteel. Geniet van het schilderachtige 

platteland, de prachtige kalksteengrotten en een 
gereconstrueerd Ryukyu-dorp waar het erfgoed en 
de ambachten van het eiland te zien zijn. 
Dag 10: Cruisedag op zee
 
Dag 11-12: Shanghai, China; 12.00-17.00 uur.
Gelegen aan de oevers van de Yangtze-rivierdelta 
in Oost-China, is Shanghai de grootste stad van 
China en een van ‘s werelds drukste havens. Flane-
ren langs de ‘Bund’ een promenade met kolo nia le 
bouw werken en van hier een fantastisch uitzicht op 
de wolkenkrabbers aan de overkant van de rivier. 
Dag 13: Cruisedag op zee
 
Dag 14: Pusan, Zuid Korea; 08.00-19.00 uur.
Pusan is de op een na grootste stad van het land 
na Seoul en ‘s werelds vijfde grootste haven. Deze 
bloeiende metropool is een plaats met een enor me 
aantrekkingskracht; zes uitnodigende stranden zijn 
klaar om vakantiegangers tegemoet te komen. 

Dag 15: Nagasaki, Japan; 07.00-21.00 uur.
Nagasaki is de tweede stad van Japan, na Hiroshima. 
Sinds de 17e eeuw heeft het een bijzondere band 
met Nederland. Een aantal 17e-eeuwse gebouwen 
uit onze Gouden Eeuw, inclusief ‘Huis ten Bosch’ zijn 
op het eiland Dejima te bewonderen. 

Dag 16: Kagoshima, Japan; 08.00-18.00 uur.
De stad wordt vaak vergeleken met Napels vanwege 
een vergelijkbaar mild klimaat heetgebakerde 
inwoners en Sakurajima, Kagoshima’s Vesuvius.

Dag 17-18: Osaka, Japan; 17.00-19.00 uur.
Van Minami’s neonverlichte Dotombori tot wolken-
krabbers en ondergrondse winkellabyrinten van 
Kita, is Osaka een stad die klopt op zijn eigen ritme. 

Dag 19-20: Tokyo, Japan; 16.00 uur.
Uitgestrekt, hectisch en eindeloos fascinerend, is 
de hoofdstad van Japan een stad van contrasten. 
Heiligdommen en tuinen zijn rustige plekken 
tussen beroemde drukke straten en torenhoge 
kantoorgebouwen. U slaapt vannacht voor het laatst 
aan boord van de Crystal Symphony. Vliegreis terug 
naar Nederland.

Dag 21: Aankomst in Amsterdam.

21-daagse cruisevakantie met de Crystal Symphony

Vertrekdatum 7 mei 2019 

Indicatieprijs per persoon € 7.795,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Hong Kong en terug vanaf Tokyo • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise • 1 overnachting 

in Hong Kong voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 18 overnachtingen aan boord van de Crystal Symphony 

op basis van all inclusive in een suite met venster. 
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https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/138/
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CARIBBEAN
U ziet ze vast al voor u: de witte stranden, het heldere water, de wuivende 
palmen. Samen slenterend in de zon, een koel briesje ter verfrissing en 
vrolijke mensen om u heen. Een vakantie lang heerlijk hoppend van eiland 
naar eiland. En bij verrassing constateert u dat ieder eiland weer iets nieuws 
te bieden heeft, terwijl ze op het eerste gezicht zo veel op elkaar lijken.

U zult verbaasd staan van de verschillen die verklaarbaar zijn door de  
geschiedenis. Sommige eilanden hebben een duidelijk Nederlands stempel, 
andere eilanden weer Frans of Engels. Heuvelachtige eilanden met een ware 
jungle of juist eilanden met overblijfselen van de Inca cultuur. Uitrusten en 
genieten op de langgerekte zandstranden vol met palmbomen of zwemmen 
met roggen en dolfijnen, de Caribbean heeft voldoende te bieden voor 
eenieder. Ook de culinaire verrassingen zijn een mengeling van Creoolse 
en Franse invloeden, of andere combinaties. De Caribische eilanden zijn 
een waar feest voor muziekliefhebbers, natuurlief hebbers, zonaanbidders, 
snorkelaars en voor diegenen die lekker op vakantie willen zijn: no worries, 
relax.

PANAMAKANAAL 
U kunt natuurlijk ook kiezen voor een cruise door het Panamakanaal; een 
ware belevenis om door het beroemde kanaal te varen en de machtige sluizen 
te passeren. Het kanaal dat de verbinding vormt tussen de Atlantische en de 
Grote Oceaan.

AMAZONE
Of kiest u liever voor een cruise over de Amazone?
De Amazone is niet alleen de grootste rivier ter wereld maar ook de rivier 
die het meeste water verplaatst door het groene hart van Zuid-Amerika. 
Alleen een kleiner wendbaar schip kan tot diep in het oerwoud doordringen. 
Verheug u op een schouwspel van een uitzonderlijk natuur fenomeen en 
intensieve culturele ontmoetingen. Al generaties lang inspireert de Amazone 
de fantasie van onderzoekers en ontdekkingsreizigers. Gerenommeerde 
wetenschappers zijn bezig om dit fantastische, ontoegankelijke natuurlijke 
paradijs te verkennen. Volg hun sporen en ontdek, langs smalle en 
kronkelende water wegen, de kracht en de magie van de gigantische rivier 
die het ritme van Zuid-Amerika bepaalt.

PACIFIC
De eilanden van Polynesië zijn een prachtige verzameling van vulkanische 
eilanden en atollen die idyllisch over de grote Stille Oceaan zijn uitgestrooid. 
Tahiti is het grootste van de 118 eilanden en atollen die Frans-Polynesië 
omvatten. 
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CARIBBEAN | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Voyager

ICONIC HAVANA
Palmbomen zwieren tevreden in een tropische bries. Glinsterende en verleidelijke saffierblauwe wateren beloven avonturen boven en onder de 

golven. Koloniale havens met huizen geschilderd in pastelkleuren wenken met hun gezellige lokale markten, oude forten en mooie stranden. 

Op Cuba lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Muziek, salsa, koloniale gebouwen en oldtimers kleuren het straatbeeld. 

Dag 1: Vliegreis van Amsterdam naar Miami, Florida. 
Privétransfer naar uw hotel voor 1 overnachting. 
Hoewel Miami niet aan de Caribische Zee ligt, heeft 
het wel de diverse tropische aantrekkingskracht 
van het Caribisch gebied. Het is een ware culturele 
‘melting pot’ met sterke invloeden van migranten 
uit de Caribbean en Latijns-Amerika die hier zijn 
neergestreken. Overal hoort u Spaans, salsa- en 
merenguemuziek. Van de warmte uitstralende art-
decogebouwen in South Beach tot de natuurlijke 
wonderen van de door UNESCO beschermde 
Everglades en de relaxte charmes van de Keys, 
biedt zuidelijk Florida een overvloed aan attracties

Dag 2: Miami, Florida, vertrek om 17:00 uur.
Privétransfer naar de haven en inscheping.

Dag 3: Key West, Florida; 08:00-23:00 uur.
De natuurlijke schoonheid van de Florida Keys 
heeft al generaties lang schrijvers, artiesten en 
muzikanten aangetrokken. De ‘Conch-stijl’ van Key 
West weerspiegelt een unieke mix van Victoriaans, 
New England cottage en Bahamiaanse invloeden. 

Dag 4: Havana, Cuba; 08:00-00.00 uur.
De koloniale tijd is hier nog goed zichtbaar: veel 
gebouwen en pleinen in het oude centrum dateren 
uit de tijd van de Spaanse overheersing. Havana is 
een afspiegeling van het Cuba zoals we dat kennen 
uit films vol oldtimers, aromatische koffiehuizen, 
cabaretvoorstellingen, ongedwongen pleintjes en 
een dynamisch nachtleven.
Dag 5: Cruisedag op zee

Dag 6: Cozumel, Mexico; 07:00-17:00 uur. 
Cozumel is het grootste bewoonde eiland van 
Mexico, vlak bij het vasteland. De kusten staan 
bekend om de branding aan de oostkant en rustiger 

water aan de westkant om te duiken. Jacques 
Cousteau ontdekte de schoonheid van Palancar, de 
koraalriffen in het zuiden van Cozumel en vond dit 
een van de beste duikplekken in de wereld.

Dag 7: Roatán, Honduras; 10:00-19:00 uur.
Warme Caribische wateren met uitstekende 
duikplekken, witte zandstranden en tropische zons-
ondergangen zijn enkele van de attracties van de 
Bay-Eilanden. De onderwaterwereld is rijk en met 
riffen rondom de eilanden, vaak binnen zwem-
afstand van de kust. Grotten en spe lonken komen 
veel voor, met een variëteit aan sponzen en het 
mooiste pilaren vormend koraal.

Dag 8: Santo Tomás De Castilla, Guatemala; 
08:00-18:00 uur. Het is uw toegangspoort tot het 
ongerepte Guatemala, waar de natuur nog vrij spel 
heeft en eeuwenoude Mayaruïnes opduiken. Het is 
een prachtige plek om de authentieke atmosfeer 
van de lokale Guatemalteekse cultuur te proeven.

Dag 9: Harvest Caye, Belize; 08:00-17:00 uur.
Dit ongerepte, met mangroven bedekte privé-eiland 
is een sierraad van de natuurlijke rijkdommen van 
Belize. Ontmoet wilde dieren en leer over de fauna 
terwijl u de riviermondingen met mangroves ver-
kent of snorkel langs het rif dat het eiland omringt. 
Koesteren u in de warme Caribische zon op het 
ongerepte zandstrand van Harvest Caye; Geniet 
van een dag watersporten in de lagune of maak een 
wandeling langs het eilanddorp en de jachthaven.

Dag 10: Costa Maya, Mexico; 08:00-17:00 uur.
Tussen het tropische bos, de witte zandstranden, 
koraalriffen, overvloedige flora en fauna en de 
prachtige archeologische vindplaatsen, ligt de 
Costa Maya. Het is de dichtstbijzijnde toegangspoort 

tot veel van de minder bekende Maya-ruïnes in 
Yucatan, waaronder Chacchoben en Kohunlich.
Dag 11: Cruisedag door de Florida Straits.

Dag 12: Miami, Florida. Aankomst 07:00 uur.
Ontscheping en privétransfer naar de luchthaven. 
Dag 13: Aankomst Amsterdam

13-daagse cruisevakantie met de Seven Seas Voyager

Vertrekdatum 5 december 2018

Indicatieprijs per persoon € 5.095,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Miami • Luchthavenbelasting en 

havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 1 overnachting in Miami voor 

de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • Keuze uit 

diverse excursies aan boord • 10 overnachtingen aan boord van 

de Seven Seas Voyager op basis van all inclusive in een suite 

met balkon.
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Suite met balkonOld Havana

INCLUSIEF DIVERSE EXCURSIES IN ELKE HAVEN

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/100/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/100/
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Crystal Esprit | Crystal Cruises | CARIBBEAN

BRITISH VIRGIN ISLANDS YACHTING ESCAPE
Intiem en elegant, dat zijn de woorden die passen bij een cruise met de Crystal Esprit, een drijvend boetiekhotel waar maar plaats is voor 

slechts 62 gasten en 92 bemanningsleden. Eilandhoppen in de Caribbean met dit luxe yacht, 

aanleggen op plaatsen waar geen andere schepen komen en (culinair) genieten.

Dag 1: Vliegreis van Amsterdam naar St. Maarten
Op de luchthaven wordt u opgehaald en per 
privétransfer naar uw hotel gebracht waar u de 
komende nacht zult verblijven op basis van logies 
en ontbijt.

Dag 2: Marigot Bay, St. Maarten. Vertrek 22.00 uur.
Na een heerlijk ontbijt staat uw chauffeur klaar om 
u naar Marigot Bay te brengen waar u aan boord 
zult gaan van de Crystal Esprit. Marigot ligt in het 
Franse deel van het eiland, wat vooral aan de cafés 
en restaurants in quartier-latin-stijl is af te lezen.

Dag 3: Gustavia, St. Barts.
Van een 18e-eeuwse vrijhaven voor boekaniers 
ontwikkelde St. Barths zich tot een uiterst luxe 
resorteiland. U hebt een volle dag om de sfeer van 
exclusiviteit op te snuiven.

Dag 4: Anegada, Britse Maagdeneilanden.
Onderdeel van de Britse Maagdeneilanden. De Britse 
Maagdeilanden tellen meer dan vijftig eilanden. Ze 
behoren tot het fraaiste en meest ongerepte dat de 
Caribbean te bieden heeft - dat ervaart u al direct 
in Anegada, een klein eiland dat door de grote 
cruiseschepen wordt overgeslagen.

Dag 5: Scrub Island, Britse Maagdeneilanden.
Interesse in een excursie met de Crystal Sub marine? 
U kunt tot 300 meter diep de onderwaterwereld 
gaan bewonderen (niet inbegrepen).

Dag 6: Jost Van Dyke, Britse Maagden Eilanden.
In het ruige landschap van Jost Van Dyke liggen nog 
de sporen van een Nederlandse piraat en kolonist. 
Ontspan in de natuurlijke jacuzzi aan de oostkant 
van het eiland en houd vanaf de Crystal Esprit een 
scherp oog op walvissen en dolfijnen.

Dag 7: Peter Island & Gorda Sound, Britse 
Maagdeneilanden. Onderdeel van de Britse Maag-
den eilanden.U vaart vandaag verder naar Virgin 
Gorda. Columbus zag een ruim gepropor tio neerde 
vrouwenfiguur in dit eiland, de Virgin Gorda. 
Lonkt de ruim 400 meter hoge Gorda Peak? Uw 
inspanningen worden beloond met een prachtig 
panorama. Of speur naar de origineelste sou ve nirs, 
waar ‘de maagd’ befaamd om is. U vaart eind van de 
middag verder naar Gorda Sound.

Dag 8: Moskito Island.
Het gerucht gaat dat het eiland zijn ongebrui kelijke 
naam te danken heeft aan de Moskito-indianen, die 
eeuwen geleden in de regio rondgereisd hebben. 
Wat zeker is, is dat Richard Branson van plan was 
dat Moskito ‘het meest ecologisch vrien de lijke’ 
eiland ter wereld zou worden. Nieuwe zout vijvers 
werden gecreëerd en jonge flamingo’s werden ver-
plaatst naar Moskito. Er is ook een toevluchtsoord 
voor bedreigde ringstaartmaki’s.

Dag 9: Marigot Bay, St. Maarten.
Aankomst 07.00 uur. Ontscheping. U vliegt vandaag 
terug naar huis, er is een einde gekomen aan uw 
cruise-expeditie.

Dag 10: Aankomst op luchthaven van Schiphol

10-daagse cruisevakantie met de Crystal Esprit

Diverse afvaartdata in november en december 2018 

Indicatieprijs per persoon € 5.195,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Sint Maarten. • Luchthavenbelasting 

en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 1 overnachting in St. Maarten 

voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • Keuze 

uit diverse excursies aan boord • 7 overnachtingen aan boord 

van de Crystal Esprit op basis van all inclusive in een suite met 

venster.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/140/
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CARIBBEAN | SeaDream Yacht Club | SeaDream II

A TASTE OF CUBA
Palmbomen zwieren tevreden in een tropische bries. Glinsterende en verleidelijke saffierblauwe wateren beloven avonturen boven en onder de gol-

ven. Havana is een afspiegeling van het Cuba zoals we dat kennen uit films vol oldtimers, aromatische koffiehuizen, cabaretvoorstellingen, 

ongedwongen pleintjes en een dynamisch nachtleven.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Havana. Bij 
aankomst privétransfer naar uw luxe hotel waar u 2 
nachten verblijft zodat u voldoende tijd heeft om van 
de Cubaanse hoofdstad te genieten. De koloniale 
tijd is hier nog goed zichtbaar: veel gebouwen en 
pleinen in het oude centrum dateren uit de tijd van 
de Spaanse overheersing. 

Dag 3: Cienfuegos, Cuba; vertrek eind van de 
middag. In de ochtend privétransfer van havana 
naar de haven van Cienfuegos. La Perla del Sur, 
oftewel ‘Parel van het zuiden’, deze zuidelijke stad 
werd voor het eerst bevolkt door inheemse vol-
keren en later bewoond door Franse immi granten 
in de negentiende eeuw. Suiker was een belangrijke 
exportproduct van de stad. Het stedelijk historisch 
centrum van de stad staat op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO.

Dag 4: Trinidad, Cuba.
Trinidad is een stad in de provincie Sancti Spiritus, 
centraal gelegen in Cuba. Trinidad is in 1988 
uitgeroepen tot Werelderfgoed en is Cuba’s oudste 
en meest boeiende ‘openluchtmuseum’. Charmante 
geplaveide straatjes, wilde ezels en aangename 
muzikanten geven perfect weer waar Trinidad om 
bekend staat. Dichtbij vindt u een van de beste 
stranden van Cuba. Playa Ancon is een apart 
toevluchtsoord met weelderige wandelpaden en 
schilderachtige watervallen, een plek die u niet wilt 
missen.

Dag 5: Cayo Largo, Cuba.
Een intiem vakantieoord in Cuba. Het is het grootste 
van 300 eilanden in de Canarreos-archipel. Met een 
permanente bevolking van nul, worden de eiland-
stranden van Playo Sirena en Playo Paraiso in 
ongerepte schoonheid gehouden en biedt het de 

beste onontwikkelde stranden ter wereld, klaar om 
te genieten. 

Dag 6: Isla de Juventud, Cuba.
Bekend als “het eiland van de jeugd” en het “eiland 
van de schat”, is het het op een na grootste eiland 
voor de kust van Cuba. Zeer populair bij duikers, 
staat dit eiland bekend om zijn schoonheid en 
geschiedenis. Het is de thuisbasis van Punta Frances 
Marine National Park, geweldig om te duiken in het 
prachtige koraal; het is idyllisch en onbedorven. 
U kunt ook gaan genieten van prachtige zwarte 
zandstranden met kristalhelder water.

Dag 7: Maria La Gorda, Cuba.
Maria la Gorda is de droom van een duiker. Het 
heeft weelderige natuurlijke landschappen, veel 
vogels en dieren, en het leven in de zee is gewoon-
weg spectaculair. Het glinsterende, aqua gekleurde 
water verwelkomt ervaren en beginnende duikers 
en snorkelaars. Authentieke Cubaanse Mojito’s 
en verse zeevruchten worden geserveerd door de 
lokale bevolking direct aan het strand. 

Dag 8: Cruisedag op zee.

Dag 9–10: Havana, Cuba.
Havana is een afspiegeling van het Cuba zoals we 
dat kennen uit films vol oldtimers, aromatische 
koffiehuizen, cabaretvoorstellingen, ongedwongen 
pleintjes en een dynamisch nachtleven. U verblijft 
nog 1 nacht aan boord en vliegt op dag 10 terug 
naar Amsterdam.

Dag 11: Aankomst in Nederland.

11-daagse cruisevakantie met de SeaDream II

Vertrekdatum 2 maart 2019 

Indicatieprijs per persoon € 6.095,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Havana. • Luchthavenbelasting 

en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 2 overnachtingen in Havana 

voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 7 

overnachtingen aan boord van de SeaDream II op basis van all 

inclusive in een suite met venster.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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Crystal Symphony | Crystal Cruises | CARIBBEAN

ISLAND RHYTHMS & BIG EASY JAZZ
Een perfecte combinatie van natuur, geschiedenis en couleur locale. Loop in de sporen van vroege bewoners en kolonisten en geniet van de geuren 

en kleuren van levendige Caribische plaatsen. Ontdek de parels van de Caribbean, de paradijselijke eilanden. Stuk voor stuk onvergetelijke 

miniparadijsjes – groene landschappen met goudgele randen die oprijzen uit het turquoise water.

Dag 1: Vliegreis van Amsterdam naar Fort 
Lauderdale. Privétransfer van de luchthaven naar 
het hotel waar u 1 nacht zult verblijven zodat u 
uitgerust aan uw cruise kunt beginnen.

Dag 2: Ft Lauderdale, Florida. Vertrek 18:00 uur.
Transfer naar de haven van Fort Lauderdale waar 
u aan boord gaat van de Crystal Symphony. Leuke 
bezienswaardigheden in Fort Lauderdale zijn het 
Old Fort Lauderdale Museum of History (museum 
puur gewijd aan de geschiedenis van de stad), het 
Museum of Discovery and Science en de sfeervolle 
Las Olas Boulevard.

Dag 3: Bimini; 08:00-18:00 uur.
Groenblauw water, langgerekte, goudgele stranden, 
een groep van 700 eilanden in de Caribische Zee. 
Verken de rijke onderwaterwereld van de Bahama’s 
of bezoek 1 van de nationale parken zoals het Abaco 
National Park en het Lucayan National Park waar u 
o.a. veel flamingo’s tegen komt.

Dag 4: Cruisedag op zee
Geniet van de luxe en comfort aan boord van de 
Crystal Symphony.

Dag 5: Grand Turk; 08:00-17:00 uur.
Het grootste eiland van de Turks- en Caicos-
eilandengroep. Een prima uitvalsbasis voor het 
ontdekken van de prachtige onderwaterwereld.
Dag 6: Cruisedag op zee
Laat u in de watten leggen aan boord. Boek een 
behandeling in de SPA of geniet van een culinair 
diner.

Dag 7: Curacao (Willemstad); 08:00-23:00 uur.
De veelkleurige koloniale panden aan de befaam de 
Pontjesbrug spreken boekdelen. U vindt er volop 

sporen van het Hollandse handelsverleden en 
levendige straattaferelen. De complete oude stad is 
Unesco Werelderfgoed.

Dag 8: Bonaire (Kralendijk); 07:00-17:00 uur.
Bonaire is een waar paradijs om te duiken, 
snorkelen, windsurfen en kitesurfen. Niet voor niets 
staat er onder de nummerplaten van de auto’s 
geschreven ‘Diver’s Paradise’. Diverse mogelijk-
heden dienen zich vandaag aan. Snor kelen of dui ken 
bij de prachtige koraalriffen, op zoek gaan naar de 
karak teristieke roze flamingo’s, een ter rasje pakken 
in het gezellige Kralendijk of neer strijken aan het 
mooie zandstrand van Harbour Village.
Dag 9: Cruisedag op zee.
Lees een boek of doe mee aan een van de geor-
ga niseerde activiteiten aan boord van de Crystal 
Symphony.

Dag 10: Jamaica (Ocho Rios); 08:00-17:00 uur.
Ocho Rios was ooit een vissersdorp. Nu is het een 
populaire toeristische bestemming waar je kunt 
diepzeeduiken en andere watersporten beoefenen. 
Het wordt ook wel de ‘Tuin van Jamaica’ genoemd 
vanwege de exotische flora. Turtle Beach is het 
meest centraal gelegen strand in Ocho Rios.

Dag 11: Grand Cayman (Georgetown); 09:00-17:00 
uur. Grand Cayman is het grootste van de drie 
Kaaimaneilanden, in de Caribische Zee. George 
Town ligt op het hoofdeiland. De Seven Mile Beach 
is het geroemde strand. Maar de fraaiste aan blik 
hebt u onder water: de koraalriffen herbergen een 
schat aan flora en fauna. Sommige kunnen zwem-
mend vanaf de kust bereikt worden. Ziet u daar 
geen schildpadden, ga dan naar het Turtle Centre, 
waar tevens kaaimannen gehouden worden.

Dag 12 en 13: Cruisedagen op zee.
Cruisedagen door de Caribische zee

Dag 14 en 15: New Orleans, aankomst 08.00 uur.
Ontscheping op dag 15. U vliegt vandaag weer terug 
vanaf New Orleans naar Amsterdam.
Dag 16: Amsterdam
Aankomst in de ochtend op de luchthaven Schiphol

16-daagse cruisevakantie met de Crystal Symphony

Vertrekdatum 1 december 2018 

Indicatieprijs per persoon € 5.395,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Fort Lauderdale en terug vanaf New Orleans 

• Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise. • 1 overnachting 

in Fort Lauderdale voor de cruise in een 5* hotel op basis van 

logies/ontbijt. • 13 overnachtingen aan boord van de Crystal 

Symphony op basis van all inclusive in een suite met balkon.
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CARIBBEAN | Seabourn | Seabourn Odyssey

EXOTIC CARIBBEAN
Palmbomen zwieren tevreden in een tropische bries. Glinsterende en verleidelijke saffierblauwe wateren beloven avonturen boven en onder de 

golven. Koloniale havens met huizen geschilderd in pastelkleuren wenken met hun gezellige lokale markten, oude forten en mooie stranden. 

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar St. Maarten. 
Privétransfer naar uw hotel. Vroeger was zout het 
goud van de haven van Philipsburg. Nu zijn het 
ware goud, zilver en diamanten de voornaamste 
handelsartikelen. Het Holland House heeft het 
mooiste terras aan de Grote Baai. Inscheping aan 
boord van de Seabourn Odyssey.

Dag 3: St. Kitts; 08.00-17.00 uur.
Een smalle zeestraat scheidt de kleine, vulkanische 
eilanden St. Kitts en Nevis.

Dag 4: Anguilla; 08.00-17.00 uur.
Een heerlijke dagje strand, zand en zwemmen. De 
aanblik van komen en gaan van bootjes en schepen 
verveelt nooit.

Dag 5: St. John’s, Antigua 08.00-22.00 uur.
St. John’s is de hoofdstad van Antigua. U treft er 
sporen van de Indiaanse bewoners en van Engelsen 
en Fransen die om het eigendom streden, maar 
nergens vergeet u dat u in de Caribbean bent. 
Winkelliefhebbers komen zeker tijd te kort.

Dag 6: Guadeloupe (ile des saintes); 08.00-18.00 uur
Het vlindervormige Guadeloupe is een Frans 
departement. 

Dag 7: St. Lucia; 08.00-18.00 uur.
Het levendige Castries heeft een groen decor van 
de 260 meter hoge Morne Fortuné, met daarop een 
historisch fort.

Dag 8: St. Vincent, Grenadines (Bequia); 08.00-17.00 
uur. Bequia is een klein eiland van ca. 18 km² met 
een inheemse bevolking bestaande uit mensen 
van Afrikaanse, Schotse en Caribische afkomst. De 
hoofdstad is Port Elizabeth aan de westkust.

Dag 9: Bridgetown, Barbados; 07.00-23.00 uur.
Het eiland was drie eeuwen lang in handen van de 
Engelsen. Vlak voor de kust ligt een koraalrif, ideaal 
om te snorkelen of te duiken. Geniet volop van de 
streekspecialiteiten, met een hoofd- rol voor vis.

Dag 10: Dag 8: St. Vincent, Grenadines (Mayreau); 
08.00-17.00 uur. Het kleinste bewoonde eiland in de 
Grenadines is het met palmbomen bedekte Mayreau. 
Het eiland is gezegend met een adembenemende 
schoonheid. Een fantastische bestemming om te 
genieten van de mooie stranden.

Dag 11: Roseau, Dominica 08.00-18.00 uur.
De fleurige Frans-koloniale huizen van Roseau 
maken een vrolijke indruk. Er zijn volop winkels met 
souvenirs, vooral die van hout en kalebassen zijn 
geliefd.

Dag 12: Guadeloupe (basse-terre); 08.00-18.00 uur.
Tijdens verkenning van de tropische regenwouden 
van Basse-Terre komt u bij de pruttelende vulkaan 
La Soufrière. Of ga op zoek naar vogels, vleermuizen 
en mangoesten. 

Dag 13: St. Barts; 08.00-23.00 uur.
Van een 18e-eeuwse vrijhaven voor boekaniers 
ontwikkelde St. Barth zich tot een uiterst luxe 
resorteiland. Het ‘St. Tropez van de Caribbean’ 
heeft naast Franse ook Zweedse sporen in haar 
voorgeschiedenis. Maar het water is geenszins 
Scandinavisch, doch azuurblauw, met een schitte-
rende flora en fauna.

Dag 14: St. Kitts; 08.00-18.00 uur.
Een smalle zeestraat scheidt de kleine, vulkanische 
eilanden St. Kitts en Nevis, die met hun hoogste 
punt rond de 1000 meter van verre zichtbaar zijn. 

Dag 15: Jost Van Dyke; 08.00-17.00 uur.
Ontspan in de natuurlijke jacuzzi aan de oostkant 
van het eiland en houd vanaf de Seabourn Odyssey 
een scherp oog op walvissen en dolfijnen.

Dag 16: St. Maarten; aankomst 07.00 uur.
Terugvlucht naar Nederland.

Dag 17: Aankomst in Amsterdam.

17-daagse cruisevakantie met de Seabourn Odyssey

Vertrekdatum 5 of 19 januari 2019 

Indicatieprijs per persoon € 6.325,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Sint Maarten • Luchthavenbelasting 

en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 1 overnachting in Sint Maarten 

voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 14 

overnachtingen aan boord van de Seabourn Odyssey op basis 

van all inclusive in een suite met venster.
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Silver Spirit | Silversea | CARIBBEAN

CARIBBEAN & CENTRAL AMERICA
Er is een reden waarom de Caribische Eilanden rustzoekers aantrekken: groene heuvels, turquoise wateren en cultuur. Terwijl u ontspant op het 

zand van Tortola, de luxe winkels van St. Barts doorzoekt en de gevarieerde flora en fauna van St. Thomas ervaart, 

zult u zich realiseren waarom elk van deze eilanden een paradijsjes zijn.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Florida, 
Fort Lauderdale. Bij aankomst privétransfer naar 
uw hotel waar u 1 nacht verblijft. Leuke beziens-
waardigheden in Fort Lauderdale zijn het Old 
Fort Lauderdale Museum of History (museum 
puur gewijd aan de geschiedenis van de stad), het 
Museum of Discovery and Science en de sfeervolle 
Las Olas Boulevard. Privétransfer naar de haven 
waar u aan boord gaat van de Silver Spirit.
Dag 3-4: Cruisedagen op zee.

Dag 5: Tortola, Britse Maagdeneilanden; 12.00-22.00 
uur. Tortola is het grootste van de Maagdeneilanden. 
De hoofdstad Road Town werd in 1648 door de 
West-Indische Compagnie gesticht. De bruisende 
hoofdstad van de BVI kijkt uit over Road Harbor. 
Neem de tijd om door de Main Street en langs de 
waterkant te slenteren en de traditionele West-
Indische gebouwen te bekijken die geschilderd zijn 
in pastelkleuren.

Dag 6: Gustavia. St. Barts; 08.00-23.00 uur.
Van een 18e-eeuwse vrijhaven voor boekaniers 
ontwikkelde St. Barth zich tot een uiterst luxe 
resorteiland. Het ‘St. Tropez van de Caribbean’ 
heeft naast Franse ook Zweedse sporen in haar 
voor geschiedenis. Maar het water is geenszins 
Scandinavisch- doch azuurblauw, met schitterende 
flora en fauna.

Dag 7: Roseau, Dominica; 12.00-19.00 uur. 
Hoewel het een van de kleinste hoofdsteden in 
het Caribisch gebied is, heeft Roseau de hoogste 
concentratie inwoners van elke stad in het oosten 
van het Caribisch gebied. De fleurige Frans-
koloniale huizen van Roseau maken een vrolijke 
indruk. Er zijn volop winkels met souvenirs, vooral 
die van hout en kalebassen zijn geliefd.

Dag 8: St. John’s, Antigua; 08.00-16.00 uur. 
St. John’s is de hoofdstad van Antigua. U treft er 
sporen van de Indiaanse bewoners en van Engelsen 
en Fransen die om het eigendom streden, maar 
nergens vergeet u dat u in de Caribbean bent. Er zijn 
shoppingmalls en boetieks met groot aanbod haute 
couture en hoogwaardige sieraden.

Dag 9: St. Thomas, Britse Maagdeneilanden; 08.00-
21.00 uur. U komt aan in een van ‘s werelds mooiste 
havens. Een van de eerste bezienswaardigheden 
is de stad Charlotte Amalie. Vanuit de haven ziet u 
een idyllisch ogend dorp dat zich verspreidt naar de 
lagere heuvels. 

Dag 10: San Juan, Puerto Rico; 08.00-19.00 uur.
In San Juan bent u terug op, overzees, Amerikaanse 
grondgebied. Met rum, steel drum bands en spec-
taculaire zonsondergangen houdt u de Cari bische 
sferen nog even vast.

Dag 11-12: Cruisedagen op zee.
Geniet van alle comfort en faciliteiten aan boord van 
de Silver Spirit.

Dag 13: Fort Lauderdale, aankomst 08.00 uur.
De sprankelende uitstraling van Fort Lauderdale 
is het resultaat van upgrades in het centrum en 
aan het strand. De innovatieve kunstwijk, cafés en 
boetieks in de binnenstad zijn een bezoek waard. Er 
is een einde gekomen aan uw cruise met de Silver 
Spirit. U vliegt vandaag weer terug naar huis.

Dag 14: Aankomst in Nederland.

14-daagse cruisevakantie met de Silver Spirit

Vertrekdatum 17 januari 2019 

Indicatieprijs per persoon € 5.550,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Fort Lauderdale. • Luchthavenbelasting 

en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 1 overnachting in Fort 

Lauderdale voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 11 overnachtingen aan boord van de Silver Spirit op 

basis van all inclusive in een suite met venster.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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AMAZONE | HAPAG-LLOYD Cruises | HANSEATIC inspiration

AMAZONE EXPEDITION
Een expeditiecruise over de Amazone wordt beschouwd als een tocht door het paradijs. Een paradijs dat bijzondere bescherming verdient.

 Dompel u onder in de onuitputtelijke biodiversiteit op de rivier des levens.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Lima waar 
u dezelfde dag aankomt. Bij aankomst privétransfer 
naar uw hotel waar u 1 nacht zult verblijven. De 
volgende ochtend vliegt u met een charter van de 
rederij door naar Iquitos, Peru. U gaat aan boord van 
de nieuwe HANSEATIC Inspiration.

Dag 3-11: Stroomafwaarts op de Amazone. 
U maakt gaat aan land met zodiacs in Pevas, 
Leticia, Rio Jutai, Uara, Cuxiu Muni, Badajos. Een 
buitengewoon rijk van superlatieven: meer dan 
40.000 geïdentificeerde plantensoorten bloeien 
in het enorme regenwoud langs de grootste rivier 
van de planeet. De wonderen van de Amazone 
gaan verder dan uw verbeelding. De zodiacs 
worden steeds gebruikt om u nog dichter bij de 
geheimen van de jungle te brengen. In Pevas geven 
de zodiacs uit de eerste hand indrukken weer van 
oude manieren van leven. De markten van Leticia 
tonen het in harmonie leven met de natuur, in 
com binatie met de aroma’s van verse kruiden en 
tropisch fruit. Na de Rio Jutai zal het geluid van 
de jungle toenemen en vaart u naar Uara. Kijk uit 
naar een speciale ontmoeting met de kaaimannen 
als u tijdens een nachtelijke jungle tocht in Cuxiu 
Muni de ogen van een kaaiman door de duisternis 
ziet schijnen. De biodiversiteit van de Amazone zal 
elke dag voor nieuwe verrassingen zorgen, bij voor-
beeld tijdens een fascinerende cruise tocht door de 
overstroomde bossen van Badajos. 

Dag 12-13: Manaus, Brazil.
In en rond de miljoenenstad Manaus is veel te zien. 
Een zwart verleden is de jacht op en exploitatie 
van Indiaanse slaven in de 17e en 18e eeuw. De 
rubberplantages leverden aan het einde van de 
19e eeuw enorme rijkdommen. Uit deze periode 
stammen paleizen, het operagebouw en de op Parijs 

geënte markthallen. Manaus ligt bij de oor sprong 
van de Amazonerivier, die het resultaat is van twee 
samen vloeiende stromen. Dat is ook te zien, omdat 
de rivieren een verschillende stroom snelheid 
en temperatuur hebben. Excursiemogelijkheden 
vanuit Manaus zijn kaaimannen spotten en jungle-
trekkings. U kunt ook golf spelen op het befaamde 
en schitterend gelegen Amazonia Golf Resort.

Dag 14-18: Verder stroomafwaarts op de Amazone. 
U gaat aan land met zodiacs in Canacari, Parintins, 
Alter do Chao, Guajara, Rio Pucurui. Canacari zal 
u ongetwijfeld een bijzondere regenwoud ervaring 
opleveren: tijdens een landing met de zodiac ziet 
u enorme drijvende tapijten van gras samen met 
waterlelies - de grootste ter wereld met bladeren 
tot een diameter van 3 meter. In Parintins kunt u 
een folkloristische voorstelling meemaken, met 
muziek en dans uit de 19e-eeuw. Een eiland met 
parelwit zand is het decor voor een ont spannen 
ochtend in Alter do Chao. Geniet van de rust, net 
als de luiaard, een beroemde oerwoudbewoner die 
misschien opduikt. Het Amazonegebied herbergt 
meer dan 400 zoogdiersoorten, waaronder een 
bijzonder levendig voorbeeld: met een beetje geluk 
zullen roze rivierdolfijnen verschijnen bij de zodiacs 
in Guajara. Het legendarisch gevarieerde vogel leven 
zal tijdens uw cruise aanwezig zijn. De toekan is een 
van de luidste zangers. Kijk uit naar Rio Pucurui, 
waar u ook geelkop caracaras en saffraanvinken 
tegenkomt. Het is zeer waarschijnlijk dat u meer 

van de duizenden vogelsoorten tegen zult komen.

Dag 19: Dagtrip door de Breves kanalen
De onderwater fauna is nog overvloediger, met 
driemaal zoveel vissoorten: als de dagtocht op 
de kanalen van Breves ten einde loopt, zullen de 
deskundigen aan boord opnieuw uw honger naar 
kennis stillen. Bananenbomen, cashewbomen en 
een groot aantal palmen zullen je route bepalen 
langs een van de laatste paradijzen van de planeet.

Dag 20-21: Belem, Brazilië. Ontscheping en 
terugvlucht via Sao Paulo naar Amsterdam waar u 
de volgende dag aan zult komen. 

21-daagse cruisevakantie met de HANSEATIC inspiration

Vertrekdatum 10 april 2020 

Indicatieprijs per persoon € 12.295,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Lima en terug vanaf Belem en naar Iquitos vanaf 

Lima via de rederij. • Luchthavenbelasting en havengelden. • 

Executive Lounge op Schiphol. • Transfers voor de cruise • 1 

overnachting in Lima voor de cruise en 1 overnachting in Sao 

Paulo na de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 

16 overnachtingen aan boord van de HANSEATIC inspiration op 

basis van vol pension (+ gevulde minibar) in een buitenhut met 

venster. • € 200,- onboard credit per persoon.
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MS BREMEN | HAPAG-LLOYD Cruises | PANAMAKANAAL

WONDERS OF THE ATLANTIC AND PACIFIC
Van een doorsteek door het Panamakanaal konden de 15e- en 16e-eeuwse ontdekkingsreizigers slechts dromen. Daarbuiten komt u dicht bij het 

reizen in de koloniale tijd en ziet paradijselijke taferelen. Maar dan met alle comfort aan boord. Duitstalige cruise.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Panama.
Privétransfer naar uw hotel waar u 2 nachten 
verblijft. De stad Colon werd gebouwd als het 
Caribische eindpunt van de Panama Spoorlijn en is 
aan de Caribische kant het begin- of eindpunt van 
het Panamakanaal. 

Dag 3: Colon, Panama.
Privétransfer naar de haven van Colon en 
inscheping. Vertrek om 17.00 uur.

Dag 4: Puerto Limon, Costa Rica.
De Caribische haven van Costa Rica biedt toegang 
tot een aantal natuurlijke bezienswaardigheden. De 
mangrovebossen van het Tortuguero-kanaal zijn 
per boot te bereiken en laten u dicht bij luiaarden, 
apen en talloze soorten vogels en reptielen komen. 
Dag 4-5: Cruisedagen op zee.

Dag 6: Cartagena, Colombia.
Cartagena laat een mooi samengaan zien van de  
Oude en de Nieuwe Wereld. De 17e-eeuwse verster-
kingen, kerken en kloosters en het inquisitie paleis 
zijn getuigenissen van een roemrucht hoofd stuk uit 
de geschiedenis. De Spaanse belangstel ling was 
vooral op goud gericht. In de historische oude stad 
kunt u veilig rondlopen.

Dag 7: San Blas Islands, Panama.
Parelwitte stranden steken af tegen de blauwe zee 
en groene wouden van de San Blas Eilanden, een 
archipel van honderden kleine bounty-eilandjes. 
Deze beboste eilanden zijn de verblijfplaats van het 
Kuna-volk, een stam die het meest bekend staat om 
de traditionele klederdracht van de vrouwen.

Dag 8: Dagpassage door het Panamakanaal
Het iconische traject van deze reis voert door het 

81 kilometer lange Panamakanaal. De kanaalroute 
betekende een verkorting van ruim 10.000 
kilometer op de route New York-San Francisco. 
De inspanningen die daarmee gemoeid zijn 
geweest, zowel menselijk als financieel, gaan het 
voorstellingsvermogen ruim te boven. Vooral het 
opvangen van de verschillen in getijdenwisseling 
tussen de Atlantische en de Stille Oceaan noopte 
tot technische hoogstandjes. Nog steeds worden 
uitbreidingen en verbeteringen aangebracht.
Dag 9: Cruisedag op zee

Dag 10-12: Costa Rica (Golfito, Bahia Drake)
U gaat voor anker in de diverse baaien voor de kust 
van Costa Rica.

Dag 13: San Juan del Sur, Nicaragua.
Van een dromerig vissersdorp werd San Juan de 
Sur een kleurrijke en geliefde vakantiebestemming, 
maar het hield een ontspannen sfeer. Olijfkleurige 
dwergschildpadden vinden hier op het strand 
optimale nestplaatsen.

Dag 14: Quepos, Costa Rica.
Een modern stadscentrum omgeven door witte 
zandstranden. Het pittoreske landschap met weel-
derig groene regenwouden is een waar feest voor 
natuurliefhebbers. Tijdens een wandeling door 
het Manuel Antonio Nationaal Park, bent u in de 
gelegenheid een aantal onvergelijkelijke opnames te 
maken van luiaarden, leguanen en kapucijnaapjes, 
slechts enkele van de 109 zoogdieren die in het park 
te vinden zijn.

Dag 15: Coiba National Park, Panama.
Ontdek de natuurlijke schoonheden van het Coiba 
National Park, een UNESCO Werelderfgoed. Geniet 
van een ontspannen uurtje op het strand of zwem 

in het kristalheldere water, thuisbasis van ontelbare 
vissoorten, evenals dolfijnen en walvissen.
Dag 16: Cruisedag op zee.
Nachtelijke passage door het Panamakanaal.

Dag 17-18: Colon, Panama; aankomst 08:00 uur. 
Ontscheping. Terugvlucht naar Nederland waar u 
de volgende dag aankomt.

18-daagse cruisevakantie met de MS BREMEN 

Vertrekdatum 1 april 2019

Indicatieprijs per persoon € 7.695,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Panama-stad. • Luchthavenbelasting 

en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 2 overnachtingen in Panama 

voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 15 

overnachtingen aan boord van de MS BREMEN op basis van 

volpension (+ gevulde minibar) in een buitenhut met venster.
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PACIFIC | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Navigator

SOUTH PACIFIC SUNSETS
Onvergetelijke magie van de Stille Zuidzee: Tahiti, Bora Bora, Moorea - de namen alleen al van deze kleine juwelen in de Stille Oceaan zetten aan tot 

een bepaald verlangen. Ontspannen in de schaduw van kokospalmen, genieten van het uitzicht op de kleurrijke spel van licht op de oceaan of snor-

kelen in ondiepe baaien. Laat uw dromen uitkomen aan de witte stranden van de Stille Zuidzee. 

Dag 1-5: Vliegreis van Amsterdam naar Papeete, 
Tahiti. Privétransfer naar uw hotel. 3 over-
nachtingen. De eilanden van Polynesië zijn een 
prachtige ver zameling van vulkanische eilanden 
en atollen die idyllisch over de grote Stille Oceaan 
zijn uitge strooid. Tahiti is het grootste van de 118 
eilanden en atollen die Frans-Polynesië omvatten.

Dag 6-7: Papeete, Tahiti; vertrek de volgende 
ochtend. Privétransfer naar de haven, inscheping 
en overnachting aan boord. 

Dag 8: Moorea, Frans-Polynesië, 08:00-16:00 uur.
Moorea ligt op slechts 11 mijl van Tahiti met de 
spectaculaire baaien. De vulkanische toppen, weer-
spiegeld in de wateren van Cook’s Bay en Opunohu 
Bay stijgt op van het eiland als een haaienbek. Het 
zien van haaien tijdens bijna elke duik maakt dit 
eiland tot een populaire duikbestemming. Soms 
komt er een tonijn voorbij of worden dolfijnen 
gehoord die net buiten het zicht klappen.

Dag 9: Fakarava, Frans-Polynesië, 08:00-18:00 uur.
De op een na grootste atol van de Tuamotu-atollen. 
Het belangrijkste dorp is Rotoava. De eerste Euro-
peaan die aankwam bij het Fakarava-atol was de 
Russische ontdekkingsreiziger Fabian Gottlieb 
von Bellingshausen in 1820. Hij noemde dit atol 
oorspronkelijk ‘Wittgenstein’.
Dag 10: Cruisedag op zee.

Dag 11: Nuku Hiva, Frans-Polynesië, 08:00-18:00 
uur. Nuku Hiva, het grootste van de Marquesas-
eilanden, is een prachtig vulkanisch eiland met 
bergen van bijna 1.000 meter hoog, met grillige 
wanden die in de immense oceaan uitkomen. 
Melville noemde het ‘een land van onbeschrijflijke 
schoonheid. Ontdek watervallen en rivieren en 

stenen ‘tiki’ standbeelden verborgen in het bos.
Dag 12: Cruisedag op zee

Dag 13: Rangiroa, Frans-Polynesië, 08:00-17:00 uur.
In de kleine dorpjes kunt u de werkelijke sfeer van 
de Tuamotu ont dekken, vaak deelnemend aan de 
dagelijkse activi teiten van de Paumotu-bevolking. 
De inlandse lagunes zijn een paradijs voor het 
kweken van zwarte parels, viskwekerijen, snorkelen 
en duiken.

Dag 14-15: Bora Bora, Frans-Polynesië; 13:00- 
19:00 uur de volgende dag. Bora Bora ligt 240 
km ten noordwesten van Tahiti op de Society 
Eilanden. Het hoofdeiland ligt te midden van 
een veelkleurige lagune, omringd door ‘motu’ 
eilandjes binnen een beschermende koraalketen. 
De lagune is wereldberoemd om zijn schoonheid. 
Een gedeeltelijk geplaveide weg rond het eiland, 
loopt langs kleurrijke dorpjes en archeologische 
vindplaatsen.

Dag 16: Raiatea, Frans-Polynesië, 08:00-23:00 uur.
Raiatea en Taha’a zijn twee afzonderlijke eilanden 
aan dezelfde lagune, gelegen tussen Huahine en 
Bora Bora. Raiatea is het op een na grootste eiland 
van Frans-Polynesië na Tahiti. Het eiland onthult 
groene valleien, talrijke watervallen en ananas- 
en vanilleplantages. Ontdek het fascinerende 
onderwaterlandschap in de diepe lagune van 
Raiatea, rijk aan vissen en omringd door bergen.

Dag 17: Huahine, Frans-Polynesië, 08:00-18:00 uur.
Een van de meest pittoreske en geografisch 
zeer verschillende eilanden, ingesloten in een 
afzonderlijke lagune, is ca. 75 km² groot. Het 
hoogste punt van het eiland, Mt. Turi is ca. 700 m en 
bevindt zich op Huahine Nui. 

Dag 18: Papeete, Tahiti, Frans-Polynesië; aankomst 
08:00 uur, ontscheping en terugvlucht naar 
Nederland. 

Dag 19: Aankomst Amsterdam

19-daagse cruisevakantie met de Seven Seas Navigator

Vertrekdatum 18 december 2019 

Indicatieprijs per persoon € 6.895,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Papeete • Luchthavenbelasting 

en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 3 overnachtingen in Papeete 

voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • Keuze 

uit diverse excursies aan boord • 12 overnachtingen aan boord 

van de Seven Seas Navigator op basis van all inclusive in een 

suite met venster.

Tahiti
Society Eilanden

Marquesas Eilanden

Tuamotus
Papeete

Huahine

Nuku Hiva

FakaravaRaiatea

Rangiroa

Moorea

Bora-Bora

Suite met balkonBora Bora, Frans Polynesië

INCLUSIEF DIVERSE EXCURSIES IN ELKE HAVEN
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Crystal Symphony | Crystal Cruises | PACIFIC

STORIED ISLES OF THE PACIFIC
Geniet van de sereniteit van de zee, van de luxe van Crystal en het mysterieuze Paaseiland op weg naar de de idyllische eilanden van 

Frans Polynesië. Bora Bora, Moorea, Raiatea zijn onder andere onderdeel van deze prachtige reis naar de Pacific. 

Dag 1-3: Vliegreis van Amsterdam naar Santiago  
de Chili, waar u de volgende dag aankomt. 
Privétransfer naar uw hotel voor 1 overnachting. 
Na een goede nachtrust vertrekt u naar de haven 
van Valparaiso waar u aan boord gaat van de Crystal 
Symphony. Vertrek 18.00 uur.

Dag 4-7: Cruisedagen op zee.
U heeft alle tijd om tot rust te komen en te genieten 
van de vele faciliteiten aan boord van de Crystal 
Symphony.

Dag 8: Paaseiland, 08.00-19.00 uur.
Het ligt meer dan 2000 kilometer van de bewoon de 
wereld, waardoor het een van de meest geïso-
leer de plaatsen op aarde is. Dit afgelegen eiland is 
een archeologische schat, die tot op heden zo wel 
wetenschappers als historici in de war brengt.
Dag 9-10: Cruisedagen op zee.

Dag 11: Cruising Pitcairn Island 10.00-16.00 uur.
Het schip zal in de Bounty Baai liggen en de lokale 
bevolking zal naar u toekomen met hun hout-
snijwerk, weefsels en andere lokale ambachtelijke 
voor werpen. Er zijn geen georganiseerde excur sies 
gepland op Pitcairn Island, omdat u niet aan land 
kunt gaan op deze bestemming.
Dag 12-13: Cruising de South Pacific Ocean.

Dag 14: Fakarava, Frans Polynesië; 08.00-16.00 uur.
De op een na grootste atol van de Tuamotu-atollen. 
Het belangrijkste dorp is Rotoava. De eerste Euro-
peaan die aankwam bij het Fakarava-atol was de 
Russische ontdekkingsreiziger Fabian Gottlieb 
von Bellingshausen in 1820. Hij noemde dit atol 
oorspronkelijk ‘Wittgenstein’.

Dag 15: Moorea, Society Islands; 09.00-18.00 uur.
Moorea ligt op slechts 11 mijl van Tahiti met de 
spectaculaire baaien. De vulkanische toppen, weer-
spiegeld in de wateren van Cook’s Bay en Opunohu 
Bay stijgt op van het eiland als een haaien bek. Het 
zien van haaien tijdens bijna elke duik maakt dit 
eiland tot een populaire duikbestemming. Soms 
komt er een tonijn voorbij of worden dolfijnen 
gehoord die net buiten het zicht klappen.

Dag 16: Raiatea, Frans-Polynesië, 08:00-18:00 uur.
Raiatea en Taha’a zijn twee afzonderlijke eilanden 
aan dezelfde lagune, gelegen tussen Huahine en 
Bora Bora. Raiatea is het op een na grootste eiland 
van Frans-Polynesië na Tahiti. Het eiland onthult 
weelderige groene valleien, talrijke watervallen 
en ananas- en vanilleplantages. Ontdek ook het 
fascinerende onderwaterlandschap in de diepe 
lagune van Raiatea, rijk aan vissen en omringd door 
bergen.

Dag 17: Bora Bora, Society Eilanden, Frans-
Polynesië, 08.00-18.00 uur. Bora Bora ligt 240 
km ten noordwesten van Tahiti op de Society 
Eilanden. Het hoofdeiland ligt te midden van 
een veelkleurige lagune, omringd door ‘motu’ 
eilandjes binnen een beschermende koraal keten. 
De lagune is wereldberoemd om zijn schoon heid. 
Een gedeeltelijk geplaveide weg rond het eiland, 
loopt langs kleurrijke dorpjes, archeologische 
vind plaatsen en oude legerbunkers en kanon nen 
die achter zijn bleven nadat Amerikaanse GI’s een 
‘vriendelijke invasie’ maakten na WO II.

Dag 18-19: Papeete, Tahiti; aankomst 07.00 uur.
De eilanden van Polynesië zijn een prachtige 
verzameling van vulkanische eilanden en atollen 
die idyllisch over de grote Stille Oceaan zijn 

uitgestrooid. Tahiti is het grootste van de 118 
eilanden en atollen die Frans-Polynesië omvatten.
Laatste overnachting aan boord. Volgende dag naar 
de luchthaven voor uw terugvlucht naar Nederland. 

Dag 20: Aankomst in Amsterdam.

20-daagse cruisevakantie met de Crystal Symphony

Vertrekdatum 17 februari 2019 

Indicatieprijs per persoon € 8.495,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Santiago de Chili en terug vanaf Papeete. • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise. • 1 overnachting 

in Santiago de Chili voor de cruise in een 5* hotel op basis van 

logies/ontbijt. • 16 overnachtingen aan boord van de Crystal 

Symphony op basis van all inclusive in een suite met venster.
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ALASKA

Indrukwekkend, onvoorstelbaar en overweldigend, de natuur laat hier een 
diepe indruk op u achter!

De schepen varen langs de kust van Alaska of gaan tot in de Bering Zee, 
afhankelijk van de rederij en het schip waarvoor u heeft gekozen. U vaart 
bijvoorbeeld door de Inside Passage en bezoekt plaatsen als Juneau, 
Ketchikan en Sitka. U vaart met kleinere luxe cruiseschepen die toegang 
hebben tot smalle doorvaarten en baaien om de natuur intens te kunnen 
beleven.

U kunt in de diverse plaatsen aan wal gaan, een excursie boeken of de 
bestemming op eigen gelegenheid bezoeken. Maak een helikoptervlucht met 
een landing op de gletsjer, een ware belevenis! Vanuit de helikopter geniet u 
van de turkooizen gletsjermeren, de enorme ijswanden en ijzige gletsjers. U 
vaart daarnaast ook vaak overdag langs de kust zodat u vanaf het schip kunt 
genieten van de prachtige natuur. Veelal worden er aan boord omroepen 
gedaan en wordt u verteld wat er allemaal te zien is, ook als er bijvoorbeeld 
dolfijnen of walvissen gespot zijn. Regelmatig klinken de ‘oooo’s en ‘aaaa’s 
over het dek als de medepassagiers worden verrast door een nieuw schouw-
spel. Dus als het vaarschema aangeeft dat u een zeedag heeft of er staat 
‘scenic cruising’, dan betekent dat in veel gevallen alles behalve een ‘saaie’ 
dag op zee. Zo valt er dus alle dagen veel te beleven zonder dat u voet aan 
wal hoeft te zetten.

De dagen dat u aan wal gaat kunt u kennismaken met de Inuit bevolking,  
hartelijke mensen die met plezier laten zien hoe ze in het verleden 
overleefden in de winterse koude zonder alle voorzieningen die nu inmiddels 
gemeengoed zijn in hun dagelijkse leven. 

Wilt u na uw cruise uw reis verlengen in Alaska? Sla dan zeker een bezoek 
aan Denali National Park niet over. Het park beslaat circa 25.000 vierkante 
kilometer en kenmerkt zich door de grote diversiteit aan flora en fauna. 
Het park is de woonplaats voor onder andere wolven, elanden, vossen en 
grizzlyberen. Vraag ons naar de mogelijkheden voor deze waanzinnig mooie 
‘once in a lifetime’ ervaringen. 

U maakt kennis met de cultuur en geschiedenis van Alaska in de zomer-
periode, u kunt Alaska het beste bezoeken tussen mei en september. 

ADEMBENEMEND MOOI
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ALASKA | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Mariner

ALASKA & COLOURFULL TOTEMS
De hoogste bergen van de Verenigde Staten met eeuwige sneeuw en ontzagwekkende gletsjers, vindt u in in Alaska. Veel daarvan zijn enkel vanaf 

zee te bereiken. De kustlijn is grillig; soms passeert u kleine nederzettingen, dan weer eindeloze bossen met vaak ook in mei nog hun kroon bedekt 

met verse sneeuw. Houd uw verrekijker in de aanslag voor spuitende en spelende walvissen en vissende beren. 

Dag 1: Vliegreis van Amsterdam naar Vancouver, 
Canada. Privétransfer naar uw hotel. 1 Luxe 
overnachting op basis van logies/ontbijt. Vancouver 
is een prachtige combinatie van stedelijke ver-
fijning en avontuurlijke wildernis voor de deur.  
De bergen en het zeeaanzicht maken de stad tot  
een startpunt voor bergwandelingen, skiën, kajak-
ken, fietsen en zeilen - en nog veel meer. Vancouver 
wordt gekenmerkt als een van ‘s werelds meest 
leefbare steden met een fantastisch achterland en 
een relaxte West Coast-sfeer.

Dag 2: Vancouver, Canada; vertrek om 18:00 uur
Privétransfer naar de haven en inscheping aan 
boord van de Seven Seas Mariner.
Dag 3: Cruisedag op zee.

Dag 4: Ketchikan, Alaska; 08:00-16:00 uur.
In Ketchikan maakt u kennis met de cultuur van 
de oorspronkelijke bewoners. Aan de kust waren 
hun totempalen befaamde devotie monu menten. 
Een hoofdrol in de religie had de adelaar. De naam 
Ketchikan betekent: de donderende vleugels van 
een adelaar. Watervliegtuigen brengen post en 
boodschappen rond en zetten vissers op de beste 
visstekken af. De zalmenvangst trekt henge laars 
maar ook zwarte beren van heinde en verre. Let 
ook op zeehonden die zonnebaden op de rotsen en 
zeearenden die graag een visje meepikken.

Dag 5: Juneau, Alaska; 10:00-23:00 uur.
Juneau is de hoofdstad van Alaska en alleen per 
boot of vliegtuig bereikbaar. Joe Juneau boorde hier 
tijdens de gold rush een vette goudader aan. Het 
verleden en het heden gaan in elkaar over. Maar de 
grote attractie ligt buiten de plaats: de Mendenhall 
Glacier, een ijspad van bijna 20 kilometer lengte die 
goed toegankelijk is en uiterst fotogeniek.

Dag 6: Skagway, Alaska; 07:00-17:00 uur.
Als toegangspoort tot de goudaders in het 
achterland steeg het inwonertal in de illustere 
laatste jaren van de 19e eeuw van 2 naar 10.000! 
Inmiddels is daar nog een tiende van over en van  
de tachtig saloons is er nog een handvol. U kunt er 
ook met zeef en pan op zoek naar - korreltjes - goud.

Dag 7: Sitka, Alaska; 08:00-17:00 uur.
Ruimschoots voor de Russen er in 1799 kwamen, 
leefden hier de Tlingit; in 1867 viel Sitka in 
Amerikaanse handen. Mede door de geïsoleerde 
ligging heeft de plaats nog sporen van een divers 
cultureel verleden. Tegenwoordig staat het pitto-
reske Sitka bekend om zijn visindustrie, een jaarlijks 
zomerfestival voor klassieke muziek en natuur lijk 
zijn vele historische bezoekersattracties. Bij helder 
weer is Sitka de enige stad in het zuidoosten van 
Alaska die de oceaan het hoofd biedt en wedijvert 
met Juneau om de pure schoonheid van de 
omgeving.
Dag 8: Cruisedag op zee 

Dag 9: Anchorage (Seward), Alaska; aankomst 06:00 
uur. Ontscheping en privétransfer naar uw hotel 
waar u nog 1 nacht verblijft. De pittoreske haven 
met zijn kleurrijke huizen met houten kozijnen en  
op de achtergrond hoge kliffen kijkt uit op 
Resurrection Bay, zo genoemd door een groep 
Russische ontdek kings reizigers die deze rustige 
plek langs de stormachtige Golf van Alaska op 
Paaszondag vonden. Vanuit het centrum van 
Anchorage kunt u twee actieve vulkanen bekijken, 
het hoogste punt van het continent Noord-Amerika 
(Mount McKinley) en zes grote bergketens.

Dag 10-11: Vliegreis naar Amsterdam. Aankomst in 
Nederland de volgende dag.

11-daagse cruisevakantie met de Seven Seas Mariner

Vertrekdatum 23 juli 2019 (ook vertrek mogelijk op 11 en 25 

juni, 6 en 20 augustus en 3 september 2019)

Indicatieprijs per persoon €  6.695,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Vancouver en terug vanaf Anchorage • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge 

op Schiphol. • Luxe privétransfers voor en na de cruise • 1 

overnachting in Vancouver voor de cruise en 1 overnachting 

in Anchorage na de cruise in een luxe hotel op basis van 

logies/ontbijt. • Keuze uit diverse excursies aan boord • 7 

overnachtingen aan boord van de Seven Seas Mariner op basis 

van all inclusive in een suite met balkon.

Golf van Alaska

Hubbard
Glacier

Inside Passage

Seward

Vancouver

Juneau
Sitka

Ketchikan

Skagway

Ketchikan

INCLUSIEF DIVERSE EXCURSIES IN ELKE HAVEN

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/146/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/146/
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Seabourn Sojourn | Seabourn | ALASKA

ULTIMATE ALASKA & INSIDE PASSAGE
Vancouver is uw start- en eindbasis. Zo profiteert u ten volle van de Inside Passage, de fjordenkust bezaaid met eilandjes. Hopelijk laten bultruggen 

en orka’s zich zien. De zalmrijke wateren hebben ook grote aantrekkingskracht op beren. Fjorden en eilanden bieden steeds een ander panorama.

Dag 1-2: Vliegreis naar Vancouver, Canada.
Privétransfer naar uw hotel. Vancouver is een 
prachtige combinatie van stedelijke verfijning en 
avon tuurlijke wildernis voor de deur. Privetransfer 
naar de haven en inscheping. Vertrek 17:00 uur.
Dag 3: Cruising the Queen Charlotte Sound

Dag 4: Rudyerd Bay, Alaska; 08:00-18:00 uur.
De Misty Fjords is een groot gebied van specta-
culaire wildernis gelegen aan de Inside Passage 
van Zuidoost-Alaska. Varend door het Behm-kanaal 
bereiken we de schilderachtige Rudyerd-baai, van 
waaruit optionele begeleide Zodiac-excursies van af 
het schip worden georganiseerd, om het landschap 
en de dieren van dichtbij te kunnen bewonderen.

Dag 5: Wrangell, Alaska; 07:00-17:00 uur.
Aan de monding van de rivier de Stikine was het 
duizenden jaren geleden een belangrijke plaats 
voor de Tlingit-stam vanwege de handel met het 
binnenland. De Stikine-rivier was de eerste route 
van goudzoek. Onvergetelijk zijn de ontmoetingen 
met zwarte en bruine beren in het nabijgelegen 
Anan Bear and Wildlife Observatory. 

Dag 6: Sitka, Alaska; 08:00-17:00 uur.
Op het Baranof island met een decor van bossen 
leefden ruimschoots voor de Russen hier kwamen, 
de Tlingit-indianen; in 1867 viel Sitka in Ameri-
kaanse handen. Mede door de geïsoleerde ligging 
heeft de plaats nog sporen van een divers cultureel 
verleden.

Dag 7: Inian Islands, Alaska; 04:30-10:30 uur.
De Inian-eilanden bestaan uit een half dozijn kleine, 
rotsachtige eilanden gelegen aan de Stille Oceaan.
Het voedselrijke water zorgt voor een overvloedige 
dichtheid van zeeleven, waaronder walvissen, zee-

honden en zeeleeuwen, otters en zeevogels. De 
eilanden ondersteunen ook populaties van bruine 
beren, Sitka herten met zwarte staart, land otters, 
nertsen, eekhoorns en landvogels. De vloot met 
Zodiacs en zeekajaks kunnen dit gebied doorvaren 
en worden geleid door een experts. Vervolgens:

Icy Strait Point, Alaska, 14:00-20:00 uur
Gelegen bij de ingang van het Glacier Bay National 
Park. Het is gecreëerd met als doel bezoekers een 
leerzame ervaring te bieden over de inheemse 
culturen van Alaska en de geschiedenis.

Dag 8: Juneau, Alaska; 07:00-23:00 uur.
Juneau is de hoofdstad van Alaska en alleen per 
boot of vliegtuig bereikbaar. Joe Juneau boorde 
hier tijdens de gold rush een grote goudader aan. 
Het verleden en het heden hier gaan in elkaar 
over. Maar de grote attractie ligt buiten de plaats: 
de Mendenhall Glacier, een ijspad van bijna 20 km 
lengte die goed toegankelijk is en uiterst fotogeniek.

Dag 9: Scenic cruising Tracy Arm or Endicott Arm, 
07:00-17:00 uur. Tracy Arm is een fjord met aan het 
eind een tweelinggletsjer: de Sawyer Glacier die uit 
een noord- en zuidtak bestaat.

Dag 10: Ketchikan, Alaska; 12:00-22:00 uur.
Na het doorkruisen van de Decision Passage en 
Snow Pass leggen we aan in Ketchikan.

Dag 11: Prince Rupert, 08:00-18:00 uur.
Een plaats aan de rand van de wildernis, waar 
mensen veruit in de minderheid zijn in vergelijking 
met de dieren. Vervolgens gaat het door Grenville 
Channel en Princess Royal Channel, de meest 
schilderachtige kanalen in de Inside Passage met 
steile begroeide wanden. U kijkt uw ogen uit.

Dag 12: Klemtu, Canada; 08:00-17:00 uur. 
Op Swindle Island in de fjorden van de kust van Brits 
Columbia ligt Klemtu. 

Dag 13: Alert Bay, Canada; 06:00-16:00 uur.
Dag 14-15: Vancouver, Canada
Onder de sierlijke Lion’s Gate Bridge door varen 
wij de schilderachtige haven met bergen binnen. 
Aankomst 07:00 uur. Ontscheping terugvlucht naar 
Nederland waar u de volgende dag aankomt.

15-daagse cruisevakantie met de Seabourn Sojourn

Vertrekdatum 1 juli 2019 

Indicatieprijs per persoon € 7.995,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Vancouver • Luchthavenbelasting 

en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 1 overnachting in Vancouver 

voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 12 

overnachtingen aan boord van de Seabourn Sojourn op basis 

van all inclusive in een suite met venster.

Golf van Alaska

Inian islands

Johnston Strait

Grenville Channel

Princess Royal channel
Bella Bella

Misty Fjords

Tracy Arm/
Endicott Arm

Juneau

Vancouver

Sitka

Ketchikan
Prince Rupert

Alert Bay
Klemtu

Rudyerd Bay
Wrangell

Icy Straight Point

Juneau, Alaska

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/96/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/96/
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ALASKA | Crystal Cruises | Crysal Symphony

ALASKA & ELEUTIAN ISLANDS
Ontdek Petropavlovsk op het Russisch schiereiland Kamchatka en geniet van een van ‘s werelds meest adembenemende uitzichten - Avacha Bay en 

de omliggende vulkanische bergen. Vervolgens komen we bij de gletsjers en fjorden van Alaska.

Dag 1-3: Vliegreis naar Tokio, Japan. Privétransfer 
naar uw hotel. 1 overnachting inclusief ontbijt. 
Op dag 3 privétransfer naar de haven van Tokio. 
Inscheping aan boord van de Crystal Symphony.

Dag 4: Tokio; vertek 18.00 uur.
Uitgestrekt, hectisch en eindeloos fascinerend, is 
de hoofdstad van Japan, een stad van contrasten. 
Heiligdommen en tuinen zijn rustige plekken 
tussen beroemde drukke straten en toren hoge 
kantoorgebouwen. 
Dag 5: Cruisedag op zee.

Dag 6: Hakodate, Japan; 07.00-17.00 uur.
Aan de waterkant met uitzicht op de haven 
van Hakodate, is er een winkelcentrum in de 
gerestaureerde pakhuizen. 
Dag 7 en 8: Cruisedagen op de North Pacific Ocean.

Dag 9: Kamchatka, Petropavlovsk, Rusland; 08.00- 
22.00 uur. Hier zijn nog 30 vulkanen actief, groeien 
1.200 plantensoorten en komen 240 vogel soorten 
voor. Men vindt hier tevens de grootste concen-
tratie wilde bruine beren ter wereld. Daarnaast is 
het ook een paradijs voor lynxen, wolven, bevers en 
elanden.
Dag 10-11: Cruisedagen op zee. Eastern Crossing of 
the International Dateline.

Dag 12: Dutch Harbor, Alaska; 08.00-18.00 uur.
Zeeleeuwen behoren tot de unieke en over vloe-
dige flora en fauna van deze regio. Je kunt ook 
wal vissen, zeehonden, zeeotters, bruinvissen en  
zeldzame zeevogels zien.
Dag 13: Cruising the Gulf of Alaska

Dag 14: Kodiak, Alaska; 08.00-21.00 uur.
Het eiland Kodiak is prachtig groen dankzij de 

overvloedige zomerregens. Er zijn hier veel dingen 
te zien, waaronder vissen en andere dieren.
Dag 15: Cruising the North Pacific Ocean

Dag 16: Cruising Hubbard Glacier.
Een gletsjer van immense omvang, die als een  
muur omhoog rijst en een lengte van ruim 100 
kilome ter heeft. Als het zonlicht er op schijnt, 
schittert het ijs en laat een breed palet blauw in het 
samenge perste ijs zien. 

Dag 17: Skagway, Alaska; 07.00-18.00 uur.
Als toegangspoort tot de goudaders in het achter-
land steeg het inwonertal in de illustere laatste 
jaren van de 19e eeuw van 2 naar 10.000! Inmiddels 
is daar nog een tiende van over en van de tachtig 
saloons is er nog een handvol. U kunt er ook met 
zeef en pan op zoek naar korreltjes goud.

Dag 18: Sitka, Alaska; 08.00-18.00 uur.
Ruimschoots voor de Russen er in 1799 kwamen, 
leefden hier de Tlingit; in 1867 viel Sitka in Ame-
ri kaanse handen. Mede door de geïsoleerde lig ging 
heeft de plaats nog sporen van een divers cul tureel 
verleden.

Dag 19: Ketchikan, Alaska; 12.00-21.00 uur.
Hier maakt u kennis met de cultuur van de oor-
spronkelijke bewoners. Aan de kust waren hun 
totempalen befaamde devotie-monumenten. 
Dag 20: Cruising the Inside Passage.

Dag 21: Victoria, Canada.
Ruim twee eeuwen geleden legde Captain Cook 
op Vancouver Island aan, waarop een Britse peri-
ode aanbrak. Dubbeldekkers en theehuizen maken 
Victoria een van de meest Brits ogende Canadese 
steden.

Dag 22: Vancouver, Canada; 08.00-18.00 uur.
De bergen en het zeeaanzicht maken de stad tot een 
startpunt voor bergwandelingen, skiën, kajakken, 
fietsen en zeilen - en nog veel meer.
Dag 23: Cruising the West Coast of USA

Dag 24-26: San Francisco, Californië; aankomst 
18.00 uur. Ontscheping in de ochtend,. U vliegt 
vandaag weer terug naar Amsterdam waar u de 
volgende dag aankomt.

26-daagse cruisevakantie met de Crystal Symphony

Vertrekdatum 24 mei 2019 

Indicatieprijs per persoon € 10.500,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Tokyo en terug vanaf San Francisco • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise • 1 overnachting 

in Tokyo voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 22 overnachtingen aan boord van de Crystal Symphony 

op basis van all inclusive in een suite met venster.

Tokio

Hakodate

Petropavlovsk
Dutch

Harbour

Kodiak

San Francisco

Vancouver
Ketchikan

Juneau
Skagway

Kamchatka, bruine beer

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/78/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/78/
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Silver Muse | Silversea | ALASKA

BEAUTIFUL ALASKA
Dit is het Alaska van de verbeelding: rustige fjorden, ijzige gletsjers, grillige bergtoppen en altijd groene bossen; dieren in het wild en steden uit 

de goudkoorts met veel karakter. Toch is er meer dan alleen uiterlijke schoonheid hier; graaf een beetje dieper, en ervaar de rijke geschiedenis en 

unieke culturen van de mensen die hier gedijden van lang voordat Bering dit in 1741 ontdekte.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Vancouver. 
Privétransfer naar uw hotel waar u 1 nacht ver-
blijft. Vancouver is een prachtige combinatie van 
ste delijke verfijning en avontuurlijke wildernis 
voor de deur. De bergen en het zeeaanzicht maken 
de stad tot een startpunt voor bergwan delingen, 
skiën, kajakken, fietsen en zeilen en nog veel meer . 
Vancouver wordt gekenmerkt als een van ‘s werelds 
meest leefbare steden met een fantastisch achter-
land. Inscheping op dag 2, vertrek 18.00 uur.

Dag 3: Cruise door de Inside Passage
Fjorden en eilanden zorgen dat er steeds een ander 
panorama verschijnt. Mogelijk ziet u op het land 
zwarte beren, damherten of edelherten. Er leeft een 
populatie van vermoedelijk zo’n 500 bultruggen in 
de Inside Passage. Ter hoogte van Vancouver Island 
komen orkafamilies voor. 

Dag 4: Ketchikan; 08.00-17.00 uur.
Na het doorkruisen van de Decision Passage en 
Snow Pass leggen we aan in Ketchikan. Hier maakt 
u kennis met de cultuur van de oorspronkelijke 
bewoners. Aan de kust waren hun totempalen 
befaamde devotie-monumenten. Een hoofdrol in  
de religie had de adelaar. De naam Ketchikan 
betekent: de donderende vleugels van een ade laar. 
Water vliegtuigen brengen post en boodschappen 
rond en zetten vissers op de beste visstekken af. 
De zalmenvangst trekt hengelaars van heinde en 
verre aan, maar ook zwarte beren. Geniet ook van 
de zeehonden die zonnebaden op de rotsen en 
zeearenden die eveneens graag een visje mee-
pikken.

Dag 5: Sitka; 12.00-19.00 uur.
Mede door de geïsoleerde ligging heeft de plaats 
nog sporen van een divers cultureel verleden. Het 

is de enige stad in het zuidoosten van Alaska die de 
oceaan het hoofd biedt en wedijvert met Juneau om 
de pure schoonheid van de omgeving.

Dag 6: Haines; 12.00-20.00 uur.
Anders dan de meeste steden in Zuidoost-Alaska, 
kan Haines over de weg worden bereikt. Terwijl 
u naar Haines vaart, ziet u het Lynn-kanaal, het 
langste en diepste fjord in Noord-Amerika. Eenmaal 
in de stad omringen de bergen u aan alle kanten.

Dag 7: Juneau; 07.00-17.00 uur.
Juneau is de hoofdstad van Alaska. Het verleden 
en het heden hier gaan in elkaar over. Maar de 
grote attractie ligt buiten de plaats: de Mendenhall 
Glacier, een ijspad van bijna 20 kilometer lengte die 
goed toegankelijk is en uiterst fotogeniek.

Dag 8: Wrangell; 09.00-18.00 uur.
De hele geschiedenis van de stad is prachtig 
gepresenteerd in het kleine maar indrukwek-
kende Wrangell Museum. Onvergetelijk zijn de 
ontmoetingen met zwarte en bruine beren in het 
nabijgelegen Anan Bear and Wildlife Observatory. 

Dag 9: Walker Cove en Rudyerd Bay (Misty Fjords). 
Van 06.00-10.00 uur en van 12.30-17.00 uur. Het 
landschap in Walker Cove is adembenemend 
met torenhoge rotswanden aan beide zijden en 
honderden watervallen die naar beneden vallen in 
het fjord. De Misty Fjords bekend als ‘The Mistys’, 
is een groot gebied van spectaculaire wildernis 
gelegen aan de Inside Passage van Zuidoost-Alaska. 
Ontelbare zilverachtige watervallen storten van 
grote hoogte omlaag. Er is een rijke populatie aan 
wilde dieren, waaronder grizzly- en zwarte beren, 
berggeiten en herten. Varend door het Behm-kanaal 
bereiken we de schilderachtige Rudyerd-baai. 

Dag 10: Prince Rupert; 06.00-17.00 uur.
Een plaats aan de rand van de wildernis, waar 
mensen veruit in de minderheid zijn in vergelijking 
met de dieren. 
Dag 11: Cruisedag door de inside passage.

Dag 12-13: Vancouver; aankomst 08.00 uur. U vliegt 
vandaag weer terug naar Nederland waar u de 
volgende dag aankomt.

13-daagse cruisevakantie met de Silver Muse

Vertrekdatum 16 juni 2019 

Indicatieprijs per persoon € 5.350,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Vancouver • Luchthavenbelasting 

en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 1 overnachting in Vancouver in 

een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 10 overnachtingen aan 

boord van de Silver Muse op basis van all inclusive in een suite 

met venster.

Golf van Alaska

Triple Island

Inside Passage

Seymour Narrows

Walker Cove

Juneau

Vancouver

Sitka

Ketchikan
Prince Rupert

Rudyerd Bay

Wrangell

Haines

Panorama suite

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/147/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/147/
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ZUID-AFRIKA

Het Midden Oosten, bakermat van oude culturen. De oude beschavingen van 
Arabië komt u vooral nog tegen in bestemmingen als Petra, Sanaa, Aqaba, 
Luxor en delen van Oman. Combineer dit met de weelde van golfstaten als het 
bruisende Dubai en Abu Dhabi. Breng een bezoekje aan het hoogste gebouw 
ter wereld, Burj Khalifa. Dubai is tevens een winkel-paradijs. Traditionele 
markten, proef de sfeer van weleer in de kleurrijke en geurige kruiden- en 
specerijensoeks. Ook de goudsoek en imposante shoppingmalls bieden alles 
te koop tegen prijzen die vrijwel altijd lager liggen dan in Europa. U kunt ook 
een rondje golf spelen of iets anders ondernemen, er zijn mogelijkheden te 
over. U bent verzekerd van een bijzondere en enerverende cruisevakantie.

De Indische Oceaan kent vele unieke eilanden met schitterende stranden met 
uit India, Afrika en Azië gemengde culturen, gewoontes en gebruiken. Deze 
creoolse mengelmoes resulteert in een fantastische keuken en een bijzonder 
straatbeeld van geloven en geloofsuitingen, welke u zeker niet zullen ontgaan. 
Neem bijvoorbeeld de Seychellen. Door de afgelegen ligging en de late komst 
van menselijke bewoners is er een unieke flora en fauna op deze eilanden. In 
het nevelwoud en op de berghellingen alsook op de lagere plaatsen komen 
boom- en plantensoorten voor die alleen op deze eilanden te vinden zijn.  
Misschien wel het grootste geheim van de Indische Oceaan is Madagascar. 
De hoeveelheid unieke planten en dieren welke hier leven, is ongekend. 
Een cruise in de Indische Oceaan is een culturele expeditie met een grote 
variëteit aan historie, cultuur en bevolking. U combineert bestemmingen in de  
Indische Oceaan met een bezoek aan landen aan de oostkust van Afrika. Er zijn  
verschillende rederijen die deze boeiende cruises aanbieden en zo werelden 
van verschil met elkaar verbinden: Malediven, Seychellen, Kenia, Tanzania, 
Madagascar, Mozambique en Zuid-Afrika.

Afrika is zeker ook een boeiend continent, verrassend en oorspronkelijk.  
Het is veelzijdig en niet in één beeld te vatten. Een cruise langs de 
verschillende landen is een spannende zoektocht naar de oorsprong van de 
veelzijdigheid aan culturen, religies en mensen. Grote handelsroutes liepen 
door dit continent, lange karavanen maakten gebruik van de sporen van hun 
voorgangers. Nu leiden de routes naar de markten die in de kustplaatsen veel 
bezoekers trekken, maar ook toeristen die op zoek zijn naar die authentieke 
spulletjes die als een kleine trofee mee naar huis kunnen worden genomen. 
Afrika is ook een land van dans en muziek. Het plezier hiervan werkt heel 
aanstekelijk. Geef u bij gelegenheid eens over en geniet er van of kijk stiekem 
naar de medereizigers als die in trance staan te genieten. Als laatste mag 
natuurlijk een bezoek aan een van de nationale parken niet ontbreken. 
Ga op zoek naar buffels, leeuwen of olifanten, allemaal bewoners van dit 
fantastische werelddeel.
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Gateway of India, Mumbai

Mauritius
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MIDDEN-OOSTEN | Silversea | Silver Shadow

TURQUIOSE WATERS & MYSTICAL EAST 
Exotisch en glorieus Thailand, Sri Lanka en India bieden u zoveel moois, terwijl een dag op zee het tempo ontspannen houdt.

U begint met een overnachting in Phuket waar het turquoise water een paradijs zal zijn voor snorkelaars en strandliefhebbers.

Dag 1-3: Vliegreis van Amsterdam naar Thailand, 
Phuket. U komt de volgende dag aan en overnacht 
dan 1 nacht in een luxe hotel. Dit prachtige eiland 
staat bekend als de ‘Parel van Thailand’ en 
biedt ongerepte stranden, weelderige vegetatie, 
traditionele dorpjes en zeegezichten van enorme 
kalkste nen pilaren die uitkijken over de turquoise 
wateren van de Phang-Nga-baai. Privétransfer op 
dag 3 naar de haven en inscheping aan boord van 
de Silver Shadow.
Dag 4-5: Cruisedagen op zee.

Dag 6: Trincomalee, Sri Lanka; 07.00-14.00 uur.
Trincomalee heeft een van de grootste natuurlijke 
havens ter wereld. Daarom vochten ooit verschil-
lende Europese landen om Trincomalee, dat toen 
al een van de meest bezochte plaatsen van het 
Hindoeïsme was. In de buurt van Trincomalee zijn 
twee UNESCO Werelderfgoedlocaties. Een daarvan 
is de oude stad Polonnaruwa uit de 12e eeuw 
met zijn indrukwekkende ruïnes en standbeelden. 
De tweede is Sirigiya met de leeuwenrots, een 
reusachtige rots met wel 1200 treden die de moeite 
van het beklimmen waard zijn.

Dag 7-8: Colombo, Sri Lanka; 12.00-18.00 uur de 
volgende dag. De hoofdstad van Sri Lanka biedt 
goede musea, parken en prachtige boeddhistische 
tempels die alle een bezoek waard zijn. Het is een 
boeiende samensmelting van kleuren en culturen.

Dag 9-10: Cochin, India; 15.30-18.00 uur de volgende 
dag. Cochin is een van de grootste en oudste  
havens van de westkust. De straten achter de 
dokken van de historische districten Fort Cochin 
en Mattancherry zijn bezaaid met oude koop-
mans huizen, godowns (pakhuizen) en open 
binnen plaatsen vol betel noten, gember, peperkorrels 

en thee. Gedurende het tweede millennium ex por-
teerde deze oude stad specerijen, koffie en kokos 
(de vezel gemaakt van kokosnootschillen).

Dag 11: New Mangalore, India; 09.00-18.00 uur.
Nieuwe haven van Mangalore, opgericht in 1974, is 
de belangrijkste haven van Karnataka. Mangalore 
is vernoemd naar de godin Mangaladevi. Het is een 
panorama van met palmen omzoomde stranden, 
weelderige groene velden en betoverende bossen. 
De stad wordt beschut door de stijgende westerse 
ghats in het oosten en de machtige Arabische Zee 
die langs de westelijke kusten bruist.

Dag 12: Mormugao, India; 08.00-18.00 uur.
Als de toegangspoort tot Goa, is Mormugao een 
legendarische stad, omringd door stranden, 
fas ci nerende erfgoedlocaties en woekerende ves-
ting werken. Mormugao was een belangrijke locatie 
voor de verspreiding van het christendom, met 
belang rijke missionarissen die hier aan land gingen, 
waar onder Sint Francis Xavier, wiens laatste rust-
plaats te vinden is in Old Goa.

Dag 13-14: Mumbai, India; aankomst 13.00 uur.
Vaak wordt gezegd: bezoekers vinden Mumbai 
fantas tisch of juist verschrikkelijk. Het is een 
hectische en chaotische stad met ruim 13 miljoen 
inwoners. U kunt uw ogen uitkijken op uiteen-
lopende straattaferelen, van bazaars tot ex clu sie ve 
winkels, exuberante rijkdom tot bittere armoede, 
mystieke heiligdommen en plekken waar geen 
enkele moraal lijkt te heersen. Waar het alom hoog 
mee scoort is het culinaire aanbod dat tot in de 
kleine uurtjes wordt aangeboden, zowel in uiterst 
exclu sieve restaurants als eetstalletjes op straat. U 
vliegt op dag 14 weer naar huis van Mumbai naar 
Amsterdam. Einde van uw cruise.

14-daagse cruisevakantie met de Silver Shadow

Vertrekdatum 3 april 2019 

Indicatieprijs per persoon € 5.995,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Phuket en terug vanaf Mumbai • Luchthaven-

belasting en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • 

Luxe privétransfers voor de cruise • 1 overnachting in Phuket 

voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 11 

overnachtingen aan boord van de Silver Shadow op basis van all 

inclusive in een suite met venster.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/148/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/148/
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Silver Shadow | Silversea | MIDDEN-OOSTEN

TALE OF 1001 NIGHTS
Oneindige woestijnen, ongerepte stranden, adembenemende historische bezienswaardigheden en een overnachting in de spectaculaire stad Muscat 

maken deze reis een waargebeurd verhaal van 1001 nachten.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Mumbai. 
Bijaankomst privétransfer naar uw hotel waar u 
1 nacht verblijft. Vaak wordt gezegd: bezoekers 
vinden Mumbai fantastisch of juist verschrik ke lijk. 
Het is een hectische en chaotische stad met ruim 
13 miljoen inwoners. U kunt uw ogen uitkijken op 
uiteenlopende straattaferelen, van bazaars tot 
exclusieve winkels, exuberante rijkdom tot bit tere 
armoede, mystieke heiligdommen en plekken waar 
geen enkele moraal lijkt te heersen. Waar het alom 
hoog mee scoort is het culinaire aanbod dat tot in de 
kleine uurtjes wordt aangeboden, zowel in uiterst 
exclusieve restaurants als eetstalletjes op straat.
Privétransfer naar de haven in Mumbai en 
inscheping aan boord van de Silver Shadow.
Dag 3: Cruisedag op zee

Dag 4: Porbandar, India; 08.00-18.00 uur.
De geboorteplaats van Mahatma Gandhi, de man 
die met geweldloos protest in 1948 de onaf-
hankelijkheid van India wist te bewerkstelligen, blijft 
een bedevaartsoord voor grote stromen mensen. 
Bijnaam van Porbandar is De Witte Stad, vanwege 
de vele witstenen gebouwen.
Dag 5: Cruisedag op zee

Dag 6-7: Muscat, Oman; 13.00-19.00 uur de 
volgende dag. Muscat, ook gespeld als Masqat, 
is de hoofdstad van Oman. Indrukwekkend zijn 
bezienswaardigheden als het fort Bait Al Falaj, het 
operahuis, de stadspoort en tal van moskeeën. In 
Muscat staat ook het koninklijk paleis. In het Hotel 
Al Bustan Palace drinkt u thee alsof u bij de sultan 
op bezoek bent. Vanuit Muscat gaan excursies 
naar de wadi’s: tropische oases in een kurkdroog 
landschap.

Dag 8: Fujairah, Verenigde Arabische Emiraten; 
08.00-13.00 uur. Het emiraat Fujairah vormt 
een contrast met het hypermoderne beeld van 
bijvoorbeeld Dubai of Abu Dhabi. Fujairah-stad heeft 
nog veel opvallende getuigenissen van het culturele 
erfgoed in de vorm van moskeeën en forten. De 
oudste moskee is de Al Bidya (1446).

Dag 9: Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten; 
09.00-19.00 uur. Abu Dhabi is de grootste staat 
van de zeven emiraten. De hoofdstad ligt op een 
vlak zandeiland en is door twee bruggen met het 
vasteland verbonden. Minaretten staan er tussen 
glanzend glazen hoogbouw. De moskee van Sheikh 
Zayed is de grootste van de VAE. Op het kunstmatige 
Yas Island is een racecircuit aangelegd voor 
Formule-I. Er zijn 20 bochten, waarvan er één onder 
het Yas Viceroy Hotel doorvoert.

Dag 10: Doha, Qatar; 08.00-10.00 uur.
Door de aardolie en aardgas van Qatar steeg 
het inkomen per hoofd van de bevolking tot het 
hoogste ter wereld en in enkele decennia verrees 
de glanzende metropool. Overigens zijn Qatarezen 
hier in de minderheid, Doha is een stad van expats. 
Het landwinningproject The Pearl bestaat uit een 
groot en twaalf kleinere eilanden. De Rialtobrug, 
pleinen en kanalen zijn naar voorbeelden in Venetië 
uitgevoerd.

Dag 11: Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; 
Aankomst 08.00 uur. Dubai is een buiten gewoon 
moderne en bruisende stad, op allerlei ter rei-
nen een stad van superlatieven en heeft zich in 
korte tijd ontwikkeld tot een favoriete bestemming  
van westerlingen. Er zijn prachtige zand stranden, 
luxe winkelcentra, volop sport mogelijk heden, van 
ski- en schaats- tot golfbanen, maar toch ook een 

traditionele soek voor kruiden en goud. Laat het 
complete tafereel vanaf de 830 meter hoge Burj 
Khalifa, ’s werelds hoogste wolkenkrabber, tot u 
doordringen. U vliegt vandaag weer naar Nederland. 

11-daagse cruisevakantie met de Silver Shadow

Vertrekdatum 16 april 2019 

Indicatieprijs per persoon € 6.975,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Mumbai en terug vanaf Dubai • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise • 1 overnachting 

in Mumbai voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 9 overnachtingen aan boord van de Silver Shadow op 

basis van all inclusive in een suite met venster.
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https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/149/
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MIDDEN-OOSTEN | HAPAG-LLOYD Cruises | MS EUROPA

CRUISE TO THE ARABIAN PAST AND FUTURE
Welkom in het Oosten! Op het Arabische schiereiland ervaar je het spannende contrast tussen traditionele gebruiken en 

de glamour van moderne megasteden.

Dag 1-3: Vliegreis van Amsterdam naar Dubai. Bij 
aankomst privétransfer naar uw hotel. Dubai is 
een buitengewoon moderne en bruisende stad, 
op allerlei terreinen een stad van superlatieven 
en heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een 
favoriete bestemming van westerlingen. Er zijn 
prachtige zandstranden, luxe winkelcentra, volop 
sportmogelijkheden, van ski- en schaats- tot golf-
banen, maar toch ook een traditionele soek voor 
kruiden en goud. Laat het complete tafereel vanaf 
de 830 meter hoge Burj Khalifa, ’s werelds hoogste 
wolkenkrabber, tot u doordringen. In de ochtend 
op dag 3 wordt u opgehaald en naar de haven van 
Dubai gebracht. Inscheping aan boord van de MS 
EUROPA.

Dag 4: Khasab, Oman; 07.00-14.00 uur.
Het schiereiland Musandam heeft een fjordenkust, 
met ruige, kale bergen. In Khasab zelf zijn het 
kasteel en het fort een bezoek waard, op loopafstand 
van de haven.

Dag 5: Muscat, Oman; 07.00-18.00 uur.
Muscat, is de hoofdstad van Oman. Indrukwek kend 
zijn bezienswaardigheden als het fort Bait Al Falaj, 
het operahuis, de stadspoort en tal van moskeeën. 
In Muscat staat ook het koninklijk paleis. In het Hotel 
Al Bustan Palace drinkt u thee alsof u bij de sultan 
op bezoek bent. Vanuit Muscat gaan excursies 
naar de wadi’s: tropische oases in een kurkdroog 
landschap. 
Dag 6: Cruisedag op zee.

Dag 7: Mina Khalifa, Bahrein; 07.00-18.00 uur.
Bahrein betekent letterlijk: Twee Zeeën. Vroeger lag 
er zoet water onder het zoute zeewater. Het omvat 
33 eilanden, waarvan er twaalf bewoond zijn. Ze 
worden door middel van een netwerk van bruggen 

met elkaar verbonden, ook is er een brug naar 
Saoedi-Arabië. Manama is de hoofdstad en laat 
zowel traditie als hedendaags ontwerp zien.

Dag 8: Doha, Qatar; 07.00-18.00 uur.
Door de aardolie en aardgas van Qatar steeg 
het inkomen per hoofd van de bevolking tot het 
hoogste ter wereld en in enkele decennia verrees 
de glanzende metropool. Overigens zijn Qatarezen 
hier in de minderheid, Doha is een stad van expats. 
Het landwinningproject The Pearl bestaat uit een 
groot en twaalf kleinere eilanden. De Rialtobrug, 
pleinen en kanalen zijn naar voorbeelden in Venetië 
uitgevoerd.

Dag 9: Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten; 
08.00-00.00 uur. Abu Dhabi is de grootste staat 
van de zeven emiraten. De hoofdstad ligt op een 
vlak zandeiland en is door twee bruggen met het 
vasteland verbonden. Minaretten staan er tussen 
glanzend glazen hoogbouw. De moskee van Sheikh 
Zayed is de grootste van de VAE. Op het kunstmatige 
Yas Island is een racecircuit aangelegd voor 
Formule-I. Er zijn 20 bochten, waarvan er één onder 
het Yas Viceroy Hotel doorvoert.

Dag 10-11: Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; 
07.00 uur. Sultanaten en emiraten kenmerken zich 
door een hoge levensstandaard. Hyper moderne 
gebouwen en winkels vol weelde sieren deze stad. 
U heeft nog de gehele dag ter vrije besteding en 
verblijft vannacht voor de laatste keer aan boord 
van de MS EUROPA. Ontscheping en terugvlucht 
vanaf Dubai op dag 10.

Dag 12: Aankomst in Nederland.

12-daagse cruisevakantie met de MS EUROPA

Vertrekdatum 26 november 2019 (Duitstalige cruise)

(Thema: Golf)

Indicatieprijs per persoon € 5.495,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Dubai • Luchthavenbelasting en haven-

gelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe privétransfers 

voor de cruise • 2 overnachtingen in Dubai voor de cruise in 

een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 7 overnachtingen 

aan boord van de MS EUROPA 2 op basis van volpension, een 

gevulde minibar, een uur wifi per dag in een suite met venster 

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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MS BREMEN | HAPAG-LLOYD Cruises | INDISCHE OCEAAN

MAGICAL MADAGASCAR & SEYCHELLES 
Een bijzondere route die u meeneemt naar ongerepte juwelen in de Indische Oceaan: duik met de MS BREMEN en zijn zodiacs de unieke 

en magische wereld van Madagaskar en de Seychellen in.

Dag 1-3: Vliegreis van Amsterdam naar Mauritius. 
Bij aankomst privétransfer naar uw hotel waar 
u 2 nachten zult verblijven zodat u uitgerust aan 
uw cruise kunt beginnen.Het overdag zeer leven-
dige Port Louis laat een mengeling van diverse 
culturen zien. De Franse koloniale periode is er in 
namen en monumenten terug vinden. Uit de Brit se 
tijd stammen een replica van een 19e-eeuws schip, 
het natuurhistorisch museum en een eeuwen oude 
paardenrenbaan.

Dag 4: Cruisedag op zee

Dag 5-7: Oostkust van Madagaskar (Toamasina, 
Nosy Boraha , Nosy Nato , Nosy Mangabe).
Wanneer de BREMEN de kust van Madagaskar 
bereikt, voelt u zich als de eerste kolonisten, die 
hier ongeveer 2.300 jaar geleden zijn geland. Uit-
ge strekte prairies, weelderige groene tropische 
bossen, een ruige rotsachtige kustlijn en brede 
rijstvelden: ‘s werelds op drie na grootste eiland 
is fascinerend expeditiegebied. Met palmen om- 
zoom de lanen, een levendige boulevard en talloze 
riksja’s kenmerken Toamasina in het oosten van 
Mada gas kar is het ideale startpunt voor excur sies 
in de omgeving. De piratenbegraafplaats op het 
voormalige ‘plunderaarseiland’ van Nosy Boraha 
vertelt over avonturen op zee en op het land. 
Tijdens een individueel bezoek aan de kust kunt u  
de ongerepte natuur op dit eiland verkennen, met 
zijn tropische mangrovebossen en kleine water-
vallen. Ontdek fijne zandstranden op Nosy Nato, 
waar het kristal heldere water uitnodigt om te 
zwemmen en snorkelen. Een wandeling met lokale 
rangers door het diepgroene regenwoud van Nosy 
Mangabe neemt u mee op onontdekte paden.

Dag 8: Cruisedag op zee.

Dag 9-10: Noord- en Westkust van Madagaskar 
(Antsiranana, Nosy Be). 
Vervolgens gaat u naar Antsiranana, gelegen in 
een kleine baai aan de noordkant van Mada gas-
kar. Hiervandaan vertrekt u naar het natuurpark 
Le Domaine de Fontenay en houdt u lemuren en 
kameleons in de gaten tussen de palmbomen, 
orchideeën en reuzevarens. Nog meer diepgaande 
indrukken wachten op u in Nosy Be. De prachtige 
koloniale villa’s aan de haven getuigen van het 
luxueuze leven van de Franse suikerbaronnen die 
hier ooit hebben gewoond. 

Dag 11: Mamoudzou - Mayotte.
De Comores-archipel ligt aan de ingang van het 
kanaal van Mozambique. Geografisch gezien 
bestaan de Comoren uit vier eilanden: Grande 
Comore, Anjouan, Moheli en Mayotte. De eerste 
drie maken deel uit van de Federale en Islami ti-
sche Republiek der Comoren, die zich onafhankelijk 
hebben verklaard van Frankrijk in 1975, terwijl 
Mayotte ervoor koos om Frans te blijven.

Dag 12-15: Seychelles (Assomption, Cosmoledo 
Atoll, Aldabra eilanden). 
Turkoois water, fijne zandstranden en een 
fascinerende onderwaterwereld: de Seychellen 
zijn een ongerept tropisch paradijs. Hier zal u 
Assomption bereiken. Dit idyllische eiland is een 
van de plaatsen waar de beroemde documen taire 
Silent World van Jacques Cousteau werd gefilmd. 
Cosmoledo Atol in een ronde vorm geplaatst en 
huisvest honderdduizenden zeevogels. Het groot ste 
atol in de Indische Oceaan, de Aldabra-eilanden, is 
een onbewoond dierenparadijs. Ze werden gevormd 
door de kraterrand van een verzonken vulkaan. 

Dag 16-17: Cruisedagen op zee.

Dag 18-19: Port Louis, Mauritius.
Einde van uw expeditiecruise. U ontscheept vandaag 
en vliegt terug naar Nederland waar u de volgende 
dag weer aankomt.

19-daagse cruisevakantie met de MS BREMEN 

Vertrekdatum 16 november 2019 

Indicatieprijs per persoon € 9.995,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Mauritius • Luchthavenbelasting 

en havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 2 overnachtingen op Mauritius 

voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 14 

overnachtingen aan boord van de MS BREMEN op basis van 

volpension, een gevulde minibar, in een buitenhut met venster

INDISCHE
OCEAN

Port
Louis

Port Elisabeth

Durban

Kaapstad

Maputo

Richards Bay

Mayotte

Toamasina
Nosy Nato

Nosy Boraha

Nosy Be

Antsiranana
Assomption Toamas Cosmoledo Atoll

Aldabra Islands

Nosy Mangabe

SOMALIA

MADAGASCAR

Madagaskar, Baobab trees

Seychelles, Banner fish

EXPEDITIECRUISE (DUITSTALIG)

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/151/
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ZUID-AFRIKA | HAPAG-LLOYD Cruises | MS EUROPA

UNDER THE AFRICAN SUN
Ontdek de buitengewone natuurlijke schoonheid van het zuiden van het Afrikaanse continent, of het nu in het zuiden van Madagascar, de uitgestrekte 

savannes van Zuid-Afrika of in het hart van de adembenemende Namib-woestijn is, alles is binnen handbereik van het dierenrijk.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Mauritius. 
Privétransfer naar uw hotel. Het overdag zeer 
leven dige Port Louis laat een mengeling van di ver se 
culturen zien. De Franse koloniale periode is er in 
namen en monumenten terug vinden. Privé transfer 
op dag 2 van uw hotel naar de haven. Inscheping 
aan boord van de MS EUROPA.
Dag 3: Cruisedag op zee

Dag 4: Taolanaro, Madagaskar; 09.00-18.00 uur.
U bent hier met een been in Afrika en het andere in 
Azië. De flora en fauna zijn er uiterst fascinerend, 
met in het regenwoud inheemse lemuren, maki’s 
en kameleons, daarbuiten krokodillen, land- en 
zeeschildpadden. 
Dag 5-6: Cruisedag op zee

Dag 7: Maputo, Mozambique; 08.00-17.00 uur.
Maputo is een miljoenenstad. Er zijn mooie stran-
den. Ten zuiden van de stad is het domein van 
het Maputo Elephant Reserve, waar behalve 200 
olifanten ook nijlpaarden, antilopen, jakhalzen en 
krokodillen leven.

Dag 8-9: Richards Bay, Zuid-Afrika; 11.00-20.00 
uur de volgende dag. In deze stad in KwaZulu-Natal 
kunt u naar het Alkantstrand gaan. Maar Zuid-
Afrika is ook synoniem voor wildparken. Hoewel u 
niet de volledige Big Five zult zien, is het Richards 
Bay Game Reserve een lagune met fasci ne ren de 
fauna. Nijlpaarden, krokodillen en honderden 
soor ten vogels, waaronder de roodrugpelikaan en 
flamingo’s.

Dag 10: Durban, Zuid-Afrika; 06.00-19.00 uur.
Durban is een grote stad met een langgerekt gouden 
zandstrand, flaneerboulevard, waterpark/aquarium 
met dolfijnen en zeehonden en stadsparken. Probeer 

er zeker een bunny chow. Het Moses Mabhida 
stadion dat voor de WK-2010 gebouwd werd, heeft 
een spectaculair uitzichtplatform bovenin de boog. 

Dag 11-12: Port Elizabeth, Zuid-Afrika; 07.30-17.00 
uur de volgende dag. Port Elizabeth ligt aan de 
befaamde tuinroute. Uw buitenkans om olifanten 
te zien ligt dicht bij de stad, in het Addo Elephant 
Nationaal Park. Er lopen hier trouwens ook leeuwen 
en buffels rond.
Dag 13-14: Cruisedagen op zee.

Dag 15-16: Walvisbaai, Namibië; 14.00-19.30 uur 
de volgende dag. Een groter contrast is er niet: 
de belangrijke zeehaven Walvis Bay met aan de 
ene kant de Atlantische Oceaan en aan de andere 
kant de woestijn. In maart 1994 zijn na uitgebreide 
onderhandelingen met de Republiek Zuid-Afrika, 
Walvisbaai en zijn eilanden op zee opgegaan in de 
Republiek Namibië. 

Dag 17: Luderitz, Namibië; 12.00-18.00 uur.
De diamanthandel bracht hier grote welvaart, 
maar in spookdorpen in de omgeving heeft de 
woestijn inmiddels weer vrij spel. Namibië werd 
eind 19e eeuw een Duitse kolonie en bleef dat tot 
na WO I. Op een heuvel met uitzicht op de stad 
staat een rotskerk met een klokkentoren, terwijl 
het historische centrum van Lüderitz een fijne 
reeks Duitse keizerlijke en art-nouveau ge bou wen 
heeft. Omdat dit het Afrikaanse continent is, zijn 
er veel interessante dieren in het wild. De kust en 
kleine rotsachtige eilanden langs de kust zijn een 
belangrijk vogelgebied, waar grote populaties van 
Kaapse jan-van-genten, Afrikaanse pinguïns en 
kroonaalscholvers verblijven.
Dag 18: Cruisedag op zee

Dag 19-20: Kaapstad, Zuid-Afrika, aankomst 
07.00 uur. Onbetwist hoog staat Kaapstad in de 
wereldranglijst van mooiste steden. De ligging 
aan zee en aan de voet van de markante Tafelberg 
is ongeëvenaard en vanuit elk perspectief 
onvergetelijk. U verblijft vannacht voor het laatst 
aan boord en vliegt op dag 20 terug naar Nederland . 

20-daagse cruisevakantie met de MS EUROPA 

Vertrekdatum 19 november 2018 (Duitstalige cruise)

Indicatieprijs per persoon € 13.225,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Mauritius en terug vanaf Kaapstad • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise. • 1 overnachting 

op Mauritius voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 18 overnachtingen aan boord van de MS EUROPA op 

basis van volpension, een gevulde minibar, een uur wifi per dag 

in een suite met balkon.
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Seabourn Encore | Seabourn | MIDDEN OOSTEN

HOLY LAND & ARABIAN GEMS
Na de Acropolis vaart u door het Suez-kanaal, de grens tussen Afrika en Azië. Bezoek het Heilig Land, bewonder de in rotsen uitgehouwen stad Petra 

in Jordanië en in Oman en de emiraten wordt u getrakteerd op magische momenten: Sultan’s paleizen, prachtige moskeeën en unieke landschappen 

beloven enkele onvergetelijke indrukken. Per jeep naar woestijnen, oases en bizarre berglandschappen.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Athene
Privétransfer naar uw hotel waar u 1 nacht verblijft 
op basis van logies/ontbijt. Athene is de zuidelijk ste 
hoofdstad van Europa. Privétransfer naar de haven 
en inscheping.

Dag 3: Agios Nikolaos, Kreta; 09:00-19:00 uur.
Een alleraardigst plaatsje en prachtig gelegen aan 
de glinsterende Golf van Mirabello. 
Dag 4: Cruisedag op zee.

Dag 5: Haifa (Tel Aviv), Israel; 08:00-23:00 uur.
Gelegen op de hellingen van de berg Carmel is 
Haifa de belangrijkste haven van Israël. Het dient 
als een belangrijke toegangspoort tot de bijbelse 
en historische bezienswaardigheden van dit heilige 
land. 

Dag 6: Ashdod (Jerusalem), Israel; 07:00-15:00 uur.
De grootste haven in Israël en de toegangs poort 
tot Jeruzalem. De 5.000 jaar oude ommuurde  
stad wordt voor meer dan een derde van de men sen 
op aarde als heilig beschouwd. Ga pootje baden in de 
Dode Zee, bekend om zijn geneeskrachtige werking. 
Bezoek het Bar-Gera Museum om een verza me-
ling kunst te bekijken van kunstenaars die door de 
nazi’s en andere fascistische regeringen werden 
verbannen of vervolgd. Het Yad Vashem Memorial 
Museum is opgedragen aan de zes miljoen Joden 
die tijdens de Holocaust het leven lieten.

Dag 7: Transit Suez Kanaal
Van Port Said (05:00 uur) naar Suez.
Dag 8: Cruisedag op zee.

Dag 9: Aqaba (Petra), Jordanië; 07:00-18:00 uur.
Aqaba is tegenwoordig belangrijk als de enige 
diepwaterhaven van Jordanië en het startpunt voor 

excursies naar Petra, de belangrijkste historische 
attractie van het land.
Dag 10-14: Cruisedagen op zee.

Dag 15: Salalah, Oman; 07:00-14:00 uur. 
In het diepe zuiden van Oman strekt zich de 
provincie Dhofar uit met de hoofdstad Salalah. Net 
buiten de stad liggen de archeologische opgra - 
vin gen van Samharam. In de omgeving zijn verschil- 
lende interessante beziens waardigheden, waar-
onder het graf van de profeet Job en de spuitgaten 
van Mughsayl met zijn torenhoge waterfonteinen. 
Dag 16: Cruisedag op zee.

Dag 17: Muscat, Oman; 09:00-23:00 uur.
Muscat is de hoofdstad van Oman. Indrukwekkend 
zijn bezienswaardigheden als het fort Bait Al Falaj, 
het operahuis, de stadspoort en tal van moskeeën. 
In Muscat staat ook het koninklijk paleis. 
Dag 18: Cruisedag op zee.

Dag 19: Abu Dhabi; 08:00-18:00 uur.
Abu Dhabi is de grootste staat van de zeven 
emiraten. De hoofdstad ligt op een vlak zandeiland 
en is door twee bruggen met het vasteland 
verbonden. Minaretten staan er tussen glanzend 
glazen hoogbouw. De moskee van Sheikh Zayed is 
de grootste van de VAE. 

Dag 20: Sir Bani Yas Island, Abu Dhabi; 08:00-17:00 
uur. Ten westen van Abu Dhabi-stad ligt voor de 
kust het Sir Yas Bani Island. Een unieke eiland met 
poederwitte zandstranden, een mooie natuur en een 
wildreservaat met meer dan 3.500 verschillende 
diersoorten w.o. cheeta’s, giraffes en hyena’s. Ideaal 
om een gamedrive te maken, te snorkelen met 
zeeschildpadden of duiken in de visrijke wateren 
van de Arabische Golf.

Dag 21: Dubai; aankomst 07:00 uur.
Dubai is een buitengewoon moderne en bruisende 
stad, op allerlei terreinen een stad van superlatieven 
en heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een favoriete 
bestemming van westerlingen. Ontscheping en 
terugvlucht naar Amsterdam.

21-daagse cruisevakantie met de Seabourn Encore

Vertrek 19 oktober 2018 (jubileumcruise) of 

6 april 2019 (route andersom) 

Indicatieprijs per persoon € 5.995,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Athene en terug vanaf Dubai • Lucht-

havenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise. • 1 overnachting 

in Athene voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 19 overnachtingen aan boord van de Seabourn Encore 

op basis van all inclusive in een suite met balkon.
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JUBILEUMCRUISE 2018:
SILVERJET BETAALT UW VLIEGREIS
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EXPEDITIECRUISES
NOORD- EN ZUIDPOOL

Wees getuige van hoe het leven zich ontwikkelt in het ijs vanaf de geboorte. 
Veel verschillende soorten dieren zijn druk bezig met de opvoeding van hun 
jongen. Het is een ontroerend gezicht om te zien hoe de pinguïns hun jongen 
verzamelen en hoe jonge zeehonden en zeevogels hun eerste ontdekkingen 
van het zesde continent ervaren. Pinguïns zorgen soms voor hilarische 
momenten, zeehonden luieren in de sneeuw en in het water komen de  
walvissen even ‘uitblazen’ om weer een nieuwe duik te maken naar de ‘krill’, 
hun dagelijks voedsel. Een prachtige ijsberg met vele kleuren wit komt 
geruisloos langs gedreven in al haar eenvoudige pracht en praal.

Expeditiecruises maken het voor u mogelijk om de meest intense ervaringen 
te beleven die u bij u zult dragen voor de rest van uw leven. Door de 
omgekeerde seizoenen is een groot deel ijsvrij en kunt u echt voet op het 
zevende continent zetten. Een voorrecht dat slechts voor weinigen is 
weggelegd, maar een ongekende ervaring zal zijn. Het poolgebied is geen 
alledaagse bestemming, maar wel een grote uitdaging om met een klein 
gezelschap te ontdekken. Samen in zodiacs langs ijsschotsen de wilde 
dieren spotten, zoals ijsberen, zeehonden en walrussen. Als kers op de taart 
bezoekt u bij een aantal van deze reizen ook de Falkland-Eilanden, vaart u om 
Kaap Hoorn en bezoekt u de meest zuidelijke stad ter wereld, Ushuaia. Een 
reis die onvergetelijk zal zijn en u met hele andere ogen naar de Arctische 
bestemmingen laat kijken dan u voorheen gewend was. Een expeditiecruise 
is een ‘once in a life time experience’. 

Om deze expeditietochten uit te voeren heeft Silverjet Vakanties gekozen 
voor bijzondere schepen van Hapag-Lloyd en Oceanwide Expeditions. 
Deze schepen zijn vaak kleiner dan de ‘doorsnee’ schepen en bieden een 
uitstekende service. Gedurende de reis wordt u omringd door deskundige 
reisleiding, attente stewards en kunt u genieten van de faciliteiten aan boord.

U reist aan boord met een gezelschap dat uw belangstelling deelt en voor 
wie het gekozen vaargebied het doel is van de reis. Tijdens de reizen geven 
deskundigen lezingen en verdere uitleg over de natuur en de specifieke 
kenmerken van het vaargebied. Onder begeleiding maakt u verschillende 
excursies, soms in Zodiacs (kleine stevige rubberboten), en maakt u kennis 
met de flora en fauna van diep verscholen gebieden waar grote schepen niet 
kunnen komen en waar het niet is toegestaan met grotere groepen tegelijk 
te verblijven.

In 2019 komt Hapag-Lloyd met 2 nieuwe identieke expeditieschepen, de 
HANSEATIC Nature en de HANSEATIC Inspiration. Het huidige en succesvolle 
route concept, dat zich richt op onaangetaste en ongerepte gebieden, zal 
hiermee worden voortgezet en uitgebreid. PC6, de hoogste ijsklasse voor 
passagiersschepen, maakt het mogelijk om expedities ver weg te voeren in 
de noordelijke en zuidelijke poolzeeën.

WITTE WONDEREN IN DE ANTARCTISCHE CIRKEL… 
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ZUIDPOOL | HAPAG-LLOYD Cruises | HANSEATIC inspiration

EXPEDITIONCRUISE ANTARCTICA 2020
Gegarandeerd onvergetelijk is, als u tijdens het doorkruisen van de Antarctic Sound en de Weddellzee ineens de staart van een walvis ziet, 

omgeven door een landschap van voorbij drijvende ijsbergen. 

In dit gebied is er een goede kans op ontmoetingen met bultrug walvissen en dwergvinvissen.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Buenos 
Aires. Privétransfer naar uw hotel waar u 2 
nachten verblijft. Buenos Aires wordt ook wel hét 
Parijs van Zuid-Amerika genoemd vanwege zijn 
brede boulevards en statige huizen. Verken deze 
wereldstad op eigen gelegenheid.

Dag 3: Ontbijt in uw hotel. In de loop van de dag 
wordt u opgehaald en naar de luchthaven gebracht 
voor uw binnenlandse vlucht naar Ushuaia, de 
meest zuidelijke stad ter wereld gelegen aan het 
Beagle kanaal. Na aankomst volgt uw transfer naar 
de haven, waar u aan boord gaat van de HANSEATIC 
Inspiration.

Dag 4: Cruisedag op zee
Onderweg ziet u meerdere soorten albatrossen en 
stormvogels.

Dag 5: De Falkland eilanden (Malvinas)
Een vogelparadijs met meer dan 60 verschillende 
soorten vogels waaronder koningpinguïns, Magel-
haen pinguïns, ezelspinguïns en rotspinguïns. 
Tijdens wandelingen langs de kust geeft de expe-
ditiestaf u fascinerende informatie over flora en 
fauna. U bezoekt de kleine hoofdstad Stanley met 
zijn huizen en tuinen in Victoriaanse stijl.
Dag 6-7: Cruisedagen op zee

Dag 8-9: Zuid-Georgia
Met gletsjers bedekte bergen aan de horizon en 
diepe fjorden kondigen de nadering van het eiland 
Zuid-Georgia aan. Met de zodiacs gaat u aan land om 
u te laten genieten van de bijzondere dierenwereld.
Zuid-Georgia herbergt een gigantische kolonie 
koningspinguïns. In de paartijd liggen de stranden 
vol met grote kolonies zeeolifanten. De expeditiestaf 
aan boord bestaande uit biologen en geologen geven 

nadere uitleg en maken u attent op verrassende 
details van deze dieren.
Dag 10: Cruisedag op zee

Dag 11-16: Antarctica
Onderweg naar de Zuid-Orkneyeilanden, de Ant-
arctic Sound en de Weddell zee, de Zuid-Shetland 
eilanden en het Antarctische schiereiland ziet u 
veel soorten zeevogels waaronder albatrossen 
en storm vogels. U komt langs Paulet Island waar 
in 1903 de Zweedse poolreiziger Nordenskjöld 
gedwongen was om 10 maanden te bivakkeren. 
Nu is dit vulkanische eiland de thuishaven van 
pinguïns. Aangekomen bij de Zuid-Shetland eilan-
den gaan we van boord bij Half Moon Island, waar 
zich een grote kolonie kinband pinguïns bevindt en 
heeft u zicht op het naburige Livingstone Island 
met zijn zeeolifanten en Weddell zeehonden. U 
nadert nu het vasteland van Antarctica met zijn 
volledig met sneeuw en ijs bedekte bergtoppen 
en indrukwekkende gletsjers. Bij Neko Harbour 
is er gelegenheid om met de zodiac’s aan land te 
gaan. Hier bevindt zich een grote kolonie Gentoo’s, 
ezelspinguïns, evenals op Cuverville Island, een 
andere mogelijke landingsplek. Uw schip vaart door 
het smalle Lemaire kanaal met aan weers zijden 
bergen die zeker 1000 meter hoog zijn. Vanaf het 
Neumayer kanaal en het onderzoekstation Port 
Lockroy geniet u van panoramische uitzichten op de 
omringende bergen en gletsjers.

Dag 17-18: Drake Passage.
Gedurende twee dagen vaart u door de Drake 
Passage naar de zuidpunt van Zuid-Amerika.

Dag 19: Ushuaia, Argentinië.
Ontscheping en transfer naar de luchthaven voor 
uw vlucht naar Buenos Aires. Transfer naar uw 

hotel voor de overnachting in een 5* hotel voordat u 
naar Nederland terugvliegt.

Dag 20: Vliegreis naar Amsterdam.

Dag 21: Aankomst in Amsterdam.

21-daagse cruisevakantie met de HANSEATIC inspiration 

Vertrekdatum 17 januari 2020 

Indicatieprijs per persoon € 15.160,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis van en naar Buenos Aires en chartervlucht van 

Buenos Aires naar Ushuaia en v.v. • Luchthavenbelasting en 

havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe transfers 

voor en na de cruise • 2 overnachtingen in Buenos Aires voor de 

cruise en 1 overnachting in Buenos Aires na de cruise in een 5* 

hotel op basis van logies/ontbijt. • 15 overnachtingen aan boord 

van de HANSEATIC inspiration op basis van volpension, een 

gevulde minibar in een buitenhut met venster. • € 200,- onboard 

credit per persoon.
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m/v Plancius | Oceanwide Expeditions | ZUIDPOOL

ANTARCTIC PENINSULA
Deze ‘Klassieke Antarctische’ route levert u prachtige landschappen op, in een van de meest ruige omgevingen op aarde. De grote sterren van 

Antarctica zijn de pinguïns en in totaal kunnen wel zeven verschillende soorten voor uw eigen ogen verschijnen.

Dag 1: Vliegreis van Amsterdam naar Argentinië.
Dag 2-3: Aankomst in Buenos Aires en privétransfer 
naar uw hotel. Hier verblijft u 2 nachten op basis 
van logies/ontbijt. Buenos Aires, het ‘Parijs van 
Zuid-Amerika’, is een kosmopolitische stad die sterk 
is beïnvloed door de Europese cultuur, maar met 
behoud van haar Zuid-Amerikaanse identiteit. 

Dag 4: Vliegreis van Buenos Aires naar Ushuaia, 
Argentinië. Transfer naar het schip. 
Note: alle routes zijn slechts bedoeld als leidraad. 
Programma’s kunnen variëren afhankelijk van de 
plaatselijke omstandigheden op het gebied van 
ijs, weer en natuur. De expeditieleider aan boord 
bepaalt de uiteindelijke route. Flexibiliteit is van het 
grootste belang voor expeditiecruises. 

Uw reis begint waar de wereld eindigt: Ushuaia, 
bekend als de zuidelijkste stad ter wereld, is 
gelegen aan de uiterste zuidpunt van Zuid-Amerika. 
In de middag vertrek vanuit dit kleine stadje op 
Tierra del Fuego en varen wij de rest van de avond 
door het schilderachtige met bergen omzoomde 
Beaglekanaal.

Dag 5-6: Tijdens de komende twee dagen op de 
Drake Passage, krijgt u een voorproefje van het leven 
vanuit het perspectief van de poolreizigers die deze 
regio’s als eerste trotseerden: koele zoute briesjes, 
golvende zeeën, misschien zelfs een gewone vinvis 
die zeewater uitblaast. Na het passeren van de 
Antarctische convergentie, de natuurlijke grens van 
Antarctica waar de noord waarts stromende koude 
wateren botsen met warmere sub-Antarctische 
zeeën, bevindt u zich in de ronddraaiende Ant-
arc tische zeestroming. Niet alleen verandert het 
leven in de zee, maar ook het vogelleven: een 
verscheidenheid aan albatrossen en stormvogels 

verschijnen. Dan, in de buurt van de South Shetlands 
Islands, komen de eerste ijsbergen in zicht. 

Dag 7-11: Aankomst in Antarctica.
Grijze steenpieken met een topje sneeuw, torens van 
gebroken blauw-wit ijs en ontelbare verschillende 
dieren in het wild onder en boven water. Eerst 
passeert u de met sneeuw bedekte Melchior-
eilanden en het Schollaert-kanaal, varend tussen 
de Brabant- en de Anvers-eilanden. Plaatsen die u 
hier kunt bezoeken zijn:
Cuverville Island, uitstekend tussen Rongé en het 
Antarctisch schiereiland, herbergt een enorme 
kolonie van gentoo pinguïns evenals broedende 
paren bruine jagers. Neko Harbour, een episch 
landschap van gigantische gletsjers en einde loze 
door de wind gevormd sneeuwlandschap.
Mogelijkheden voor tochten met zodiacs en kajaks 
die u een zo goed mogelijk zicht bieden op de met 
ijskorsten voorziene bergtoppen. Paradise Bay, 
waar u een zodiactocht kunt maken en waar u een 
goede kans heeft om bultruggen en dwergvinvissen 
te spotten. Pléneau en Petermann-eilanden, als 
het ijs het toelaat, mag u door het Lemaire-kanaal 
varen op zoek naar kleine adeliepinguïns en blauw-
ogige aalscholvers. Er is ook een goede kans om 
hier bultruggen en dwergvinvissen tegen te komen, 
evenals zeeluipaarden. Rond de Melchior-eilanden, 
te midden van een bevroren landschap vol ijs-
bergen, kunt u nog meer walvissen, zeeluipaarden 
en krabben robs. De ijscondities op de Drake 
Passage bepalen het exacte tijdstip van vertrek.

Dag 12-13: De terugreis is verre van eenzaam. 
Terwijl wij de Drake Passage bevaren, wordt u 
opnieuw begroet door een hoeveelheid zeevogels 
die u herinneren aan de zuidelijke passage, maar 
lijken u nu wat meer vertrouwd, en u aan hen.

Dag 14-15: Elk avontuur, hoe groots ook, komt ten 
einde. Het is nu tijd om van boord te gaan in Ushuaia, 
maar herinneringen zullen u tijdens de terug vlucht 
naar Bueanos Aires vergezellen. U slaapt nog 1 
nacht in Buenos Aires en vliegt de volgende dag 
door naar Nederland.

15-daagse cruisevakantie met de m/v Plancius

Vertrekdatum 26 januari en 5 februari 2019 

Indicatieprijs per persoon € 9.750,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Buenos Aires en door naar Ushuaia en terug 

vanaf Ushuaia via Buenos Aires • Luchthavenbelasting en 

havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Transfers voor 

en na de cruise. • 2 Overnachtingen in Buenos Aires voor de 

cruise en 1 overnachting in Buenos Aires na de cruise in een 5* 

hotel op basis van logies/ontbijt. • 7 overnachtingen aan boord 

van de m/v Plancius op basis van volpension in een buitenhut 

met venster.
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ZUIDPOOL | Oceanwide Expeditions | m/v Plancius

SOUTH GEORGIA & ANTARCTIC PENINSULA
Ontmoet minstens zes pinguïnsoorten. Deze cruise naar de Falkland-eilanden, South Georgia en Antarctisch Schiereiland is een droom voor 

dierenliefhebbers. De expeditie verkent een van de laatste ongerepte gebieden op aarde - een land van ruige mooie landschappen en een 

verbazingwekkend gevarieerde dierenwereld.

Dag 1-3: Vliegreis van Amsterdam naar Buenos 
Aires, Argentinië. Privétransfer naar het hotel. Hier 
verblijft u 2 nachten op basis van logies/ontbijt.

Dag 4: Vliegreis van Buenos Aires naar Ushuaia, 
Argentinië, inscheping. Einde van de wereld, begin 
van uw reis. Note: Deze routes is slechts bedoeld als 
leidraad. Programma’s kunnen variëren afhankelijk 
van de plaatselijke omstandigheden op het gebied 
van ijs, weer en natuur. De expeditieleider aan boord 
bepaalt de uiteindelijke route. Flexibiliteit is van het 
grootste belang voor expeditiecruises. 

Dag 5: Vogelleven op de westenwind.
Verschillende soorten albatrossen volgen het schip 
in de westenwind, maar ook stormvogels, pijl-
stormvogels en duikende stormvogels.

Dag 6: De Falkland-Eilanden bieden een overvloed 
aan dieren in de vrije natuur. Deze eilanden zijn 
grotendeels onbekende juweeltjes. Hier leven 
niet alleen verschillende vogelsoorten, maar de 
kans is groot dat u de Peale’s dolfijnen en de 
kortsnuitdolfijnen in de omringende wateren ziet. 
Koningspinguïns, Magelhaenpinguïns en ezels pin-
guïns zijn hier ook te vinden.

Dag 7: Port Stanley heeft een aantal Zuid-
Amerikaanse karakters met een beetje Victori aan se 
charme: kleurrijke huizen, goed onder houden 
tuinen en Engelse pubs. 
Dag 8-9: Cruisedagen op zee.
Op weg naar South Georgia steekt u de Antarctische 
convergentie over. De temperatuur koelt in slechts 
een paar uur aanzienlijk af. 

Dag 10-13: South Georgia. De weersomstandig-
heden kunnen hier een uitdaging zijn en bepalen 

grotendeels het programma. Salisbury Plain, St. 
Andrews Bay, Gold Harbor: deze locaties huis- 
ves ten niet alleen de drie grootste koning spinguïn-
kolo nies in Zuid-Georgië, ze zijn ook drie van de 
groot ste broedstranden voor zuidelijke zee olifanten 
in de wereld. Alleen in deze tijd van het jaar is het 
hoogtepunt van hun paringstijd. Zie hoe de wel vier 
ton zware bullen constant waken over de gebie-
den waar tientallen vrouwtjes net zijn bevallen. U 
kunt hier ook een aanzienlijk aantal Antarc tische 
pelsrobben zien tijdens het broedseizoen (dec- jan).

Dag 14: Op deze route kan er sprake zijn van zee-ijs, 
en aan de rand van het ijs kunnen zuidpooljagers 
en sneeuwstormvogels zich voegen bij de andere 
zeevogels die het schip naar het zuiden volgen.

Dag 15: South Orkney, afhankelijk van het weer 
en het ijs kunnen wij Base Orcadas bezoeken, een 
Argentijns wetenschaps station op Laurie Island in 
de archipel van South Orkney. 

Dag 16: Het laatste stuk naar de Zuidpool; enorme 
ijsbergen en een goede kans om vinvissen te spotten, 
zorgen ervoor dat er nooit een saai moment is.
 
Dag 17-20: Ontzagwekkend Antarctica; als het ijs 
het toelaat, varen wij de Weddellzee op. Hier wordt 
u begroet door kolossale tafelvormige ijsbergen bij 
uw aankomst aan de oostkant van het Antarc tisch 
Schiereiland. Paulet Island, met zijn grote popu-
latie Adelie pinguïns, is een mogelijke stop. U kunt 
ook Brown Bluff bezoeken, gelegen in de met ijs 
overladen Antarctic Sound, waar u de kans krijgt 
om voet op het vasteland te zetten. We zetten koers 
naar Elephant Island en gaan de Bransfield Straat 
in - tussen South Shetland Island en het Antarctic 
Peninsula. In Neko Harbor of Paradise Bay kunt u 

mogelijk voet zetten op het Antarctische continent 
in een episch, buitenaards landschap van hoge 
bergtoppen en mammoetgletsjers die op zeeniveau 
afkalven. 

Dag 21-25: Noordwaarts; Elk avontuur, hoe groots 
ook, komt ten einde. Het is nu tijd om van boord te 
gaan in Ushuaia. U vliegt terug via Buenos Aires 
waar u nog 1 nacht verblijft.

25-daagse cruisevakantie met de m/v Plancius

Vertrekdatum 30 november of 19 december 2018 

Indicatieprijs per persoon € 14.825,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Buenos Aires en door naar Ushuaia en terug 

vanaf Ushuaia via Buenos Aires •Luchthavenbelasting en 

havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Transfers voor 

en na de cruise. • 2 Overnachtingen in Buenos Aires voor de 

cruise en 1 overnachting na de cruise in een 5* hotel op basis 

van logies/ontbijt. • 19 overnachtingen aan boord van de m/v 

Plancius op basis van volpension in een buitenhut met venster.
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m/v Hondius | Oceanwide Expeditions | ZUIDPOOL

SOUTH GEORGIA & ANTARCTIC PENINSULA
Programma’s kunnen variëren afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden op het gebied van ijs, weer en natuur. De expeditieleider aan boord 

bepaalt de uiteindelijke route. Flexibiliteit is van het grootste belang voor expeditiecruises. Oceanwide’s nieuwste en meest geavanceerde 

expeditieschip, Hondius, voldoet aan de meest recente en hoogste eisen voor expeditieschepen (Polar Class 6).

Dag 1-4: Vliegreis naar Buenos Aires. 2 luxe 
hotelovernachtingen. Vliegreis naar Ushuaia op 
dag 3. Einde van de wereld, begin van uw reis. In de 
middag vertrekt u vanuit Tierra del Fuego.
Note: Deze routes is slechts bedoeld als leidraad. 
Programma’s kunnen variëren afhankelijk van de 
plaatselijke omstandigheden op het gebied van ijs, 
weer en natuur.

Dag 5-6: De Falkland-eilanden (Malvinas) bieden 
een overvloed aan flora en fauna. Er leven hier 
niet alleen verschillende vogelsoorten, maar de 
kans is groot dat u verschillende dolfijnsoorten 
in de om ringen de wateren ziet. U kunt de 
volgende plaatsen bezoeken: Carcass Island; van 
broedende Magellanic en gentoo-pinguïns tot tal-
rijke steltlopers en zangvogels (inclusief Cobb’s 
winterkoninkje en de zwarte wipstaart) leven hier. 
Saunders Island; hier ziet u de wenkbrauw albatros, 
samen met keizeraalscholvers. Koningspinguïns, 
Magelhaen pinguïns en ezelspinguïns zijn hier ook.

Dag 7: Port Stanley, met een Victoriaanse charme: 
kleurrijke huizen en goed onderhouden tuinen. 

Dag 8-9: Op weg naar Zuid-Georgië koelt het 
binnen een paar uur aanzienlijk af, en het zeewater 
stijgt naar het oppervlak als gevolg van botsende 
waterkolommen. 

Dag 10-13: Vandaag arriveert u op de eerste 
South Georgia-stop. Houd er rekening mee dat de 
weersomstandigheden in dit gebied een uit da ging 
kunnen zijn en grotendeels het programma bepalen.
In de komende dagen kunt u de volgende plaat sen 
bezoeken: Fortuna Bay - Stranden bewoond door 
verschillende pinguïns en zeehonden. U heeft de 
kans om het laatste stuk van Shackleton’s route 

naar het verlaten walvisvaartdorp Stromness te 
volgen. Salisbury Plain, St. Andrews Bay, Gold 
Harbor - deze plaatsen huisvesten niet alleen 
de drie grootste koningspinguïnkolonies in Zuid-
Georgië, ze zijn ook drie van ‘s werelds grootste 
broed stranden voor zuidelijke zeeolifanten. U kunt 
hier Antarctische pelsrobben zien tijdens het broed-
seizoen (december - januari).

Dag 14: Er kan op deze route sprake zijn van zee-ijs, 
en aan de rand van het ijs kunnen zuidpooljagers 
en sneeuwstormvogels zich voegen bij de andere 
zeevogels die het schip naar het zuiden volgen.

Dag 15: Zuid-Orkney, afhankelijk van de omstan-
digheden kunt u Orcadas Base bezoeken, een 
Argen tijns wetenschappelijk station op Laurie 
Island in de Zuid-Orkney-archipel. 

Dag 16: Enorme ijsbergen en een goede kans op het 
zien van vinvissen zorgen ervoor dat er nooit een 
saai moment is tijdens deze zeereis. Ook heeft u een 
kans om Antarctische stormvogels te spotten.

Dag 17-20: Als de ijscondities het toelaten, vaart 
u nu de Weddellzee in. Paulet Island, met zijn 
grote populatie Adelie pinguïns, is een mogelijke 
stop. Je kunt ook een bezoek brengen aan Brown 
Bluff, gelegen in de met ijs verstopte Antarctic 
Sound, waar u de kans krijgt om zelf voet op 
het Antarctische continent te zetten. Als de 
om standigheden niet gunstig zijn zal het schip 
koers zetten naar Elephant Island. Deze uitge breide 
reis geeft u de kans om nog verder naar beneden te 
varen naar het westerse Antarctische schier eiland. 
Gentoo pinguïns, luipaard-zeehonden, Weddell zee-
honden, bultruggen en dwergvinvissen zijn hier 
vaak te zien. Het adembenemende landschap gaat 

verder en als de ijscondities het toelaten, kunnen 
we zelfs Lemaire Channel bereiken. 
Dag 21-23: Terwijl u de Drake oversteekt, wordt u 
opnieuw begroet door de zeevogels. 

Dag 24-25: Elk avontuur moet uiteindelijk ten 
einde komen. Het is nu tijd om van boord te gaan in 
Ushuaia. Terugvlucht naar Buenos Aires waar u nog 
1 nacht verblijft voor u terugvliegt naar Amsterdam.

25-daagse cruisevakantie met de m/v Hondius

Vertrekdatum 4 januari 2020 

Indicatieprijs per persoon € 16.895,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Buenos Aires en vervolgens naar Ushuaia en 

v.v. • Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge 

op Schiphol. • Transfers voor en na de cruise • 2 overnachtingen 

voor de cruise en 1 overnachting na de cruise in Buenos Aires 

in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 19 overnachtingen 

aan boord op basis van volpension in een buitenhut met venster.
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NOORDPOOL | Oceanwide expeditions | m/v Plancius

POLAR BEAR SPECIAL
De beste gelegenheid om de koning van de Noordpool te spotten!

Een expeditie naar het noorden van het eiland om de fantastisch mooie landschappen, de duizenden zeevogels en 

natuurlijk de ster van de show, de ijsbeer, te bewonderen.

Dag 1: Vliegreis van Amsterdam naar Longyearbyen. 
Transfer naar het hotel. 1 overnachting op basis  
van logies/ontbijt. We komen aan in Longyearbyen 
op Spitsbergen, het grootste eiland van de 
Svalbard-archipel. Geniet van een wandeling door 
dit voormalige mijnstadje, waarvan de parochie kerk 
en het Svalbard museum een bezoekje waard zijn . 
Note: alle routes zijn slechts bedoeld als leidraad. 
Programma’s kunnen variëren afhankelijk van de 
plaatselijke omstandigheden op het gebied van 
ijs, weer en natuur. De expeditieleider aan boord 
bepaalt de uiteindelijke route. 

Dag 2: Longyearbyen - Isfjorden.
Transfer naar de haven en inscheping. In de vroege 
avond vaart het schip uit naar Isfjorden, waar u de 
eerste dwergvinvis van uw reis kunt spotten.

Dag 3: Raudfjorden.
Varend naar Raudfjorden, aan de noordkust van 
West Spitsbergen, komt u in een uitgestrekt fjord 
die overgaat in gletsjers, en misschien is er zelfs 
bezoek van baard- en ringelrobben. De kliffen en 
de kustlijn van dit fjord worden bevolkt door grote 
zeevogelkolonies, hebben een rijke vegetatie en 
mogelijk zien we hier ook ijsberen.

Dag 4: Monaco Glacier.
Afhankelijk van het weer varen wij de Liefde fjorden 
binnen met het zicht op de 5 kilometer lange steile 
Monaco Glacier. De wateren voor deze gletsjer 
zijn een favoriete voedingsplek voor duizenden 
drieteenmeeuwen en de ijsbodem is een populair 
jachtgebied voor ijsberen.

Dag 5: De Straat van Hinlopen is de thuisbasis 
van baard- en ringelrobben en ijsberen. Bij de 
ingang is er zelfs de mogelijkheid om blauwe 

vinvissen te spotten. Na het varen tussen de 
ijsschotsen van Lomfjordshalvøya in de Zodiacs, 
zien we de de kliffen van Alkefjellet met duizen den 
kortbekzeekoeten. Aan de oostkant van de straat 
van Hinlopen kunt u een landing op Nordaust landet 
proberen. Hier zijn hoogstwaarschijnlijk rendieren, 
kleine rietganzen en walrussen te zien. Afhan ke-
lijk van de ijsomstandigheden kan een alternatieve 
westelijke Spitsbergen-route worden gevolgd.

Dag 6: Seven Islands.
Het noordelijkste punt van uw reis ligt ten noorden 
van Nordaustlandet, op de Zeven Eilanden. Hier 
bereiken wij 80° noord, op slechts 850 km van de 
geografische Noordpool. Deze regio wordt bewoond 
door ijsberen, dus kan het schip enkele uren tussen 
het pakijs parkeren voordat we weer naar het 
westen varen.

Dag 7: Continentaal plat.
Terwijl de route naar het westen wordt vervolgd, 
kijkt u uit naar ijsberen en ongrijpbare Groenlandse 
walvissen. Ongeveer 40 zeemijl ten westen van 
Spitsbergen bevaren wij de rand van het conti nen-
taal plat. Hier zwemmen vinvissen tijdens de zomer 
in gebieden met een opwaartse stroming - waar 
koud, voedselrijk water omhoog wordt gestuwd 
van onder de zeeoppervlakte - langs de kust van 
Spitsbergen. Aan de monding van Kongsfjorden 
heeft u een goede kans om dwergvinvissen te zien.

Dag 8: Rendieren, vossen en zeevogels.
Walrussen trekken soms naar Forlandsundet, onze 
volgende stop. Als alternatief kunnen wij naar de St. 
Johns Fjord varen of zuidwaarts naar de monding 
van Isfjorden en aan land bij Alkhornet. Zeevogels 
broeden op deze kliffen, poolvossen zoeken onder 
de kliffen naar gevallen eieren en kuikens, en 

rendieren grazen de schaarse vegetatie. Later in de 
avond komt u aan in Longyearbyen.

Dag 9: Longyearbyen.
Elk avontuur, hoe groots ook, komt ten einde. U 
stapt van boord in Longyearbyen voor uw vlucht 
naar huis,

9-daagse cruisevakantie met de m/v Plancius

Vertrekdatum 28 augustus 2018 

Indicatieprijs per persoon € 4.945,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Longyearbyen. • Luchthavenbelasting en 

havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Transfers voor 

de cruise. • 1 overnachting in Longyearbyen voor de cruise in 

een luxe hotel op basis van logies/ontbijt. • 7 overnachtingen 

aan boord van de m/v Plancius op basis van volpension in een 

buitenhut met venster.
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m/v Hondius | Oceanwide Expeditions | NOORDPOOL

AROUND SPITSBERGEN
Oceanwide’s nieuwste en geavanceerde expeditieschip dat in 2019 in de vaart komt. De Hondius wordt het eerste schip dat is gebouwd volgens de 

‘LR PC6’ klasse en voldoet hiermee aan de laatste en strengste regels van het ‘Lloyd’s Register’ voor ‘Polar Class 6’ schepen. 

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar 
Longyearbyen. Transfer naar het hotel. 1 over-
nachting op basis van logies/ontbijt. 
Note: alle routes zijn slechts bedoeld als leidraad. 
Programma’s kunnen variëren afhankelijk van de 
plaatselijke omstandigheden op het gebied van 
ijs, weer en natuur. De expeditieleider aan boord 
bepaalt de uiteindelijke route. 

Dag 3: Cruising Krossfjorden.
Aankomst in de ochtend in Krossfjorden. Hier kunt 
u aan boord gaan van de zodiacs voor een cruise in 
de buurt van het torenhoge blauwwitte gletsjer. Op 
de groene hellingen bij de gletsjer bloeien kleur rijke 
bloemen. U heeft een kans om   poolvossen te zien, of 
een zeehond te zien die door het fjord peddelt.

Dag 4: Monaco Glacier.
Afhankelijk van het weer varen wij de Liefde fjorden 
binnen met het zicht op de 5 kilometer lange steile 
Monaco Glacier. De wateren voor deze gletsjer 
zijn een favoriete voedingsplek voor duizenden 
drieteenmeeuwen en de ijsbodem is een populair 
jachtgebied voor ijsberen.
Note: Als door ijsomstandigheden hier vroeg in 
het seizoen niet gevaren kan worden, kan een 
alternatieve route langs de westkust van Spitsbergen  
worden gevolgd.

Dag 5-6: Seven Islands.
Het noordelijkste punt van uw reis ligt ten noorden 
van Nordaustlandet, op de Zeven Eilanden. Hier 
bereiken wij 80° noord, op slechts 850 km van de 
geografische Noordpool. Deze regio wordt be woond 
door ijsberen, het schip zal enkele uren tussen het 
pakijs parkeren voordat we naar het westen varen.

Dag 7: De Straat van Hinlopen is de thuisbasis 
van baard- en ringelrobben en ijsberen. Bij de 
ingang is er zelfs de mogelijkheid om blauwe 
vinvissen te spotten. Na het varen tussen de 
ijsschotsen van Lomfjordshalvøya in de Zodiacs, 
zien we de de kliffen van Alkefjellet met dui zen den 
kortbekzeekoeten. Aan de oostkant van de straat 
van Hinlopen kunt u een landing op Nordaust-
landet proberen. Hier zijn hoogstwaarschijnlijk 
rendieren, kleine rietganzen en walrussen te zien.  
Afhankelijk van de ijsomstandigheden kan een 
alternatieve westelijke Spitsbergen-route worden 
gevolgd.

Dag 8: Barentsøya.
Het plan is om landingen te maken in Freeman-
sundet, hoewel ijsberen dit soms soms onmogelijk 
maken. Potentiële haltes op Barentsøya zijn Sund-
neset, Kapp Waldburg, en Rindedalen. Op Kapp 
Lee is een walrus-tocht, Pomor-ruïnes en zijn er 
wandelingen langs Edgeøya.

Dag 9: Hornsund-gebied.
Vroege Nederlandse ontdekkingsreizigers noem-
den dit eiland Spitsbergen, wat betekent ‘puntige 
bergen’. Er zijn 14 flinke gletsjers in dit gebied, 
evenals mogelijkheden om zeehonden, beluga-
walvissen en ijsberen te spotten.

Dag 10: Bel Sund, Svalbard.
De zeestromingen maken dit gebied iets warmer 
dan andere gebieden in de archipel, wat te zien is in 
de relatief weelderige vegetatie. Tijdens het varen 
over de zijfjorden van Bellsund, kun je toendra 
verkennen waar rendieren graag voeden.

Dag 11: Longyearbyen.
Elk avontuur, hoe groots ook, komt ten einde. U stapt 
van boord in Longyearbyen voor uw vlucht naar 
huis, Aankomst dezelfde dag in Nederland.

11-daagse cruisevakantie met de m/v Hondius

Vertrekdata 4, 13, 22 en 31 juli 2019 

Indicatieprijs per persoon € 6.795,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Longyearbyen • Luchthavenbelasting en 

havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Transfers voor 

de cruise. • 1 overnachting in Longyearbyen voor de cruise in 

een luxe hotel op basis van logies/ontbijt. • 9 overnachtingen 

aan boord van de m/v Hondius op basis van volpension in een 

buitenhut met venster.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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NOORDPOOL | HAPAG-LLOYD Cruises | MS BREMEN

AROUND ICELAND
Een adembenemende cruise: de MS BREMEN gaan het koninkrijk van vuur en ijs binnen - een rijk van machtige vulkanen, donderende watervallen, 

Noordse natuur en een rijke geschiedenis.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Reykjavik 
via Kopenhagen. Bij aankomst transfer naar 
uw hotel voor 1 overnachting. De noordelijkste 
hoofdstad van de wereld is de thuisbasis van meer 
dan de helft van de totale bevolking van het eiland.

Dag 3-6: De Zuid- en Oostkust van IJsland; Heimaey, 
Djupivogur , Eskifjoerdur , Bakkagerdi.
U ontdekt IJsland met de MS BREMEN, langs actieve 
vulkanen en ruige eilanden, door diepe fjorden en 
naar pittoreske dorpjes. De cruise start met de 
Westman-eilanden, gelegen op bijna 10 km voor 
de zuidkust. Heimaey, het grootste eiland, werd 
verwoest door een vulkaanuitbarsting in 1973. 
Vandaag zal een eilandtour door Heimaey het 
hart van elke ontdekkingsreiziger verwarmen. 
Bewonder de natuurlijke contrasten van bovenaf 
met vlucht boven vulkanen en watervallen; tapijten 
van groen mos en gletsjerrivieren. Het hoofdeiland 
zal u ook aanspreken terwijl u elke dag van de 
cruise de intensiteit en schoonheid van de natuur 
ervaart. Djupivogur, in de regio van de zelden 
bezochte oostelijke fjorden. Start vanaf hier uw 
gletsjeravontuur naar Vatnajoekull, de grootste 
gletsjer van IJsland op ongeveer 8.000 km². Het zijn 
de papegaaiduikers die hier lijken te “heersen”, ze 
leven hier met duizenden en er is een goede kans 
om ze waar te nemen. Het zal meer en meer als een 
expeditie aan boord gaan voelen terwijl MS BREMEN 
op weg gaat naar de noordkust van IJsland. Op het 
moment van je cruise, zijn er ook genoeg kansen 
om de reuzen van de zeeën te ervaren, zoals 
bultruggen, gewone vinvissen en orka’s die na de 
winter terugkeren naar het noorden.

Dag 7-8: De Noordkust van IJsland; Akureyri, 
Grimsey , Siglufoerdur. In Akureyri, gelegen aan 
de oevers van de Eyjafjoerdur fjord, beroemd om 

zijn botanische tuinen, zult u een echt noordelijk 
juweeltje ontdekken. Als u vanuit de lucht het 
bizarre en spectaculaire vulkanische landschap 
van Askja ziet, voelt t alsof u op een andere planeet 
bent. Een meer actieve manier om de natuur hier 
te ervaren is door met IJslandse paarden op pad te 
gaan die beroemd zijn om hun vriendelijke houding. 
De ontdekkingstocht van de MS BREMEN neemt u 
vervolgens mee naar een magische bestemming 
op ongeveer 40 km van het hoofdeiland: Grimsey in 
de noordpoolcirkel. Grote kolonies vogels nestelen 
op de steile kliffen die in de zee duiken en u komt 
er dichtbij met een zodiac-landing. Tijdens een 
wandeling leggen uw experts u graag uit hoe u de 
verschillende soorten kunt herkennen. 

Dag 9-11: De Westkust van IJsland; Isafjoerdur, 
cruising off Latrabjarg, Flatey , Stykkisholmur.
De westkant van het eiland wacht op u, met zijn 
diep gegroefde kust en hoge bergen. Het natuurlijke 
landschap van Isafjoerdur wordt gekenmerkt door 
afgelegen ligging en rust. Dit vissersdorpje gebouwd 
op een zandbank, barst van de geschiedenis. 
Een boottocht brengt u naar een gebied dat 
wordt bevolkt door talloze eidereenden, zwarte 
zeekoeten en noordse sterns. Wandelen op het 
eiland Flatey behoort ook tot de mogelijkheden. Na 
aankomst met de zodiac kunt u zich vergapen aan 
de romantische, kleurrijke geschilderde houten 
huizen en de grootste aalscholvervolk van IJsland. 
Het schiereiland Snaefellsnes is een paradijs voor 
geologen en vulkanologen. Het wordt gedomineerd 
door de vulkaan Snaefellsjoekull, bedekt met ijs en 
sneeuw en stijgt bijna 1.500 m. Jules Verne beschrijft 
de krater als het startpunt van een reis naar het 
centrum van de aarde. Voor u is het het afsluitende 
hoofdstuk van deze IJsland expeditie, gevormd door 
de natuur en, zonder twijfel, onvergetelijk. U komt 

aan in Reykjavik en vliegt vandaag weer terug naar 
Nederland.

11-daagse cruisevakantie met de MS BREMEN

Vertrekdatum 12 juni 2019 (Duitstalige cruise)

Indicatieprijs per persoon € 5.795,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Reykjavik • Luchthavenbelasting en 

havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Transfers voor 

de cruise. • 1 overnachting in Reykjavik voor de cruise in een 

luxe hotel op basis van logies/ontbijt. • 9 overnachtingen aan 

boord van de MS BREMEN op basis van volpension, een gevulde 

minibar in een buitenhut met venster.
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HANSEATIC nature | HAPAG-LLOYD Cruises | NOORDPOOL

EXPEDITION CANADIAN ARCTIC
Adembenemende ijsfjorden en buitengewone flora en fauna - de wilde schoonheid van het noordpoolgebied zullen ervoor zorgen dat 

de harten van ontdekkingsreizigers sneller zullen kloppen.

Dag 1: Vliegreis van Düsseldorf naar Kangerlussuaq, 
Groenland. Inscheping aan boord van de HANSEATIC 
nature.

Dag 2: Cruisedag op zee.

Dag 3: Uummannaq, westkust van Groenland.
Verken het hoge noorden en ga op weg naar de 
adembenemende poolvlakten met de HANSEATIC 
nature. In Groenland, zal Uummannaq u begroeten 
met haar kleurrijke huizen.

Dag 4: Cruise dag op zee.

Dag 5-8: North Canadian Arctic; Baffin Island, Devon 
Island, Ellesmere Island, Jones Sound.
Ervaar de cultuur en geschiedenis van de 
Inuïten in Pond Inlet op Baffin Island. U wordt 
hartelijk verwelkomd door de bewoners van 
deze traditionele nederzetting, in de besneeuwde 
omgeving van Eclipse Sound. Zodiacs zijn de enige 
manier om deze regio te verkennen, inclusief Devon 
Island, ‘s werelds grootste onbewoonde eiland. 
Glanzend blauw ijs wordt weerspiegeld in het 
kristalheldere water en met een beetje geluk ziet 
u enkele machtige muskusossen. Het schip gaat 
verder noordwaarts, naar het eiland Ellesmere. In 
de heldere polaire lucht, biedt cruisen door Jones 
Sound unieke Arctische panorama’s.

Dag 9: Cruisedag op zee.

Dag 10: Pim Island; Nares Strait.
Een stilte hangt in de lucht en wordt enkel 
onderbroken door een barst van gletsjerijs. Uw 
expeditieschip bereikt het eiland Pim, dat erg 
populair is bij ijsberen en poolvossen. Vanaf hier 
bepaalt het ijs de koers. 

Dag 11-14: Cape Constitution, Siorapaluk, Qaanaq, 
Cape York, noorwestkust van Groenland.
Siorapaluk, de meest noordelijke nederzetting van 
Groenland, is een afgelegen plaats aan de rand van 
Smith Sound. De ongeveer 80 inwoners verdienen 
hun brood met jagen en vissen. In Cape York, gaat u 
aan boord van de zodiacs om het ijskoude landschap 
verder te verkennen.

Dag 15: Cruisedag op zee.

Dag 16-17: Ilulissat, Disko Bay, Sisimiut, westkust 
van Groenland.
U gaat door de Vaigat Straat, vaart naar Ilulissat en 
komt bij een ander hoogtepunt van uw expeditie; 
zelfs de ervaren reiziger wordt sprakeloos bij 
het zien van het imposante ijsfjord. Ervaar gigan
tische ijsformaties in de beroemde Diskobaai: 
enorme ijsblokken die de gletsjer in de zee hebben 
afgebroken, een van de meest indrukwekkendste 
taferelen op Groenland. Een magische wereld 
van blauw en wit ontdekt u vanuit uw zodiac. Uw 
expeditie in het Canadese Arctische gebied eindigt 
weer in Kangerlussuaq. 

Dag 18: Kangerlussuaq, Groenland. Einde van uw 
cruise en terugvlucht naar Düsseldorf.

18-daagse cruisevakantie met de HANSEATIC nature

Vertrekdatum 12 augustus 2019 (Duitstalige cruise)

Indicatieprijs per persoon € 12.195,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis van Düsseldorf naar Kangerlussuaq en v.v. via de 

rederij. • Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive 

Lounge op Schiphol. • Aansluitende transfers voor en na de 

cruise. • 16 overnachtingen aan boord van de HANSEATIC 

nature op basis van volpension, een gevulde minibar, in een 

buitenhut met venster. 

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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WERELDCRUISE | Silversea | Silver Whisper

THE TALE OF TALES - 
Stap aan boord van Silver Whisper om de schoonheid van Indonesië, de extremen van Japan en China en de verschillende culturen van Afrika te 

ontdekken; de kusten van Australië, de parels van de Indische Oceaan en de ongetemde pracht van de wildernis van Kenia, Tanzania en Madagascar. 

Van de Golden Gate in San Francisco tot het iconische klokkenspel van de Big Ben, valt er alleen maar te ontdekken en te genieten.
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Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar San Francisco, 
Privétransfer van luchthaven naar hotel.  Met zijn 
ontelbare heuvels en spectaculaire baai, betovert 
San Francisco met een natuurlijke schoonheid en 
levendige wijken. Inscheping, vertrek 18.00 uur (dag 2)
Dag 3-9: Cruisedagen op zee

Dag 10-11: Nuku Hiva, Frans Polynesië, 08.00-18.00 
uur en 1 zeedag. Auteur Melville vatte Nuku Hiva samen 
als een ‘land met een onbeschrijflijke schoonheid’. 
Met torenhoge bergen en een van ‘s werelds hoogste 
watervallen is Nuku Hiva rijkelijk gezegend. 

Dag 12-16: Frans Polynesië; Rangiroa, Moorea en 
Bora Bora en 1 zeedag. Het zien van haaien tijdens 
bijna elke duik maken deze eilanden tot een populaire 
duikbestemming. Soms komt er een tonijn voorbij 
of worden dolfijnen gehoord die net buiten het 
zicht klappen. Papeete (Tahiti), verbluffende zwarte 
stranden zijn het vulkanische erfgoed van het eiland 
en groene bergen nodigen uit voor een wandeling. Het 
uitspreken van de naam Bora Bora is al genoeg om 
naar adem te snakken en te denken aan blauw water, 
sprankelende witte stranden en palmbomen. 

Dag 17-24: Rarotonga (Cook Eilanden) Neiafu, 
Tonga, cruisedagen op zee en het passeren van de 
datumgrens. Het leven is relaxed op Rarotonga. Hoewel 
tal van witte zandstranden uitnodigen om te luieren, 
kunt u hier snorkelen, paardrijden, fietsen en vissen. 
Neiafu is de hoofdstad van Tonga. Het hoogste punt is 
Mount Talau en het water nodigt uit om te snorkelen. 

Dag 25-28: Auckland, Nieuw Zeeland en 3 zeedagen.
Ook wel de ‘City of Sails’ genoemd. Aan de oostkust ligt 
de Waitemata-haven, een recreatiegebied met kleine 
eilandjes waar veel Aucklanders ‘ronddobberen op 
hun boten’. Een fijne stad met alles binnen handbereik. 

Dag 29-41: Sydney, Brisbane, Cairns en Darwin; 
Australië, Cruisedag op zee (9). Gezegend met 
verblindende stranden en een zonnig klimaat, is 
Sydney een van de mooiste steden op de aarde. 
De twee symbolen van Sydney zijn Harbour Bridge 
en het Opera House. De talrijke parken in Brisbane 
tonen in het voorjaar een overvloed aan kleurrijke 
bougainvillea-bloesems. Cairns is een stad met 
ongerepte regenwouden en gouden stranden. Het is 
de toegangspoort tot het Great Barrier Reef. Darwin 
is een multiculturele stad en vernoemd naar de 
beroemde wetenschapper Charles Darwin. 

Dag 42-45: Komodo, Bali; Indonesië en 2 zeedagen.
Boegbeeld van Komodo is de komodovaraan, soms wel 
drie meter lang, die alleen hier voorkomt. Ook heeft 
het eiland een grillig karakter, door het vulkanische 
gesteente. Bali heeft het allemaal: stranden, vulkanen, 
terras vor mige rijstvelden en prachtige duikplekken.

Dag 46-49: Sandakan; Maleisië, Manilla; Filipijnen en 2 
cruisedagen op zee. Sandakan ligt in het noordoosten 
van Sabah. Op een heuvel staat de Puu Jih Shih 
boeddhistische tempel met een fantastisch uitzicht 
op de stad en de kust. Het is ook de startplaats voor 
tochten naar het Oerang Oetan Opvangcentrum en het 
‘Turtle Island’. In Manilla vindt u de San Agustin-kerk 
en het Fort Santiago, een legendarische citadel en 
militaire gevangenis.

Dag 50-53: Kaohsiung, Keelung; Taiwan en 2 zeedagen.
Kaohsiung is de op één na grootste stad van Taiwan.
In het Fo Guang Shan-klooster ziet u een hal vol 
Boeddha’s en maakt u kennis met de spiritualiteit van 
het tempelleven. In de grote havenstad Keelung kijkt u 
uw ogen uit naar de architectuur van hoofdstad Taipei, 
met een reusachtige bamboetoren als blikvanger.
 

Dag 54-60: Osaka, Tokyo; Japan en 5 cruisedagen 
op zee. Van Minami’s neonverlichte Dotombori 
en historische Tenno-ji tot wolkenkrabbers en 
ondergrondse winkel la byrinten van Kita, is Osaka 
een stad die klopt op zijn eigen unieke ritme. Het is de 
bakermat van een aantal van de beste gerechten van 
Japan. Uitgestrekt, hectisch en eindeloos fascinerend, 
is Tokyo, de hoofdstad van Japan, een stad van 
contrasten. Heiligdommen en tuinen zijn rustige 
plekken tus sen beroemde drukke straten. 

Dag 61-69: Shanghai, Hong Kong; China en 7 
cruisedagen op zee. Gelegen aan de oevers van de 
Yangtze-rivierdelta in Oost-China, is Shanghai de 
grootste stad van de Volksrepubliek China en een van 
‘s werelds drukste havens. Vele Chinese tuinen zijn 
te bewonderen in de stad als ook honderden jaren 
oude Chinese tempels. De beste plek om Hong Kong 
te bewonderen is vanaf de Victoria Peak, het hoogste 
punt op Hong Kong Island: geniet van de vergezichten,  
en glinsterende wolkenkrabbers. 

Dag 70-72: Ho Chi Minh City; Vietnam en 2 zeedagen.
Ook wel bekend als Saigon. De nadrukkelijke 
aanwezigheid van de Fransen gaf het de bijnaam 
Parijs van de Oriënt, met brede boulevards.

Dag 73: Singapore; 08.00-18.00 uur. Een vroegere 
Britse kolonie, nu een onafhankelijke eilandstaat, die 
zich heeft ontwikkeld tot een van ‘s werelds meest 
welvarende landen. 

Dag 74-77: Port Klang, Maleisië en 3 zeedagen.
Een stad met cultureel kleurrijke wijken gewijd aan 
Chinese, Maleis en Indiase gemeenschappen.

Dag 78-81: Trincomalee, Colombo; Sri Lanka en 2 
cruisedagen op zee. Trincomalee heeft twee UNESCO 

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/109/
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Silver Whisper | Silversea |WERELDCRUISE

134 DAYS WORLDCRUISE 2019
Deze wereldcruise kan ook in segmenten worden geboekt - Vraag ons naar de mogelijkheden!

Werelderfgoedlocaties. De oude stad Polonnaruwa 
met zijn indrukwekkende ruïnes en standbeelden en 
Sirigiya met de leeuwenrots, een reusachtige rots met 
wel 1200 treden die de moeite van het beklimmen 
waard zijn. De hoofdstad van Sri Lanka, Colombo, biedt 
goede musea, parken en prachtige boeddhistische 
tempels die alle een bezoek waard zijn. 

Dag 82-84: Malediven en 2 cruisedagen op zee.
De 1200 eilanden zijn verspreid over 26 atollen, waar 
u zelden meer dan een paar stappen van het strand 
verwijderd bent.

Dag 85-88: Praslin, Mahé; Seychellen en 2 zeedagen.
Vallée de Mai, UNESCO Werelderfgoed, is de enige 
plaats ter wereld waar de beroemde Coco de Mer, ‘s 
werelds zwaarste kokosnoot rijkelijk in het wild groeit.
Als jade juwelen in de Indische Oceaan, worden de 
meer dan 100 eilandjes Seychellen vaak beschouwd 
als de Hof van Eden. Geniet hier van adembenemende 
vergezichten, ruige bergen, lagunes, koraalatollen, 
prachtige stranden en afgelegen baaien.

Dag 89-96: Mombassa, Kenia; Zanzibar, Mayotte, 
Madagaskar en 4 cruisedagen op zee.
Bezoek de oude stad van Mombassa met zijn 
smalle straatjes vol met kleine winkeltjes en soeks. 
Zanzibar, Bekend als het ‘Spice Island’ voor de 
export van kruidnagel. Bezoek hier ook de mooie 
zandstranden, ongerepte regenwouden en kleur rijke 
koraalriffen. Mayotte, onderdeel van de Comoren. 
Nosy Be, op Madagaskar is een afgelegen en exo ti sche 
bestemming met verlaten stranden. Het vrucht bare 
eiland is het centrum voor de productie van par fum 
van de ylang-ylang-bomen. De bedwelmende geur van 
hun bloemen geeft Nosy Be de naam ‘Perfumed Isle’. 

Dag 97: Maputo, Mozambique; 13.0019.00 uur 

Dag 98-105: Richards Bay, Durban, East London, 
Kaapstad; Zuid-Afrika en 3 cruisedagen op zee. 
Zuid-Afrika is synoniem voor wildparken. Hoewel u 
niet de volledige ‘Big Five’ zult zien, is het Richards 
Bay Game Reserve een lagune met fascinerende 
fauna. Nijlpaarden, krokodillen en honderden soorten 
vogels, waaronder de roodrugpelikaan en flamingo’s.
Durban is een grote stad met een langgerekt gouden 
zandstrand en stadsparken. De toegangspoort tot 
de Wild Coast, East London, werd gebouwd rond de 
monding van de Buffalo River, die de enige rivier
haven van Zuid-Afrika vormt. Onbetwist hoog staat 
Kaapstad in de wereldranglijst van mooiste steden. 
De ligging aan zee en aan de voet van de Tafelberg is 
ongeëvenaard en vanuit elk perspectief onvergetelijk. 
Maak een uitstap naar het Robbeneiland waar 
Nelson Mandela door het apartheidsregime werd 
vastgehouden.

Dag 106-110: Walvisbaai, Namibië en 4 zeedagen. 
Het zuurstofrijke water van Walvisbaai is vooral 
domein van zeerobben, dolfijnen en flamingo’s.

Dag 111-114: Sao Tomé, Togo, Ghana en 1 zeedag.
São Tomé is een weelderig tropisch paradijs dat ook 
wel wordt geassocieerd met de Stille Zuidzee. De sfeer 
is hier merkbaar luxe en het is een bedwelmende mix 
van zon, zee, lucht en een overvloedige vegetatie. Het 
voormalige ‘Juweel van West-Afrika’, Togo biedt een 
aantal prachtige stranden en exporteert zijn heerlijke 
cacao, koffie en pijnboompitten naar heinde en verre. 

Dag 115-122: Ghana, Gambia, Senegal en 6 zeedagen. 
De naburige witte zandstranden zijn ongerept en 
tonen de rijke verscheidenheid aan visetende vogels, 
blauwvoetgenten en ijsvogels, op zoek naar de 
vissen in en rond het blauwe water langs de kust. Het 
dagelijkse leven in Banjul is kleurrijk en een prima 

uitvalsbasis voor vogelspotters. Kleurrijk en sfeervol 
is Dakar, in contrast met het zwarte verleden. 

Dag 123-128: Casablanca, Sevilla, Lissabon en 2 
zeedagen. Casablanca is de meest moderne stad 
van Marokko. Deze prachtige Spaanse stad Sevilla 
is de thuisbasis van Flamenco en drie UNESCO-
Werelderfgoedplaatsen. Een geweldige entree over de 
Taag naar Lissabon met als historische voorbode de 
Torre de Belém. Ga dan op zoek naar de Portugese 
ziel, die u bij uitstek in de fado hoort en beleeft. 

Dag 129-132: Bilbao (Spanje) en Bordeaux (Frankrijk) 
en 2 cruisedagen op zee. Zegt u Bilbao, dan zegt u 
Guggenheim.  Bordeaux, La Cité du Vin. 

Dag 133-134: Saint Malo, Frankrijk en Londen. 
Het romantische St-Malo, ook wel de ‘piratenstad’ 
genoemd. Er is een einde gekomen aan uw cruise in 
Londen (Greenwich). Terugvlucht naar Amsterdam.

134-daagse wereldcruise met de Silver Whisper

Vertrekdatum 5 januari 2019 

Indicatieprijs per persoon € 53.095,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar San Francisco en terug vanaf Londen • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise. • 1 overnachting 

in San Francisco voor de cruise in een 5* hotel op basis van 

logies/ontbijt. • 132 overnachtingen aan boord van de Silver 

Whisper op basis van all inclusive in een suite met venster.

Sri Lanka, ColomboSuite met balkon
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WERELDCRUISE | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Mariner

A WORLD OF LUXURY -
Cruise in 135 dagen de wereld rond in alle luxe en comfort aan boord van de Seven Seas Mariner. Vertrek vanuit Florida voor een waanzinnige 

wereldcruise waarin u maarliefst 6 continenten aandoet in meer dan 30 landen en 66 havens en er meer dan 300 excursies inbegrepen zijn 

om zo alle bestemmingen te ontdekken.
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Dag 1-3: Vliegreis van Amsterdam naar Miami. 
Bij aankomst privétransfer naar uw hotel voor 1 
overnachting op basis van logies/ontbijt. Inscheping 
op dag 2. U begint uw reis met een cruisedag op zee.
 
Dag 4-6: George Town (Kaaimaneilanden) en 
Cartagena (Colombia) en 1 zeedag. In 1503 heeft 
Columbus George Town ontdekt en omdat de enige 
bewoners schildpadden waren, werden de eilanden 
Las Tortugas genoemd. Cartagena laat een mooi 
samengaan zien van de Oude en de Nieuwe Wereld. 

Dag 7-8: Panama Kanaal (Doorvaart) en zeedag.
Doorvaart door het 81 km lange Panamakanaal. 
 
Dag 9-11: Puntarenas (Costa Rica), San Juan del 
Sur (Nicaragua) en Puerto Quetzal (Guatemala).
Costa Rica is een bergachtig land met pieken van 
wel 4.000m en een opeenvolging van prachtige 
witte zandstranden. Van een dromerig vissersdorp 
werd San Juan de Sur een kleurrijke en geliefde 
vakantiebestemming met een ontspannen sfeer. 
Puerto Quetzal dankt haar naam aan een vogel uit 
de tijd van de oude Maya’s, de quetzal, het nationale 
symbool van Guatemala. 

Dag 12-16: Zihuatanejo, Cabo San Lucas (Mexico) 
en 3 zeedagen. Ontdek het oude Mexicaans 
vissersdorpje aan een kleine baai met prachtige 
beschermde stranden, Zihuatanejo. Uit zee oprij
zen de rotsformaties en baaien met verlaten 
strand jes sieren de kust van Cabo San Lucas. 
 
Dag 17-25: San Diego, San Francisco en 6 zeedagen.
Ontdek de hoogtepunten van het levendige centrum 
van San Diego tijdens een wandeling door de stad 
en geniet van prachtige uitzichten op de haven met 
de vele marineschepen. Met zijn ontelbare heuvels 

betovert San Francisco u met een natuurlijke 
schoonheid en levendige wijken. 

Dag 26-33: Hawaiiaanse Eilanden en 4 zeedagen.
Hoge golven, surfen, prachtige stranden, vulkanen 
en een indrukwekkende natuur. Oahu met het 
beroemde Waikiki Beach en Pearl Harbor; Maui 
met natuurlijke schatten, vulkanen en spectaculaire 
stranden en op het grootste eiland de Pana’ewa Zoo. 

Dag 34-41: Frans Polynesië en 2 zeedagen.
Een paradijs in de Stille Zuidzee. Het prachtige 
vulkanische eiland Nuku Hiva met watervallen 
en rivieren. De Fakarava-atol en Moorea met 
spectaculaire baaien. Tahiti, met Papeete als 
hoofdstad, waar eilanden omzoomd met prachtige 
stranden en een turkooizen oceaan wachten om uw 
geest tot rust te brengen. Tot slot Bora Bora waar 
rieten houten hutten boven het ondiepe, heldere 
zeewater uitsteken. 

Dag 42-48: Pago Pago (Samoa), Lautoka (Fiji) 
en 3 zeedagen. Ontdek verleidelijke turkooizen 
lagunes, serene tropische stranden, watervallen en 
weelderige regenwouden.Ook wordt tijdens deze 
dagen de datumgrens gepasseerd. De Fijiarchipel 
bestaat uit kleine atollen en met bossen bedekte 
eilanden van vulkanische oorsprong.
 
Dag 49-55: Auckland, Rotorua, Napier en Wellington 
(Nieuw Zeeland) en 3 zeedagen. Auckland; De ‘City 
of Sails’ , een fijne stad met alles binnen handbereik: 
stranden en bossen. Tauranga heeft verschillende 
historisch belangrijke wijken om tijdens een 
wandeling te bekijken. Wandel langs Victoriaanse 
gotische gebouwenin Wellington, bezoek de 
prachtige botanische tuinen, neem de kabelbaan 
naar de berg voor een fantastisch uitzicht. 

Dag 56-58: Sydney, Brisbane, Airlie Beach, Cairns, 
Cooktown en Darwin (Australië) en 6 zeedagen.
Gezegend met verblindende stranden en een 
zonnig klimaat, is Sydney een van de mooiste 
steden op aarde. De twee symbolen van Sydney zijn 
Harbour Bridge en het Opera House. Cairns is een 
kosmopolitische stad geflankeerd door ongerepte 
regenwouden en gouden stranden. Het is de 
toegangspoort tot het Great Barrier Reef. Darwin, 
vernoemd naar de beroemde wetenschapper 
Charles Darwin, heeft een prachtige kustlijn en is 
aan drie kanten omringd door de Timorzee.
 
Dag 70-75: Benoa en Surabaya (Indonesië), 
Singapore en 1 zeedag. Bali heeft het allemaal: 
stranden, vulkanen, terrasvormige rijstvelden, 
bossen, surfen, golfen en duikplekken van 
wereldklasse. In de miljoenenstad Surabaya is 
een groot hoofdstuk van de Nederlandse koloniale 
geschiedenis geschreven, op de omringende 
suikerriet, koffie en tabaksplantages en tijdens 
de onafhankelijkheidsstrijd. Een vroegere Britse 
handelskolonie, nu een onafhankelijke eilandstaat. 
Singapore heeft zich ontwikkeld tot een van ‘s 
werelds meest welvarende landen.

Dag 76-81: Kuala Lumpur, Penang, Langkawi 
(Maleisië), Phuket en 2 zeedagen. Kuala Lumpur, 
een stad met cultureel kleurrijke wijken gewijd 
aan Chinese, Maleis en Indiase gemeenschappen. 
Penang is de toegangspoort tot Maleisië en de 
oudste Britse nederzetting van het land. Verken 
de ontspannen charme van Langkawi met zijn 
vissersdorpjes en vredige rijstvelden. Langkawi 
heeft kleurrijke mythen en legendes, dramatische 
bergen en uitgestrekte, ongerepte stranden. 

Dag 82-91: Colombo (Sri Lanka), Cochin, Mangalore, 

Balkon suite

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/159/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/159/


91 - SILVERJET VAKANTIES

Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas Cruises | WERELDCRUISE

135 DAYS WORLDCRUISE 2020
De luxe Seven Seas Mariner neemt niet meer dan 700 passagiers mee, heeft enkel en alleen suites met een balkon en het schip 

heeft in 2018 een volledige upgrade gehad. 

Goa, Mumbai (India) en 3 zeedagen. De musea, 
parken en prachtige boeddhistische tempels in 
Colombo; een boeiende samensmelting van kleuren 
en culturen. Cochin is een van de grootste en oudste 
havens aan de westkust. De stad Mangalore heeft 
een rijk historisch verleden; 11eeeuwse tempels, 
fantastische stranden met kokospalmen, musea en 
vuurtorens. Geniet van de prachtige oude Portugese 
en hindoeïstische stad Goa bezaaid met levendige 
tempels en majestueuze kerken. Mumbai, een 
stad van uitersten. Hier vindt u alles, van sappig 
straatvoedsel tot haute cuisine, goedkope bazaars 
tot de beste haute couture en vernederende 
armoede tot onthutsend vermogen.

Dag 92-102: Muscat, Salalah, Khasab (Oman), 
Fujairah, Dubai, Abu Dhabi (V.A.E.) en 4 zeedagen.
Muscat, met indrukwekkende bezienswaardigheden 
als het fort Bait Al Falaj, het operahuis, de 
stadspoort en tal van moskeeën. Fujairah-stad heeft 
nog veel opvallende getuigenissen van het culturele 
erfgoed in de vorm van moskeeën en forten. Dubai 
is een buitengewoon moderne en bruisende stad, 
op allerlei terreinen een stad van superlatieven en 
heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een favoriete 
bestemming. Abu Dhabi is de grootste staat van de 
zeven emiraten. Het schiereiland Musandam heeft 
een fjordenkust, met ruige, kale bergen. In Khasab 
zelf zijn het kasteel en het fort een bezoek waard.

Dag 103-106: Aqaba (Jordanië), Safaga (Egypte) en 
1 zeedag. Aqaba is een slaperig vissersdorp met een 
lang en historisch verleden. Tegenwoordig startpunt 
voor een bezoek aan Petra, de belangrijkste 
historische attractie. In Luxor (Safaga), aan de 
overkant van de Nijl bevindt zich de beroemde 
Vallei der Koningen met het prachtige graf van 
Toetanchamon en de enorme mortuariumtempel 

van koningin Hatshepsut. Maak een jeepsafari door 
de woestijn naar een bedoeïenen nederzetting en 
geniet van de dramatische schoonheid van een 
zonsondergang in de woestijn.

Dag 107-110: Passage Suez Kanaal, Jeruzalem en 
1 zeedag. Het Suezkanaal verbindt de Middellandse 
Zee verbindt met de Rode Zee en is de grenslijn 
tussen Afrika en Azië. Haifa dient als belangrijke 
toegangspoort tot de Bijbelse en historische 
bezienswaardigheden van Jeruzalem.
 
Dag 111-113: Kusadasi (Turkije), Athene en 1 
zeedag. Kusadasi was oorspronkelijk een kleine 
haven en is nu de toegangspoort naar Efeze, een 
van de grootste en belangrijkste archeologische 
en religieuze vindplaatsen van de oudheid. De 
marmeren monumenten van de Akropolis, die 
majestueus boven de stad uitrijzen, vormen het 
symbool van het verleden van de stad Athene. 

Dag 114-117: Taormina, Sorrento, Rome, Florence 
(Italië). Gelegen boven de zee met uitzicht op de 
imposante vulkaan de Etna werd Taormina een 
toevluchtsoord voor buitenlandse kunstenaars 
en schrijvers. Angstaanjagende ruïnes in Pompeii 
behoren tot de hoogtepunten van een bezoek 
aan Sorrento. Het Colosseum, Forum, Pantheon, 
Vaticaan, de Sixtijnse Kapel en Spaanse Trappen 
herinneren aan de erfenis van het rijke verleden 
van Rome. Florence is de meest uitgesproken 
renaissancestad van Italië. Nergens anders in Italië 
bevinden zich zoveel gebouwen uit deze periode. 

Dag 118: Monte Carlo, Monaco. De Grand Prix, de 
Rally, het casino, grote festivals, het is er allemaal. 
Dag 119-124: Barcelona, Alicante, Malaga 
(Spanje) en 2 zeedagen. Barcelona is de stad van 

kunstenaars, voetballers en levensgenieters. Veel 
musea en architectonische hoogstandjes zijn de 
moeite van een bezoek waard. Indrukwekkende 
kerken en musea maken Alicante een interessante 
bestemming om te bezoeken. De Arabische 
invloeden uit de tijd van Moorse overheersing in 
Andalusië ziet u duidelijk terug in Malaga. 

Dag 125: Ponta Delgada (Azores) en 4 zeedagen.
Een prachtig vulkanisch eiland met ongeëvenaarde 
wonderen. Geniet van het indrukwekkende 
landschap, thermale baden, natuurlijke stoombaden, 
vulkanische meren, subtropische flora, plantages 
en pittoreske stadjes.

Dag 130-133: Hamilton, Bermuda en 2 zeedagen.
Hamilton is de hoofdstad en het hart van het eiland. 
Bezoek het Bermuda Aquarium, de St. Peter’s 
Church en het St. Catherine Fort.
 
Dag 134-135: Miami, Florida; aankomst 08:00 uur.
Ontscheping, einde van uw cruise en terugvlucht. 
 
135-daagse cruisevakantie met de Seven Seas Mariner

Vertrekdatum 5 januari 2020   

Indicatieprijs per persoon €  57.945,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Miami • Luchthavenbelasting en 

havengelden. • Executive Lounge op Schiphol. • Luxe 

privétransfers voor de cruise • 1 overnachting in Miami voor 

de cruise in een 5* hotel op basis van logies/ontbijt. • 132 

overnachtingen aan boord van de Seven Seas Mariner op basis 

van all inclusive in een suite met balkon.

INCLUSIEF DIVERSE EXCURSIES IN ELKE HAVEN



92 - SILVERJET VAKANTIES

OOSTKUST USA | Silversea | Silver Spirit

CANADA & NEW ENGLAND
Wolkenkrabbers, trendy winkels en topmusea in New York afgewisseld met de spectaculaire natuur van Nova Scotia. 

Een perfecte combinatie van cultuur en steden en de prachtige natuur tijdens de Indian Summer.

Dag 1: Vliegreis van Amsterdam naar New York
U vliegt rechtstreeks met KLM naar New York. Op de 
luchthaven wordt u opgehaald en per privétransfer 
naar uw hotel gebracht waar u de komende nacht 
zult verblijven op basis van logies en ontbijt. Van de 
wolkenkrabbers op Wall Street tot het neonlicht op 
Times Square tot de groene paden van Central Park, 
New York City straalt een onstuitbare energie uit. 
Musea van wereldklasse en onvergetelijke iconen 
zoals het Vrijheidsbeeld lonken.

Dag 2: New York, inscheping, vertrek om 18.00 uur.
Uitgerust van de vliegreis brengt uw privéchauffeur 
u naar de Silver Spirit de haven van New York.
Vertrek om 18.00 uur.

Dag 3: Newport, 08.0012.30 uur.
De diepwaterhaven zorgde voor succes als een 
toonaangevende koloniale haven, en een bouw-
hausse produceerde honderden huizen en vele 
bezienswaardigheden die nog steeds bestaan.

Dag 4: Portland, Maine; 13:3021:30 uur.
De grootste stad van Maine, werd gesticht in 1632 
op het schiereiland Casco Bay. Het floreerde snel 
door de scheepsbouw en al snel was Portland een 
kosmopolitische stad.

Dag 5: Bar Harbor, Maine; 08:0014:00 uur.
Mount Desert Island en de charmante havenstad 
Bar Harbor hebben een onschatbare waarde van 
schoonheid en blijven onaangetast door de tijd. De 
uitzichten op groene bossen en ruige valleien vanaf 
het prachtige uitkijkpunt op de Cadillac berg blijven 
spectaculair, en het ruige kustlijnlandschap is nog 
steeds zo inspirerend als dat het ooit was. Maak een 
mooie rit door enkele van de meest spectaculaire 
landschappen van Maine.

Dag 6: Halifax, Nova Scotia, Canada; 08:0018:00 
uur. De doedelzakken heten u een warm welkom in 
Halifax, de hoofdstad van Nova Scotia en de meest 
Schotse stad van alle grote steden van Canada. 
Nova Scotians beweren dat ze de meest frisse lucht 
en de warmste glimlach hebben van heel Canada.

Dag 7: Sydney, Nova Scotia, Canada; 12:0018:00 
uur. Als u zoekt naar een stedelijke ervaring, dan is 
dit waar u wilt verblijven: het is tenslotte de enige 
stad van het eiland.
Dag 8: Cruisedag op zee

Dag 9: Saguenay, Quebec, Canada; 13:0018:00 uur.
Net buiten Saguenay stroomt de prachtige 
Saguenay-rivier de massieve St. Lawrence-rivier 
in. De natuur is hier subliem, met buitenplaatsen 
zoals het ‘Parc National du Fjord-du-Saguenay’ met 
panoramische vergezichten en zandstranden langs 
de rivier. Blauwe walvissen zwemmen door het 
water van de machtige rivier.

Dag 10: Quebec City, Canada; 08:0023:00 uur.
Deze Franstalige hoofdstad is de enige ommuurde 
stad ten noorden van Mexico. Bezoekers komen 
voor de heerlijke en inventieve keuken en de 
opmerkelijke historie. Het heeft de grootste 
Franstalige bevolking buiten Frankrijk.

Dag 11: TroisRivieres, Canada; 08:0023:00 uur.
Tegenwoordig is het een drukke industriële 
hub, maar het heeft nog steeds aangename 
schaduwrijke straten en historische locaties; de 
ijzer en staalfabriek zijn de moeite van het bekijken 
waard. De stad is ook een goede uitvalsbasis voor 
het verkennen van de watervallen en rotswanden 
van het Parc National de la Maurice.

Dag 12-13: Montreal, Canada; Aankomst 08:00 uur
In de ochtend komt het schip aan in Montreal. Er 
is een einde gekomen aan uw cruise. De meest 
diverse metropool van Canada, Montréal, is een 
eilandstad die stijl en elegantie uitstraalt en waar 
verleden en heden dagelijks met elkaar botsen. U 
vliegt vandaag terug naar Nederland waar u de 
volgende dag aankomt.

13-daagse cruisevakantie met de Silver Spirit

Vertrekdatum 15 oktober 2018   

Indicatieprijs per persoon € 5.445,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar New York en terug vanuit Montreal. • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise. • 1 overnachting 

in New York voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 10 overnachtingen aan boord van de Silver Spirit op 

basis van all inclusive in een suite met venster.
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https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/48/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/48/


93 - SILVERJET VAKANTIES

Seabourn Quest | Seabourn | OOSTKUST USA

NEW ENGLAND & CANADIAN MARITIMES
De herfst transformeert de noordoostkust van Noord-Amerika in een verbluffende wereld van kleur. 

De bossen van Maine veranderen in levendige kleurtinten.

Dag 1-2: Vliegreis van Amsterdam naar Boston. Bij 
aankomst privétransfer naar uw hotel waar u 1 nacht 
verblijft. Een stad die trots uitstraalt in zijn verleden 
en toekomst. Fantastische winkelmogelijkheden zijn 
er genoeg en bezienswaardigheden zijn er te over. 
De kleurrijke waterkant is kunstzinnig gerenoveerd. 
Uw bezoek aan deze bloeiende metropool zal 
ongetwijfeld indruk maken. Privétransfer naar de 
haven en inscheping aan boord van de Seabourn 
Quest.

Dag 3: Bar Harbor, Maine; 07.00-16.00 uur.
Mount Desert Island en de charmante havenstad 
Bar Harbor hebben een onschatbare waarde van 
schoonheid en blijven onaangetast door de tijd. De 
uitzichten op groene bossen en ruige valleien vanaf 
het prachtige uitkijkpunt op de Cadillac berg blijven 
spectaculair, en het ruige kustlijnlandschap is nog 
steeds zo inspirerend als dat het ooit was. Maak een 
mooie rit door enkele van de meest spectaculaire 
landschappen van Maine.

Dag 4: Halifax, Nova Scotia; 12.0019.00 uur.
De doedelzakken heten u een warm welkom in 
Halifax, de hoofdstad van Nova Scotia en de meest 
Schotse stad van alle grote steden van Canada. 
Nova Scotians beweren dat ze de meest frisse lucht 
en de warmste glimlach hebben van heel Canada.
Dag 5: Cruisedag op zee.

Dag 6: Charlottetown, Prince Edward Island; 
07.00-17.00 uur. Wandel door rustige straten met 
hoge bomen en bekijk historische victoriaanse 
gebouwen. Je kunt het pittoreske stadscentrum 
eenvoudig te voet verkennen. Andere leuke 
bezienswaardigheden zijn het Confederation Centre 
of the Arts, het historische centrum en de haven.

Dag 7: Gaspé, Quebec; 10.00-17.00 uur.
Een wilde kust met kliffen, de mooie rivier de St. 
Lawrence en een ruig binnenland met een overvloed 
aan interessante fauna en flora.

Dag 8: BaieComeau, Quebec; 11.0019.00 uur.
BaieComeau ligt aan de noordelijke oever van de 
St. Lawrencerivier, in de buurt van de monding 
van de rivier de Manicouagan. Vernoemd naar 
NapoléonAlexandre Comeau, een plaatselijke na tuur
onderzoeker.

Dag 9: Saguenay, Quebec; 08.00-17.00 uur.
Net buiten Saguenay stroomt de prachtige 
Saguenay-rivier de massieve St. Lawrence-rivier 
in. De natuur is hier subliem, met buitenplaatsen 
zoals het ‘Parc National du Fjord-du-Saguenay’ met 
panoramische vergezichten en zandstranden langs 
de rivier. Blauwe walvissen zwemmen door het 
water van de machtige rivier.

Dag 10-11: Quebec City; 08.00-18.00 uur de 
volgende dag. Deze Franstalige hoofdstad is de 
enige ommuurde stad ten noorden van Mexico. 
Bezoekers komen voor de heerlijke en inventieve 
keuken en de opmerkelijke historie. Het heeft de 
grootste Franstalige bevolking buiten Frankrijk.

Dag 12: Montreal, Quebec; 07.00 uur aankomst.
De meest diverse metropool van Canada, Montréal, 
is een eilandstad die stijl en elegantie uitstraalt 
en waar verleden en heden dagelijks met elkaar 
botsen. Er is een einde gekomen aan uw cruise. U 
vliegt vandaag weer terug naar Amsterdam.

Dag 13: Aankomst in Nederland. 

13-daagse cruisevakantie met de Seabourn Quest

Vertrekdatum 8 september 2018   

Indicatieprijs per persoon € 6.025,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Boston en terug vanuit Montreal. • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise. • 1 overnachting 

in Boston voor de cruise in een 5* hotel op basis van logies/

ontbijt. • 10 overnachtingen aan boord van de Seabourn Quest 

op basis van all inclusive in een suite met venster.

Komt deze vertrekdatum u niet goed uit? Vraag ons naar de 

cruise mogelijkheden in de door u gewenste periode. Wij 

maken graag een passende offerte voor u.
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https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/160/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/160/


94 - SILVERJET VAKANTIES

ZUID-AMERIKA | HAPAG-LLOYD Cruises | MS BREMEN

SOUTH AMERICA IDYLLIC COASTLINES
Volg de geheimen van exotische bestemmingen tijdens een expeditie naar de contrasterende kustlijnen van Zuid- en Midden-Amerika. 

Met het Panamakanaal als een indrukwekkende finale.

Dag 1-3: Vliegreis van Amsterdam naar Santiago de 
Chili waar u 1 nacht verblijft. Transfer naar de haven 
van Valparaíso waar u aan boord gaat.

Dag 4: Isla Alejandro Selkirk.
Een zeldzaam bezocht en uitzonderlijk eiland wacht 
u meteen aan het begin van uw cruise. Zeer weinig 
mensen kunnen zeggen dat ze een voet hebben 
gezet op de Juan Fernandez-eilanden, die maximaal 
acht maanden per jaar onbewoond zijn.

Dag 5: Isla Robinson Crusoe
Tijdens een wandeling naar het uitkijkpunt 
Alexander Selkirk kunt u genieten van het uitzicht 
op het groene berglandschap met een dichte mantel 
van vegetatie, bestaande uit bomen en varens.
Dag 6: Cruisedag op zee.

Dag 7: Isla Damas.
Uw bezoek aan het kleine Isla Damas, het huis van 
zeevogels en pinguïns, zal volledig gewijd zijn aan 
het kijken naar wilde dieren. Wanneer u van de Isla 
Chanaral vaart, kunt u uitkijken naar zeehonden, 
pelikanen en zeeleeuwen.
Dag 8: Cruisedag op zee

Dag 9: Iquique, Chili.
Een wandeling door het historische centrum van 
Iquique biedt een fascinerend contrast. 
Dag 10: Cruisedag op zee.

Dag 11: Paracas, Peru.
Met veel zeeleeuwen, jan-van-genten en pelikanen 
maken indrukken van de dieren het plaatje compleet 
in het dierenparadijs van de Islas Ballestas .

Dag 12: Callao (Lima), Peru.
Lima, de Stad der Koningen. Vanaf de oprichting in 

1535 tot vandaag, blijft het een van de belangrijkste 
steden in heel Zuid-Amerika. De oude gebouwen uit 
de vroegste koloniale tijd rond de Plaza de Armas 
contrasteren sterk met de hoge moderne torens.

Dag 13: Salaverry (Trujillo), Peru.
Tweeduizend jaar geleden werd ten noorden van 
Salaverry van lemen stenen een Chimú-heiligdom 
gebouwd waarvan de resten nog altijd te zien zijn.
Dag 14: Cruisedag op zee.

Dag 15: Isla de Plata, Ecuador.
Wat u zeker zult zien is de rijke fauna, waaronder de 
blauwvoetgent en roodkopgier.
Dag 16: Cruisedag op zee

Dag 17: Utria National Park, Colombia.
De natuurlijke diversiteit zet zich voort in de vrijwel 
ongerepte regenwouden van het Utria National 
Park. Tropische vogels, reptielen en landzoogdieren.

Dag 18: Gulf of San Miguel, Panama.
Ontdek het groene hart van Panama vanuit een 
speciaal perspectief in de Golf van San Miguel: 
traditionele boten brengen u naar de Darien-jungle, 
het grootste aaneengesloten regenwoud in Midden-
Amerika. In deze gevarieerde habitat ontmoet u de 
Embera-stam en leert u over hun manier van leven.

Dag 19: Panamakanaal, Colon.
Het Panamakanaal, een legendarische structuur 
vol geschiedenis en verhalen om te vertellen. De 
kanaalroute betekende een verkorting van ruim 
10.000 kilometer op de route New York - San 
Francisco. De inspanningen die daarmee gemoeid 
zijn geweest, zowel menselijk als financieel, gaan 
het voorstellingsvermogen ruim te boven. Vooral het 
opvangen van de verschillen in getijdenwisseling 

tussen de Atlantische en de Stille Oceaan noopte tot 
technische hoogstandjes. 

Dag 20-21: Colon, Panama.
Er is een einde gekomen aan uw cruise. U vliegt 
vandaag weer terug naar Nederland waar u een dag 
later aankomt.

21-daagse cruisevakantie met de MS BREMEN

Vertrekdatum 14 maart 2019   

Indicatieprijs per persoon € 9.125,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Santiago de Chili en terug vanaf Panama • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise. • 1 overnachting 

in Santiago de Chili voor de cruise in een luxe hotel op basis 

van logies/ontbijt. • 18 overnachtingen aan boord van de MS 

BREMEN op basis van volpension, een gevulde minibar in een 

buitenhut met venster
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https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/161/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/161/
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Crystal Symphony | Crystal Cruises |NIEUW-ZEELAND

NEW ZEALAND GRANDEUR
Avontuur en cultuur komen samen op deze spectaculaire reis met de enorme wonderen van Australië en Nieuw-Zeeland; een bezoek aan 

het pittoreske Port Arthur onthult de vroege koloniale geschiedenis van Australië.

Dag 1-4: Vliegreis naar Auckland. Bij aankomst 
privétransfer naar uw hotel waar u 2 nachten 
verblijft. Auckland wordt de ‘City of Sails’ genoemd. 
Een fijne stad met alles binnen handbereik: 
stranden en bossen. Maar alleen al in de haven kunt 
u een dag doorbrengen.

Dag 5-6: Auckland, Nieuw-Zeeland; vertrek 18.00 
uur. Privétransfer naar de haven en inscheping aan 
boord van de Crystal Symphony.

Dag 7: Tauranga, Nieuw-Zeeland; 06.00-00.00 uur.
Tauranga is de grootste stad in de Bay of Plenty 
en een van de snelst groeiende van het land. Het 
centrum heeft verschillende historisch belangrijke 
wijken om tijdens een wandeling te bekijken. The 
Strand Waterfront is modern en levendig met een 
aantal cafés, restaurants, pubs en nachtclubs.

Dag 8-9: Napier, Nieuw-Zeeland; 08.00-17.00 uur 
de volgende dag. De tweelingsteden Napier en 
Hastings aan de oostkust van het Noordereiland  zijn 
uniek. Deze regio is gezegend met een Californisch-
mediterraan klimaat en is bedekt met kleurrijke 
wijngaarden en boomgaarden.

Dag 10: Picton, NieuwZeeland; 09.0017.00 uur.
Bekend om outdoor-activiteiten zoals vissen, 
kajakken, fietsen en wandelen. De regio is ook 
populair om de dieren in het gebied te observeren, 
waaronder vogels, zeehonden en dolfijnen. Aan 
de waterkant van Picton vindt u vele cafés en 
restaurants.

Dag 11: Christchurch, NieuwZeeland; 08.0019.30 
uur. Op een 90 minuten rijden van Christchurch, 
ligt het charmante dorpje Akaroa, de oudste 
koloniale stad op het Zuidereiland van Nieuw-

Zeeland. De haven van Akaroa is de thuisbasis van 
de zeldzaamste en kleinste dolfijn, de Hectors
dolfijn, evenals de pelsrobben van NieuwZeeland, 
Little Blue Penguins en vele verschillende vogels 
en exotische planten. Deze gastvrije stad is nog 
steeds een favoriet onder bestemmingen in Nieuw-
Zeeland.

Dag 12-13: Dunedin, Nieuw-Zeeland; 07.30-17.00 
uur de volgende dag. De charmante stad Dunedin 
ligt in het zuidoosten van Nieuw-Zeeland en heeft 
Schotse roots. Er zijn in de stad veel Victoriaanse 
gebouwen te vinden die rijkelijk versierd met 
torens, gevels en waterspuwers. Verrassend is dat 
de omgeving ook de thuisbasis is van lokale dieren 
in het wild, dieren die zelden zo dicht bij een grote 
stad worden gevonden.
Dag 14-16: Cruisedagen op zee.
Cruise door Milford Sound, Doubtful en Dusty Fjord 
en over de Tasman zee.

Dag 17-18: Hobart, Tasmanië; 07.0009.00 uur 
de volgende ochtend en Port Arthur; 12.0018.00 
uur. Het openhartige en vriendelijke karakter 
van de huidige stad logenstraft zijn geschiedenis 
als strafkolonie. Omstreeks 1830 diende het als 
centrum voor walvisvangst. Tegenwoordig zijn de 
pakhuizen aan de wal van Salamanca Place gevuld 
met winkels en restaurants, en de huizen van de 
kolonisten in het Batterie Park worden liefdevol 
gerestaureerd door trotse eigenaars. Bezoek het 
oogverblindende nieuwe Museum van oude en 
nieuwe kunst.
Dag 19: Cruisedag op zee.

Dag 20-21: Sydney, Australië; 08.00 uur.
Sydney is een multiculturele stad omringd door 
gouden zandstranden, Werelderfgoed locaties, 

nationale parken en wijnstreken. Sydney dankt 
veel van zijn pracht aan zijn grandioze haven, 
waar het bij aankomst pronkt met de belangrijke 
bezienswaardigheden van de stad: Het iconische 
Opera House en de beroemde Harbour Bridge. U 
verblijft vannacht voor de laatste keer aan boord 
van de Crystal Symphony voordat u naar huis vliegt.

Dag 22: Aankomst in Nederland.

22-daagse cruisevakantie met de Crystal Symphony

Vertrekdatum 19 maart 2019   

Indicatieprijs per persoon € 8.395,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Auckland en terug vanaf Sydney. • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge 

op Schiphol. • Luxe privétransfers voor de cruise. • 2 

overnachtingen in Auckland voor de cruise in een 5* hotel op 

basis van logies/ontbijt. • 16 overnachtingen aan boord van de 

Crystal Symphony op basis van all inclusive in een buitenhut 

met venster.
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https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/47/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/cruises/view/47/


AANSPRAKELIJKHEID
Degene die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle 
afspraken die door hem/haar, ook voor andere deelnemers worden 
gemaakt. 

ACCOMMODATIE
Aankomst en Vertrek
Een internationale regel bepaalt, dat u op de dag van vertrek uw 
accommodatie tussen 10.00 en 12.00 uur dient te verlaten (zie ook 
het informatiemateriaal op uw kamer). Deze wordt vastgesteld door 
de directie van de accommodatie en houdt verband met de tijd die 
benodigd is voor het schoon- en gereedmaken van de accommodatie 
voor de op die dag aankomende gasten. Op de dag van aankomst moet 
u er dan ook rekening mee houden dat uw geboekte accommodatie 
in de meeste gevallen pas na 15.00 uur beschikbaar is. Wilt u om 
reden van een late vertrektijd langer gebruik maken van uw kamer, 
dan kunt u een dag vóór vertrek met de hotelreceptie bespreken of 
er mogelijkheden zijn voor een zogeheten ‘late checkout’ of dat de 
mogelijkheid bestaat tot het boeken (tegen betaling) van een extra 
nacht. Zij zullen u indien mogelijk van dienst zijn, wel dan niet tegen 
een ter plaatse te betalen vergoeding. Wilt u vooraf deze zekerheid, 
dan adviseren wij u reeds bij boeking een extra nacht te reserveren!

Classificatie
Bij de publicatie van hotels en resorts in ons programma 
hanteren wij als basis de officiële classificatie, zoals die in het 
betreffende land van toepassing is. Elk land heeft echter een eigen 
beoordelingssysteem waardoor vergelijking niet altijd goed mogelijk 
is. Indien de classificatie naar onze professionele mening zou kunnen 
leiden tot een onterecht hoog of laag verwachtingspatroon maken 
we hiervan melding in de beschrijving van de accommodatie. U kunt 
hierbij denken aan een 5* hotel welke door ons wordt geclassificeerd 
als een 4* Deluxe omdat het vanwege het kleinschalige karakter 
slechts beperkte voorzieningen biedt. Daarnaast treft u bij elk schip 
een bepaalde classificatie aan, deze wordt ontleend aan de uitgave 
van de ‘Berlitz-Cruise guide’ Hierin worden cruiseschepen uitvoerig 
en op vele punten beoordeeld.

Faciliteiten
In de meeste accommodaties wordt een aantal faciliteiten 
aangeboden. Indien er ter plaatse betalingen moeten worden gedaan 
voor het gebruik hiervan geven wij dat, indien ons bekend, aan bij 
de betreffende bestemming en in de uitgebreide hotelbeschrijvingen. 
Eén en ander is gebaseerd op gegevens, zoals die bekend waren op 
het moment dat dit programma werd voorbereid (juni 2017). In een 
enkel geval brengt een hotel bij de aanvang van een nieuw seizoen 
een wijziging aan waarvoor Silverjet Vakanties niet aansprakelijk 
gesteld kan worden. 

Suite/kamerindeling
Eenpersoonskamers zijn veelal beperkt verkrijgbaar en zijn 
vrijwel altijd op aanvraag. In de meeste gevallen heeft Silverjet 
met het hotel afspraken gemaakt waarbij u wordt geboekt in een 
tweepersoonskamer voor alleengebruik. Bij een driepersoonskamer 
kan er sprake zijn van een kamer met drie bedden of een ruimere 
tweepersoonskamer met bijplaatsing van een derde rollawaybed, 
waardoor u een prijsvoordeel geniet. Deze combinatie gaat meestal 
wel ten koste van enig comfort! 
De meeste kamers in de Caribbean beschikken over 2 queensize 
bedden van 140 x 200 cm en zijn geschikt voor maximaal 2 
volwassenen + 2 kinderen tot 12 jaar. Indien de kamer voorzien is van 
een kingsize bed kan er doorgaans (tegen betaling) een extra roll
awaybed worden bijgeplaatst. Mede gelet op de eveneens aanwezige 
extra bagage levert u met zo’n combinatie ook hier in op uw comfort 
en is deze om die reden wellicht niet wenselijk. Bovenstaande geldt 
uiteraard ook aan boord van de cruiseschepen.

Kledingvoorschriften
U kunt er vanuit gaan dat er bij een 5* hotel (en zeker 5* Deluxe en 
6*) kledingvoorschriften van toepassing zijn, vooral in verschillende 
restaurants tijdens het diner. Om die reden is het aan te bevelen 
om voor de zekerheid een pantalon, colbert en een stropdas in uw 
bagage mee te nemen. Aan boord van cruiseschepen is gepaste 
avondkleding gewenst. Tijdens feestdagen met mogelijke galadiners 
is men hier extra streng op.

Ongedierte
Op verre bestemmingen en in landen rond de Middellandse Zee komt 
ongedierte (zoals mieren en kakkerlakken) vaker voor dan wij in 
Nederland zijn gewend. Dit komt doorgaans niet door onvoldoende 
hygiëne, maar vloeit voort uit klimatologische omstandigheden als 
luchtvochtigheid en warmte. Om dergelijke situaties zoveel mogelijk 
tegen te gaan raden wij aan uw etenswaren te verpakken in plastic 
zakken en zo mogelijk te bewaren in een koelkast. Wij adviseren 
u van de aanwezigheid van ongedierte melding te maken bij de 
accommodatieverschaffer, zodat deze zijn best kan doen u van dit 
ongewenste bezoek af te helpen. Ook de aanwezigheid van (zwerf)
katten en honden komt soms voor. De aanwezigheid van deze dieren 
en ongewenste insecten kan helaas nooit geheel uitgesloten worden. 
Uiteraard is bovenstaande voor cruiseschepen niet van toepassing.

Ter plaatse omboeken
Mocht u ter plaatse om wat voor reden dan ook van accommodatie 
willen wisselen, houdt u er dan rekening mee dat het in eerste 
instantie door u geboekte hotel niet altijd de kosten van de niet 
gebruikte nachten restitueert, ondanks eventuele mondelinge 
toezeggingen door het hotelpersoneel. Neemt u in voorkomende 
gevallen altijd contact op met onze lokale vertegenwoordiging. 
Zij zullen u hierbij te allen tijde behulpzaam zijn en adviseren. Ter 
plaatse dient u zelf de kosten voor de nieuwe accommodatie te 
voldoen, dit vaak tegen de dan geldige dagprijzen van het hotel.

Waarborgsom
Het is bij alle soorten accommodaties gebruikelijk, dat u bij aankomst 
een waarborgsom betaalt, die hoog op kan lopen. Kunt u een 
creditcard overhandigen dan is dit meestal afdoende als garantie 
voor de borg. Deze borg wordt u bij vertrek terugbetaald, tenzij er 
aanleiding bestaat tot (gedeeltelijke) inhouding wegens schade 
of anderszins. Is dat aan de orde vraagt u dan om een rekening 
en controleer deze op juistheid. In sommige gevallen kunt u deze 
rekening voorleggen aan uw verzekering voor vergoeding. Een 
zorgvuldige inventarisatie bij het inchecken voorkomt verrassingen.

Wifi
Vrijwel alle hotels die wij in deze brochure aanbieden beschikken 
over wifi en bieden deze service gratis aan in de openbare ruimten 
en/of op de kamer. Op cruiseschepen wordt er ook wifi aangeboden, 
soms tegen betaling soms (gedeeltelijk) inbegrepen in de cruiseprijs. 
De kwaliteit en snelheid van de wifi is per land en accommodatie 
verschillend. Silverjet Vakanties kan hierop geen enkele invloed 
uitoefenen of bij falen aansprakelijk worden gesteld.

ANNULERING
Silverjet Vakanties hanteert de volgende annuleringskosten:
•  bij annulering tot de 30e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 

de aanbetaling, zijnde 15% van de reissom (verhoogd met indien 
van toepassing de volledige ticketprijs) 

•  bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) tot de 15e 
kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom 
verhoogd met (indien van toepassing) de volledige ticketprijs

• met ingang van 15 dagen voor vertrek: 100%.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Wij maken u nadrukkelijk attent op het feit dat alle rederijen en 
soms ook hotels, strengere annuleringsbepalingen hanteren. 
Indien de annuleringsvoorwaarden van de rederijen strenger zijn 
dan hierboven genoemd zullen wij deze hanteren. In voorkomende 
gevallen informeren wij u bij boeking over deze afwijking. Tevens 
gelden bij low cost airlines en bepaalde lijndienstreserveringen 
afwijkende annuleringsvoorwaarden, te weten 100% kosten direct na 
boeking. Wellicht een extra reden om direct bij boeking een passende 
verzekering af te sluiten. 

ANVR CONSUMENTENVOORWAARDEN
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is aangesloten 
bij de Algemene Nederlandse Vereniging van 
Reisondernemingen (ANVR). Deze vereniging hanteert 
strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert 

de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen in 
deze brochure worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-

Consumentenvoorwaarden van toepassing zijn op alle 
aanbiedingen in deze brochure tenzij uitdrukkelijk 
wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De ANVR-
Consumentenvoorwaarden worden samen met de 
factuur digitaal naar u toegestuurd. Deze en andere 
informatie zijn ook terug te vinden op www.anvr.nl/
consumentenvoorwaarden.pdf 

Wij vragen uw aandacht voor enkele afwijkende bepalingen welke 
op dit Silverjet-programma van toepassing zijn, te weten afwijkende 
annuleringsvoorwaarden (zie hierboven) en aanbetalingen voor 
zogeheten low cost luchtvaartmaatschappijen.
Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR 
en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep 
Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. 
Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen 
kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-
Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie 
van de consument verder te versterken.

BESTRIJDING KINDERPROSTITUTIE (ECPAT)
Silverjet Vakanties steunt actief de ANVR en ECPATNL in 
de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. 
Wij nodigen u uit met ons alert te zijn op misbruik van 
kinderen (www.meldkindersekstoerisme.nl).

CALAMITEITENFONDS
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is aangesloten bij de 
Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen 
van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds 
vallen de in deze brochure gepubliceerde reizen onder 

de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u 
als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
•  (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg 

van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
•  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg 

van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u 
vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp 
veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Zie tevens voor nadere 
informatie www.calamiteitenfonds.nl.

CODE REISAANBIEDINGEN
Volgens de ‘Code Reisaanbiedingen’ worden de prijzen in deze brochure 
inclusief toeslagen als voor brandstof, luchthavenbelastingen 
en overige onvermijdbare kosten aangeboden. De Code stelt de 
gedragsregels vast voor aanbieders van reis-, recreatie-, vervoers- 
en verblijfsdiensten inzake openbare reclameuitingen wat betreft de 
prijsstelling en de beschikbaarheid van aanbiedingen. Het verplicht 
de reisaanbieder dat alle kosten die benodigd zijn om de reis te 
kunnen maken, bij de reissom inbegrepen zijn.
Voor algemene regels inzake reclameuitingen verwijzen wij u naar 
de Nederlandse Reclame Code (www.reclamecode.nl). Deze Code is 
vastgesteld door de brancheorganisaties ANVR, BARIN, HISWA en 
Vereniging KNV, na overleg met de Consumentenbond, de Stichting 
Reclame Code en de toenmalige ministeries van Economische 
Zaken en van Verkeer en Waterstaat en geldt voor de Nederlandse 
(vakantie)markt.
Al onze prijzen zijn gebaseerd op de goedkoopste boekingsklasse 
van een luchtvaartmaatschappij. Er kunnen wel hogere prijzen 
ontstaan vanwege een hogere boekingsklasse of de keuze voor 
een andere luchtvaartmaatschappij, waarbij ook de brandstof en 
belastingheffingen omhoog kunnen gaan.
Bij boekingen voor cruises is de reissom pas definitief nadat er een 
optie is geplaatst. In verband met brandstoftoeslagen kunnen door 
de rederij naheffingen worden gedaan, hetgeen vermeld staat in de 
algemene voorwaarden van de rederij.

DUURZAAM TOERISME
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening 
houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan 
volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden 
aangeboden. 

De ANVRreisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in 
voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet Silverjet 
Vakanties aan de ANVRDTO verplichting, waarbij de reisonderneming 
o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met 
goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een 
beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen 
opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst 
met de zorg voor het milieu omgaan. U kunt onze beleidsverklaring 
en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op 
de website (www.silverjet.nl). Maar duurzaam toerisme is niet alleen 
iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een 
onmisbare schakel (zie www.anvr.nl: Duurzaam Toerisme).

GreenSeat
Silverjet Vakanties realiseert zich goed dat de 
schoonheid van de natuur onderdeel is van een 
onvergetelijke vakantie en steunt daarom GreenSeat. 

GreenSeat biedt u de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van uw 
vliegreis te compenseren door de aanplant en bescherming van 
bossen wereldwijd. Zo kunt u eenvoudig een steentje bijdragen aan 
het tegengaan van het klimaatprobleem en tegelijkertijd de prachtige 
natuur op aarde in stand houden, zodat u blijvend kunt genieten van 
de mooiste vakantiebestemmingen. Meer weten en meedoen? Ga 
naar www.greenseat.nl.

EXCURSIES & AUTOHUUR
Onze vertegenwoordiging op de vakantiebestemming zal u graag 
informeren over de plaatselijke activiteiten en bemiddelen bij het boeken 
van excursies en/of autohuur. De verantwoordelijkheid voor wat betreft 
de uitvoering van deze niet bij het Silverjetarrangement inbegrepen 
diensten berust echter uitsluitend bij de betrokken lokale organisator, 
resp. autoverhuurbedrijf, boot of busonderneming. Conform de ANVR 
voorwaarden is Silverjet Vakanties aansprakelijk voor de diensten die 
zij via haar brochures en/of website aanbiedt en bij de boeking zijn 
vastgelegd. Silverjet Vakanties is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor 
eventuele schade en/of vervolgschades welke ontstaan bij door u op 
de vakantiebestemming en niet bij Silverjet geboekte diensten door 
derden als auto-, scooterhuur, excursies etc. Ook niet indien onze lokale 
vertegenwoordiger uit serviceoogpunt hierbij bemiddelt. De via Silverjet 
Vakanties aangeboden autohuur (die u in Nederland boekt) vallen wel 
onder verantwoordelijkheid van Silverjet Vakanties en zijn doorgaans 
goedkoper dan de prijzen ter plaatse. 
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GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voor enkele in dit programma aangeboden bestemmingen gelden 
adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied van uw 
gezondheid. U dient zich vooraf te informeren of er vaccinaties en/
of gebruik van bijvoorbeeld malariatabletten nodig zijn voor uw 
vakantiebestemming. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot 
uw reisadviseur, huisarts, GG&GD of diverse informatielijnen (zoals 
www.gezondopreis.nl, www.lcr.nl en www.tropenzorg.nl).

KINDER- & BABYKORTINGEN
Silverjet Vakanties biedt gezinnen met kinderen t/m 11, soms t/m 
18 jaar, vaak hoge kinderkortingen. Deze kortingen worden veelal 
alleen verstrekt indien het kind of de kinderen worden vergezeld door 
minimaal 2 volbetalende personen. De leeftijd op de dag van vertrek 
is bepalend voor de reductie. 
Baby’s t/m 1 jaar krijgen meestal 90% korting op het volwassenentarief 
van de vlucht of betalen een vastgesteld bedrag voor vervoers-/
administratiekosten. Er zijn per luchtvaartmaatschappij en hotel 
echter dikwijls grote verschillen. Voor de prijzen voor baby’s 
verwijzen wij u dan ook naar onze verkoopafdeling. Baby’s hebben 
geen recht op een eigen stoel in het vliegtuig en veelal geen of 
beperkte bagagevrijdom, tenzij u ervoor kiest het kindertarief te 
betalen. In de hotels worden ze op de kamer van de volbetalende 
gasten ondergebracht. Baby’s tellen in een aantal gevallen mee voor 
de bepaling van de reissom. Eventuele kosten voor maaltijden en 
babybedjes worden bij sommige hotels vooraf in rekening gebracht 
en dienen op andere bestemmingen ter plaatse te worden voldaan.
Kinderen van 2 t/m 11 jaar hebben bij de meeste lijndienst maat
schappijen recht op een korting van 2533% op het volwassenentarief. 
Zij hebben recht op dezelfde bagagevrijdom als een volwassene. 
De maximale leeftijd waarop een kind in hotels voor een korting in 
aanmerking komt verschilt per accommodatie. In de hotels en op de 
schepen is de kinderkorting gewoonlijk alleen geldig indien zij op de 
kamer van de ouders slapen. Enkele hotels geven ook korting indien 
de ouders voor 2 of 3 kinderen een eigen kamer wensen. Vraag onze 
afdeling verkoop voor aanvullende informatie! Het is mogelijk dat bij 
speciale aanbiedingen geen of een afwijkende kortingsregeling van 
toepassing is.

MAALTIJDEN
Bij arrangementen gebaseerd op alleen logies zijn geen maaltijden 
inbegrepen. Bij logies met ontbijt begint de verzorging met het ontbijt 
op de dag ná aankomst en eindigt met het ontbijt op de dag van 
vertrek. Bij half en volpension begint de verzorging met het diner 
of de lunch op de aankomstdag en eindigt met het ontbijt op de dag 
van vertrek. De geboekte maaltijden voor half en volpension (lunch 
en/of diner) worden doorgaans gebruikt in het hoofdrestaurant van 
het hotel en hierbij gaat het meestal om een buffet. Op à la carte 
maaltijden en maaltijden in andere restaurants van het complex 
krijgt u in enkele gevallen een door het hotel vastgestelde credit 
zodat u in voornoemde restaurants een korting geniet. Roomservice 
valt niet onder de verzorging en dient ter plaatse te worden 
afgerekend. Eventueel niet genoten maaltijden, bijvoorbeeld door 
een vroeg vertrek of late aankomst (ook in geval van vertraging) 
worden door het hotel niet vergoed en kunnen na terugkeer niet 
door Silverjet Vakanties worden gerestitueerd. Aanbiedingen als 
bijvoorbeeld 14=12 betreffen vaak alleen de kamerprijs. Indien de 
reis wordt aangeboden op basis van logies/ontbijt of halfpension 
kan dit betekenen dat u over de gratis nachten wel de betreffende 
maaltijden doorberekend krijgt. Hebt u geboekt op basis van all
inclusive dan start de verzorging in vrijwel alle accommodaties 
vanaf het moment dat u bent ingecheckt en eindigt de verzorging 
op het moment dat u uitcheckt. Naast volpension (ontbijt, lunch en 
diner) zijn meerdere extra’s inbegrepen. Dit kan variëren van lokale 
(non)alcoholische drankjes en snacks tot het gebruik van (water) 
sportfaciliteiten. In de regel zijn geïmporteerde alcoholische dranken, 
bepaalde gerechten in à la carte restaurants, gebruik van de minibar 
en roomservice niet inbegrepen of dient hiervoor een toeslag te 
worden betaald. Houdt u er rekening mee dat deelname aan Kerst- 
en Nieuwjaarsdiners in veel gevallen verplicht is. Hiervoor geldt 
vaak een aanzienlijke toeslag. Gepaste kleding is bij deze diners een 
vereiste! Op alle cruisevakanties in deze brochure is de verzorging 
aan boord op basis van all inclusive m.u.v. de cruises van Hapag Lloyd 
en Oceanwide Expeditions.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Artikel 3, lid 2 van de ANVRreisvoorwaarden vereist de verstrekking 
van persoonlijke gegevens die voor de juiste uitvoering van de reis van 
belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke 
of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden, die bij 
de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf, de reisorganisatie 
of de accommodatieverschaffer van belang kunnen zijn. Zie ook de 
paragraaf: Reisdocumenten.

PREFERENTIE OF ESSENTIE
Silverjet Vakanties zal zich uiteraard optimaal inspannen om aan 
eventuele preferenties (lees: voorkeuren), bij boeking opgegeven, te 
voldoen. Echter een garantie hiervoor kan nooit worden gegeven. Wilt u 
slechts boeken indien aan uw speciale wens(en) wordt voldaan dan is 
sprake van een essentie en is artikel 4 van de ANVR-reisvoorwaarden 
van toepassing. Uw wensen worden schriftelijk aangevraagd en 
door de leverancier schriftelijk bevestigd, waarmee uw verzoek 
gegarandeerd is. De kosten voor een essentie bedragen € 30,- per 
bevestigde aanvraag. Een aantal van onze accommodaties beschikt 
over voorzieningen voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. 
Silverjet Vakanties wil v.w.b. de beschikbaarheid altijd zekerheid 
kunnen bieden en zal de aanvraag van deze speciale voorzieningen 
als een ESSENTIE behandelen. Zij zal de accommodatieverschaffer 
om een schriftelijke bevestiging vragen. Bovenstaande is alleen van 
toepassing voor hotelaccommodaties.

PROBLEMEN / KLACHTEN
Ondanks alle goede voorbereidingen kunnen er onverhoopt toch 
zaken misgaan. Mocht het voorkomen dat u tijdens de reis of uw 

verblijf een fout of tekortkoming ontdekt, dan dient u daarvan 
meteen melding te maken bij de verantwoordelijke verstrekker van 
de dienst (bv. vervoerder of hotelier). Blijkt de fout of tekortkoming 
niet oplosbaar bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst, 
dient u hiervan melding te maken bij onze lokale vertegenwoordiger 
of eventueel bij Silverjet Vakanties (tel. +31 55 357 5500). U geeft 
daarmee de gelegenheid de gemaakte fout te herstellen en verder 
ongemak of een klacht te voorkomen. Mocht de klacht niet oplosbaar 
zijn dan dient u uw bevindingen binnen twee maanden na afloop 
van uw vakantie via uw boekingskantoor schriftelijk aan ons 
voor te leggen ter verdere zorgvuldige afhandeling. Indien u geen 
aantoonbare melding heeft gemaakt ter plaatse en derhalve geen 
gelegenheid heeft gegeven een fout of tekortkoming te herstellen, 
kunnen wij na afloop van uw vakantie geen klacht hierover in 
behandeling nemen. 

REISBESCHEIDEN
Na tijdige ontvangst van uw betaling ontvangt u ca. 
15 dagen voor vertrek via uw boekingskantoor of 
thuis de reisbescheiden (Etickets, vouchers e.d.) 
met algemene en specifieke informatie in een fraai 
reisetui. Het is zaak deze documenten zorgvuldig 

te controleren. Met de bevestiging voor uw reis, hotel(s), cruise of 
andere geboekte arrangementen ontvangt u tevens de adres(sen) 
en telefoonnummer(s), zodat u ook voor thuisblijvers bereikbaar 
bent. U kunt uw bagage voorzien van de bagagelabels die u bij uw 
reisbescheiden ontvangt. Bij boekingen kort voor vertrek, waarbij 
het meestal niet meer mogelijk is de reisbescheiden te versturen, 
versturen wij alle benodigde reisdocumenten per email. 

REISDOCUMENTEN
Bij boeking wordt u geïnformeerd over de benodigde reisdocumenten 
voor de door u gekozen bestemming, zoals paspoort, visum e.d. 
Uitgangspunt hierbij is het Nederlandse staatsburgerschap. In dit 
verband is ook van belang dat elk kind in het bezit dient te zijn van 
een eigen reisdocument. Bijschrijving in het paspoort van de ouders 
is niet meer geldig. Reizigers met een andere dan de Nederlandse 
nationaliteit dienen bij hun reisbureau, ambassade of consulaat te 
informeren welke reisdocumenten naar de betreffende bestemming 
voor hen vereist zijn. Reist u met een minderjarig kind met een 
andere achternaam dan uzelf, dan dient u aan te kunnen tonen dat 
u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind 
hebben om met het kind naar het buitenland te mogen reizen. Nadere 
informatie hieromtrent vindt u op de volgende website: https://www.
rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier
toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland
Voor een cruise vakantie heeft u te allen tijde een paspoort nodig 
en is het reizen met een ID kaart niet toegestaan, ook indien de reis 
binnen Europa is. Bij inscheping levert u uw paspoort in en ontvangt 
u een boordpas die fungeert als identiteitsbewijs en sleutel van uw 
suite. Deze dient u dus altijd bij u te hebben wanneer u het schip 
verlaat. De exacte tijden van inscheping staan op het cruiseticket 
vermeld. In sommige havens kan het schip niet aan de kade afmeren. 
In dat geval wordt gebruikgemaakt van kleine bootjes, waarmee u 
aan land wordt gebracht. U bent er zelf verantwoordelijk voor om op 
tijd terug te zijn aan boord. De eventuele kosten veroorzaakt door 
het missen van het schip zijn voor uw eigen rekening. Uw paspoort 
krijgt u terug op de dag van ontschepen, hierover wordt u aan boord 
geïnformeerd.

REISDUUR
De reisduur van onze arrangementen staat vermeld op de betreffende 
brochurepagina in de prijstabel. U kunt hier desgewenst van afwijken. 
Bij een aantal accommodaties geldt echter, vooral in het hoogseizoen, 
een minimum verblijfsduur. Bij het bepalen van de reisduur tellen 
zowel de eerste als de laatste dag mee als volledige dag, ondanks 
het feit dat u wellicht ‘s middags vertrekt of in de ochtend terugkeert.

Verlenging verblijf
Indien u ter plaatse de wens te kennen geeft uw verblijf te willen 
verlengen dan kunt u dit aanvragen bij onze lokale vertegenwoordiger 
of bij Silverjet Vakanties in Nederland. Verlenging is niet altijd mogelijk 
en hangt mede af van de beschikbaarheid van accommodatie en 
vliegtuigstoelen. Indien verlenging mogelijk is worden naast de 
kosten voor de extra overnachtingen en de wijzigingskosten voor de 
vliegtickets € 60,- per persoon aan bemiddelingskosten in rekening 
gebracht.

Eerder naar huis
Indien een deelnemer om welke reden dan ook het verblijf voortijdig 
moet afbreken dan wordt dit in eerste instantie beschouwd als een 
annulering van het resterende arrangement (100% kosten). Houdt 
u er rekening mee dat er vliegtoeslagen kunnen ontstaan bij de 
betreffende luchtvaartmaatschappij of dat zelfs soms een geheel 
nieuw ticket aangeschaft moet worden. Indien u de wijziging door 
Silverjet Vakanties laat verzorgen brengen wij u hiervoor € 60, per 
persoon in rekening. Gaat u om medische redenen eerder naar huis, 
neemt u dan eerst contact op met uw verzekeringsmaatschappij. 
Zonder hun toestemming kan het recht op restitutie ter discussie 
komen! Onze lokale vertegenwoordiger kan assisteren en adviseren 
met betrekking tot mogelijkheden en kosten.

VAARSCHEMA
Alhoewel de rederij er alles aan zal doen om het vaarprogramma 
zoals gepland uit te voeren, zijn er soms omstandigheden waardoor 
er van het programma moet worden afgeweken. Dit kan bijvoorbeeld 
het geval zijn bij bepaalde weersomstandigheden of politieke 
situaties. Bij expeditie cruises kunnen ijscondities van invloed zijn 
kan de waterstand een rol spelen. De kapitein heeft hierin het laatste 
woord en de veiligheid van de passagiers, bemanning en het schip zal 
ten allen tijde voorop staan. De rederij behoudt zich het recht voor om 
het vaarschema met een ander schip uit te voeren . Deze schepen zijn 
altijd minstens gelijkwaardig, hoewel de indeling vaak afwijkend is.

REISSOMMEN & AANBETALINGEN
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling 
te worden gedaan die per rederij verschillend is en (indien van 
toepassing) verhoogd wordt met de volledige ticketprijs. 
Daarnaast dient ruim voor vertrek de restantbetaling te worden 
gedaan te weten:

BETALING Aanbetaling Restant-betaling
Seabourn 15% 61 dgn voor vertrek
Silversea 25% 125 dgn voor vertrek
Oceanwide Expeditions  20% 61 dgn voor vertrek
Hapag Lloyd 20% 42 dgn voor vertrek
Regent Seven Seas Cruises 15% 95 dgn voor vertrek
Crystal Cruises 20% 95 dgn voor vertrek
SeaDream 25% 95 dgn voor vertrek

Afwijkende condities (ten opzichte van bovenstaande) zijn soms van 
toepassing in geval van specials, deze worden u bekend gemaakt bij 
boeking indien van toepassing.
Meestal houdt dit een verhoogde aanbetaling in, soms wel tot 100%. 
In dergelijke gevallen dient u ook rekening te houden met strengere 
annuleringsvoorwaarden.
Bij alle aangeboden pakketreizen is BTW inbegrepen.

Aanpassing reissom
Silverjet Vakanties behoudt zich het recht voor tot 20 dagen 
voor vertrek de reissom te verhogen i.v.m. wijzigingen van 
vervoerskosten, brandstoftoeslagen, verschuldigde belastingen, 
actuele wisselkoersen of eventuele consequenties i.v.m. 
geluidshindermaatregelen en/of milieubelastingen. Voor zover deze 
kosten bekend waren bij het vaststellen van de reissommen (juni 
2017) zijn zij daarin opgenomen. Het is echter niet uitgesloten dat 
na het verschijnen van de brochure een heffing alsnog moet worden 
aangepast. Deze zal op de factuur duidelijk worden aangegeven. 
Verhogingen zullen niet worden doorberekend vanaf het moment 
dat de gehele reissom op de bankrekening van Silverjet Vakanties 
is bijgeschreven. In geval er niet rechtstreeks aan Silverjet Vakanties 
wordt betaald dient het reisbureau de gehele reissom aan Silverjet 
Vakanties te hebben voldaan.

Aanbetaling low cost airlines en vervroegd geprinte lijndiensttickets
Voor elke zgn. low cost vliegreservering brengen wij de volledige 
ticketprijs (naast de reguliere aanbetaling voor het hotel, meestal 
15%) als aanbetaling in rekening om reden dat direct bij boeking de 
tickets (automatisch en elektronisch) geprint worden en daarmee 
direct betaald zijn. Voor dergelijke boekingen hebben wij de 
betalingsvoorwaarden hierop moeten aanpassen. Deze aanbetaling 
dient binnen 8 kalenderdagen na boeking in ons bezit te zijn en wordt 
met de restbetaling verrekend. Soms kan het ook voor lijndiensten 
noodzakelijk of voordelig zijn een reservering te maken waarbij 
de tickets direct geprint moeten worden. Hiervoor gelden dezelfde 
betalingsvoorwaarden.

RESERVERINGSKOSTEN
Wij brengen u voor iedere boeking eenmalig € 35,  reserveringskosten 
in rekening.

SERVICE TER PLAATSE
Op de meeste bestemmingen beschikt Silverjet Vakanties over een 
hostessservice die in samenwerking met onze lokale vertegen-
woordiger wordt uitgevoerd. De host(ess) (waar aanwezig) van ons 
lokale agentschap zal u na aankomst (meestal de volgende dag) bellen 
en in overleg een afspraak met u maken voor een ontmoeting bij uw 
hotelaccommodatie voor het verschaffen van informatie. Daarnaast 
is onze lokale vertegenwoordiger voor noodgevallen 24 uur per dag 
bereikbaar. Tevens ontvangt u bij uw reisbescheiden informatie over 
ons 24uurs noodnummer in Nederland.

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN 
(SGR)
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is aangesloten bij 
SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling 

vallen de in deze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie 
van SGR. 
De SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn 
vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door 
financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan 
nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en 
de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen 
voor de terugreis. Of een reisbureau bij de SGR is aangesloten kunt 
u controleren via www.sgr.nl  middels de zoekopdracht ‘Deelnemer 
zoeken’.

TER PLAATSE TE BETALEN
Op diverse bestemmingen zijn de laatste jaren toeristenbelastingen 
geïntroduceerd die louter ter plaatse bij uw accommodatieverschaffer 
kunnen worden voldaan. Voor zover bij ons bekend vermelden 
wij deze belastingen op de Reisinformatiepagina’s achterin deze 
brochure.

TRANSFERS TER PLAATSE
Bij aankomst op uw bestemming wordt u per privétransfer naar 
uw accommodatie gebracht. En van uw hotel naar de haven. 
Indien er na de cruise nog hotelovernachtingen zijn inbegrepen 
zijn ook de transfer van de haven naar het hotel en van het hotel 
naar de luchthaven inbegrepen. Indien er na de cruise geen 
hotelovernachtingen zijn inbegrepen is de transfer van de haven 
naar de luchthaven op eigen gelegenheid. De transfer is in principe 
gebaseerd op vervoer van maximaal 2 of 3 personen en dito aantal 
koffers. Bent u met meer personen of vervoert u meer dan 3 koffers 
(incl. handbagagekoffers) dan zullen wij hiervoor een extra of een 
groter voertuig moeten inzetten, waarvoor een afwijkende prijs 
geldt. U dient ons derhalve bij boeking door te geven of u met meer 
dan een koffer per persoon gaat reizen. Doet u dit niet en ontstaan 



daardoor ter plaatse problemen, dan zullen de extra kosten aan u 
doorberekend worden. Daarnaast is het ook van groot belang dat 
u, wanneer u extra’s meeneemt zoals een buggy, rollator of golftas, 
dit bij boeking aan ons doorgeeft. In sommige gevallen zal het ook 
hiervoor noodzakelijk zijn om aangepast vervoer te regelen. 

VAKANTIEVERWACHTINGEN
Een vakantie in het buitenland is altijd anders: andere mensen, 
andere gewoonten, maar met enig aanpassingsvermogen zult u 
zich snel thuis voelen waardoor uw vakantie extra aantrekkelijk 
wordt. Het kan zijn dat er bouwactiviteiten plaatsvinden op de 
bestemming. In voorkomende gevallen zullen wij u, voor zover ons 
dit bekend is, altijd bij boeking dan wel voor vertrek informeren. Over 
bouwwerkzaamheden door derden buiten het hotel of resort worden 
wij helaas zelden geïnformeerd. Hiervoor kan Silverjet Vakanties 
niet aansprakelijk worden gesteld. Elk seizoen kent zijn positieve en 
negatieve aspecten, het is daarom van belang dat u zich daarover laat 
adviseren door uw reisadviseur. O.a. door weersomstandigheden en 
bezetting moet u in het voor- en naseizoen rekening houden met een 
beperkte openstelling van winkels en uitgaansmogelijkheden en een 
beperkter aanbod van openbaar vervoer en/of hotelfaciliteiten, zoals 
restaurants, boetieks en zwembaden (op sommige bestemmingen is 
uitsluitend in het hoogseizoen alles geopend). Daarentegen bieden 
juist de voor en naseizoenen een vaak uiterst aantrekkelijke rust en 
sfeer. Ook bij culturele festiviteiten moet u er rekening mee houden 
dat niet altijd van alle faciliteiten gebruik kan worden gemaakt. Zo 
zijn er in islamitische landen bijvoorbeeld tijdens de Ramadan 
beperkingen in de openstelling van restaurants en het gebruik van 
alcohol en entertainment. In veel hotels in populaire bestemmingen 
is het in het hoogseizoen en tijdens vakantieperiodes erg druk. 
In die periodes worden allerlei sportieve en gezellige activiteiten 
georganiseerd waaronder livemuziek en sommige bars sluiten dan 
pas diep na middernacht. De normen voor geluidsoverlast zijn in 
vakantielanden toleranter dan in Nederland. Wanneer rust tijdens uw 
vakantie voor u een belangrijk item is, dan dient u hier nadrukkelijk 
op te letten bij de keuze van uw accommodatie. Indien wij in de 
tekst melding maken van een levendige omgeving, een centrale 
ligging of in de nabijheid van barretjes en restaurants, dan is er 
vaak sprake van een gezellige drukte van uitgaansgelegenheid en 
dit kan geluidsoverlast veroorzaken. Tevens kan het voorkomen dat 
medevakantiegangers er een andere opvatting van vakantieplezier 
en overlast op na houden dan u. Hierop hebben Silverjet Vakanties en 
de accommodatieverschaffer geen invloed en kunnen voor dit gedrag 
niet verantwoordelijk worden gesteld.

VERZEKERINGEN
Bij het afsluiten van een reis en/of annuleringsverzekering wordt 
altijd uitgegaan van het totaal aantal reisdagen. Wij raden u met 
nadruk aan een reisbagage-, een ziektekosten- en een annulerings-/
onderbrekingsverzekering af te sluiten. Hiermee behoedt u zich 
tegen de financiële gevolgen van ongeval en ziekte voor of tijdens 
uw vakantie en annulering of voortijdige onderbreking van uw 
vakantie. Uw ANVR-reisadviseur zal u hierover alle informatie 
kunnen verstrekken. Stem tevens met uw reisadviseur af of de 
geboekte reissom ook daadwerkelijk door de betreffende verzekering 
gedekt wordt. Uiteraard kan ook Silverjet Vakanties u hiermee 
behulpzaam zijn. In het geval u over een doorlopende reis en/of 
annuleringsverzekering beschikt, controleer dan of deze ook voor uw 
medepassagiers van toepassing is!

VLUCHTEN
Vliegschema’s
Bij lijndienstvluchten zijn de aangegeven tijden min of meer 
gegarandeerd. Slechts bij hoge uitzondering worden hierin 
wijzigingen aangebracht. Redenen zijn dan meestal onverwachte 
oorzaken die hun invloed hebben op een correcte uitvoering van 
een vlucht, zoals weersomstandigheden, technische problemen, 
stakingen e.d. Deze oorzaken kunnen leiden tot een verandering 
van vertrektijd maar ook in het ergste geval in verandering van 
vertrekdatum en luchthaven.
TUI fly opereert als een chartermaatschappij en maakt om die reden 
vliegtijden niet vroegtijdig of onder sterk voorbehoud bekend. Vanaf 
ongeveer vier weken voor vertrek kunt u min of meer zeker zijn van 
uw vliegschema. 

Luchthavens
Alle gepubliceerde arrangementen van Silverjet Vakanties 
zijn gebaseerd op vliegen in Economy Class met vertrek vanaf 
Amsterdam. U kunt er voor kiezen vanaf een andere luchthaven 
te vertrekken, zoals Brussel, Düsseldorf of Keulen. Wij informeren 
u graag over de vertrekmogelijkheden en de van toepassing zijnde 
(soms scherpere) prijzen vanaf deze alternatieve luchthavens.

Prijsverschil binnen een klasse
Alle luchtvaartmaatschappijen verdelen de beschikbare 
stoelcapaciteit binnen eenzelfde klasse in verschillende tariefniveaus 
zonder dat daar een afwijkende dienst of service tegenover staat, 
maar waardoor wel vluchttoeslagen kunnen ontstaan. Silverjet 
Vakanties kan hier helaas geen invloed op uitoefenen. In zijn 
algemeenheid kan gesteld worden dat vroeg boeken doorgaans 
de voordeligste prijs biedt met uitzondering van vertrekken in het 
hoogseizoen en rond feestdagen.

Brandstofheffing
Wij maken u er nadrukkelijk op attent, dat wij geen enkele invloed 
kunnen uitoefenen op de soms onverklaarbare prijsverschillen 
in brandstofheffingen die de diverse luchtvaartmaatschappijen 
hanteren. Elke luchtvaartmaatschappij stelt deze zelf vast, waardoor 
per maatschappij soms aanzienlijke prijsverschillen ontstaan! Deze 
heffingen kunnen gedurende het seizoen fluctueren en kunnen 
resulteren in een naheffing. (Zie ook ‘Reissommen en aanbetalingen’)

Stoelreserveringen
Steeds meer luchtvaartmaatschappijen bieden Economy Class 
passagiers de mogelijkheid vooraf, steeds vaker tegen betaling, een 
stoel te reserveren. Bij de meeste maatschappijen is dit mogelijk 
vanaf het moment van boeken tot 48 uur voor vertrek en kan gekozen 
worden tussen standaard stoelen, stoelen met extra beenruimte, bij 
de nooduitgang, aan het raam of voorin.  Niet iedereen mag een stoel 
bij de nooduitgang boeken. Vanwege veiligheidsregels is dit verboden 
voor bepaalde groepen passagiers, zoals zwangere vrouwen en 
kinderen. Wanneer u vliegt in Premium Economy -, Business of First 
Class is het over het algemeen mogelijk zonder bijbetaling vooraf uw 
stoel te reserveren.

Verzorging aan boord
Aan boord worden bij de meeste lijndienstmaatschappijen snacks, 
(eenvoudige) maaltijden, softdrinks en wijn geserveerd. Tevens 
kunnen bij (nagenoeg) alle maatschappijen standaard dieetwensen 
kenbaar gemaakt worden, mits deze bij boeking (uiterlijk 96 uur 
voor vertrek) worden doorgegeven. In het algemeen geldt naarmate 
de klasse luxer wordt, wordt het aanbod groter. Persoonlijk 
entertainment, koptelefoons en dekens zijn in alle klassen 
beschikbaar. 

E-ticketing & online inchecken
Alle luchtvaartmaatschappijen maken gebruik van Eticke
ting, zogenaamde elektronische tickets. Bij de meeste 
lucht vaart maatschappijen kunt u via Internet veelal vanaf 24 
uur voor vertrek inchecken. U kiest zelf uw stoel aan boord voor 
zover wij deze nog niet voor u gereserveerd hebben en u print uw 
instapkaart thuis al uit. Op Schiphol kunt u zelf uw bagage wegen, 
labelen en op de band zetten of u geeft uw bagage af bij een van de 
bagageafgiftepunten. Hebt u om wat voor reden uw instapkaart thuis 
niet uitgeprint dan kunt u deze alsnog op de luchthaven uitprinten. 
Uiteraard blijft inchecken bij een balie op de luchthaven mogelijk en 
kan ook hier uw instapkaart nog worden uitgeprint. 

Meldingstijd op de luchthaven en bij de gate
In het algemeen adviseren wij u, mede i.v.m. de tijdrovende 
veiligheidscontroles, zich voor Europese vluchten minimaal 3 
uur voor vertrek bij de betreffende incheckbalie of het bagage 
afgiftepunt te melden en voor intercontinentale vluchten min. 3,5 
uur voor vertrek. Business en First Class passagiers raden wij 
aan zich uiterlijk 2,5 uur voor vertrek te melden. Aangezien steeds 
meer passagiers met uitsluitend handbagage reizen en de security 
controles daardoor steeds meer tijd in beslag nemen heeft KLM 
om vertragingen te voorkomen tevens een sluitingstijd bij de gate 
geïntroduceerd. Deze sluitingstijd is voor intercontinentale vluchten 
15 minuten voor vertrek. Pas op, te late komst (ook bij de gate) kan 
uitsluiting van uw vlucht betekenen. Alle daaruit voortvloeiende 
kosten zijn voor eigen rekening. Het missen van een vliegtuig geeft 
geen recht op restitutie. Het (indien mogelijk) omboeken naar een 
later vertrek brengt meestal extra kosten met zich mee die ook voor 
eigen rekening zijn.

Bagage
Bij de meeste maatschappijen, zowel low cost als lijndienst, mag 
u in de Economy Class 8 tot 10 kg. handbagage met over het 
algemeen een max. omvang van 110 cm (55x35x20 cm) per persoon 
vrij meenemen en 1 stuk ruimbagage tot 23 kg. Voor reizigers die 
Business Class vliegen is naast handbagage doorgaans 32 kg. 
ruimbagage toegestaan (max. 2 stuks, maximale omvang 158 cm, 
L+B+H) ). Bij KLM mag u binnen Europa alleen gratis ruimbagage 
meenemen in Business Class. In Economy Class kunt u ruimbagage 
meenemen tegen betaling van € 50,- per retour wanneer deze vooraf 
is aangemeld en € 70,- retour wanneer deze op de luchthaven wordt 
aangeboden. Bij steeds meer luchtvaartmaatschappijen wordt de 
regel voor toegestane bagagevrijdom steeds strenger gehanteerd! 
Houdt u er rekening mee dat de vrijdom per persoon niet mag 
worden opgeteld voor twee personen en als één koffer met een 
dubbel gewicht worden aangeboden. De luchtvaartmaatschappij kan 
u in dergelijke situaties een behoorlijk bedrag aan overbagage in 
rekening brengen. Hiervoor kan Silverjet Vakanties niet aansprakelijk 
worden gesteld. Afwijkende bagage, zoals een rolstoel, golftas en 
duikuitrusting, dient vooraf te worden aangemeld. Rolstoelen mogen 
in het algemeen gratis meegenomen worden, golftassen tellen 
bij veel luchtvaartmaatschappijen mee in het totale gewicht aan 
ruimbagage of hiervoor moet een aparte toeslag betaald worden. 
Ditzelfde geldt voor een duikuitrusting en andere bijzondere bagage. 
Baby’s die geen eigen stoel hebben betalen bij nagenoeg alle 
luchtvaartmaatschappijen 10% van de volwassenenprijs en hebben 
daarom geen recht op volledige bagagevrijdom. In het algemeen mag 
voor hen 10 kg. ruimbagage meegenomen worden en een inklapbare 
buggy of Maxi-Cosi.

Let u bij het afgeven van uw bagage op de eindbestemming die op 
de label vermeld staat. Wanneer u moet overstappen onderweg is 
het van groot belang uw bagage (voor zover mogelijk) door te laten 
labelen naar uw eindbestemming! In de meeste gevallen zat dit 
geen probleem zijn, maar soms wordt uw bagage (al dan niet per 
ongeluk) gelabeld tot uw overstapbestemming. In dat geval moet u 
uw bagage op de luchthaven waar u overstapt opnieuw inchecken. 
Een vervelende en vooral ook tijdrovende bijkomstigheid, maar wel 
van groot belang om op de eindbestemming niet zonder koffer te 
staan! Wij raden u ten zeerste aan hier alert op te zijn bij het afgeven 
van uw bagage.

Beperkende voorwaarden vervoer handbagage
Elektronische controle van handbagage vindt op alle luchthavens 
plaats. Scherpe voorwerpen als zakmessen, nagelschaartjes maar 
ook aanstekers dient u nadrukkelijk in uw koffer te vervoeren, niet 
in uw handbagage. Deze zullen bij de controle ingenomen worden. 
Daarnaast gelden strenge regels voor wat meegenomen mag worden 
aan vloeibare stoffen. Vloeistoffen en toiletartikelen (bv. tandpasta, 
scheerschuim, gel, etc.) mogen alleen in kleine hoeveelheden (max. 

100 ml per stuk) en op de juiste manier, verpakt in een hersluitbare 
transparante plastic zak van max. 1 liter, in de handbagage 
worden meegenomen. Houdt u er rekening mee dat bij vervoer 
van apparaten met batterijen, zoals Smart Bags, steeds strengere 
regels worden gehanteerd en dat deze per luchtvaartmaatschappij 
kunnen verschillen. Op de website van iedere maatschappij wordt 
aangegeven aan welke specifieke voorwaarden u zich dient te 
houden. Reist u buiten Europa en moet u tijdens uw reis overstappen 
binnen de EU, dan raden wij u af om taxfree vloeistoffen (bv. parfum, 
drank) te kopen.
Deze mogen meestal op de aansluitende vlucht, waar wederom 
controle plaatsvindt, niet worden meegenomen. Paspoort, 
reisbescheiden, medicijnen en waardevolle zaken neemt u natuurlijk 
wel mee in uw handbagage.

Denied Boarding Compensation
In geval van overboeking, kort voor vertrek geannuleerde vluchten 
en langdurige vertragingen, niet veroorzaakt door een calamiteit, 
worden in Europa geregistreerde luchtvaartmaatschappijen 
gedwongen de passagier schade te vergoeden. Silverjet Vakanties 
kan hier niet op worden aangesproken, maar kan wel bemiddelen in 
geval u een klacht wilt indienen. Daarnaast biedt EUclaim een dienst 
aan die is opgezet om luchtvaartpassagiers te helpen bij het indienen 
van een claim bij een luchtvaartmaatschappij. EUClaim heeft inzicht 
in de volledige historische vluchtgegevens van vrijwel alle Europese 
luchtvaartmaatschappijen en kan hierdoor een indicatie geven 
over de rechtsgeldigheid van uw claim. Door het indienen van de 
bewijslast en het volgen van de juiste juridische procedures nemen 
zij u veel werk uit handen en zal de kans op slagen groter zijn. 
Uitsluitend wanneer tot een financiële vergoeding wordt overgegaan 
bent u aan EUclaim kosten verschuldigd. Voor meer informatie zie 
www.euclaim.nl

Ongemakken en/of schade als gevolg van vertraging
Silverjet Vakanties hanteert de ANVR-reisvoorwaarden, doch is niet 
aansprakelijk voor mogelijke schade van gemiste vakantiedagen 
of uren, zoekgeraakte bagage en/of (te) late aankomst op de 
bestemming of bij terugkomst. Een goede reisverzekering zal in veel 
gevallen uitkomst bieden.

VRIJBLIJVEND AANBOD
In de ANVRreisvoorwaarden is sprake van een vrijblijvend aanbod 
dat door de reisorganisator in bijzondere omstandigheden kan 
worden herroepen. Dit geldt bijvoorbeeld als de reis is volgeboekt of 
als het reisaanbod om andere redenen niet meer beschikbaar is, dan 
wel indien er sprake is van een fout in de berekening van de reissom 
of van andere fouten.

WIJZIGINGSKOSTEN
Voor vertrek:
•  € 30, voor elke wijziging of aanvulling (zoals wijziging van 

verzorging, type kamer, naam, preferentie/essentie of vervoer) 
vanaf de dag na de boekingsbevestiging. Geheel afhankelijk van 
wat de aanpassing/wijziging is wordt deze binnen 28 dagen voor 
vertrek niet beschouwd als een wijziging maar als een annulering. 
Zie artikel 10 van de ANVR-voorwaarden.

•  Alle low cost airlines volgens de door hen gehanteerde voorwaarden, 
in de meeste gevallen 100%.

•  Alle lijndiensten volgens de door hen gehanteerde voorwaarden 
plus extra kosten die de luchtvaartmaatschappij in rekening brengt 
vanwege bijvoorbeeld een duurdere boekingsklasse.

Na vertrek:
•  Tijdens uw verblijf verlengen of eerder terugkeren € 60, p.p. excl. 

de aanvullende en van toepassing zijnde kosten, die hotels en/of 
luchtvaartmaatschappijen in rekening brengen.

Voor wijzigingen ten aanzien van de cruise gelden andere voor
waarden. Dit verschilt per rederij. Wij zullen u bij boeking hierover 
informeren.

Silverjet Vakanties is een handelsnaam van:
Traveljet Vakanties BV, Kvk nr 8075155
Dit programma wordt u aangeboden door:
SILVERJET VAKANTIES, Nederland
Vlijtseweg 230, 7317 AN APELDOORN
Tel.: 055357 5500 / Fax: 055357 55 09
Email: info@silverjet.nl / www.silverjet.nl

Silverjet Vakanties is lid van IATA
(International Air Transport Association).
IATA deelnemersnummer 57 2 1252 5
ANVR deelnemersnummer 4213
SGR deelnemersnummer 2686

COPYRIGHT Silverjet Vakanties
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand zonder schriftelijke toestemming van Silverjet 
Vakanties. Voor alle aanbiedingen, de gewenste reisduur en de juiste 
prijs vraag uw reisadviseur of kijk op www.silverjet.nl.
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