
Longyearbyen > Kristiansund
Longyearbyen, 5 daagse ontdekking van Spitsbergen, Bear Island, 
Hartstad, Tysfjord, Norfjord en Melfjord, Vega archipel, Storfjord 
en Sunnylvsfjord, Geiranger, Kristiansund

Kristiansund > Longyearbyen
Kristiansund, Vega archipel, Vistenfjord, Visten National Park, 
Vaeroy eiland (Lofoten), Reine (Lofoten), Tysfjord, Gverstappen 
eilanden, Kirkenes, Bear Island, 5 daagse ontdekking van 
Spitsbergen, Longyearbyen

Longyearbyen > Tromsø
Longyearbyen, 5 daagse ontdekking van Spitsbergen, Bear Island, 
Kirkenes, Skarsvag (Noordkaap), Gverstappen eilanden, Tromsø

VERTREK: 24 juni - 6 juli 2018 DUUR: 12 nachten

Veranda Suite

Deluxe Veranda Suite

€ 10.700 p.p.

€ 13.500  p.p.

VERTREK: 6 - 18 juli 2018 DUUR: 12 nachten

Veranda Suite

Deluxe Veranda Suite

VERTREK: 18 - 27 juli 2018  DUUR: 9 nachten

Vista Suite

Deluxe Veranda Suite 
€ 15.000 p.p.
€ 12.900 p.p.

WELKOM AAN BOORD VAN SILVER CLOUD

We nodigen u uit om deel te nemen aan een 
onvergetelijke reis. De bevroren wonderen van 
de Noordpool zijn dichterbij dan u denkt, met 
onze Ultimate Arctic Experience-pakketten, op 
geselecteerde reizen.  Met maximaal 240 gasten 
op de onlangs gerenoveerde Silver Cloud, 
wordt u  per chartervlucht naar het schip 
gebracht en geniet u van deze zeldzame 
gelegenheid - plus gratis transfers - om dit 
zelden bezochte deel van de wereld te ervaren.

ALL-INCLUSIVE ARCTIC EXPERIENCE 

• Hoogopgeleid expeditieteam met experts in
hun vak.

• Excursies en activiteiten, inclusief exploraties
met Zodiac

• Ruime suites met butler service

• Gratis parka voor pool-expedities

• Room-service , wijnen, likeuren en frisdranken
inbegrepen op het ganse schip.

• Gratis WiFi

• Fooien inbegrepen

Bovenvermelde prijzen zijn cruise-only, in Euro, per persoon, gebaseerd op 
dubbele bezetting. Havengelden en taksen zijn inbegrepen. Routes en prijzen 
worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder 
voorafgaande kennisgeving door de rederij gewijzigd of ingetrokken worden 
zolang een reservatie niet definitief is. De algemene voorwaarden van de 
rederij zijn van toepassing (zie Silversea.com).

€ 10.600 p.p.

€ 13.500 p.p.

EXPEDITIE SPITSBERGEN
Silver Cloud Expedition

One-way chartervlucht tussen Oslo en Longyearbyen en lokale transfers zijn inbegrepen.

Contacteer uw reisagent of Cruise Selection
voor informatie en reservatie.

E: info@cruiseselection.be
T: 03 313 60 79




