
Op ontdekking van Alaska
10 - 18 mei 2023 (9 dagen/8 nachten): van Seward naar Vancouver

SILVERSEA
 P Intieme ultradeluxe schepen voor maximum 608 gasten

 P Ruime suites (85% met balkon) met butlerservice

 P Vrije tafelkeuze en specialiteitenrestaurants

 P Champagne, wijnen en likeuren geserveerd op het ganse schip

 P Minibar in uw suite met al uw voorkeursdranken

 P Gratis WiFi voor iedere gast

 P Fooien altijd inbegrepen

INCLUSIEF
• Privé transfers (tussen woonst en luchthaven).
• Retourvluchten in economy class (upgrade naar business class -> + €1.999 per 

traject).
• Transfers tussen luchthaven, hotel en schip.
• 1 pré-cruise hotelovernachting.
• 1 excursie per haven, per dag.

VAARROUTE UW SCHIP: SILVER MUSE

10 mei Privé transfer naar de luchthaven 
Vlucht Brussel - Anchorage 
Transfer luchthaven - hotel
Seward (Alaska), VS

11 mei Transfer hotel - haven
Seward (Alaska), VS

12 mei Cruise Hubbard Glacier (Alaska), VS

13 mei Juneau (Alaska), VS

14 mei Skagway (Alaska), VS

15 mei Sitka (Alaska), VS

16 mei Ketchikan (Alaska), VS

17 mei Cruise Inside Passage

18 mei Vancouver, Canada
Transfer schip - luchthaven
Vlucht Vancouver - Brussel 
Privé transfer naar huis

CATEGORIE TARIEF*
Vista Suite € 4.100,- p.p. 
Classic Veranda Suite € 4.900,- p.p. 

Superior Veranda Suite € 5.000,- p.p. 

Deluxe Veranda Suite € 5.100,- p.p. 
* Bovenstaande prijzen zijn geldig bij boeking vóór 30/11/2022.

CRUISE SELECTION
info@cruiseselection.be
tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.cruiseselection.be

TRAVEL IN STYLE
info@travelinstyle.be

 tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.travelinstyle.be

Prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. De cruise op 
basis van all-inclusive aan boord, vluchten in economy class, transfers, haven-
gelden, btw en taksen zijn inbegrepen. Het reisschema en de 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.

Cruise Selection is lid van VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Erk. nr. 6231.

ALL-INCLUSIVEINCL. VLUCHTEN & TRANSFERS


