Incl. vluchten, ho
tel, transfers
en 10% Early Boo
king Bonus

Japan

6 - 23 april 2022 (18 dagen/17 nachten) : van Tokyo naar Tokyo
VAARROUTE

UW SCHIP: SILVER MUSE

6 apr

Vlucht Brussel - Tokyo (aankomst 7 april)
Transfer luchthaven - hotel
Overnachting in Tokyo

8 apr

Transfer hotel - schip

9 apr

Shimizu, Japan

Yokohama (Tokyo), Japan

10-11 apr Osaka, Japan
12 apr

Dag op zee

Met een beetje geluk aan uw zijde, is dit misschien uw kans
om de legendarische Sakura van Japan te bezoeken. Het
beroemde grillige seizoen van de kersenbloesem is misschien wel het achtste wereldwonder. Bezoek de parken
van Osaka, Aomori, Hakodate en Sakata, op zoek naar de
delicate bloesem. In andere aanleghavens kun je genieten
van de heiligdommen en tempels die een plaats zijn van
zen-spiritualiteit, ongeacht je geloof. De Vredesparken van
Hiroshima en Nagasaki zullen u niet onberoerd laten.

13 apr

Hiroshima, Japan

14 apr

Busan, Zuid-Korea

15 apr

Dag op zee

16 apr

Kanazawa, Japan

17 apr

Niigata, Japan

18 apr

Sakata, Japan

19 apr

Aomori, Japan

SILVERSEA

20 apr

Hakodate (Hokkaido), Japan

21 apr

Dag op zee

22 apr

Yokohama (Tokyo), Japan

PPIntieme ultradeluxe schepen voor maximum 596 gasten
PPRuime suites (85% met balkon) met butlerservice
PPVrije tafelkeuze en specialiteitenrestaurants
PPChampagne, wijnen en likeuren geserveerd op het ganse schip
PPMinibar in uw suite met al uw voorkeursdranken
PPGratis WiFi voor iedere gast
PPFooien altijd inbegrepen
INCLUSIEF

• Vluchten in economy class (of business class vluchten voor € 1.299 p.p. per vlucht).
• Hotelovernachting vóór de cruise.
• Transfers tussen luchthaven, hotel en schip.
• 10% Early Booking Bonus (boek en betaal integraal vóór 31 mei 2021).

Transfer schip - luchthaven
Vlucht Tokyo - Brussel (aankomst 23 april)

CATEGORIE

TARIEF

Classic Veranda Suite

€ 11.115 p.p.

Superior Veranda Suite

€ 11.585 p.p.

Deluxe Veranda Suite

€ 12.049 p.p.

Contacteer Cruise Selection of uw reisagent
info@cruiseselection.be | tel. +32 (0) 3 313 60 79 | www.cruiseselection.be
Prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. De cruise op basis van all-inclusive aan boord, vluchten in
economy class, één overnachting vóór de cruise, lokale transfers, havengelden, 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.

