
Japan
20 april - 7 mei 2022 (18 dagen/17 nachten) : van Tokyo naar Tokyo

Yokoso in Japan! Of liever gezegd, welkom in het land van 
de rijzende zon, een land waar het onverwachte nooit een 
verrassing is. Met zwaargewicht-steden zoals Yokohama en 
Osaka die de moderniteit bieden (om nog maar te zwijgen 
van de gastronomie!), breng je de felle lichten in evenwicht 
met stille heiligdommen en vredige monumenten. Nie-
mand kan de impact van het verleden in Japan onderschat-
ten, maar het is de aantrekkingskracht van de toekomst die 
je je zult herinneren als je eenmaal thuis bent. 

SILVERSEA
 P Intieme ultradeluxe schepen voor maximum 596 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
• 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).

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.

Incl. vluchten, hotel, transfers en 10% Early Booking Bonus

VAARROUTE UW SCHIP: SILVER MUSE

20 apr Vlucht Brussel - Tokyo (aankomst 21 april) 
Transfer luchthaven - hotel
Overnachting in Tokyo

22 apr Transfer hotel - schip

Yokohama (Tokyo), Japan

23 apr Shimizu, Japan

24-25 apr Osaka, Japan

26 apr Dag op zee

27 apr Fukuoka (Kyushu), Japan

28 apr Busan, Zuid-Korea

29 apr Dag op zee

30 apr Kanazawa, Japan

1 mei Niigata, Japan

2 mei Akita, Japan

3 mei Aomori, Japan

4 mei Hakodate (Hokkaido), Japan

5 mei Dag op zee

6 mei Tokyo, Japan
Transfer schip - luchthaven
Vlucht Tokyo - Brussel (aankomst 7 mei)

CATEGORIE TARIEF
Vista Suite € 7.999 p.p.

Classic Veranda Suite € 10.179 p.p.

Superior Veranda Suite € 10.555 p.p. 

Deluxe Veranda Suite € 11.025 p.p.


