
 DARWIN ACHTERNA OP DE GALÁPAGOS EILANDEN

Categorie            Prijs per persoon in euro inclusief      

Classic Veranda Suite € 7.999 pp

Superior Veranda Suite € 8.909 pp

Deluxe Veranda Suite € 9.269 pp

SAN CRISTOBAL - BALTRA               10 NACHTEN

19 - 29 november 2020                   Silver ORIGIN

Prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. De 
cruise, internationale en binnenlandse (Ecuador) vluchten in economy class, 
twee overnachtingen voor de cruise, stadstour in Quito en Guayaquil, locale 
transfers hotel-luchthaven-schip/schip-luchthaven, havengelden, taksen, 
Galapagos National Park fees en BTW zijn inbegrepen. De prijzen worden 
verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder vooraf-
gaande kennisgeving gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reser-
vatie niet definitief is. Reisschema steeds onder voorbehoud. De algemene 
voorwaarden van de rederij zijn van toepassing (zie Silversea.com). Cruise 
Selection is lid van VVR (Vereniging van Vlaamse Reisbureaus) Erk. nr. 6231.

Ooit waren deze eilanden regelmatig een stopplaats voor piraten en walvisvaarders, maar ze zijn wereldberoemd als 
het epicentrum van de evolutietheorie. Ontdek de westelijke Galapagos en aanschouw wat Darwin inspireerde: zie hoe 
zeeleeuwen spelen, vogels dansen en gigantische schildpadden voorbij sjokken, volledig onbevreesd voor mensen. U 
kunt ook rondtrekken op lava-velden, door geurige bossen dwalen en met een Zodiac® langs pittoresque kustlijnen varen.

Dag Haven

19 nov Vlucht Brussel - Quito

 2 overnachtingen in Quito incl. Stadstour

21 nov Transfer hotel - luchthaven | Vlucht Quito - San   

 Cristobal | Transfer luchthaven - schip

 San Cristobal, inscheping | Roca Leon Dormido

22 nov Bartolome | Playa Espumilla (Santiago)

23 nov Punta Vincente (Roca Isabela)

 Punta Espinoza (Fernandina)

24 nov Caleta Tagus (Isabela) | Bahia Elizabeth (Isabela)

25 nov Post Office Bay (Floreana) | Islote Campeon (Floreana)

 Punta Cormorant (Floreana)

26 nov Cerro Dragon (Santa Cruz) | Santa Cruz (Las Bachas)

27 nov Santa Cruz (Los Gomelos)

 Estacion Darwin & Puerto Ayora (Santa Cruz)

28 nov Baltra - ontscheping | Transfer schip - luchthaven

 Vlucht Baltra - Guayaquil

 Stadstour Guayaquil incl. Transfer naar luchthaven

 Vlucht Guyaquil - Brussel (aankomst 29 nov)

Reisschema steeds onder voorbehoud.

SILVERSEA’S ALL-INCLUSIVE-LIFESTYLE
• Intiem deluxe schip voor slechts 100 gasten.
• Hoogopgeleid expeditieteam, met experts in hun  
 vakgebied.
• Excursies en allerhande activiteiten, inclusief   
 verkenningen per Zodiac.
• Ruime suites met zeezicht en butlerservice.
• Room-service, selectie van wijnen, likeuren en  
 frisdranken inbegrepen aan boord.
• Fooien inbegrepen.
• Gratis Wi-Fi voor iedere gast.

EXPEDITIE INDONESIË


