
 EXPEDITIE INDONESIË

Categorie             Prijs per persoon in euro inclusief

Adventurer Suite € 10.999 pp

Explorer Suite € 11.419 pp

View Suite € 12.089 pp

Vista Suite € 12.239 pp

Veranda Suite € 16.319 pp

CAIRNS - SINGAPORE                     10 NACHTEN

26 april - 18 mei 2021                 Silver EXPLORER

Prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. De cruise, 
vluchten in economy class, één overnachting voor de cruise, locale transfers 
luchthaven-hotel-schip/schip-luchthaven, havengelden, taksen en BTW zijn in-
begrepen. De prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk 
moment, zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of ingetrokken worden 
zolang een reservatie 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.

Als je denkt dat Indonesië helemaal om Bali draait, dan heeft u het mis. De Banda-eilanden, Buton-eiland, Belitung en 
Karimunjawa lijken ogenschijnlijk onaangeroerd door de tijd en zijn voorbeelden van het leven buiten de toeristische 
trekpleisters en bieden een stukje lokale cultuur die ongetemd en onvoorstelbaar is. Een ontmoeting met de Asmat-stam 
van Papoea-Nieuw-Guinea is zeker een moment om te koesteren, en waar nog lang over gesproken zal worden onder de 
wuivende palmbomen van de Javazee.

Dag Haven
26 apr Vlucht Brussel - Cairns (aankomst 27 apr)
27 apr Transfer luchthaven - hotel
 1 overnachting in Cairns
28 apr Transfer hotel - schip
 Cairns, Australië - inscheping
29 apr Dag op zee
30 apr Thursday Island, Australië
1-2 mei Dagen op zee
3 mei Agats (Asmat), Indonesië
4 mei Dag op zee
5 mei Triton Bay, Indonesië & Semisaron eiland, Indonesië
6 mei Watubela-archipel, Indonesië
7 mei Banda Neira eiland, Indonesië & Pulau Run, Indonesië
8 mei Dag op zee
9 mei Bau-Bau, Indonesië
10 mei Palopo, Sulawesi, Indonesië
11 mei Makassar, Indonesië
12 mei Dag op zee
13 mei Kura Kura (Karimunjawa), Indonesië
14 mei Dag op zee
15 mei Belitung eilanden, Indonesië
16 mei Dag op zee
17 mei Singapore - ontscheping
 Transfer schip - luchthaven
 Vlucht Singapore - Brussel (aankomst 18 mei)
Reisschema steeds onder voorbehoud.

SILVERSEA’S ALL-INCLUSIVE-LIFESTYLE
• Intiem deluxe schip voor slechts 144 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.


