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EXPEDITIE ZUID-AMERIKA & DE FALKLANDS

Categorie              Prijs per persoon in euro inclusief    

Classic Veranda Suite € 5.999 pp

Superior Veranda Suite € 6.479 pp

Deluxe Veranda Suite € 7.089 pp

BUENOS AIRES - USHUAIA             14 NACHTEN

8 - 22 november 2020                       Silver WIND

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 
inbegrepen. 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.

“Bucketlist Buenos Aires” is een passende start voor deze ontdekkingsreis. We wensen u een behouden vaart vanuit de 
Argentijnse hoofdstad voor twee dagen op zee, badend in luxe aan boord van de Silver Wind, voordat Puerto Madryn en 
zijn prachtige, lange stranden in zicht komen. Zet koers naar de beroemde Falklands om vredige eilanden vol flora, fauna 
en pinguïns te ontdekken! Nog een laatste dag in de Chileense fjorden en u heeft herinneringen die u nooit meer vergeet.

Dag Haven
8 nov Vlucht Brussel - Buenos Aires (aankomst 9 nov)
9 nov transfer luchthaven - hotel
 1 overnachting in Buenos Aires
10 nov transfer hotel - schip
 Buenos Aires, Argentinië - inscheping
11-12 nov Dagen op zee
13 nov Puerto Madryn, Argentinië
14 nov Puerto Deseado, Argentinië
15 nov Dag op zee
16 nov New Island, Falklandeilanden
 West Point Island, Falklandeilanden
17 nov Stanley, Falklandeilanden
18 nov Dag op zee
19 nov Punta Arenas, Chili
20 nov Garibaldi-fjord en -gletsjer, Chili
21 nov Ushuaia, Argentinië - ontscheping
 Transfer schip - luchthaven
 Vlucht Ushuaia - Santiago, Chili
 Vlucht Santiago - Brussel (aankomst 22 nov)
Reisschema steeds onder voorbehoud.

SILVERSEA’S ALL-INCLUSIVE-LIFESTYLE

• Intiem deluxe schip voor slechts 274 gasten.

• Hoogopgeleid expeditieteam, met experts inhun  
 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.


