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CRUISE
De Europese kusten zijn onze thuis, en wij heten u er van harte welkom - bij de geuren, smaken, luchten en al het 
moois daaronder. Kom aan boord en ontdek al dit prachtigs vanuit het standpunt van een insider. Aan boord van 

een van onze comfortabele boetiekschepen ziet u niet alleen het beste wat Europa te bieden heeft, maar ervaart u 
écht de authentieke schoonheid erachter.

Historische pracht, een rijke artistieke erfenis, aloude culinaire tradities 
- of u zich nu aangetrokken voelt tot paleizen of het platteland, onze 
sublieme Europese cruises zullen u bekoren. Ons Italiaanse erfgoed 
creëert een diepe waardering voor de zonovergoten Middellandse 
Zee, terwijl onze Noord-Europese reizen een onuitwisbare indruk 
achterlaten, omdat elke bestemming zijn eigen karakter uitstraalt dat 
het in de loop van de eeuwen heeft opgebouwd. Een interessante 
reeks nieuwe havens zorgt voor unieke ervaringen in de wonderen 
van de Oude Wereld. Onze kleine schepen voeren u naar grote ont-
dekkingen, op de grootst mogelijke schaal - van het comfort van ons 
nieuwste vlaggenschip Silver Moon tot het letterlijk stilleggen van het 
verkeer als u met de Silver Wind over de Theems vaart.  Onze reizen 
bieden een allesomvattende cruise-ervaring, gevuld met uitstapjes 
aan wal waarbij u wordt ondergedompeld in goed verstopte stadjes, 
verfijnde maaltijden, de hoffelijke gastvrijheid van uw persoonlijke 
butler en een uiterst weelderige, all-inclusive levensstijl op zee. Vier 
van onze luxueuze cruiseschepen - Silver Spirit, Silver Whisper, Silver 
Wind en Silver Shadow - varen uit naar bestemmingen in het Mid-
dellandse Zeegebied en Noord-Europa. Bovendien wordt onze gloed-
nieuwe Silver Moon in 2020 opgeleverd voor haar eerste seizoen in de 
mediterrane wateren.

HET HART VAN INSPIRATIE

EVEN VOORSTELLEN: SILVER MOON Adembenemend in al haar aspec-
ten. Uitmuntend in elk detail. Silver Moon geeft een nieuwe dimensie 
aan ultraluxueuze cruises wanneer zij in de zomer van 2020 aan haar 
eerste seizoen in de mediterrane wateren begint. Het jongste lid van 
de Silversea-familie is pure kunst in beweging. Ze is de belichaming 
van geïnspireerd Italiaans design en buitengewoon vakmanschap en 

doet u wegdromen terwijl u van de ene pittoreske haven naar de an-
dere vaart. Acht voortreffelijke restaurants met op maat samengestel-
de menu’s van over de hele wereld, ruime suites die samengevoegd 
kunnen worden zodat u comfortabel met uw gezin of familie kunt 
reizen, gezellige cosy hoekjes, elegante lounges, een ultramodern 
theater, een jazzclub, drie whirlpools en een indrukwekkende spa zijn 
maar een greep uit het comfort aan boord. Silver Moon is gebouwd 
om alles waarvan u maar droomt waar te maken ... en nog meer.
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ONTDEK DE AUTHENTIEKE SCHOONHEID VAN DE 
EUROPESE KUSTEN: TIPS VAN SILVER SHORE

DE MIDDELLANDSE ZEE
Deze veelzijdige regio is de bakermat van de westerse beschaving. 
Kleurrijk, divers, cultureel en dramatisch; deze schitterende landen zijn 
een trotse mengeling van grandeur, bruisende kusten en een tijdloos 
landschap. De hartelijke gastvrijheid en de uitstekende keukens zijn 
hier een manier van leven - bereid u dus voor op heel wat cappucci-
no’s en vrolijke gezichten, en geniet van de dolce vita zoals Fellini dat 
bedoelde.

SORRENTO, ITALIË 
Helikopteravontuur en het eiland Capri 
Scheer langs de steile kliffen en de dorpjes aan de Amalfitaanse kust, 
inclusief Pompeï en Herculaneum. Zweef daarna over de Golf van 
Napels en de beroemde monumenten van de stad, op weg naar het 
eiland Capri. Bezoek de Grotta Azzurra en de Tuinen van Augustus en 
dineer in het Grand Hotel Quisisana voor u per draagvleugelboot te-
rugkeert naar Sorrento.

BARCELONA, SPANJE 
Het Barcelona van Gaudí 
Antoni Gaudí, de beroemdste architect van Barcelona, heeft enkele 
van de mooiste en meest bejubelde monumenten van de stad ge-
schetst en ontworpen. In een excursie van een halve dag ontdekt u 
enkele van Gaudí’s bekendste projecten, met een bezoek aan de bui-
tenkant van de Sagrada Familia, een bezoek aan de binnenkant van 
Casa Batlló en Colònia Güell, en een rit door de wijk Eixample.

LIVORNO, ITALIË 
Toscaanse wijnen van topklasse 
In het landschap van de wijnstreken Bolgheri en Castagneto Carduc-
ci vindt u prachtige wijngaarden, olijfgaarden, oude kastelen en de 
zogeheten Super Tuscans, wijnen van topkwaliteit. Leer over de ge-
heimen van de wijnbouw, de productie en de bekroonde smaken tij-
dens een excursie van een halve dag waarin u deze prachtige streken 
verkent, inclusief een rondleiding en proeverij in de vermaarde Tenuta 
Argentiera.

MONTE CARLO, MONACO 
Flightseeing aan de Côte d’Azur 
Bewonder de dramatische kustlijn van de Franse Rivièra’s tijdens een 
fantastische helikoptervlucht over het schilderachtige landschap. 
Vang een glimp op van het circuit van de Grand Prix van Monaco, het 
wereldberoemde casino van Monte Carlo, de luxejachten in de haven 
Port Hercule en de magnifieke Rots van Monaco.

DUBROVNIK, KROATIË 
Een Tuin-tot-Tafel ervaring 
Op een charmant landgoed geniet u van een gastronomisch Kroa-
tisch meergangenmenu dat bereid wordt door een vermaarde plaat-
selijke chef-kok die gebruikmaakt van traditionele kooktechnieken. 
De ware Kroatische cultuur, voortreffelijke gerechten en wijnen en het 
historische plattelandsleven maken dit tot een verrukkelijke gastrono-
mische ervaring.
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KUSADASI, TURKIJE 
Kuşadası International Golf Club 
Speel een ontspannend potje golf op een van de mooiste golfbanen 
van het Middellandse Zeegebied. Een uitstapje van een hele dag te 
midden van de exotische begroeiing, adembenemende uitzichten op 
het eiland Samos en de Egeïsche Zee, en uitdagende fairways tussen 
twee meren, olijfbomen en johannesbroodbomen.

NOORD-EUROPA & DE BRITSE EILANDEN
Een streek zo groot als uw broekzak, in vergelijking tot andere regio’s, 
maar met een wereldwijd ongeëvenaarde aantrekkingskracht. Tussen 
de ruige bergen en de kolkende zee liggen cultureel aantrekkelijke 
steden comfortabel beschut. En avant-garde design, gastronomie van 
wereldklasse en spectaculaire uitzichten maken deze prachtige streek 
nóg interessanter. Een rijke geschiedenis, heel veel mythes en legen-
des - welkom in een betoverende regio vol schatten en plezier.

ÅLESUND, NOORWEGEN 
Land van trollen 
Omarm de spectaculaire schoonheid van de bergen van Noorwegen 
op een unieke nieuwe manier tijdens deze panoramische reis naar 
Trollstigen en Trollveggen. Rijd langs fjorden, charmante buitenwijken 
en goed onderhouden tuinen via Gudbrandsjuvet naar het uitkijk-
punt op de Trollstigen bergweg.

SINT- PETERSBURG, RUSSISCHE FEDERATIE 
Vorstelijke avond in het Catharinapaleis 
Beleef de luxe van het 18de-eeuwse Russische keizerrijk tijdens deze 
onvergetelijke avondexcursie naar een van de meest verbazingwek-
kende vorstelijke paleizen. Uw uitstapje van een halve dag omvat 
een exclusieve rondleiding in het elegante Catharinapaleis met zijn 
weelderige kamers en inrichting, een bezoek aan het museum van de 
keizerlijke koetsen, een receptie met mousserende wijn, een klassiek 
concert en een Russisch diner.

GRAND VOYAGES IN DE MIDDELLANDSE ZEE
Wij geloven dat u een regio pas kunt doorgronden als u er tijd in heeft 
doorgebracht. Onze Grand Voyages zijn ideaal voor wie een streek 
grondig wil verkennen. Er wordt wel gezegd dat reizen de ziel stimu-

leert. Al zo lang de mens bestaat, houdt de drang om te ontdekken 
wat er achter de horizon ligt, hem in zijn greep. Ontdek de luxe van 
tijd - tijd om een regio grondig te verkennen, het landschap in u op 
te nemen, de nuances van de culinaire tradities te ontdekken en de 
karaktertrekken van wie het ‘thuis’ noemt. Voor degenen met een aan-
geboren, brandende nieuwsgierigheid om te ontdekken wat er ach-
ter de volgende heuvel schuilt, is er niets zo bevredigend als een luxe 
Grand Voyage met Silversea.

Grand Voyage 2019

Op het adembenemende af en zonder twijfel onze meest favoriete 
plek op de wereld - deze zeeën zijn onze thuisbasis. Dus, waar be-
ginnen we? Een gastronomische traditie die geliefd is in de hele we-
reld? Een klimaat dat zowel zonnig als warm is? Een azuurblauwe zee 
om in te zwemmen? Gastvrije steden, een diverse cultuur, historische 
monumenten ... van de spotlights van Monte Carlo tot de ommuurde 
schoonheid van Kotor, het Middellandse Zeegebied is zoveel meer 
dan de som van de delen. Vaar met ons mee op een Grand Voyage 
van uitzonderlijke proporties. U vertrekt vanaf de zandstranden van 
Barcelona en doet op uw reis negen magische, mythische landen aan. 
Tijdens deze 48 dagen durende cruise beleeft u ontspannende dagen 
op zee en doet u 39 havens aan, waaronder drie overnachtingen in 
een haven en twee maiden calls. Wees een van de gelukkigen en geef 
u over aan uw pioniersgeest om de schoonheid van een regio te door-
gronden. Scheep in op de Silver Shadow voor deze Grand Voyage en 
begin aan een reis vol wonderlijke avonturen.
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Grand Voyage 2020

Met de Catalaanse culturele hoofdstad als start- en eindpunt begeeft 
u zich op de helderblauwe zeeën langs onze favoriete kustlijn. On-
der begeleiding van tsjirpende cicaden verkent u 28 schitterende 
bestemmingen; de een nog mooier dan de andere. Geniet van over-
nachtingen in de havens en van evenementen in Venetië, Valletta, Sor-
rento en Barcelona, waar wij voor u onvergetelijke ervaringen in petto 
hebben. Negen landen betekent negen verschillende culturen. Bereid 
u dus op alles voor: van piepkleine, historische havens tot avant-gar-
distische steden en stedelijke zwaargewichten in deze prachtige reis 
des overvloeds. Rijkelijk, schitterend, zonovergoten en sexy; als u weer 
ontscheept, zult u net zo verliefd zijn op dit deel van de wereld als wij.

EXCLUSIEVE TOEGANG

Met kleinere schepen ontdekt en ervaart u de wereld op de ideale 
manier. De intimiteit. De kameraadschap. Het gevoel wanneer u in 
knusse havens en verstopte pareltjes aanlegt waar anderen niet kun-
nen komen. Onze boetiekschepen kunnen in smalle vaargeulen ko-

men en aan de kade aanleggen, terwijl andere schepen voor de kust 
voor anker moeten gaan. Dat betekent minder tenderen en meer tijd 
voor ontdekken, dineren en entertainment. Onze unieke vloot brengt 
u naar een fascinerende wereld die slechts weinig mensen hebben 
gezien. En vijf van onze elegante schepen varen in de wateren van de 
Middellandse Zee:

SILVER WIND — 296 GASTEN. 
Silver Wind kenmerkt zich door de meest geprezen eigenschappen 
van Silversea ... minder gasten, meer ruimte en een uiterst persoonlij-
ke service. Het schip is een van de intiemste in haar soort en is toch 
groot genoeg voor verschillende soorten entertainment, volop plaats 
op het dek en een ruime spa.

SILVER WHISPER — 382 GASTEN 
De Silver Whisper biedt voorzieningen die normaal gezien alleen be-
schikbaar zijn op grotere schepen, maar de intieme sfeer blijft behou-
den. Ze versterkt de reputatie van Silversea wat betreft de combinatie 
van de service van een klein schip met een ruim aanbod aan voorzie-
ningen.

SILVER SPIRIT — 540 GASTEN. 
Silver Spirit combineert onze kenmerkende luxe en veelgeprezen lifes-
tyle met nieuwe verbeteringen, zoals zes restaurants, een uitgebreide 
spa van 770 m², een zwembad als in een resort, vier whirlpools en 
de grootste suites van de Silversea-vloot - 95% met een privéveranda.

SILVER SHADOW — 388 GASTEN. 
De prijswinnende Silver Shadow heeft alles in huis voor extreme luxe 
op zee. Met een van de beste verhoudingen tussen ruimte en gas-
ten op zee is de Silver Shadow resoluut een van de favorieten van de 
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Silversea-vloot. Authentieke ervaringen. Eenvoudig genieten. Mooie 
momenten samen delen. Silver Shadow biedt u de vrijheid en de 
ruimte om zelf uw dag in te delen. 

EVEN VOORSTELLEN: SILVER MOON — 596 GASTEN 
Silver Moon is gebouwd door en voor cruiseliefhebbers. Het schip 
wordt de belichaming van luxereizen in de 21ste eeuw. Voortbou-
wend op het fenomenale succes van Silver Muse zal Silver Moon - die 
in augustus 2020 opgeleverd moet worden - het evenbeeld worden 
van haar zusterschip en een nieuw tijdperk voor Silversea inluiden. 
Met haar gewicht van 40.700 ton en een capaciteit van 596 passagiers 
aan boord behoudt Silver Moon de kenmerken van de Silversea-erva-
ring: de intimiteit van een klein schip en alleen ruime suites voor de 
gasten. Bent u klaar voor een nieuwe maan?

DE ALL-INCLUSIVE LEVENSSTIJL VAN SILVERSEA

De all-inclusive lifestyle van Silversea betekent ten volle genieten van 
het moment, zonder stil te moeten staan bij de kosten. Of het nu gaat 
om de fijnste gerechten, de beste drankjes, de onberispelijke service 
of het avondprogramma - alles is inbegrepen. Onze chef-koks zijn er 
trots op dat zij buitengewone verfijnde gerechten klaarmaken voor 
onze gasten, of dit nu een snack in de late avond is, een ontbijt in uw 
suite of een chique meergangendiner. Elke maaltijd is een genot, en 
het is allemaal inbegrepen. Tijdens uw reis kunt u ook rekenen op een 
volledig assortiment drankjes, met inbegrip van rijkelijk vloeiende su-

perieure wijnen en sterke drank, bijzondere koffies en frisdranken. De 
gratis minibar in uw hut wordt tevens gevuld met uw

lievelingsdrankjes en wordt op uw verzoek aangevuld door uw but-
ler. Silversea is namelijk de enige cruisemaatschappij ter wereld met 
butlerservice voor alle suites, zodat al onze gasten op dezelfde manier 
in de watten worden gelegd. Persoonlijke service van deze kwaliteit 
is een zeldzaamheid, maar toch wordt er niet van u verwacht dat u 
fooi geeft. Die is al inbegrepen in uw tarief. Tijdens uw reis willen wij 
u verrassen en in verrukking brengen. Hieronder leest u hoe we dat 
onder meer doen.

• Ruime suites met zicht op de oceaan
• Butlerservice in alle suites
• Een uur gratis wifi per dag voor alle gasten. Onbeperkt
• gratis wifi voor gasten die meevaren in bepaalde categorieën suites
• Persoonlijke service – bijna één personeelslid per gast
• Verschillende restaurants, uiteenlopende keukens, 

geen vaste plaatsen aan tafel
• Drankjes in de suites en op het schip, 

inclusief champagne, exclusieve wijnen en sterkedrank
• Inclusief roomservice
• Verrijkende lezingen
• Fooien inbegrepen
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Europa is de thuisbasis van enkele van ‘s werelds meest mooiste schatten - de schepen van Silversea 
hebben een intiem karakter en een overvloed aan buitengewone geneugten. We varen naar plaatsen
waar grote cruiseschepen niet komen, op zoek naar de pure essentie van unieke landschappen en culturen.
Onze zeer luxueuze classic reizen verwennen u op alle mogelijke manieren. 
Ontdek Europa’s schoonheid aan boord van Silversea!

DATUM REIS DUUR ROUTING SCHIP P/P VANAF*

28 Aug 2019 5926 11 Stockholm - Day at sea - St. Petersburg (2N) -Tallinn - Day at 
Sea - Copenhagen - Day at Sea - London (Greenwich) (1N) Silver Spirit € 4.600

08 Sep 2019 5927 14
London (Greenwich) (1N) - Honfleur - Saint Malo - Day at 
Sea - Bordeaux (1N) - Day at Sea - Oporto - Lisbon (1N) - 

Cadiz - Malaga - Day at Sea - Barcelona
Silver Spirit € 5.890

03 Oct 2019 3928 7 Rome - Naples - Sicily - Valletta - Day at Sea - Dubrovnik - 
Korcula - Venice Silver Cloud € 3.730

18 Jun 2020 SS20
0618010 10 Venice - Zadar - Split - Dubrovnik - Day at Sea - Valletta - 

Sicily - Sorrento - Sardinia - Porto Mahon - Barcelona Silver Shadow € 4.090

12 Oct 2020 MO20
1012007 7 Venice - Sibernik - Dubrovnik - Day at Sea - Crete - Rodes 

Island - Mykonos Island - Athens Silver Moon € 3.190

LAAT ONS U DICHTER BIJ 
DE MAGISCHE WONDEREN VAN EUROPA BRENGEN

BELEEF
AUTHENTIEKE
SCHOONHEID

BOEK NU OM TE PROFITEREN VAN VAN ONZE EXCLUSIEVE BESPARINGEN VOOR 
GESELECTEERDE REIZEN IN EUROPA:

10% EARLY BOOKING BONUS € 500 EURO
AIR SAVING PER PERSOON

NEW! FAR EAST ALL-INCLUSIVE BUNDLE

PLUS

INCLUDES INCLUDES INCLUDES INCLUDES
ECONOMY 
ROUNDTRIP 

FLIGHTS*

SHORE 
EXCURSION

IN EACH PORT

1-NIGHT
LUXURY
HOTEL

ALL TRANSFERS
BETWEEN AIRPORT,

HOTEL AND SHIP
ON SELECT VOYAGES. BOOK BY MARCH 31, 2018. 

PLUS EARLY BOOKING BONUS SAVE 10%
ON SELECT VOYAGES. BOOK AND PAY IN FULL BY APRIL 30, 2018. 

ON SELECT VOYAGES. BOOK BY MARCH 31, 2018. *IF NECESSARY DUE TO AIR CONNECTION. 

OP BOEKINGEN GEMAAKT TOT 30 APR, 2019
OP REIZEN MET VERTREK VANAF 01 SEP, 2019 OP BOEKINGEN GEMAAKT TOT 31 MAR, 2019

Voor informatie en reservatie neem contact op met uw reisbureau, of bel ons op 02 401 1432.

*Alle prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Alle van toepassing zijnde promoties zijn inbegrepen. Prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgev-
ing gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reservatie niet definitief is. De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing (zie Silversea.com). 
Silversea Cruises (UK) Ltd., 10-18 Union Street, London, SE1 1SZ | branch Frankfurt, Taubenstr. 1, 60313 Frankfurt


