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SILVERMOON 
DUBAI EXPO 2021

INCLUS IEF  VLUCHTEN +TRANSFERS +HOTELS

ALL  IN  CRUISE



Welkom aan boord van

de  "Silvermoon" 

Wie kiest voor Silversea, kiest voor

luxe, gastronomie, persoonlijke

service en all-inclusieve ervaring! 

Silvermoon bouwt verder op het

grote succes van de Silvermuse en

gaat hierbij nog een stapje verder.

Met slecht 596 gasten aan boord 

    en bijna evenveel bemanning is

een top service verzekerd!

Het is heerlijk ontspannen in de

luxueuze ruime suites waarvan

85% mét balkon en butlerservice! 

Gourmet en excellence zijn 2

woorden die hand in hand gaan

aan boord van Silvermoon. 

Getalenteerde chefs van over de

hele wereld creëren de beste

menu's in één van de 8 restaurants

aan boord! 

 

Alle dranken zijn ook inclusief in

de cruise prijs 



Silvermoon impressies

Silver Note Kaiseki

 

Zahara Beauty spa  Dolce Vita  

Veranda Suite  S.A.L.T Bar   



De Cruise Athene naar Dubai

Futuristische steden met ongelooflijke wolkenkrabbers en verlaten eilanden met sublieme

stranden. Ontdek een land van oude schoonheden en ultramoderne luxe. De contrasten zijn even

verbazingwekkend als spectaculair. De mogelijkheden om een unieke ervaring te beleven zijn

eindeloos. In Dubai vindt de Expo 2021 plaats op het moment dat Silvermoon zich daar bevindt.

Dé perfecte gelegenheid om de ontdekking van al het moois dat de regio te bieden heeft te

combineren met een bezoek aan de Expo ! 

31/10/2021 Vlucht Brussel / Athene en transfer naar uw 5 * hotel in Pireaus  

01/11/2021 Transfer Hotel naar Silvermoon - het schip vertrekt om 17:30    

02/11/2021 Genieten aan boord van Silvermoon tijdens dagje op zee   

03/11/2021 08:30 - Aankomst in Haifa ( Nazareth)     

04/11/2021 23:00 - Vertrek Haifa ( Nazareth)     

05/11/2021 Genieten aan boord van Silvermoon tijdens dagje op zee   

06/11/2021 04:00 tot 17:00 transit door het Suez kanaal in Egypte   

07/11/2021 07:00 aankomst Safaga ( Luxor)  Egypte   

08/11/2021 18:00 vertrek  Safaga ( Luxor)  Egypte   

09/11 - 13/11/2021 Genieten van Sivermoon tijdens deze dagen op zee   

14/11/2021 14:00 aankomst Muscat ( Oman)    

15/11/2021 23:00 vertrek  Muscat ( Oman)    

16/11/2021 Genieten van Silvermoon tijdens dagje op zee   

17/11/2021 07:00 aankomst Dubai, na het ontbijt transfer naar uw 5 sterren hotel   

20/11/2021 Transfer van het hotel naar de luchthaven en vlucht naar Brussel 



Vista Suite 31m² 

Vluchten vanaf Brussel  

 1 pre night in Pireaus 

3 post nights in Dubai 

Transfers ter plaatse

op basis van all-inclusief aan boord

  €7.999 per persoon  

Panorama  Suite 31m² 

Vluchten vanaf Brussel  

 1 pre night in Pireaus 

3 post nights in Dubai 

Transfers ter plaatse

op basis van all-inclusief aan boord

  €8.799 per persoon  

Classic Veranda Suite 36m² 

Vluchten vanaf Brussel  

 1 pre night in Pireaus 

3 post nights in Dubai 

Transfers ter plaatse

op basis van all-inclusief aan boord

  €9.360 per persoon  

Superior  Veranda Suite 36m² 

Vluchten vanaf Brussel  

 1 pre night in Pireaus 

3 post nights in Dubai 

Transfers ter plaatse

op basis van all-inclusief aan boord

  €9.660 per persoon  

Deluxe  Veranda Suite 36m² 

Vluchten vanaf Brussel  

 1 pre night in Pireaus 

3 post nights in Dubai 

Transfers ter plaatse

op basis van all-inclusief aan boord

  €9.990 per persoon  



Vlucht Brussel / Athene

Transfers luchthaven Athene naar het hotel in Pireaus

1 nacht in een 5 sterren hotel + ontbijt 

Transfer hotel Pireaus  / Silver Moon 

Verblijf aan boord Silvermoon op basis van all - in 

Transfer Silver Moon / Hotel Dubai

Verblijf 5 sterren hotel voor 3 nachten + ontbijt 

Transfer hotel Dubai naar de luchthaven

Vlucht Dubai / Brussel 

Alle dranken en gastronomische maaltijden aan boord

Kaviaar aan boord en Champagne

Entertainment aan boord 

Roomservice aan boord

De fooien aan boord 

 

*Inbegrepen in deze reis* 

Reserveren en meer informatie 

info@cruisemarkt.eu

nadia@cruisemarkt.eu

tel: +32(0)50 641 395 


