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Reizen met Silversea
… de topservice begint aan je voordeur

• Kleinschalige luxueuze schepen met zeer veel ruimte en een 

   feilloze Europese hotelservice

• Enkel suites mét butlerservice, mooie badkamers en walk-in 

   dressing

• Diverse specialiteitenrestaurants van sterrenniveau

• Moderne vloot met ruime keuze waaronder de gloednieuwe 

   Silver Dawn (2022) en Silver Nova (2023)

• Speciaal uitgebouwde expeditieschepen met professionele

   expeditieleiders en ervaren natuurgidsen

• All-inclusive formule met geselecteerde dranken, wijnen & 

   champagnes

• Inbegrepen fooien en gebruik van internet/wifi

• Inbegrepen vluchten*

• Limoservice van bij je thuis tot aan de luchthaven (heen/terug)**

• Gratis Excursies***

* Voor bestemmingen binnen Europa zijn vluchten in 
business inbegrepen, buiten Europa vlieg je in Economy 
en is upgrade naar business mogelijk mits toeslag. 

** Transfers: ‘black lane limoservice’ is inbegrepen tot 
80 km van de luchthaven.

***Voor Classic Fleet 1 gratis excursie in elke haven per 
dag, bij Expeditie zijn alle excursies gratis.



… de topservice begint aan je voordeur
Onnodig te vertellen dat kleinschalige schepen en luxecruises in geen enkel 
opzicht te vergelijken zijn met grote resortschepen. Silversea is hoe dan ook een 
uitstekende keuze als je een uiterst persoonlijke service op prijs stelt en je in alle 
rust wil reizen, ver weg van de massa. Of je nu kiest voor een van de ultra-luxe 
schepen of de al even professionele expeditiecruises op een van de kleinste 
schepen, de kwaliteit is altijd fenomenaal.

Een exclusieve reisbeleving begint vanaf de moment dat je je voordeur achter je 
dicht trekt. Daar zorgt de inbegrepen limoservice voor. Ook de heen- en terugreis 
verloopt verder in stijl, want binnen Europa zijn de vluchten in business-klasse 
inbegrepen in de prijs. Ter plaatse zijn ook de excursies in elke haven inclusief. 
En bij de expeditiecruises geniet je daarbovenop nog van inbegrepen landings 
en uitstappen met de zodiacs aan boord, uiteraard mét deskundige uitleg van 
ervaren natuurgidsen en expeditieleiders.

Op alle schepen is het volop genieten van de all-inclusive formule met 
inbegrepen dranken, geselecteerde wijnen, champagne en kaviaar, een gevulde 
minibar in je suite, onbeperkt gebruik van internet en een onberispelijke service 
waarbij de fooien ook al zijn inbegrepen in de prijs.



Silver Nova: revolutionair design en ultra-efficiënt

Dit nieuwbouwschip – dan reeds het elfde uit de 
Silversea-vloot – komt in de zomer van 2023 in de vaart 
en zal op meerdere vlakken revolutionair te noemen 
zijn. Het schip wordt ontworpen met een totaal nieuwe 
architectuur en assymetrische inrichting van vele 
openbare ruimtes en faciliteiten. Er is een ongekende 
hoeveelheid buitenruimte; samen met het vele glas 
over het gehele schip heb je een ongeëvenaard en 
onbelemmerd uitzicht vanuit de meeste binnenruimtes 
en suites.

Silver Nova omvat een reeks innovatieve 
technologische toepassingen die haar een Energy 
Efficiency Design Index (EEDI) rating geven die 
ongeveer 25% beter is dan de geldende vereisten van 
de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Overtollige Warmte 
Recuperatie Systeem

Waterstof
Brandstof cellen

Land oplaadpunt

LNG
(Liquid Natural Gas)

Batterijen

Hydrodynamisch ontwerp

Afval omgezet 
naar energie



Klassiek of expeditie: service en beleving staan centraal

Silversea is van oorsprong Italiaans. 
Verfijnde elegantie en een uitmuntende 
hotelservice zijn nooit ver weg. Op 
de klassieke luxeschepen is dan ook 
geen vraag teveel. Aan faciliteiten en 
(specialiteiten)restaurants keuze te over. En 
hoewel de focus op de gespecialiseerde 
expeditieschepen vaak meer op de 
beleving ter plaatse ligt, wordt ook daar 
hetzelfde service-niveau doorgetrokken. 
Op de nieuwste zeeschepen heb je 
keuze uit maar liefst 8 verschillende 
eetgelegenheden.

KLASSIEKE VLOOT:

Silver Nova: eerste schip van de nieuwste scheepsklasse (2023), 
max. 728 gasten
Silver Dawn (2022) - Silver Moon (2021) -  Silver Muse (2017), 
max. 596 gasten
Silver Spirit (2009, laatste renovatie 2018) , max. 608 gasten
Silver Whisper (2001, laatste renovatie 2018), max. 388 gasten
Silver Shadow (2000, laatste renovatie 2019), max. 388 gasten

EXPEDITIESCHEPEN:

Silver Origin (2020) Galapagos, max. 100 gasten
Silver Wind (1995, laatste renovatie 2021), max. 274 gasten
Silver Cloud (1994, laatste renovatie 2017), cross-over schip voor 
max. 254 gasten
Silver Explorer (laatste renovatie 2018), max. 144 gasten



Thuis. Overal ter wereld.
Overal en op elk schip heb je een ruime keuze aan suites, telkens mét 
butlerservice in elke categorie. Welke suite je ook kiest, je hebt overal zicht 
op zee – én een aparte zithoek met veel ruimte voor jezelf. De Veranda 
Suite is een van de populairste suite-categorieën. Met een elegant decor, 
piekfijne marmeren badkamer en ruim privé balkon voel je je meteen 
helemaal thuis. Afhankelijk van het schip, heb je de keuze tussen meerdere 
Veranda types, van Classic tot Premium, Deluxe en Superior Veranda Suite. 
Bij ATC Cruises leggen ze je graag het verschil uit.

Silversea neemt haar gasten mee in een oneindig (reis)verhaal rondom 
de wereld, en dat doen ze bijzonder goed. Niet zomaar werd de 
wereldvermaarde Steve McCurry als huisfotograaf gekozen, en sieren zijn 
foto’s zowel de nieuwe jaarbrochure als enkele van de openbare ruimtes 
op o.a. Silver Moon. De beelden lijken wel tot leven te komen en vertellen 
verhalen, alleen maar door ernaar te kijken. Het gezegde ‘een beeld zegt 
meer dan 1.000 woorden’ komt hier overduidelijk tot z’n recht. Maar dat 
is niet alles. Wie even rondwandelt aan boord, ziet (en proeft) tientallen 
andere voorbeelden van hoe bestemming en beleving helemaal aan 
elkaar gekoppeld worden. De inrichting en het design is op elk schip weer 
anders maar steeds uitermate verfijnd. Loop zeker niet voorbij aan de vele 
kunstwerken en schilderen die je overal terugvindt.



Het nieuwe concept S.A.L.T. zorgt in de meest letterlijke 
manier voor een mix & match van bestemming (land) 
en beleving aan boord (zee). De afkorting staat immers 
voor Sea And Land Taste en het programma neemt 
meerdere vormen aan. Van het gelijknamige restaurant 
tot de sublieme cocktailbar, tot en met de S.A.L.T. 
excursies ter plaatse én kookworkshops in het eigen 
atelier aan boord. Het concept is even eenvoudig 
dan ingenieus: de gasten aan boord meenemen in 
een reisverhaal aan smaken van over de hele wereld, 
aangepast aan de plaats waar je op dat moment 
verblijft. Neem bijvoorbeeld Griekenland. Wat anders 
leer je hier te maken dan een echte authentieke 
Griekse Moussaka? De deskundige uitleg die je er in 
het kookatelier helemaal gratis bijkrijgt, is bijzonder 

Spa & Wellness In de Spa aan boord worden weer heel andere zintuigen geprikkeld. Hier is 
heerlijk genieten van een sauna en stoombad, of je kan er terecht voor een waaier 
aan lichaams- en gezichtsmassages, aromatherapie of zelfs voedingsadvies. Wie 
zin heeft in een stevige work-out kan terecht in het uitgebreide fitnesscentrum.

S.A.L.T. & more
inspirerend en zet je enkel nog méér aan om helemaal 
op te gaan in de lokale sfeer en keuken. Door de 
geschiedenis en herkomst van een lokaal gerecht te 
doorgronden, duik je als het ware voor een stuk in de 
plaatselijke cultuur. Uiteraard is het ook in alle andere 
specialiteitenrestaurants aan boord volop genieten 
van culinaire hoogstandjes en is de lokale invloed van 
de bestemming terug te vinden op je bord. Met de 
Italiaanse roots van Silversea, kan je al bedenken hoe 
groot het belang van een goede maaltijd hier is. Van 
verfijnde Franse keuken, gewaagde Aziatische fusion-
gerechten tot klassieke grill- en visrestaurants, de 
creativiteit van de chef-koks aan boord kent haast geen 
grenzen. Je neus en smaakpapillen niet vergeten in te 
pakken dus !
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1. Silver Spirit ***** 2. Silver Dawn *****

3. Silver Moon ***** 4. Silver Whisper *****

5. Silver Wind ***** 6. Silver Muse *****
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Zorgeloos cruisen met álle 
      inbegrepen comfort 

Van 29 augustus tot 7 september 2022

   Vista Suite             Panorama Suite              Veranda Suite  
 
   € 5.300 pp                  € 5.800 pp                € 6.300 pp

Vanaf  € 5.300 pp

Schip: Silver Dawn *****Venetië

Zadar

Hvar Dubrovnik

Bari

Corfu

Taormina

Palermo

Napels

Civitavecchia

Griekenland & Adriatische Kust

Griekenland & Adriatische Kust

Van Athene tot Venetië, 10 dagen

Van Venetië tot Rome, 10 dagen

Vanaf  € 5.200 pp

   Vista Suite             Panorama Suite              Veranda Suite  
 
   € 5.200 pp                  € 5.800 pp                € 6.400 pp

Van 1 tot 10 augustus 2022

EXTRA $400 boordkrediet

Schip: Silver Spirit *****Venetië

Dubrovnik

Corfu
Athene

Santorini

Souda

Katakolon

Kotor

Split

Rovinj

EXTRA $400 boordkrediet

incl. Business Class vluchten 

incl. Business Class vluchten 



Oost-Middellandse Zee met Israël
Rondreis vanuit Athene, 12 dagen 

Vanaf  € 6.500 pp

   Vista Suite             Panorama Suite              Veranda Suite  
 
   € 6.500 pp                  € 7.200 pp                € 7.900 pp

Van 12 tot 23 oktober 2022

EXTRA $400 boordkrediet
incl. Business Class vluchten 

Van 18 tot 30 oktober 2022

   Vista Suite             Panorama Suite              Veranda Suite  
 
   € 5.700 pp                  € 6.300 pp                € 6.900 pp

Vanaf  € 5.700 pp

Canarische Eilanden & Azoren
Rondreis vanuit Lissabon, 13 dagen 

EXTRA $400 boordkrediet

Schip: Silver Spirit *****

Athene
Kusadasi

Patmos

Rhodos

Antalya

Ashdod

Haifa

Souda

Arrecife

Puerto Rosario

Horta Faial

Santa Cruz

Ponta Delgada Sao Miguel

Funchal

Lissabon

Schip: Silver Moon *****

incl. Business Class vluchten 

: overnachting in de haven en/of extra dag ter plaatse



IJsland & Schotland
Van Edinburgh naar Reykjavik, 12 dagen

Van 24 juni tot 5 juli 2022

   Vista Suite                Veranda Suite            Medallion Suite  
 
   € 5.800 pp                  € 7.200 pp                € 11.200 pp

Akureyri
Reykjavik

Edinburgh

Kirkwall

Torshavn

Djupivogur
Seydisfjordhur

Husavik
Siglufjördur

Patreksfjordur

: overnachting in de haven en/of extra dag ter plaatse

Vanaf  € 5.800 pp

EXTRA $400 boordkrediet

Schip: Silver Whisper *****

Deze tijd van het jaar is ideaal om Noord-Europa te 
bezoeken, je geniet van warme dagen en heerlijke lange 
zomeravonden. Neem volop de tijd om het schitterende 
Edinburgh te bezoeken vooraleer je te laten onderdompelen 
in de Viking-geschiedenis van Schotland. De eeuwenlange 
tradities en folklore – gekruid met epische verhalen – zullen je 
ook in IJsland aangenaam weten te verrassen. 

incl. Business Class vluchten 

incl. Business Class vluchten 



Expeditiecruise Middellandse Zee & Noord-Afrika
Van Athene tot Lissabon, 15 dagen 

Van 28 mei tot 11 juni 2022

   Vista Suite                Veranda Suite            Deluxe Suite balkon  
 
   € 12.300 pp              € 14.500 pp                 € 11.200 pp

Vanaf  € 12.300 pp
EXTRA $400 boordkrediet

EXTRA’S:

• $400 boordkrediet
• Luxe hotelovernachting voor én na de cruise
• Expeditie-uitrusting waar nodig
• Uitzonderlijke excursies
 o.a. 4 x 4 safari in de woestijn, trekkings in 
 Nationaal Park Gouraya, lunch op wijndomein 
 Butera in Sicilië, bezoek aan Delphi … Nafpaktos

Athene
Monemvasia

Itea

Sarande

Sousse

Porto Empedocle
Trapani

Cagliari

Bejaia
Sevilla

Lissabon

Schip: Silver Wind *****

Béjaïa, Algerije

incl. Business Class vluchten 



Schip: Silver Wind *****
Dubai & Midden-Oosten

Rondreis vanuit Dubai, 10 dagen 

Van 16 tot 25 november 2023

   Vista Suite                Panorama Suite           Veranda Suite  
 
   € 5.700 pp                  € 6.300 pp                € 6.800 pp

incl. vluchten 
Vanaf  € 5.700 pp

EXTRA $300 boordkrediet

Maak je klaar voor Arabische sprookjes van 1001 nacht. Dit is 
de ideale najaarscruise voor wie wil ontsnappen aan de gure 
herfst in eigen land. Je kijkt uiteraard de ogen uit in het met 
luxe overgoten Dubai en Abu Dhabi, maar ook de minder 
gekende bestemmingen staan op het programma. Laat de 
avonturier in je los en stap aan boord van een Fjord Dhow 
cruise in Khasab of ga op 4x4 safari in Ras Al Khaimah.

DubaiDoha

Manamah

Damman

Abu Dhabi

Ras Al Khaimah

Khasab

Schip: Silver Spirit *****

incl. Business Class vluchten 

: overnachting in de haven en/of extra dag ter plaatse



Hong Kong

Vigan

Manilla

Romblon Island

Coron

Da Nang

Chan May

Halong Bay

Hong Kong, Filipijnen & Vietnam
Rondreis vanuit Hong Kong, 15 dagen 

Van 12 tot 26 februari 2023

   Vista Suite               Panorama Suite              Veranda Suite  
 
   € 7.700 pp                  € 8.500 pp                  € 9.300 pp

incl. vluchten 
Vanaf  € 7.700 pp

EXTRA $400 boordkrediet

Schip: Silver Spirit *****

Je reis starten met een overnachting aan boord in Hong 
Kong is meteen de perfecte start voor deze boeiende 
cruise rondom de Zuid-Chinese Zee. Het hoogtepunt 
is ongetwijfeld de passage – mét overnachting – in het 
beschermde nationale park van Halong Bay. In Da Nang mag 
je de ‘op handen gedragen’ hangbrug zeker niet missen en 
op de Filipijnen ontdek je ’s werelds mooiste eilanden en 
afgelegen droomstranden.

: overnachting in de haven en/of extra dag ter plaatse



incl. vluchten 

Schip: Silver Spirit *****
Zuid-Oost Azië 

Van Hong Kong naar Singapore, 15 dagen

Van 18 november tot 2 december 2022

incl. vluchten 
Vanaf  € 7.600 pp

EXTRA $400 boordkrediet

Aziatische tempels, prachtige vergezichten, tropische jungles 
of genieten van authentieke Vietnamese noedelsoep en 
simpele streetfood. Tijdens deze cruise ontdek je Zuidoost-
Azië in een goedgevuld en evenwichtig programma. In Ho 
Chi Minh kan je de ondergrondse Cu Chi-tunnels bezoeken. 
Eindig je cruise met een nacht in bruisend Bangkok en loop 
binnen in het gouden Koninklijk Paleis.

   Vista Suite             Panorama Suite              Veranda Suite  
 
   € 7.600 pp                  € 8.400 pp                € 9.000 pp

Singapore

Bangkok

Hongkong

Chan May

Ho Chi Minh City

Schip: Silver Muse *****

: overnachting in de haven en/of extra dag ter plaatse

Da Nang



Tropisch Zanzibar & Kerst in Zuid-Afrika 
Van Mahe naar Kaapstad, 16 dagen 

Van 13 tot 28 december 2023

   Vista Suite               Panorama Suite              Veranda Suite  
 
   € 7.500 pp                  € 8.400 pp                  € 9.000 pp

incl. vluchten 
Vanaf  € 7.500 pp

EXTRA $300 boordkrediet

Schip: Silver Spirit *****

Dit is misschien wel dé geheimtip uit deze brochure. 
Zeer weinig cruiserederijen bieden Madagascar en 
specerijeneiland Zanzibar aan. De Seychellen vormen het 
ideale vertrekpunt voor deze subtropische cruise langs 
enkele van Afrika’s mooiste bestemmingen. Richards Bay 
bijvoorbeeld, de toegangspoort naar Zululand, of het 
machtige Kaapstad. De dagen op zee zijn de perfecte 
gelegenheid om walvissen te spotten !

Mahé

Zanzibar

Richards Bay

Kaapstad

Nosy Be

: overnachting in de haven en/of extra dag ter plaatse



Lima
Callao

Salaverry

Guayaquil

Panama City
Puerto Limon

RoatanBelize City

Cozumel

Fort Lauderdale

Nieuwjaarscruise door het Panamakanaal
Lima tot Fort Lauderdale, 17 dagen 

Van 21 december 2022 tot 6 januari 2023

incl. vluchten 
Vanaf  € 8.200 pp

EXTRA $400 boordkrediet

Een doorvaart van het Panamakanaal staat ongetwijfeld op 
de bucketlist van vele fervente cruisers. Het sluizencomplex 
vormt dan ook een bijzondere ervaring aan boord van de 
luxueuze Silver Moon. Vanuit Inca-land Peru reis je in 17 
dagen dwars over de evenaar naar Ecuador en Midden-
Amerika. En als kers op de taart vier je oudjaar met de 
prachtige regenwouden van Costa Rica als decor !

   Vista Suite             Panorama Suite              Veranda Suite  
 
   € 8.200 pp                  € 8.900 pp                € 9.900 pp

Schip: Silver Moon *****

: overnachting in de haven en/of extra dag ter plaatse

incl. vluchten 

Schip: Silver Spirit *****

Mahé



Het mooiste van de Caraïben
Van Barbados naar Puerto Rico, 10 dagen 

Van 18 tot 27 februari 2023

   Vista Suite               Panorama Suite              Veranda Suite  
 
   € 4.800 pp                  € 5.100 pp                  € 5.700 pp

incl. vluchten 
Vanaf  € 4.800 pp

EXTRA $400 boordkrediet

Schip: Silver Dawn *****

Van de Caraïben zegt men weleens dat het water hier zo 
blauw is, dat het je ziel verrijkt. Het is niet eens zo ver gezocht 
want deze cruise is héél ver weg van alles wat stress en 
opgejaagd is. En nog meer aan boord van de gloednieuwe 
Silver Dawn. Van de boeiende koloniale geschiedenis van 
Barbados tot een ijskoude mojito in Puerto Rico: chillen is 
hier de boodschap. Opgelet voor vallende kokosnoten !

BridgetownBeguia

Castries

Deshaies

St. John’s
Little Bay

Gustavia
Road TownSan Juan



incl. vluchten 

Schip: Silver Dawn *****

de zin voor excellente service

Een intieme sfeer, luxueuze faciliteiten met een klassiek jasje en 
een feilloze dienstverlening: dat is het handelsmerk van Silversea. 
De elegante en moderne schepen hebben uitsluitend suites aan 
boord, waarvan de overgrote meerderheid met eigen balkon. De 
legendarische Italiaanse gastvrijheid zit in het DNA van de rederij. 
Dat merk je dan ook aan de vriendelijkheid van het personeel 
en de verfijnde details en exclusieve inrichting van de schepen. 
Van zilveren tafelbestek en accessoires van Bvlgari tot de béste 
champagnes en kaviaar.

Bij ATC Cruises kan je de cruises uit deze folder aan extra voordelige 
voorwaarden boeken, en ook voor alle andere Silversea cruises 
helpen wij je met plezier graag verder. Ook bij ons staat service en 
ontzorging op de eerste plaats. 

Contacteer ons vrijblijvend: 

ATC Cruises en Silversea hebben alvast 1 ding gemeen…

ATC Cruises - Mechelsesteenweg 62, 2018 Antwerpen  
Telefoon 03/236.89.39 - E-mail: reservations@atccruises.be - www.atccruises.be



ATC Cruises - Mechelsesteenweg 62, 2018 Antwerpen  
Telefoon 03/236.89.39 - E-mail: reservations@atccruises.be - www.atccruises.be


