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EXPLORE O 
MUNDO
APRESENTANDO AS EXPEDIÇÕES SILVERSEA 
Uma viagem de expedição com a Silversea é sempre eletrizante, inspiradora 

e emocionante. Ela é destinada ao viajante curioso que deseja conhecer a 

fundo os lugares que visita para descobrir os tesouros ocultos de cada um 

deles. Você vai assistir a palestras e seminários que serão apresentados por 

uma equipe de expedição do mais alto nível. E depois, você parte para 

explorar de Zodiac®, caiaque ou a pé, indo além e se aproximando da 

natureza, da vida selvagem e de culturas intrigantes. Da beleza rústica da 

Antártica às tribos de Papua Nova Guiné, a Silversea pode levá-lo aos mais 

fantásticos - e remotos - lugares do planeta. Mas onde quer que você vá, terá 

uma experiência enriquecedora inesquecível que ampliará sua perspectiva 

global e fará com que reavalie o que de fato é importante na vida.
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Australia , The Kimberley
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SOL, LUA...  
E CADA  
CANTO  
DO PLANETA
A culinária extraordinária, o serviço impecável de um mordomo dedicado... além de um portfólio 

de viagens all inclusive para os 7 continentes. Quer viajar de forma exclusiva? Chegou a hora.  

Com o belo Silver Muse, nossa frota agora conta com 9 navios boutique para transportá-lo de 

forma paradisíaca aos destinos mais espetaculares do globo. São quase 100 novas opções e 

mais de 800 destinos - um recorde na indústria de cruzeiros. E isso inclui locais que só podem ser 

visitados em embarcações de pequeno porte.  O arquipélago Mergui, por exemplo, é um mundo 

perdido irresistivelmente encantador, composto por 800 ilhas no meio do mar de Andamão, e a ilha 

Moheshkhali de Bangladesh — o Silver Discoverer será o primeiro navio de expedição a visitar este 

belo país entrecortado por um rio e seus manguezais. 

Os navios menores levam você mais perto. Nossos navios podem descer o rio Tâmisa no coração 

de Londres, por exemplo, e atravessar o canal de Kiel em direção ao Báltico, em vez de dar 

uma volta mais longa. Eles podem navegar pelo rio Chao Phraya e entrar no porto de Bangkok, 

enquanto outros devem ancorar a horas de distância. Simplesmente sol, areia e mar ou descobertas 

e aventuras; breves escapadas ou viagens grandiosas; expedições eletrizantes ou um cruzeiro 

mundial épico - nós realizamos o seu sonho - no cenário que você escolher.  Agora mais do que 

nunca.
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Silver Explorer

EXPEDIÇÕES  SILVERSEA

SILVER EXPLORER — 132 PASSAGEIROS
Projetado para navegar pelas águas de 
alguns dos mais remotos destinos do 
mundo, incluindo as regiões polares, 
nosso navio construído especialmente 
para expedições atravessa facilmente 
camadas espessas de gelo. Proporcionando 
atendimento e luxo de altíssimo nível, o 
Silver Explorer é inigualável em termos de 
cruzeiros de expedição.

SILVER GALAPAGOS — 100 PASSAGEIROS
Reconhecidamente hábil para navegar através 
dos canais das ilhas Galápagos, o Silver 
Galapagos é a escolha natural para 
explorações mais profundas. Sinta-se em casa 
neste elegante navio intimista ao explorar a 
extraordinária região.

SILVER DISCOVERER — 120 PASSAGEIROS
O Silver Discoverer navega por terras 
intocadas pelo tempo e pelo turismo. Conheça 
remotas aldeias tribais, atóis inexplorados e 
surpreendentes ilhas de coral repletas de vida 
marinha; além de florestas tropicais tão vastas 
quanto vulneráveis.

SILVER CLOUD — 200 PASSAGEIROS 
A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2017 
Com cinco opções de restaurantes, as mais 
altas proporções de espaço e serviço por 
hóspede no mar e varandas em quase todas 
as suítes, o Silver Cloud estabelece um novo 
padrão de luxo para viagens de expedição 
— incluindo dois teatros de última geração 
que são perfeitos para palestras, seminários 
e filmes.

ACESSE TODAS  
AS ÁREAS
A experiência de navegar em um navio de pequeno porte é única. O intimismo. A 

camaradagem. A emoção de ancorar em portos remotos onde outros não conseguem chegar.  

Nossos navios intimistas podem passar por canais estreitos e aportar no litoral, enquanto outros 

precisam ficar ancorados no mar mais distantes. Isso significa menos traslados em barcos e mais 

tempo para explorar. E para os que sonham em descobrir novos domínios, nossos navios de 

expedição ultrapassam as fronteiras mais remotas do globo.

Para mais informações sobre as novas 
viagens de expedição do Silver Cloud, 
consulte as páginas 8 e 9 em 
Expedições Silversea.

Silver Discoverer
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SILVERSEA

ATÉ AGOSTO DE 2017
Semelhante a um iate particular, o Silver 
Cloud estabelece o padrão de excelência 
como o navio inaugural em nossa frota. 
Ele proporciona as experiências de 
navegação mais intimistas, espaços 
luxuosos e a capacidade de ancorar em 
portos exóticos fora dos trajetos turísticos 
comuns.

SILVER WIND — 296 PASSAGEIROS
O Silver Wind engloba as características 
mais apreciadas da Silversea… menos 
viajantes, mais espaço e serviço 
altamente personalizado. Embora seja 
um de nossos navios mais intimistas, ele 
é suficientemente grande para oferecer 
vários locais de entretenimento, muito 
espaço no deck e um grande spa.

SILVER SHADOW — 382 PASSAGEIROS
O Silver Shadow redefine o conceito de 
cruzeiro de alto luxo e, ao mesmo tempo, 
mantém um ambiente elegante de 
hospitalidade e conforto que é a marca 
registrada da Silversea. Este navio tem 
uma das maiores proporções espaço-
hóspede da indústria de cruzeiros.

SILVER WHISPER — 382 PASSAGEIROS
Preservando uma atmosfera acolhedora, o 
Silver Whisper oferece comodidades que 
são vistas somente em embarcações de 
maior porte. É uma comprovação prática 
da reconhecida habilidade da Silversea em 
oferecer serviço de excelência em navios 
de pequeno porte aliado a uma ampla 
oferta de espaços.

SILVER SPIRIT — 540 PASSAGEIROS
O Silver Spirit combina nosso celebrado 
estilo de vida luxuoso com novos 
aprimoramentos, entre eles seis 
restaurantes, um amplo spa de mais de 
750 metros quadrados, uma piscina estilo 
resort, quatro jacuzzis e as maiores suítes 
da frota da Silversea — 95% delas com 
varanda privativas.

APRESENTANDO O SILVER MUSE — 
596 PASSAGEIROS
Oferecendo o maior número de 
suítes grandes de toda a nossa frota, 
o Silver Muse mescla tecnologia de 
ponta, artesanato italiano e luxuosas 
comodidades modernas. São 8 
restaurantes surpreendentes, inúmeras 
opções culinárias e ainda melhores 
ambientes a bordo.

Silver Wind Silver Spirit



QUE LUGAR DO 
MUNDO VOCÊ 
GOSTARIA DE 
VISITAR?
Um cruzeiro de Expedição Silversea é diferente de tudo que você já experimentou. Imagine 

o conforto e a exclusividade de nossos navios aliados a destinos fabulosos e tão difíceis de 

chegar que os turistas nunca visitam. Nosso serviço a bordo e as muitas opções de restaurantes 

atenderão aos mais altos padrões de luxo, e os itinerários premiados são desenhados para 

oferecer a melhor experiência possível. Conheça o extraordinário continente da Antártica, perca-

se no minúsculo atol de Aldabra, que é tão protegido da influência humana que abriga a maior 

população mundial de tartarugas gigantes. Explore ao lado de nossa equipe de especialistas que 

irá ajudá-lo e guiá-lo ao longo da viagem fornecendo informações que tornarão a jornada ainda 

mais enriquecedora. Com mais de 80 novos portos em 2017, nós garantimos que onde quer que 

você deseje ir no mundo, a Silversea pode levá-lo.
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EXPLORE O REMOTO  
E O SURPREENDENTE
Assistindo a uma palestra, explorando de Zodiac ou caminhando em terra firme, 

numa viagem com a Silversea Expeditions você mergulha imediatamente no seu 

destino. Em um dia você pode nadar com tartarugas-marinhas, no outro, pode 

fazer uma trilha por uma antiga floresta tropical com macacos-cinomolgos ao 

seu redor. E a cada ano nós acrescentamos novos destinos intrigantes — alguns 

tão isolados e remotos que não são detectados na tela do radar. Em 2017, nós 

teremos a satisfação de estrear em mais de 80 portos, incluindo 12 novas ilhas no 

incrível mar de Bering, um ambiente rico em nutrientes com maravilhas cênicas e 

vida selvagem preciosa. Mais ao norte, as ilhas Andamão ficaram fechadas para 

viajantes estrangeiros por muitos anos e permanecem intocadas e espetaculares. 

Temos uma enorme satisfação de sermos a primeira linha de cruzeiros com escala 

em Bangladesh, visitando santuários da vida selvagem de Sundarbans, lar do 

tigre-de-bengala.

Para muitos aventureiros da atualidade, a Antártica representa a última fronteira 

e, este ano, o Silver Explorer e o Silver Cloud irão navegar pelas águas glaciais 

do grande Continente Branco. Ou você pode atravessar o topo do mundo para 

se maravilhar com os ursos-polares, gigantescas manadas de caribus e enormes 

colônias de aves marinhas que vivem nessas regiões geladas.

Kamchatka, Rússia
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ROYAL 
GEOGRAPHICAL 
SOCIETY COM O IBG
A Silversea Expeditions e a Royal Geographical Society (com o Institute 
of British Geographers) se uniram para difundir o conhecimento sobre 

explorações científicas de seu acervo reunido por séculos. Fundada há quase 

200 anos para desenvolver a ciência geográfica, a Society, cujo patrono é Sua 

Majestade Rainha Elizabeth II, compartilhará algumas das mais importantes 

pesquisas geográficas e materiais de arquivo do mundo.

A Royal Geographical Society (com o IBG) é um órgão profissional respeitado 

para geografia e geógrafos e uma das maiores sociedades do tipo no mundo, 

e também é a maior da Europa. A Society tem dado grande apoio e atuado 

como divulgadora do trabalho de exploradores e cientistas, incluindo os 

realizados por Charles Darwin, David Livingstone, Robert Scott, Sir Ernest 

Shackleton e Sir Edmund Hillary.

Datado desde o ano de 1472, há mais de dois milhões de itens na coleção 

histórica da Society. Os viajantes da Silversea Expeditions poderão se 

beneficiar do variado material de apoio que inclui conteúdos visuais e escritos 

de especialistas da Society, possibilitando que aprendam ainda mais sobre o 

destino de suas expedições.

01  Sitka do Castelo Baranov. Fotógrafo 
desconhecido, circa anos 1890.

02  Passagem através do gelo. 16 de junho 
de 1818, Lat. 70. 44 N. Do livro Voyage 
of discovery in H.M. Ships Isabella and 
Alexander, for the purpose of exploring 
Baffin’s Bay and inquiring into the 
probability of a North-West Passage de 
John Ross; Londres, 1819.

02

01

Mar de Okhotsk, Rússia
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RENDA-SE  
À SUA PAIXÃO
Seja você um bom fotógrafo, um conhecedor de vinhos, ou 

alguém que iria até o fim do mundo para ver um pinguim-de-

olho-amarelo, entregue-se à sua paixão em alguns dos 

lugares mais remotos da terra em uma expedição temática da 

Silversea. Lideradas por profissionais especialistas, nossas 

expedições temáticas incluem palestrantes convidados e 

experiências profundamente enriquecedoras e específicas 

— mergulho para explorar a flora e fauna subaquáticas; 

oficinas de fotografia para capturar momentos memoráveis; 

degustação de vinhos e comidas, tours culinários, e muito 

mais. E você ainda desfruta do prazer de fazer novos amigos 

com passageiros que têm interesses parecidos com os seus. 

Esta é a alegria de um cruzeiro de expedição. Cenários 

incríveis que inspiram o fotógrafo, recifes de coral intocados 

que atraem a atenção do mergulhador, restaurantes com 

estrelas do Michelin e aromas exóticos para enfeitiçar os 

conhecedores de culinária… qualquer que seja a sua paixão, 

há uma expedição temática capaz de satisfazer seus desejos 

de uma maneira muito pessoal e imersiva.

EXPEDIÇÕES PARA  
OBSERVAR PÁSSAROS 
Os viajantes vão descobrir e estudar uma ampla 
variedade de espécies de pássaros e também 
participarão de palestras a bordo lideradas por 
ornitologistas.

EXPEDIÇÕES CULINÁRIAS 
As Expedições Silversea oferecem uma jornada de 
sabores para conhecer as mais autênticas cozinhas 
que a Europa tem a oferecer.

EXPEDIÇÕES DE MERGULHO 
Ao lado de nossa Equipe de Expedição e 
de mestres em mergulho, os mergulhadores 
experientes têm a oportunidade de ver os 
melhores locais para mergulho da região Ásia-
Pacífico, Oceano Índico e Pacífico Sul.

EXPEDIÇÕES DE FOTOGRAFIA 
Assista a palestras, participe de oficinas e receba 
dicas informais para ajudá-lo a tirar o melhor 
proveito de seu equipamento fotográfico e 
capturar alguns dos momentos mais inesperados 
da natureza.

EXPEDIÇÕES DE BEM-ESTAR 
Os viajantes podem participar de um completo 
programa a bordo que inclui ioga, aulas de 
alongamento, tratamentos de spa e cardápios 
saudáveis com o apoio da nossa parceira em bem-
estar, a Technogym®.
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ESPECIALISTAS  
AO SEU LADO
Entre 11 e 19 especialistas qualificados, estarão disponíveis durante as 

excursões terrestres e em cada viagem. Eles darão palestras, conduzirão 

workshops e estarão à frente como guias em caminhadas em meio a natureza 

e em excursões Zodiac. Todos são especialistas renomados em seus ramos, 

cuidadosamente escolhidos por seu entusiasmo e habilidade de compartilhar 

seus conhecimentos e ideias. Veja a seguir alguns especialistas e suas paixões 

específicas - organizados por assunto.

Observe que a Equipe de Expedição está sujeita a alterações e cancelamentos.

ESPECIALISTAS
A Silversea Expeditions tem a maior 
proporção de equipe de expedição 
por hóspede da indústria de cruzeiros 
de expedição. Nós selecionamos os 
especialistas mais versados e experientes, 
e cada viagem é guiada por um Líder de 
Expedição experiente. Dependendo do 
destino, a equipe inclui aos seguintes 
profissionais:

• Antropólogo 
• Botânico
• Especialista em cultura
• Instrutor de mergulho
• Ecologista / Especialista em preservação
• Naturalista
• Geólogo
• Historiador
• Biólogo marinho
• Ornitólogo
• Fotógrafo

NOSSA EQUIPE DE ESPECIALISTAS
No nosso site, você encontrará todos os 
detalhes sobre os especialistas da nossa 
equipe. Alguns deles estão listados aqui.

ROBIN AIELLO
Bióloga marinha 
e especialista em 
ecoturismo
Graduada pela Harvard, 
Robin lidera expedições 
científicas em oceanos 

exóticos, em meio ao gelo antártico, 
aos corais do Caribe e às baleias-de-
minke. Ela dá palestras no Smithsonian 
e ganhou o prêmio International Earth 
Ambassador.

CLAIRE ALLUM
Antropóloga
Depois de viver na selva 
equatoriana, escavar as 
montanhas peruanas 
e estudar regiões 

Asante em Gana, Claire acredita que as 
civilizações antigas aprenderam através 
da exploração tanto quanto nós.

CLAUDIA HOLGATE
Ambientalista
Ex-esgrimista 
internacional da África 
do Sul, Claudia trabalhou 
para a ONU e ministrou 

palestras sobre climatologia na Monash 
University. A paixão de toda uma 
vida pelo ambiente polar a inspirou a 
compartilhar seu amor pelos lugares mais 
incríveis da Terra.

LUKE KENNY
Especialista em peixes e 
biólogo marinho
O currículo de Luke 
inclui observador de 
águas profundas da 

Irlanda e biólogo especialista em peixes 
nas Malvinas: os dois anos passados 
em meio à abundante vida selvagem 
foi uma experiência que mudou o curso 
de sua vida. Sua próxima aventura? 
Oceanografia em alta latitude e pesquisas 
em glaciologia.

JUAN CARLOS RESTREPO
Líder de expedição sênior
Natural dos Andes, Juan 
é mestre em geologia 
e tem paixão pela vida 
ao ar livre. Quando não 

está na Antártica e no Ártico fazendo 
palestras sobre geologia, gosta de voar 
de parapente e andar de moto.

KIT VAN WAGNER
Bióloga marinha e mestre 
em mergulho
Inspirada por sua criação 
japonesa, norueguesa e 
britânica, Kit compartilha 

sua paixão pela natureza, vida marinha 
e culturas remotas desde 1999 como 
naturalista, palestrante e comandante de 
Zodiac.

CHRISTIAN WALTER
Historiador
Nascido na Suíça e criado 
na Alemanha, Christian 
viajou por todo o Chile e 
estudou os petróglifos da 

ilha de Páscoa. Antropólogo, arqueólogo, 
historiador e mestre em artes, ele se 
especializou em história da exploração e 
arte da ilha do Pacífico.

KARA WELLER
Líder de expedição e 
bióloga
Apaixonada pela vida 
selvagem, Kara cresceu 
observando os ursos e 

os alces do Alasca. Sua pesquisa — que 
abrange desde carneiros selvagens 
a baleias do mar de Bering — para 
universidades e parques nacionais 
dos EUA, complementa sua extensa 
experiência em ecoturismo.
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O LUXO QUE VOCÊ 
DESEJA… 
A AVENTURA COM QUE VOCÊ SONHA 

Depois de passar por uma grande renovação, seu navio favorito 

será o navio mais luxuoso da classe quebra-gelo a desbravar a 

Antártica. Além de oferecer mais opções de restaurantes, as maiores 

proporções de serviço e espaço em cruzeiros de expedição. E seu 

fabuloso projeto captura a grandiosidade do cenário com espaços 

panorâmicos públicos, amplos decks e varandas na maioria das 

suítes, para que as baleias e os pinguins de passagem estejam 

sempre ao alcance dos olhos.

Construído com um casco quebra-gelo classe 1C, o Silver Cloud 
tem capacidade para até 260 passageiros. Mas para a Antártica, 

nós definimos um máximo de 200 passageiros. Isso é importante, 

já que multidões reduzem o número de visitas permitidas neste 

frágil ambiente. E com 18 novos Zodiacs de última geração, você 

terá muitas oportunidades para explorar as maravilhas em terra.

DIFERENCIAIS DAS EXPEDIÇÕES 
SILVER CLOUD

• Mais alta proporção espaço/hóspede — 
78 m2 (84 pés2)

• Mais alta proporção serviço/hóspede - 
quase um tripulante para cada viajante

• Cinco opções de restaurantes — mais que 
qualquer outro navio da classe quebra-
gelo

• Suítes com vista para o mar e serviço de 
mordomo

• 80% das suítes com varanda privativa

• Teatro de dois andares de última geração 
para palestras

• Biblioteca polar exclusiva

• Boutique polar

• 18 Zodiacs e 19 guias

• Atividades a bordo incluindo palestras, 
seminários, atualizações, discussões em 
grupo, oficinas de fotografia

• Mochilas e parkas térmicas de cortesia
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EXPEDIÇÕES SILVER CLOUD  — DESTAQUES DAS VIAGENS À ANTÁRTICA
DATA DIAS VIAGEM PORTOS

SILVER CLOUD — 200  PASSAGEIROS

15 NOV 16 1720 BUENOS AIRES > 2 dias de navegação > Puerto Madryn > dia de navegação > New Island > West Point Island > Port Stanley > dia de 
navegação > ilha Elefante > navegue e explore a península Antártica (5 dias) > passagem de Drake (2 dias) > USHUAIA

01 DEZ 10 1721 USHUAIA > passagem de Drake (2 dias) > navegue e explore a península Antártica (5 dias) > passagem de Drake (2 dias) > USHUAIA

11 DEZ 10 1722 USHUAIA > passagem de Drake (2 dias) > navegue e explore a península Antártica (5 dias) > passagem de Drake (2 dias)  > USHUAIA

21 DEZ 19 1723 USHUAIA > dia de navegação > New Island > West Point Island > Port Stanley > 2 dias de navegação > South Georgia (3 dias) > 2 dias 
de navegação > ilha Elefante >navegue e explore a península Antártica (5 dias) > passagem de Drake (2 dias) > USHUAIA

Silver Cloud supera todos os protocolos ambientais incluindo os impostos pela National Science 
Foundation, pela Environmental Protection Agency e pelas nações do Tratado da Antártica.

 Passageiros Venetian Society recebem um desconto de 5% do valor da tarifa

DESTAQUES 

• Deslumbre-se com os ofuscantes campos de neve e 
icebergs azuis como diamantes

• Aviste os golfinhos-do-sul e o distinto golfinho-de-
commerson na West Point Island

• Escale montanhas até um berçário de pinguins em New 
Island, um local de preservação da natureza e da vida 
selvagem

• Encontre vastos berçários de pinguins-de-penacho-
amarelo, pinguins-gentoo, pinguins-de-magalhães, 
pinguins-de-barbicha e pinguins-de-adélia

• Fique de olho nas focas — lobos-marinhos da Antártica, 
focas-de-weddell, focas-leopardo e focas-caranguejeiras
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ANTÁRTICA
É a viagem de toda uma vida no sentido mais puro da expressão. 
Deslumbrar-se com a beleza surpreendente e o arrebatador poder da 
natureza, admirar a incrível profusão de vida selvagem e vencer o 
desafio de chegar à última grande fronteira selvagem do planeta — 
esta é a fascinação da Antártica e suas ilhas.

DATA DIAS VIAGEM PORTOS

SILVER EXPLORER — 132 PASSAGEIROS
09 JAN 18 7701 USHUAIA > dia de navegação > Steeple Jason Island > West Point Island > Port Stanley > 2 dias de navegação > South Georgia (3 dias) 

> 2 dias de navegação > ilha Elefante > navegue e explore a península Antártica (4 dias) > passagem de Drake (2 dias)  > USHUAIA

27 JAN 10 7702 USHUAIA > passagem de Drake (2 dias) > navegue e explore a península Antártica (5 dias) > passagem de Drake (2 dias) > USHUAIA

06 FEV 10 7703 USHUAIA >  passagem de Drake (2 dias) > navegue e explore a península Antártica (5 dias) > passagem de Drake (2 dias) > USHUAIA

16 FEV 10 7704 USHUAIA > passagem de Drake (2 dias) > navegue e explore a península Antártica (5 dias) > passagem de Drake (2 dias) >  USHUAIA

26 FEV 10 7705 USHUAIA >  passagem de Drake (2 dias) > navegue e explore a península Antártica (5 dias) > passagem de Drake (2 dias) > USHUAIA

08 MAR 22 7706 
 

USHUAIA > dia de navegação > Steeple Jason Island > West Point Island > Port Stanley > 2 dias de navegação > South Georgia (4 dias) > 4 
dias de navegação > ilha de Gonçalo Álvares > ilha de Tristão de Cunha > ilha Nightingale > 4 dias de navegação  > CIDADE DO CABO 

20 NOV 18 7726 
 

USHUAIA > dia de navegação > West Point Island > ilha Saunders > Port Stanley > 2 dias de navegação > South Georgia (3 dias) > 2 
dias de navegação > ilha Elefante > navegue e explore a península Antártica (4 dias) > passagem de Drake (2 dias) > USHUAIA

08 DEZ 10 7727 USHUAIA > passagem de Drake (2 dias) > navegue e explore a península Antártica (5 dias) > passagem de Drake (2 dias) > USHUAIA

18 DEZ 18 7728 USHUAIA > dia de navegação > West Point Island > ilha Saunders > Port Stanley > 2 dias de navegação > South Georgia (3 dias) > 2 
dias de navegação > ilha Elefante > navegue e explore a península Antártica (4 dias) > passagem de Drake (2 dias)  > USHUAIA

DESTAQUES

•  Maravilhe-se com as espetaculares 
esculturas de icebergs e geleiras

• Pise no continente antártico

• Encontre vastos berçários de 
pinguins e focas

• Aviste baleias-jubarte, baleias-
de-minke, orcas, baleias-piloto, 
belugas e narvais

• Visite locais históricos dos 
primeiros exploradores e as 
baleeiras que ainda operam

• Observe pássaros na maravilhosa 
região pelágica

Neko Harbour, Antártica Cuverville, Antártica Lemaire Channel, Antártica

South Georgia, Antártica
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DATA DIAS VIAGEM PORTOS

SILVER EXPLORER — 132 PASSAGEIROS

30 JUN 12 7713 REYKJAVIK > Isafjordur > Vigur Island > Siglufjordur > Grimsey Island > Husavik > dia de navegação> Jan Mayen > dia de navegação > 
navegue e explore Svalbard (5 dias) > LONGYEARBYEN/OSLO

12 JUL 7 7714 LONGYEARBYEN/OSLO > navegue e explore Svalbard (6 dias) > LONGYEARBYEN/OSLO

19 JUL 10 7715 LONGYEARBYEN/OSLO > navegue e explore Svalbard (7 dias) > ilha do Urso > TROMSØ 

29 JUL 10 7716 TROMSØ > dia de navegação > ilha do Urso > navegue e explore Svalbard (7 dias) > LONGYEARBYEN/OSLO

08 AGO 14 7717 LONGYEARBYEN/OSLO > navegue e explore Svalbard (5 dias) > 2 dias de navegação > navegue e explore Scoresby Sund (4 dias) > 
Ittoqqortoormiit > dia de navegação  > REYKJAVIK

22 AGO 9 7718 REYKJAVIK > dia de navegação > fiorde Skjoldungen (glaciar Thyrms) > navegue por Prins Christian Sund > Aappilattoq > Nanortalik 
> Uunartoq Island > Qaqortoq (Julianehåb) > Hvalsey > dia de navegação > Nuuk > Maniitsoq > KANGERLUSSUAQ

31 AGO 15 7719 KANGERLUSSUAQ > Sissimiut > Saqqaq > glaciar Eqip Sermia > Ilulissat > 2 dias de navegação > Iqaluit > ilhas Lower Savage 
> Akpatok Island > Parque Nacional Torngat Mountains > dia de navegação > L’Anse aux Meadows > Woody Point > Iles-de-la-
Madeleine > St. Pierre  > ST. JOHN’S

ÁRTICO
Deslumbre-se com a beleza rústica e a vida selvagem do Ártico, lar de 
ursos-polares, morsas, baleias, numerosos caribus e aves marinhas. Siga 
os passos dos exploradores que procuravam pela Passagem do Noroeste e 
dos vikings que navegavam para conquistar novas terras. Junte-se a nós e 
explore a brancura imaculada desta fronteira majestosa.

DESTAQUES

• Navegue por paisagens intocadas 
de montanhas escarpadas, 
glaciais, icebergs e fiordes

• Localize ursos-polares, morsas, 
focas e raposas-do-ártico

• Observe pássaros marinhos, 
papagaios-do-mar, araus, fulmares, 
êideres, garajaus e moleiros

• Aviste baleias-de-minke, belugas 
e narvais

• Deslumbre-se na Islândia com 
paisagens geotérmicas repletas 
de gêiseres, poços sulfurosos, 
crateras de lama fumegante e 
mergulhe em fontes termais

Scoresby Sound, Groenlândia

Blue Lagoon, Islândia

Noruega

  Pernoite no porto    Passageiros Venetian Society recebem um desconto de 5% do valor da tarifa 

 Expedição para observar pássaros       Expedição de fotografia 

Noruega
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DATA DIAS VIAGEM PORTOS

SILVER DISCOVERER — 120 PASSAGEIROS
21 JUN 17 9715 HAKODATE > dia de navegação > Korsakov > ilha Tyuleniy > ilha Chirpoy > ilha Yankicha > ilha Matua > ilhas Lovyshki > ilha Makanrushi 

> ilha Atlasova > Petropavlovsk (Kamchatsky) > rio Zupanova > Nikolskoye > Tymlat Village > Uznaya Bay > Lavrova Bay ou Tintikyn 
Lagoon > Pyotr Bay > ilha Bogoslof > Anastasiya Bay > dia de navegação > Provideniya > travessia da Linha Internacional de Data (LID) 
— ganha-se um dia > NOME

29 AGO 18 9720 OTARU > Korsakov > dia de navegação> Piltun Lagoon > ilha Iona > ilhas Shantar > ilha Malminskie > Fedora Bay > Okhotsk City > 
Talan Island > Zavyalov Island > península Utkholok e rio Kvachina > dia de navegação > Utashud Island > Petropavlovsk (Kamchatsky) > 
Atlasova Island > Matua Island > Yankicha Island > ilha Chirpoy > Tyuleniy Island > Korsakov > OTARU

EXTREMO ORIENTE RUSSO
Descubra o Extremo Oriente russo, uma região geotermal e um dos lugares 
mais biologicamente ricos do planeta. Explore as paisagens vulcânicas das 
Ilhas Kuril e encante-se com seus numerosos animais marinhos. E procure ao 
longo dos rios transbordando de salmão, o urso-pardo na península de 
Kamchatka.

DESTAQUES

• Deslumbre-se com paisagens 
espetaculares, tundras imaculadas e 
vulcões imponentes

• Percorra caminhos históricos de 
exploradores e comerciantes

• Fique atento aos raros animais sel-
vagens incluindo a baleira-cinzenta 
ocidental e o leão-marinho-de-steller

• Fotografe uma enorme variedade 
de animais selvagens como morsas, 
lobos-marinhos, lontras, raposas-
vermelhas e o impressionante urso-
pardo de Kamchatka

• Navegue e explore a bordo de um 
Zodiac observando morsas e lontras

Kuril Islands, Rússia

Kamchatka, Rússia

Chukotka, Rússia
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DATA DIAS VIAGEM PORTOS

SILVER DISCOVERER — 120 PASSAGEIROS
11 AGO 17 9719 SEWARD > Glaciar Holgate > ilhas Chiswell > Kukak Bay > Geographic Harbor > ilhas Semidi > Chignik > Unga Village > Dutch Harbor 

> Chagulak Island > Seguam Island > Atka Island > Kiska Harbor > Attu Island > travessia da Linha Internacional de Data (LID) — perde-
se um dia > dia de navegação > Petropavlovsk (Kamchatsky) > Shumshu Island > Atlasova Island > Matua Island > Yankicha Island > 
Chirpoy Island > Tyuleniy Island > Korsakov > OTARU

ALASCA
Aproveite o agradável sol de meia-estação e viaje de acordo com as condições da mãe natureza. Esta é uma das 
melhores viagens do mundo, uma expedição que mexe com o apaixonado pela natureza, o fanático por história 
e com o explorador intrépido que há dentro de cada um de nós. Deslumbre-se com paisagens naturais 
espetaculares, tundras imaculadas e imensos vulcões ao navegar pela costa em busca de ursos-pardos e baleias-
cinzentas do ocidente.

DESTAQUES

• Identifique várias espécies de pássaros: 
papagaios-do-mar, mergulhões, 
corvos marinhos, águia-do-mar, 
tordos, rouxinol-de-garganta-vermelha 
siberiano e muitos outros

• Deslumbre-se com paisagens 
espetaculares, tundras imaculadas e 
vulcões imponentes

• Percorra caminhos históricos de 
exploradores e comerciantes

• Fique atento a espécimes raros da vida 
selvagem como a baleia-cinzenta do 
ocidente e o leão-marinho-de-steller

•  Fotografe uma variedade de animais 
como morsas, lobos-marinhos, lontras, 
raposas-vermelhas e o urso-pardo

Geographic Harbour, AlascaDutch Harbor, Alasca

Kukak Bay, Alasca

Alasca, Ilhas Aleutas

 Expedição para observar pássaros     Expedição de fotografia 
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AUSTRÁLIA
No canto noroeste do menor continente do mundo está a terra de uma 
vastidão estarrecedora e um incrível esplendor natural. A robustez de 
seus desfiladeiros castigados pelo sol e as inúmeras cachoeiras 
capturam com perfeição a dualidade da natureza neste tesouro 
remoto, com a rica presença dos aborígenes que data de 40 mil anos 
atrás. Igualmente exuberante e agreste, o local é ao mesmo tempo 
implacável e inesquecivelmente belo.

DATA DIAS VIAGEM PORTOS

SILVER DISCOVERER — 120 PASSAGEIROS
26 MAR 11 9707 

 
BENOA (BALI) > Kodi > Komodo > Pink Beach > Savu > dia de navegação > Wyndham > navegue e explore a Kimberley Coast  
(5 dias)  > BROOME

06 ABR 10 9708 BROOME > navegue e explore a Kimberley Coast (6 dias) > Wyndham > dia de navegação > ilha Selaru > DARWIN

16 ABR 10 9709 DARWIN > ilha Selaru > dia de navegação > Wyndham > navegue e explore a Kimberley Coast (6 dias) > BROOME

26 ABR 10 9710 BROOME > navegue e explore a Kimberley Coast (6 dias) > Wyndham > dia de navegação > ilha Selaru > DARWIN

06 MAI 10 9711 DARWIN > ilha Selaru > dia de navegação > Wyndham > navegue e explore a Kimberley Coast (6 dias) > BROOME

16 MAI 10 9712 BROOME > navegue e explore a Kimberley Coast (6 dias) > Wyndham > dia de navegação > ilha Selaru > DARWIN

DESTAQUES*

• Testemunhe a espetacular mudança 
da maré no recife de Montgomery

• Descubra as antigas e misteriosas 
artes rupestres de Kimberley

• Procure a águia-marinha-de-
peitoral-branco, a águia-pesqueira, 
a águia-marinha-de-asas-vermelhas 
e o falcão-peregrino

• Veja as altíssimas cachoeiras de 
King George

• Vivencie a imensidão e o poder das 
Mitchell Falls em um voo opcional 
de helicóptero

• Voo de cortesia sobre o Bungle 
Bungles

Hunter River, KimberleyBungle Bungle, Austrália OcidentalCrocodile Creek, Kimberley

King George Falls, Kimberley

*Os destaques apresentados estão sujeitos a alteração dependendo das condições da maré.
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Data DIAS VIAGEM PORTOS

SILVER DISCOVERER — 120 PASSAGEIROS
11 FEV 16 9704 COLOMBO > Galle > Kirinda (Parque Nacional Yala) > Trincomalee > 2 dias de navegação > Haddo (Port Blair) > Ross Island > 

Henry Lawrence Island > Inglis Island > Port Blair > 2 dias de navegação > Chittagong > Maheskali Island > Hiron Point > Kokilmori > 
Charaputia > Harbaria  > KOLKATA 

27 FEV 14 9705 
 

KOLKATA > Hiron Point > Kokilmori > Charaputia > Harbaria > Maheskali Island > Chittagong > 2 dias de navegação > Yangon  > 
dia de navegação > Kyunn Tann Shey > Hastings Island > Kawthaung  > PHUKET

13 MAR 13 9706 
  

PHUKET > Ko Rawi > Ko Adang > Belawan (Parque Nacional Gunung Leuser) > dia de navegação > Pulau Weh > Banda Aceh > ilhas 
Suimeuliu > Bawemataluwo > Padang (Cupek) > dia de navegação > Parque Nacional Ujung Kulon > Anak Krakatoa > dia de navegação 
> Sumenep > Probolinggo > BENOA (BALI)

16 SET 11 9721 OTARU > Hakodate > Aomori (desembarque de passageiros) > Noshiro (embarque de passageiros) > Sado Island > Kanazawa > 
Sakaiminato > Pohang > Ulsan > Moji > Hiroshima > Miya-jima > Okayama  > KOBE

23 NOV 8 9726 
 

BENOA (BALI) > Nara Bay (Lombok) > Probolinggo > dia de navegação > Kumai (Camp Leakey) > ilhas Belitung > ilhas Badas > 
CINGAPURA

01 DEZ 9 9727 
 

CINGAPURA > dia de navegação > Belawan (Parque Nacional Gunung Leuser) > Ko Rawi > Kawthaung > Kyunn Mee Gee > Kyunn 
Tann Shey > Kyunn Phi Lar > Frost Island > Hastings Island > Kawthaung  > PHUKET

10 DEZ 12 9728 
 

PHUKET > Kawthaung > Kyunn Tann Shey > Kyunn Phi Lar > Frost Island > Kawthaung > Ross Island > Henry Lawrence Island > Inglis 
Island > Port Blair > 2 dias de navegação > Trincomalee > Kirinda (Parque Nacional Yala) > Galle > COLOMBO

ÁSIA
Ujung Kulon é um paraíso terrestre a ser descoberto. Sinta o calor nas 
encostas do ainda ativo Monte Krakatoa. Ultrapasse os limites de Bali e 
descubra tesouros raramente vistos no sudeste da Ásia. Descubra o 
arquipélago de Mergui com seus calaus, ciganos do mar e recifes de 
coral. Surpreenda-se com os templos antigos de Bagan. Veja os 
orangotangos de Camp Leakey, ou percorra as ilhas remotas do Japão 
com suas belezas vulcânicas e maravilhas antigas.

DESTAQUES

• Procure a águia-marinha-de-peitoral-
branco, a águia-pesqueira, a águia-
marinha-de-asas-vermelhas e muitos 
outros pássaros

• Visite uma fábrica de pérolas em 
funcionamento e saiba como elas 
são produzidas

• Maravilhe-se com construções 
históricas espetaculares

• Contemple os memoriais solenes de 
Hiroshima

• Visite dois dos “Três Jardins 
Famosos” do Japão

• Fotografe o portão “flutuante” 
escarlate Torii — uma das “Três 
Vistas do Japão”

Phuket, Tailândia

Lombok, Indonésia

Hiroshima, Japão Belawan, Indonésia

  Pernoite no porto    Passageiros Venetian Society recebem um desconto de 5% do valor da tarifa   Expedição de bem-estar  

 Expedição de mergulho (para mergulhadores experientes aprovados antes do embarque)   Expedição de fotografia  
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MICRONÉSIA, MELANÉSIA 
E POLINÉSIA
Em uma área que se estende por oito milhões de quilômetros quadrados, as 
ilhas da Oceania englobam uma incrível diversidade de culturas tribais e uma 
surpreendente biodiversidade. A Nova Guiné tem a mais variada avifauna do 
planeta, e os recifes de corais de Palau são uma das “Sete Maravilhas 
Subaquáticas do Mundo”.

DATA DIAS VIAGEM PORTOS

SILVER DISCOVERER — 120 PASSAGEIROS
26 MAI 14 9713 

 
DARWIN > dia de navegação > Kalabahi > Lamalerap Village > Lomblem Reef > Bau-Bau > Palopo (2 dias) > dia de navegação> Anano 
Island > Kokoila Island > dia de navegação > Alyui Bay > Pulau Wayag > dia de navegação > Sonsorol Island > KOROR (PALAU)

09 JUN 12 9714 
 

KOROR (PALAU) > Ngerekebesang Island > Kolonia > dia de navegação > Saipan > Pagan > ilhas Maug > dia de navegação > 
Chichijima > Tori-shima > Hachijo-Jima > dia de navegação  > HAKODATE

04 OUT 14 9722 
  

KOROR (PALAU) > atol de Ngulu > Kolonia > 2 dias de navegação > Vanimo > Murik Lakes > Kopar Village > Madang > ilhas Tami > Tufi 
> Fergusson Island > Dobo Island > ilhas Bodulan > Njari Island > Pavuvu Island > HONIARA

18 OUT 7 9723 
 

HONIARA > Marovo Lagoon > Roderick Bay e Mbike Island > Santa Ana > Utupua Island > Nembau Village > Champagne Beach > 
Ambrym Island >  PORT VILA

25 OUT 15 9724 
  

PORT VILA > Aniwa Island > Port Resolution > Makura Island > Ambrym Island > dia de navegação > Santa Ana > Mbike Island e 
Roderick Bay > Njari Island > Rabaul > Garove Island > ilhas Tami > Tufi > Dei Dei Hot Springs > Dobo Island > Samarai Island > dia de 
navegação > CAIRNS

09 NOV 14 9725 
  

CAIRNS > Lizard Island > Little Boydong Reef > Thursday Island > dia de navegação > navegue e explore a região Asmat (2 dias) > 
Triton Bay > arquipélago Watubela  > Banda Néva > Pulau Ai > dia de navegação > Kalabahi > Savu > Kodi > BENOA (BALI)

DESTAQUES

• Veja paisagens diversas como lagoas, 
recifes de coral, florestas, cachoeiras, 
gêiseres e muito mais

• Experimente um mergulho de 
primeira classe ou faça snorkeling 
para ver a espetacular vida marinha e 
também alguns navios naufragados 
da Segunda Guerra Mundial

• Viva a emoção de encontrar tribos 
locais e aprender sobre seus ofícios e 
costumes

• Observe a flora e a fauna da região 
que incluem extraordinária vida 
marinha, raposas voadoras e a 
evasiva ave do paraíso 

Tufi, Papua New Guinea

Koror, Palau

Ambrym Island, Vanuatu

Ngulu Atoll, Yap
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ÁFRICA E O  
OCEANO ÍNDICO
Separada do continente africano há milhões de anos, as deslumbrantes 
ilhas do Oceano Índico saúdam os visitantes com areias brancas, águas 
límpidas e alguns dos animais e plantas mais singulares do Terra. 
Madagascar é um hotspot de biodiversidade, já as Seychelles são um 
paraíso tropical, lar do lendário coco-do-mar.

DATA DIAS VIAGEM PORTOS

SILVER DISCOVERER — 120 PASSAGEIROS
03 JAN 13 9701 

 
DAR ES SALAAM > Zanzibar > dia de navegação > Assumption Island > navegue e explore o atol de Aldabra (3 dias) > Mamoudzou > Hell-Ville 
(Nosy Be) > Ampangorinana (Nosy Komba) > Nosy Hara > dia de navegação > Nosy Mangabe > Parque Nacional Masoala  >dia de navegação > 
La Possession > PORT LOUIS

16 JAN 14 9702 
 

PORT LOUIS >  La Possession > dia de navegação > Toamasina > Parque Nacional Masoala > Nosy Mangabe > Maroantsetra > dia de 
navegação > Nosy Hara > Assumption Island > navegue e explore o atol de Aldabra  (3 dias) > dia de navegação > atol de St. Joseph > Aride 
Island > Curieuse Island  > MAHÉ

30 JAN 12 9703 MAHÉ >Praslin > La Digue > 3 dias de navegação > Hithadhoo > Maalhaveli > Hanifaru Bay > Olhugiri > Uligamu Island > Cochin > Vilanjam > COLOMBO

SILVER EXPLORER — 132 PASSAGEIROS

30 MAR 18 7707 
 

CIDADE DO CABO > dia de navegação > Lüderitz > Walvis Bay > dia de navegação > Namibe > Lobito > Luanda > Pointe Noire > dia de 
navegação > São Tomé > Bom Bom Island > Kribi > Limbe > dia de navegação > Cotonou > Lomé  > TEMA (ACRA)

17 ABR 16 7708 TEMA (ACRA) > Takoradi > Abidjan > 2 dias de navegação > Freetown > dia de navegação > Banjul > Dakar > dia de navegação > Ad Dakhla 
> dia de navegação > Las Palmas > Arrecife > Agadir > Safi > CASABLANCA

SILVER DISCOVERER — 120 PASSAGEIROS

22 DEZ 17 9729 
 

COLOMBO > dia de navegação > ilha de Uligamu > Hanifaru Bay > Olhugiri > Maalhaveli > Hithadhoo > 3 dias de navegação > ilha de Mahé > La 
Digue > Praslin > Desroches Island > dia de navegação > navegue e explore o atol de Aldabra (2 dias) > dia de navegação > Zanzibar  > DAR ES 
SALAAM

DESTAQUES

• Passeie em um veículo com tração 
nas quatro rodas

• Identifique muitos pássaros 
endêmicos raros incluindo a 
andorinha-de-damara

• Nade e mergulhe nas águas azuis 
do Oceano Índico

• Descubra as especiarias e história 
surpreendentes de Zanzibar

• Veja lêmures em Madagascar

• Contemple a história sombria dos 
locais de comércio de escravos

Maldivas

La Digue, Seychelles

Zanzibar, Tanzânia

Nosy Komba, Madagascar

  Pernoite no porto    Passageiros Venetian Society recebem um desconto de 5% do valor da tarifa    Expedição para observar pássaros  

 Expedição de mergulho (para mergulhadores experientes aprovados antes do embarque)    Expedição de fotografia    Expedição de bem-estar 
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NORTE EUROPEU E 
ILHAS BRITÂNICAS
Navegue da Ibéria aos monumentos e maravilhas da Normandia. 
Descubra ilhas fabulosas na Escócia, a beleza do País de Gales e as 
paisagens da Irlanda. Surpreenda-se com os papagaios-do-mar nas 
Ilhas Faroe e com o encanto eterno das vilas islandesas de pescadores. 
Essas expedições fantásticas revelam novas dimensões remotas de 
locais muito conhecidos da Europa.

DATA DIAS VIAGEM PORTOS

SILVER EXPLORER — 132 PASSAGEIROS

20 MAI 11 7709 LISBOA > Porto (Leixões) > Vigo > ilhas Cies > dia de navegação > Bilbao > Bordeaux > dia de navegação > Porto de São Pedro > Saint-
Malo > Caen >  HONFLEUR

08 JUN 11 7711 PORTSMOUTH  > Tresco > Pembroke > Skomer Island > Waterford > Dublin > Douglas > Rathlin Island > Portrush > St. Kilda > navegue 
por Stac an Armin > Armadale > Isle of Rum > Kirkwall > Aberdeen > LEITH

19 JUN 11 7712 LEITH  > Passagem por Bass Rock > Isle of May > Kirkwall > Lerwick > Isle of Noss > Torshavn > Mykines > Djupivogur > Grimsey Island 
> Akureyri > Isafjordur > Vigur Island > Latrabjarg Cliffs > Flatey Island >  REYKJAVIK

DESTAQUES

• Visite os locais que são Patrimônios 
Históricos Mundiais da UNESCO

• Explore o Museu Guggenheim em 
Bilbao

• Deguste um vinho Bordeaux 
francês

• Passeie por belos jardins 
subtropicais nas Ilhas do Canal

• Visite a Abadia Iona, berço do 
cristianismo na Escócia

• Observe uma variedade de 
pássaros marinhos (mergulhões, 
papagaios-do-mar e gaivotas, 
entre outros) em terra ou a bordo 
dos Zodiacs

Waterford, Irlanda

Ilhas Okney, Escócia

Bordeaux, França

St. Kilda, Escócia

  Pernoite no porto    Passageiros Venetian Society recebem um desconto de 5% do valor da tarifa 

 Expedição para observar pássaros   Expedição de culinária      Expedição de bem-estar 
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AMÉRICAS DO  
SUL E CENTRAL
Imagine fazer uma caminhada pela floresta de névoa onde encantadores beija-
flores voam pacificamente, mergulhar com um biólogo marinho entre os 
destroços de um navio naufragado, ou explorar as ruínas de cidades pré-
colombianas com um arqueólogo. Do Canal do Panamá aos glaciares andinos e 
fiordes chilenos, venha deslumbrar-se com as maravilhas da natureza e as feitas 
pelo homem nas Américas Central e do Sul.

DATA DIAS VIAGEM PORTOS

SILVER EXPLORER — 132 PASSAGEIROS
17 OUT 8 7723 COLÓN > ravessia do Canal do Panamá > Região de Darién > Bahia Solano > Nuqui Harbor > dia de navegação > Isla de la Plata > 

Machala  > GUAIAQUIL

SILVER EXPLORER — 132 PASSAGEIROS
25 OUT 14 7724 GUAIAQUIL > dia de navegação > Isla Lobos de Tierra > Salaverry > Isla Guanape > Callao > Paracas > dia de navegação > Matarani > 

Arica > dia de navegação > Antofagasta > Isla Pan de Azucar > Isla Chanaral > Coquimbo > VALPARAÍSO

08 NOV 12 7725 VALPARAÍSO >dia de navegação > Niebla > Puerto Montt > Castro > dia de navegação > English Narrows > glaciar Pio XI > Puerto 
Natales     > Punta Arenas > glaciar de Garibaldi  > USHUAIA

DESTAQUES

• Veja uma das maiores e mais 
magníficas colônias de pássaros-
fragata

• Descubra a Colômbia da costa do 
Pacífico — visite o Parque Nacional 
Utría

• Caminhe por trilhas de florestas 
tropicais em busca de pássaros 
raros e preguiças

• Pegue uma canoa local ou o Zodiac 
e entre na região de Darién para 
conhecer a comunidade da remota 
aldeia tradicional Embera

• Atravesse o Canal do Panamá

• Aprenda sobre os nativos mapuche 
do Chile, colonizadores espanhóis 
e imigrantes alemães

Canal do Panamá, Panamá

Região de Darién, Panamá

Patagônia, Chile

Ilha de Páscoa, Chile



A EXPERIÊNCIA  
ALL INCLUSIVE SILVER 
GALAPAGOS
Descubra as maravilhas das Galápagos com conforto, conveniência e o valor que só 

uma experiência all inclusive da Silversea pode oferecer, em que a viagem toda está 

incluída e a nossa equipe cuida de cada detalhe. Agora, com a viagem de sete dias 

a bordo do premiado Silver Galapagos, as tarifas também incluem os voos entre 

o continente e as Galápagos, os traslados terrestres, as hospedagens pré e pós- 

cruzeiro e até os custos do processo de imigração e entradas no parque.
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• Expedição de 7 dias às 
Galápagos a bordo do 
Silver Galapagos.

• Voos de ida e volta em 
classe econômica entre 
o Equador e as ilhas 
Galápagos.

• Hospedagem de 2 noites 
com café da manhã antes 
do cruzeiro no hotel Quito 
JW Marriott.

• Passeio noturno por 
destaques da cidade 
histórica de Quito.

• Após o cruzeiro, 
hospedagem por 1 dia 
no Hotel Oro Verde 
em Guaiaquil (para 
passageiros com voos 
após às 22h).

• Cartão Ingala para o 
parque nacional e taxas de 
serviço de bagageiros.

• Traslado do JW Marriott 
ao aeroporto em Quito. 

• Traslado do aeroporto 
ao Silver Galapagos em 
Baltra.

• Traslado do aeroporto ao 
hotel em Guaiaquil.

• Traslado do hotel ao 
aeroporto em Guaiaquil, 
opção aérea internacional.

O PACOTE ALL INCLUSIVE OFERECE:

Seymour Norte, Galápagos
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ILHAS GALÁPAGOS
Explore o laboratório vivo da evolução de Darwin. Deslumbre-se com 
criaturas nascidas no isolamento geográfico e a lenta passagem do 
tempo. Iguanas marinhas sobre rochas de lava. Um pequeno pinguim 
deslizando numa onda. Uma tartaruga gigante se alimentando na 
única terra que já chamou de lar. Flora e fauna endêmicas nessas 
ilhas vulcânicas se espalham na vastidão do Pacífico.

DESTAQUES

• Visite a “Ilha dos pássaros” lar de 
mais de 30 espécies de pássaros

• Observe famílias de leões-
marinhos e as famosas tartarugas-
gigantes

• Admire os hábitos dos atobás-
de-pés-azuis e atobás-de-pés-
vermelhos

• Nade, mergulhe e ande de 
caiaque em águas tranquilas e 
claras

• Veja pelicanos e pinguins nas 
rochas do litoral

• Nade com tartarugas-verdes, 
leões-marinhos e mantas

• Veja a maior colônia marinha de 
iguanas 

San Cristóbal, GalápagosEspañola, Galápagos

Santa Cruz Island, GalápagosEspañola, Galápagos Santa Cruz Island, Galápagos

Itinerários nas Galápagos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio devido a circunstâncias 
além do nosso controle. Pedimos desculpas antecipadamente por qualquer inconveniência.

  Passageiros Venetian Society recebem um desconto de 5% do valor da tarifa

07 JAN 8701 
21 JAN 8703 
04 FEV 8705  

18-FEV 8707  
04 MAR 8709 
18 MAR 8711 

01 ABR 8713  
15 ABR 8715 
29 ABR 8717 

13 MAI 8719  
27 MAI 8721 
10 JUN 8723 

24 JUN 8725 
08 JUL 8727
22 JUL 8729

05 AGO 8731 
19 AGO 8733
14 OUT 8736

28 OUT 8738 
11 NOV 8740
25 NOV 8742

09 DEZ 8744 
23 DEZ 8746

SILVER GALAPAGOS — 100 PASSAGEIROS — ITINERÁRIO OCIDENTAL 
DURANTE 
TODO O ANO

7 BALTRA, GALÁPAGOS > Isla Bartholomé > Playa Espumilla, Santiago > Punta Vicente Roca, Isabela > Punta Espinoza, Fernandina 
> Caleta Tagus, Isabela > Bahía Elizabeth, Isabela > Post Office, Floreana > Islote Campeon, Floreana > Punta Cormorant, Floreana > 
Galapaguera Cerro Colorado, San Cristóbal > Wizard Hill, San Cristóbal > Los Gemelos, Santa Cruz > Estación Darwin & Puerto Ayora, 
Santa Cruz > BALTRA, GALÁPAGOS

14 JAN 8702 
28 JAN 8704
25 FEV 8708

11 MAR 8710 
25 MAR 8712
08 ABR 8714

22 ABR 8716 
06 MAI 8718
20 MAI 8720

03 JUN 8722 
17 JUN 8724
01 JUL 8726

15 JUL 8728 
29 JUL 8730
12 AGO 8732

26 AGO 8734 
07 OUT 8735 
21 OUT 8737

04 NOV 8739
18 NOV 8741 
02 DEZ 8743

16 DEZ 8745 
30 DEZ 8747

DATA DIAS PORTOS

SILVER GALAPAGOS — 100 PASSAGEIROS — ITINERÁRIO NORTE CENTRAL
DURANTE 
TODO O ANO

7 BALTRA, GALÁPAGOS  > Bahía Darwin, Genovesa > El Barranco, Genovesa > Seymour Norte > Bahía Sullivan > Rabida > El Eden, Santa 
Cruz > Rabida > Bahia > Galapaguera Cerro Colorado, San Cristóbal > Punta Pitt, San Cristóbal > Bahía Gardner, Española > Punta Suárez, 
Española > Estación Darwin & Puerto Ayora, Santa Cruz > Plaza Sur > BALTRA, GALÁPAGOS

DATAS / VIAGENS

DATAS / VIAGENS
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NOSSA FROTA
Trilhe o caminho dos grandes exploradores, mas mantenha seu mordomo 

sempre por perto. Veja criaturas selvagens de perto sem abrir mão do 

conforto. Nossos navios incluem luxos raramente encontrados em cruzeiros 

de expedição como suítes espaçosas com vista para o mar, serviço de 

mordomo, opções de restaurantes sem lugar marcado e muito espaço 

no convés para observar as maravilhas da natureza. Tudo isso equipado 

com o que há de mais moderno em termos de segurança, navegação e 

comunicação.

Silver Galapagos  .....100 passageiros  
Silver Discoverer  .....120 passageiros 
Silver Explorer ..........132 passageiros 
Silver Cloud  ............. 200 / 260 passageiros  
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ESPECIFICAÇÕES DO NAVIO
Tripulação 208 
Passageiros 200 / 260 
Tonelagem 16,800 
Comprimento 514.14FT / 156.7M
Largura 70.62 FT / 21.5 M 
Velocidade 18 nós 
Construído em 1994 
Categoria ice-class 1C

DECK 09
The Fitness Centre 
Pista de corrida

DECK 08
Piscina 
Jacuzzis 
Pool Bar 
The Grill 
The Panorama Lounge 
The Connoisseur’s Corner

DECK 07
La Terrazza 
The Spa at Silversea 
Biblioteca 
Salão de beleza

DECK 06
The Show Lounge  
Salão de conferências/ jogos 
Internet Café 
Recepção/ Atendimento aos 
passageiros 
Área de Expedição

DECK 05
The Bar 
Boutique

DECK 04
The Restaurant 
Le Champagne 
Lavanderia

CATEGORIAS DAS SUÍTES
 Owner’s Suite 
 Grand Suite
 Royal Suite
 Silver Suite 
 Midship Veranda Suite
 Veranda Suite 
 Vista Suite

  Combinação de banheira e 
chuveiro

 Banheira e chuveiro separados
 Capacidade para um  

        terceiro passageiro 
  Suítes conectadas

 Acessível para cadeira de rodas
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SILVER CLOUD (A partir de novembro de 2017)
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SILVER EXPLORER

ESPECIFICAÇÕES DO NAVIO
Classificação de embarcação 
ice-class 1A registrada do Lloyd  
Tripulação 117 
Passageiros 132 
Tonelagem 6,072 
Comprimento 354 FT / 107.9M 
Largura 52 FT / 15.8M 
Velocidade 14 nós 
Reformado em 2014

DECK 07
Viewing Deck

DECK 06
Lounge de observação 
The Theatre 
The Spa 
Outdoor Grill 
Jacuzzis

DECK 05
The Bridge  
Library / Internet Café 
Connoisseur’s Corner 
Panorama Lounge

DECK 04
The Restaurant 
Boutique 
Fitness Centre 
Salão de beleza 
Lavanderia

DECK 03
Lobby/Recepção 
Centro médico 
Vestiário

CATEGORIAS DAS SUÍTES
 Owner’s Suite 
 Grand Suite
 Silver Suite 
 Medallion Suite
 Expedition Suite
 Veranda Suite
 Vista Suite
 View Suite
 Explorer Suite
 Adventurer Suite
 Capacidade para um terceiro  

       passageiro
 Camas Queens fixas

  Suítes conectadas
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SILVER DISCOVERER

ESPECIFICAÇÕES DO NAVIO
Tripulação  96  
Passageiros  120 
Tonelagem   5,218 
Comprimento   338 FT / 102.9M 
Largura   51 FT / 15.4M 
Velocidade   14 nós 
Reformado em  2014

DECK 07
Beauty & Massage 
Fitness Centre 
Sun Deck

DECK 06
The Bridge

DECK 05
The Discoverer Lounge 
Piscina 
The Grill

DECK 04
The Explorer Lounge 
Lobby/Recepção

DECK 03
The Restaurant 
Centro médico

CATEGORIAS DAS SUÍTES
 Medallion Suite  
 Veranda Suite 
 Vista Suite 
 View Suite
 Explorer Suite 
 Capacidade para um terceiro  

       passageiro
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SILVER GALAPAGOS

ESPECIFICAÇÕES DO NAVIO
Tripulação 75 
Passageiros 100 
Tonelagem 4,077 
Comprimento 289 FT / 88.16M 
Largura 50 FT / 15.3M 
Velocidade 10 / 17 Knots 
Reformado em 2014

DECK 06
Salão de beleza 
Fitness Centre 
Jacuzzis 
Sala de massagem

DECK 05
The Grill

DECK 04
Piano Bar

DECK 03
Biblioteca 
Explorer Lounge 
Escritório de recepção e expedição 
Área de mergulho

DECK 02
The Restaurant 
Centro médico

CATEGORIAS DAS SUÍTES
 Silver Suite  
 Deluxe Veranda Suite 
 Veranda Suite 
 Terrace Suite
 Explorer Suite
 Capacidade para um terceiro  

       passageiro*

*Suítes que acomodam três passageiros 
estão sujeitas a alteração. Favor verificar com 
o departamento de reservas da Silversea 
Cruises sobre as suítes que podem acomodar 
um terceiro passageiro.
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O ESTILO ALL INCLUSIVE

• Navios intimistas ultraluxuosos para no 
máximo 200 passageiros

• Excursões e atividades terrestres e 
excursões de Zodiac®

• Equipes de expedição altamente 
qualificadas com especialistas em suas 
áreas

• Serviço de mordomo em cada suíte

• Restaurantes requintados sem lugar 
marcado

• Gastronomia requintada inspirada por 
Relais & Châteaux

• Champanhe, vinhos e bebidas em todo 
o navio.

• Bar dentro da suíte com suas bebidas 
preferidas

• Serviço de quarto

• Equipamentos de expedição como 
cortesia: mochila e garrafa de água

• Parka Haglöfs de cortesia (em 
expedições polares e para o Extremo 
Oriente russo

• Gorjetas a bordo incluídas

• WiFi gratuito por todo o navio

Devido a regulamentos locais alguns desses serviços são 
limitados ou não disponiíveis a bordo do Silver Galapagos.

COM OS nossos 
CUMPRIMENTOS
Uma taça gelada de champanhe dá as boas-vindas. Sabonetes Bvlgari esperam em sua suíte.  

Seu mordomo ajuda a desfazer as malas. E nos open bars e lounges, excelentes vinhos e 

drinques complementam a conversa animada com companheiros de viagem. A atmosfera 

maravilhosamente tranquila a bordo de nossos navios é graças, em grande parte, à liberdade de 

não ter que se preocupar em pedir a conta. Então, relaxe — e brinde conosco. WiFi e gorjetas a 

bordo, as bebidas para o bar na sua suíte, um colchão firme ou macio para sua cama, palestras 

inspiradoras dadas por especialistas em destinos... está tudo incluído.
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SEU  
SANTUÁRIO  
em ALTO-MAR
Se você passou o dia passeando de caiaque por águas quentes e tranquilas, descobrindo 

culturas locais ou simplesmente imortalizando momentos indescritíveis, você será muito bem 

recebido de volta a bordo como um grande amigo. E quando entrar na sua suíte, tudo estará 

meticulosamente preparado e arrumado. Toalhas felpudas e itens de higiene pessoal de marcas 

famosas no banheiro? Certamente. Seu minibar cuidadosamente abastecido para atender ao seu 

gosto e lençóis Pratesi nas camas? É claro. Prefere jantar na sua suíte hoje? Sem problema. Seu 

balde de gelo está cheio e as taças de cristal estão só esperando o clássico brinde. Peça a seu 

mordomo para trazer uns aperitivos para serem saboreados na varanda da sua suíte ao frescor da 

brisa oceânica. No mundo todo, 24 horas por dia, seu mordomo está disponível para mimá-lo, 

surpreendendo você com inúmeros serviços. Então, relaxe. Fique à vontade. Aproveite.
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PREPARE-SE  para 
SER MIMADO
Todos os seus desejos atendidos. Atenção aos mínimos detalhes. Você completamente livre de 

obrigações. Não é surpresa que ano após ano, a Silversea ganhe os mais prestigiados prêmios 

da indústria. E não é só porque nossa proporção tripulação/hóspede é uma das mais altas no 

mar. Nossa equipe experiente e altamente treinada tem satisfação em fazer com que cada 

hóspede se sinta especial prestando um serviço atencioso e muitas vezes intuitivo, com discrição 

e perfeição. Há o bartender que sabe que você prefere o martíni batido, o atendente do convés 

que lhe dá a toalha quando você sai da piscina, o chef que o surpreende com um sorriso e seu 

suflê favorito preparado na hora. É este estilo de vida despreocupado, a deliciosa sensação 

de liberdade e bem-estar que está na verdadeira essência da experiência Silversea. Uma 

experiência que vai deixar você com vontade de quero mais.
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INGREDIENTES de 
EXCELÊNCIA
Honrando suas raízes italianas, no centro da experiência Silversea está a tradição de oferecer 
refeições sublimes. Parcerias com nomes de alto nível, tais como Relais & Châteaux e Slow 
Food, nos mantêm na vanguarda do cenário culinário, e estamos sempre buscando ampliar 
nossas fronteiras incorporando alimentos locais e sustentáveis, além de ficar de olho em outras 
tendências alimentares éticas. Graças ao tamanho de nossos navios, nossos chefs podem 
utilizar produtores e pescados diretamente dos portos que visitamos. Nossos cardápios 
sempre incluem uma opção de peixe fresco, saladas crocantes, cortes prime e opções 
vegetarianas. Este ano, nós teremos um bar de frutos do mar e outro de sorvetes. E é com um 
enorme prazer que apresentamos as criações de sobremesas do vencedor do Campeonato 

Mundial de Confeitaria de 2015, Fabrizio Donatone. O que é servido?

Qual é sua preferência? Nossos chefs renomados preparam uma ampla variedade de pratos 
criativos e especialidades regionais, caprichosamente apresentados com todos os detalhes. 
Há uma generosa variedade de ótimos vinhos de algumas das principais regiões vinícolas do 
mundo. E os apreciadores inveterados podem escolher um vinho especial a partir de uma lista 
premium do Connoisseur Wines — um Bordeaux Grand Cru, um Barolo ou um Napa Valley 
cabernet, entre muitos outros. Você pode optar por bebericar um drinque e saborear uma 
refeição em um local fechado elegante e aconchegante ou ao ar livre em um ambiente mais 
informal, ou ainda fazer uma refeição completa na privacidade da sua suíte. Como sempre, na 

Silversea a escolha é sua.
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NOSSOS PROGRAMAS PARA 2017
Junto com as exclusivas experiências pelos 
sete continentes, nós também oferecemos 
programas exclusivos que agregam ainda 
mais valor à sua viagem. Todos os 
programas estão sujeitos à capacidade e 
disponibilidade.

PROGRAMA TARIFA GARANTIDA
O Programa de Tarifa Garantida da 
Silversea foi concebido para dar a você a 
tranquilidade de saber que quando planeja 
ou faz uma reserva com antecedência, além 
de reservar a suíte que deseja, também 
poderá usufruir de possíveis reduções 
futuras nas tarifas Silver Privilege para sua 
viagem, sob solicitação.

TARIFAS SILVER PRIVILEGE
Reserve com antecedência para obter as 
melhores tarifas e disponibilidade; a tarifas 
Silver Privilege são estruturadas para 
recompensar hóspedes que reservam 
antecipadamente com a melhor tarifa 
possível e o privilégio de poder escolher a 
suíte desejada quando há muitas opções 
disponíveis. Todas as tarifas Silver Privilege 
apresentadas são apenas para o cruzeiro, 
por hóspede, com base em ocupação dupla. 
Não há garantia de disponibilidade para 
todas as categorias de suítes. As tarifas para 
hóspedes navegando desacompanhados 
estão disponíveis sob solicitação.  Podem 
existir restrições adicionais.

DESCONTOS A BORDO 
Reserve suas próximas férias a bordo e 
receba 5% de desconto no valor do cruzeiro.

ECONOMIA EM VIAGENS COMBINADAS
Combine duas ou mais viagens consecutivas 
e ganhe 5% de desconto adicional.

VIAJANTES DESACOMPANHADOS 
Tarifas individuais estão disponíveis em 
todas as viagens e variam de 25% a 100% 
acima da tarifa de ocupação dupla.

DESCONTOS VENETIAN SOCIETY
Um círculo especial de amigos com 
privilégios exclusivos e benefícios incríveis. 
Visite as páginas da Venetian Society no 
nosso site em venetiansociety.com, e 
consulte os detalhes sobre benefícios, 
programas e cruzeiros Venetian Society.  

  Procure este ícone quando escolher sua 
viagem para benefícios adicionais 
Venetian Society.

PROGRAMA REST ASSURED
Em viagens selecionadas em 2017, tenha a 
tranquilidade e liberdade de mudar os 
planos de viagem dentro do período crítico 
de 1 a 120 dias antes do cruzeiro e receba 
um crédito Rest Assured Cruise de 100% 
para utilizar em uma próxima viagem. Pode 
não estar disponível em todas as viagens ou 
para todas as categorias de suíte. Para saber 
todos os detalhes, incluindo preços, termos 
e condições, acesse Silversea.com.

PROGRAMA SILVER SKY AIR®

O Programa Silver Sky Air estende o serviço 
premium da Silversea além da parte 
marítima, facilitando ainda mais a viagem. A 
Silversea mantém relacionamento com a 
maioria das companhias aéreas para 

assegurar que as melhores tarifas e horários 
estejam disponíveis para tornar as viagens 
antes e depois do cruzeiro as mais 
convenientes possíveis. O pacote aéreo 
standard da Silversea inclui tarifa em classe 
econômica de ida e volta e traslados entre o 
aeroporto e o píer nos dias de embarque e 
desembarque. Junto com voos 
selecionados, um pernoite em uma 
propriedade Silver Shore Hotel será 
acrescentado ao pacote aéreo no momento 
da reserva como um componente adicional 
e por um valor a parte.

MY SILVERSEA
Concebido para facilitar o planejamento da 
viagem, o My Silversea é uma área com 
perfil individual onde você pode ver e 
gerenciar suas reservas, personalizar sua 
experiência a bordo, planejar atividades 
antes da viagem e acessar uma variedade 
de recursos adicionais.

Você poderá fazer a pré-reserva em 
restaurantes especiais com antecedência 
(de 120 a 7 dias antes da partida do 
cruzeiro), e também para excursões 
opcionais em terra, serviços de beleza, spa 
e fitness.

Agora, os membros do Venetian Society 
também poderão manter o controle de seu 
histórico de viagens através do  
My Silversea, que pode ser acessado no 
site silversea.com
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TERMOS E CONDIÇÕES
Todas as tarifas Silver Privilege mostradas são apenas para cruzeiro, em dólares americanos, 
por viajante, com base em ocupação dupla. As tarifas variam de acordo com a capacidade 
e estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Não há garantia de 
disponibilidade para todas as categorias de suítes. As tarifas para hóspedes navegando 
desacompanhados estão disponíveis sob solicitação. Podem existir restrições adicionais. 
 
O Programa Tarifa Garantida da Silversea se aplica apenas a passageiros com reservas nas 
Tarifas Silver Privilege. Os hóspedes serão elegíveis para reembolso se a Tarifa Silver Privilege 
para sua viagem e categoria de suíte específicas for reduzida depois que tenham feito a reserva 
e o depósito com a Silversea, e se a Silversea tiver recebido uma solicitação por escrito para 
um ajuste de tarifa antes do início da data da partida. As solicitações de reembolso recebidas 
durante ou depois da data de partida do cruzeiro serão recusadas. Os reembolsos incluídos 
sob esta garantia serão feitos na forma de créditos a bordo, upgrade de suíte, crédito para 
cruzeiros futuros, redução de tarifa ou outro método. A Silversea se reserva o direito exclusivo 
de determinar o método de reembolso a ser feito aos hóspedes. O valor de reembolso que os 
hóspedes receberão será determinado pela diferença entre a Tarifa Silver Privilege paga pelo 
hóspede e a Tarifa Silver Privilege apresentada em Silversea.com no dia em que a solicitação 
for recebida pela Silversea.

PROGRAMA SILVER SKY® AIR oferecido a partir de mais de 50 terminais nos EUA e Canadá. 
A capacidade que a Silversea tem de oferecer serviço aéreo a partir de terminais específicos é 
limitada à programação da companhia aérea e à disponibilidade de tarifas aéreas negociadas. 
As tarifas aéreas negociadas pela Silversea limitam a possibilidade de fazer trocas, endossos 
ou alterações nos bilhetes aéreos. A Silversea se reserva o direito de escolher a companhia 
aérea, a rota e a cidade de escala quando necessário e se reserva o direito de substituir 
voos fretados por serviços regulares e serviços regulares por voos fretados. As tarifas aéreas 
podem sofrer aumento ou redução a qualquer momento antes da confirmação do voo, são 
limitadas a certas classes de serviço conforme especificado por cada contrato de companhia 
aérea parceira, estão sujeitas à disponibilidade e não podem ser utilizadas em período de 
férias. A Silversea se reserva o direito de alterar itens inclusos conforme necessário incluindo 
traslados privados vs. em grupo, e qualquer outro item que possa ser designado como parte 
do pacote Air Programme. Ao fornecer arranjos para a parte aérea, a Silversea atua apenas 
como agente em nome do hóspede e não opera, controla nem supervisiona nenhuma 
empresa aérea e não será responsabilizada por atrasos, alterações ou cancelamentos de 
voo por parte da companhia aérea, tenha a Silversea emitido as passagens/programações 
ou não. Pagamento final e detalhes completos do passaporte devem ser enviados antes 
da emissão da passagem e da entrega de documentos. A Silversea se reserva o direito de 
modificar os procedimentos e tarifas do Silver Sky Air Programme a qualquer momento sem 
aviso prévio. O acesso ilimitado a internet está disponível para hóspedes com reserva em 
viagens com partida em ou após 1º. de janeiro de 2016 nas suítes Medallion, Silver, Royal, 
Grand, Owner a bordo do Silver Cloud, Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit 
e Silver Muse; suítes Expedition, Medallion, Silver, Grand e Owner no Silver Explorer; suítes 
Veranda, Deluxe Veranda e Silver no Silver Galapagos; suítes Vista, Veranda e Medallion no 
Silver Discoverer. Uma hora de acesso a internet por hóspede/dia se aplica a viajantes com 
reserva em suítes Vista, Terrace e Veranda no Silver Cloud, Silver Wind, Silver Shadow, Silver 
Whisper, Silver Spirit e Silver Muse; suítes Adventurer, Explorer, View, Vista e Veranda a bordo 
do Silver Explorer; suítes Explorer e Terrace no Silver Galapagos; suítes Explorer e View no 
Silver Discoverer. Há pacotes de internet adicionais disponíveis para compra. O serviço WiFi 
não é garantido. A Silversea não se responsabiliza se o serviço WiFi não estiver disponível. 
Não serão concedidos créditos nem dadas outras compensações se o serviço WiFi não estiver 
disponível ou se a concessão não for utilizada. Programa sujeito a alterações. Destaques de 
expedições e descrições de vida selvagem nesta brochura são apenas experiências possíveis 
e não podem ser garantidas. Itinerários nas Galápagos estão sujeitos a alterações a qualquer 
momento pelo Parque Nacional das Galápagos (NPG). Para facilitar a viagem a certos portos 
de embarque/desembarque remotos pode tornar-se obrigatória a compra de um pacote aéreo 
fretado da Silversea [“Pacote(s) Aéreo(s) Fretado(s)]” para hóspedes do Silver Cloud (em/após 
15 de novembro de 2017), Silver Explorer e Silver Discoverer. Se um Pacote Aéreo Fretado for 
necessário, o voo fretado será em classe econômica e incluirá os traslados entre o aeroporto 
e o navio. A Silversea determinará a necessidade de um voo fretado 120 dias antes da data de 
início da viagem. Para ver todos os termos e condições, consulte nosso site www.silversea.com/
terms-conditions/air-programme.

A experiência all inclusive Silver Galapagos: Passagem de ida e volta em classe econômica por 
US$ 199 dos Estados Unidos/Canadá ao Equador (Zonas 1 e 2, terminais oriental/central dos 
EUA selecionados e passagem de ida e volta em classe econômica por US$ 299 dos Estados 
Unidos/Canadá ao Equador (Zona 3, terminais selecionados da costa ocidental) aplica-se a 
novas reservas no Silver Galapagos feitas em ou após 31 de março de 2015, e partindo após 1º. 
de julho de 2015. Oferta válida para reservas feitas com pelo menos 60 dias de antecedência 
da partida. Oferta para reservas feitas dentro de 60 dias da partida serão atendidas sob 
solicitação e os preços podem variar.

As tarifas aéreas estão sujeitas a controle de capacidade e disponibilidade e podem ser 
alteradas ou descontinuadas a qualquer momento sem aviso prévio. A oferta de bilhete 
aéreo de ida e volta em classe econômica é válida apenas a partir de terminais selecionados 
nos EUA e as tarifas podem variar dependendo da cidade de partida. A oferta é aplicável 
aos dois primeiros viajantes pagando o preço cheio por reserva. São aplicadas tarifas para 
desvios aéreos à taxa de US$ 100 por solicitação e mais custos aéreos adicionais. A escolha 
das companhias aéreas e rotas cabe exclusivamente a Silversea. No momento da reserva as 
informações completas do passaporte são requeridas; mudanças de nome não são permitidas. 
A Silversea se reserva o direito de corrigir quaisquer erros ou omissões. Não pode ser 
combinada a nenhuma outra oferta promocional. Todos os descontos, promoções, itinerários 
e programas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Podem existir restrições adicionais. 
A Silversea se reserva o direito de corrigir quaisquer erros ou omissões. Acesse silversea.com 
para saber mais sobre os Termos e condições e todos os detalhes sobre as ofertas.

Esta brochura pode conter, inadvertidamente, imprecisões técnicas e factuais e erros de 
tipografia. A Silversea se reserva o direito de corrigir erros e omissões a qualquer momento 
sem aviso prévio, e a cancelar qualquer produto, serviço, programa, prêmio, desconto, crédito, 
comodidade, etc, em caso de erro ou omissão na descrição, incluindo tarifa e disponibilidade. 
Registro do navio: Bahamas e Equador.
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Para mais informação sobre os cruzeiros, itinerários ou tarifas, por 
vafor visite Silversea.com

Ligue para nosso departamento de reservas ou para o seu Agente de Viagens
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