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Velkommen til vores katalog – udgave 16
Dette katalog er vores forårskatalog 2017– her finder du populære & nye, spænden-
de krydstogter

Du kan bl.a. læse om vore populære krydstogter med start fra København inkl. de 
meget efterspurgte krydstogter til Nordkap og St. Petersborg. I 2018 kan du igen 
komme med rundt om de Britiske Øer, og så er der vore mange andre destinationer: 
Caribien, Sydamerika og Panama-Kanalen.

Husk: Hos Seadane Travel er bustransport t/r til krydstogterne i København altid 
inkluderet i rejsens pris. Opsamlingsstederne tilpasses efter, hvor gæsterne bor, så
man aldrig har så langt til nærmeste opsamlingssted.

For alle disse rejser gælder, at bustransport t/r til den lufthavn, hvor vi skal flyve fra, 
altid er inkluderet i rejsens pris. Så er du klar til at rejse, så har vi tilbuddene til dig.

God læsning – og på snarligt gensyn på én eller flere af grupperejserne.

Karsten Schøn
indehaver

SEADANE ER HOVEDSPONSOR
FOR SØNDERJYSKE'S
HÅNDBOLD-HERRER
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Læs mere om alle rejserne på www.seadane.dk

seadane travel 

Krydstogt i Middelhavet 2 - Højdepunkter i det 
vestlige Middelhav  side 12 - 13



 

Dette er afgjort et helt specielt krydstogt, hvor man besøger 
2 nordiske hovedstæder - krydret med det smukke Tallinn, 
hvor Dannebrog "faldt ned" og St. Petersborg med Vinter-
paladset og mange andre imponerende bygningsværker.

Stockholm, Sverige
Stockholm er en by med et livligt kulturliv og har størstede-
len af landets kulturelle institutioner som teatre, opera og 
museer. I "Nordens Venedig" er der to UNESCO-verdens-
arvområder: Drottningholm-slottet og Skogskyrkogården 
(kirkegård). Stockholm har også været europæisk kulturby. 
Hvert år uddeles nobelprisen i litteratur, fysik, kemi og 
medicin ved en formel ceremoni. 

Tallinn, Estland
Estlands hovedstad, der førhen hed Reval, har to særskilte 
dele: byen er bygget delvist på en bakke lidt inde i landet i 
forhold til kysten, hvorimod den ældste del, der har været 
beboet siden Middelalderen, er tæt på havnen. Tallinn er 
berømt for sine meget aktive udendørs teatre og kunstgalle-
rier, og hvert år er byen vært for en verdensberømt musik-
festival.

St. Petersborg, Rusland
St. Petersborg eller Sankt Petersborg har omkring 4,2 mil-
lioner indbyggere. Dermed er St. Petersborg den næst-
største by i Rusland. St. Petersborg blev grundlagt 1703. 

Efterfølgende har St. Petersborg haft forskellige navne. 
1914-24 hed byen Petrograd. Fra 1924 til 1991 var navnet 
Leningrad og fra 1991 igen St. Petersborg. St. Petersborg 
ligger ved Neva-flodens udmunding i Finske Bugt og var 
tidligere residensby for Zaren.

St. Petersborg er en af verdens smukkeste byer og kaldes 
nogle gange for Nordens Venedig, eller Nordens Paris. 
Fra de lyse nætters festival i sommertiden til de store teatre, 
balletter, koncerter eller cirkusaftenerne i vintermånederne, 
tilbyder byen en intensiv kultur, der overgår det meste. 

Byen er en ung by, men den har en imponerende historie og 
der er mange fantastiske museer, statslige kirker og smukke 
paladser. Desuden har St. Petersborg en vigtig handelshavn, 
der er knudepunkt for floden Nevas vidtstrakte kanalsystem.

Helsinki, Finland
Alle veje i Helsinki fører til havnen: det er her, at byen - der 
kaldes "Baltikums datter" - blev grundlagt og gav næring til 
befolkningen. Den traditionelle livsstil, der er et resultat af 
dens historie tilsat et drys af sagn, kombineres på interes-
sant vis med den aktuelle udformning med revolutionær 
arkitektur og næsten futuristiske forstæder.

Østersøen Rundt
—inkl. St. Petersborg

Tag med Seadane Travel på et meget smukt krydstogt i Østersøen - inklusiv en hel dag i St. 
Petersborg, som er højdepunktet på denne rejse med sine mange (og fantastiske) bygningsværker, 
arkitektur og kultur.

20. - 27. maj 2017

Østersøen Rundt - inkl. St. Petersborg4



 

Priser
Indvendig kahyt  fra kr. 10.535
Kahyt med vindue fra kr. 11.795
Kahyt med balkon fra kr. 13.665

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
∙ Bustransport fra Jylland/Fyn til København og retur 
∙ 7 overnatninger i kahyt på krydstogtet 
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtet 
∙ Drikkepenge til kahyts-og restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter og afgifter samt havneafgifter 
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg
∙ Enkeltkahyt (spørg om pris) 
∙ Drikkevarer 
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet 
∙ Udflugter på de enkelte destinationer 
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejse-
betingelser.

TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og 
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder 
som formidler for TopRejser A/S.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

Dagsprogram 
20.05.17  Bus fra Jylland/Fyn til København
  - ombordstigning på krydstogtskibet.
  Udsejling fra København kl. 17.00
21.05.17  På havet 
22.05.17  Stockholm, Sverige
  - ophold fra kl. 09.00 til kl. 17.00
23.05.17  Tallinn, Estland - ophold fra kl. 09.30 til kl. 17.30 
24.05.17  St. Petersborg, Rusland
  - ophold fra kl. 07.00 til kl. 19.30
25.05.17  Helsinki, Finland - ophold fra kl. 07.00 til kl. 14.00
26.05.17  På havet
27.05.17  Ankomst til København kl. 07.00 - skibet forlades 
  efter morgenmaden. Herefter bus retur
  til Fyn/Jylland.

Rejseplan med forbehold for ændringer.
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Rederi og skib
Rederi:  Royal Caibbean Cruise Line (RCCL) 
Skib:  Serenade of the Seas

Udarbejdet februar 2017 med forbehold for ændringer.

seadane travel 

Læs mere om rejsen på www.seadane.dk



Vi besøger små og store autentiske kystbyer som Ålesund, 
Honningsvåg, Tromsø og Bergen – byer som alle er omgivet 
af en blændende smuk natur. Og glem ikke fantastiske Gei-
ranger – og indsejlingen i Geiranger-fjorden. Et helt unikt 
sted i verden, hvor man ganske enkelt sidder måbende over 
denne helt fantastiske skønhed og natur, som dette område 
i Norge har at byde på.

Honningsvåg/Nordkap
Fiskerbyen er en af landsdelen Finmarks største byer med 
2500 indbyggere. Den er beliggende på øen Magerøya, som 
ud over at huse Nordkap også er hjemsted for tusindvis af 
samernes tamrener. 

Klippen ”Nordkap-plateauet” er Europas nordligste spids 
og hæver sig 309 meter lodret fra Nordatlanten. Tæt her-
ved ligger en halvø ved navn Knivskjellodden, hvis spids i 
virkeligheden rækker halvanden kilometer længere mod 
nord end Nordkap. Men Nordkap opfattes alligevel som det 
nordligste punkt i Europa. 

Olden
Der venter en naturoplevelse af de helt store, når vi begiver 
os ind mellem de 1000 meter høje fjelde, der tårner sig op 
på hver side af den smalle, dybe Nordfjord. Grønne skove 
og glinsende gletsjere præger skiftevis de næsten lodrette 
fjeldsider, og lange strækninger af den over 100 kilometer 
lange fjord ligger helt ubeboet hen. 

Inde i bunden af fjorden – i den lille forgrening, der hed-
der Innvikfjorden – ligger den lille by Olden. En yderst 
varieret natur omgiver den lille landsby. Idylliske dale med 
små familiegårde veksler med himmelstræbende bjerge og 
brusende vandfald. 

Gletsjere er her også masser af. Briksdal-gletsjeren ligger 
tæt ved Olden og lokker tusindvis af besøgende til med sine 
fascinerende ismasser, der som en frossen flod skærer sig 
fra 1200 meters højde ned gennem dalen. 

Geiranger
Dette fjordlandskab og især Geirangerfjorden bliver omtalt 
som unikt og exceptionelt smukt. Med S-formen har natu-
ren selv leveret forbogstavet til de superlativer, som pas-
ser til Geirangerfjorden. Suveræn, super eller også ”Perlen 
blandt norske fjorde” er udtryk, som ofte bliver brugt om 
denne godt 20 km lange fjordarm mellem Hellesylt og 
Geiranger.

Du skal være godt vant, hvis du ikke lader dig imponere 
over naturens fantastiske skaberværk - imponerende fosser 
kaskader af buldrende vand ud fra stejle fjeldsider, som 
skaber smukke regnbuer på kryds og tværs.

Specialkrydstogt fra
København til Nordkap

Dette specialkrydstogt bliver med garanti en oplevelse, der vil blive siddende længe i krop og sjæl. Om 
bord på krydstogtskibet ”Serenade of the Seas” vil vi i løbet af rejsen komme til at opleve et område og 
en natur, der er helt unik i verden.

3. - 14. juni 2017

Specialkrydstogt fra København til Nordkap6

OPLEV MIDNATSSOL!



Priser
Indvendig kahyt  fra kr. 15.360
Kahyt med vindue fra kr. 16.550
Kahyt med balkon fra kr. 22.800

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
∙ Bustransfer fra Jylland/Fyn til København t/r 
∙ 11 overnatninger i kahyt på krydstogtskibet 
∙ Helpension eksl. drikkevarer på krydstogtskibet 
∙ Drikkepenge til kahyts-og restaurantpersonalet på skibet 
∙ Lokale skatter og afgifter samt havneafgifter 
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg
∙ Enkeltkahyt (spørg om pris) 
∙ Drikkevarer 
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet 
∙ Udflugter på de enkelte destinationer 
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejse-
betingelser.

TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og 
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder 
som formidler for TopRejser A/S.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

Dagsprogram 
03.06.17  Bus til København fra Jylland/Fyn. Indtjekning og 
  ombordstigning på skibet. Skibet sejler kl. 17.00 
04.06.17  På havet 
05.06.17  Geiranger, Norge - ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
06.06.17  Krydsning af Polarcirklen (sejldag)
07.06.17  Tromsø, Norge - ophold fra kl. 09.00 til kl. 18.00
08.06.17  Honningsvåg, Norge
  - ophold fra kl. 07.00 til kl. 15.00
09.06.17  På havet
10.06.17  Ålesund, Norge - ophold fra kl. 10.00 til kl. 20.00 
11.06.17  Olden, Norge - ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00 
12.06.17  Bergen, Norge - ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00 
13.06.17  På havet
14.06.17  Ankomst København kl. 07.00.
  Skibet forlades efter morgenmaden.
  Herefter bus retur til Fyn/Jylland.

Rejseplan med forbehold for ændringer.
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Rederi og skib
Rederi:  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:  Serenade of the Seas

Udarbejdet februar 2017 med forbehold for ændringer.

seadane travel 

Læs mere om rejsen på www.seadane.dk



 

Dette er afgjort et helt specielt krydstogt, hvor man besøger 
de nordiske hovedstæder Stockholm & Helsinki - krydret 
med det smukke Tallinn, hvor Dannebrog "faldt ned" og St. 
Petersborg med Vinterpaladset og mange andre impone-
rende bygningsværker.

Stockholm, Sverige
Stockholm er en by med et livligt kulturliv og har størstede-
len af landets kulturelle institutioner som teatre, opera og 
museer. I "Nordens Venedig" er der to UNESCO-verdens-
arvområder: Drottningholm-slottet og Skogskyrkogården 
(kirkegård). Stockholm har også været europæisk kulturby. 
Hvert år uddeles nobelprisen i litteratur, fysik, kemi og 
medicin ved en formel ceremoni. 

Tallinn, Estland
Estlands hovedstad, der førhen hed Reval, har to særskilte 
dele: byen er bygget delvist på en bakke lidt inde i landet i 
forhold til kysten, hvorimod den ældste del, der har været 
beboet siden Middelalderen, er tæt på havnen. Tallinn er 
berømt for sine meget aktive udendørs teatre og kunstgalle-
rier, og hvert år er byen vært for en verdensberømt musik-
festival.

St. Petersborg, Rusland
St. Petersborg eller Sankt Petersborg har omkring 4,2 mil-
lioner indbyggere. Dermed er St. Petersborg den næst-
største by i Rusland. St. Petersborg blev grundlagt 1703. 
Efterfølgende har St. Petersborg haft forskellige navne. 
1914-24 hed byen Petrograd. Fra 1924 til 1991 var navnet 
Leningrad og fra 1991 igen St. Petersborg. St. Petersborg 
ligger ved Neva-flodens udmunding i Finske Bugt og var 
tidligere residensby for Zaren.

St. Petersborg er en af verdens smukkeste byer og kaldes 
nogle gange for Nordens Venedig, eller Nordens Paris. 
Fra de lyse nætters festival i sommertiden til de store teatre, 
balletter, koncerter eller cirkusaftenerne i vintermånederne, 
tilbyder byen en intensiv kultur, der overgår det meste. 

Byen er en ung by, men den har en imponerende historie og 
der er mange fantastiske museer, statslige kirker og smukke 
paladser. Desuden har St. Petersborg en vigtig handelshavn, 
der er knudepunkt for floden Nevas vidtstrakte kanalsystem.

Helsinki, Finland
Alle veje i Helsinki fører til havnen: det er her, at byen - der 
kaldes "Baltikums datter" - blev grundlagt og gav næring til 
befolkningen. Den traditionelle livsstil, der er et resultat af 
dens historie tilsat et drys af sagn, kombineres på interes-
sant vis med den aktuelle udformning med revolutionær 
arkitektur og næsten futuristiske forstæder.

Ultimative
  Østersøen Rundt
  —inkl. 2 dage i St. Petersborg

Tag med på denne spændende rejse gennem Østersøen og oplev bl.a. 2 hele dage i St. Petersborg 
- højdepunktet på dette 11-dages krydstogt. Du får på denne rejse mulighed for at se rigtig meget 
af St. Petersborgs mange smukke seværdigheder, idet vi vil opholde os i byen i 2 hele dage. Deru-
dover  besøger vi Litauen, Estland, Finland, Sverige og Polen.

1. - 11. august 2017

Ultimative Østersøen Rundt - inkl. 2 dage i St. Petersborg8



 

Priser
Indvendig kahyt  fra kr. 12.225
Kahyt med vindue fra kr. 13.135
Kahyt med balkon fra kr. 18.075

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
∙ Bustransport fra Jylland/Fyn til København og retur 
∙ 10 overnatninger i kahyt på krydstogtet 
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtet 
∙ Drikkepenge til kahyts-og restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter og afgifter samt havneafgifter 
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg
∙ Enkeltkahyt (spørg om pris) 
∙ Drikkevarer 
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet 
∙ Udflugter på de enkelte destinationer 
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejse-
betingelser.

TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og 
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder 
som formidler for TopRejser A/S.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

Dagsprogram 
01.08.17  Bus til København fra Jylland/Fyn.
  Indtjekning på skibet. Afsejling kl. 17.00
02.08.17  På havet 
03.08.17  Riga, Litauen - ophold fra kl. 11.00 til kl. 18.00
04.08.17  Tallinn, Estland - ophold fra kl. 12.00 til kl. 19.00
05.08.17  St. Petersborg, Rusland - ophold fra kl. 07.00
06.08.17  St. Petersborg, Rusland - ophold til kl. 18.00
07.08.17  Helsinki, Finland - ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
08.08.17  Stockholm, Sverige
  - ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
09.08.17  Gdansk, Polen - ophold fra kl. 14.30 til kl. 21.00 
10.08.17  På havet 
11.08.17  København - ankomst kl. 06.00
  - skibet forlades efter morgenmaden
  - herefter bus retur til Fyn/Jylland

Rejseplan med forbehold for ændringer.
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Rederi og skib
Rederi:  Royal Caibbean Cruise Line (RCCL) 
Skib:  Vision of the Seas

Udarbejdet februar 2017 med forbehold for ændringer.

RIGA

seadane travel 

Læs mere om rejsen på www.seadane.dk



Malaga
Denne naturskønne og livlige by, som har næsten 300 sol-
skinsdage om året, ligger langs Spaniens sydkyst ved foden 
af Montes de Málaga. Malaga er specielt kendt for sine 
rosiner, men er også Picassos fødested, samt hjemsted for 
en af de ældste havne i Middelhavet. I hjertet af byen finder 
man den lidt usædvanlige Málaga-katedral, bygget over to 
århundreder på fundamentet af den tidligere moské.

Barcelona, Spanien
Barcelona er hovedstaden i Catalonien og den næststørste 
by i Spanien med ca. 1,6 millioner indbyggere. Hvad enten 
du er til lange sandstrande og krystalklart vand eller til 
spændende museer fulde af arkitektoniske vidundere. Med 
den berømte gågade La Rambla er Barcelona også et oplagt 
valg for en god og lang shoppingtur, hvor man undervejs 
har mulighed for at se nogle af byens største seværdigheder, 
såsom Columbus-monumentet, Gaudi’s mesterlige bygnin-
ger  La Pedrera og Casa Batlló samt den gotiske bydel Barri 
Gòtic med smalle gader og smukke paladser. Spændende 
restauranter og barer møder du også et utal af undervejs.

Palma de Mallorca, Spanien
Mallorcas hovedstad har i de senere år fået sit helt eget 
storbypræg, og her finder man alt som en storby skal have 
på menuen: Gode shopping-muligheder, hyggelige caféer, 
kultur og historie. Samtidig er man tæt på smuk natur og 
en kystlinje spækket med små grotter og fantastiske strande 

hele vejen rundt på øen. Antallet af beboere stiger radikalt 
om foråret og om sommeren - Mallorca er ikke for ingen-
ting et af de mest populære feriemål i Europa.

Lissabon, Portugal
Lissabon er Portugals hovedstad, og den har 550.000 
indbyggere. Den er faktisk ældre end Rom og alle andre 
hovedstæder i Vesteuropa. Legenden fortæller, at byen fik 
sit romerske navn (Olisipo) efter den græske helt Udysseus, 
som på sin rejse tilbage fra Troja tog sig tid til at standse 
her for at forføre nymfen Calypso. Af sorg over hans afsked 
forvandlede hun sig til en slange, og dannede de 7 høje, som 
byen ligger på.

Cadiz
Cadiz er muligvis den tidligst beboede by i den vestlige ver-
den, med en mere end 3.000 år gammel historie. Beliggende 
på sydkysten af Spanien har byen grænse både mod Atlan-
terhavet og Middelhavet. Christopher Columbus startede to 
af sine opdagelsesrejser herfra. Cadiz voksede hurtigt til en 
stor by ved at importere sølv og guld og eksportere sherry 
og kork. Inden 1700-tallet var Cadiz blevet en af de rigeste 
havne i Vesteuropa. Denne smukke kystby har til en vis grad 
været ukendt for internationale turister men er en populær 
destination, når spanierne selv skal på ferie.

Tag på et meget spændende krydstogt til en række smukke havnebyer i Spanien og Portugal. En helt 
unik mulighed for at opleve denne del af Sydeuropa - vi besøger bl.a. Barcelona, Malaga, Cadiz & 
Portugals hovedstad Lissabon.

20. aug. - 2. sept. 2017

Krydstogt i Middelhavet 1 - Spanien & Portugal10

Krydstogt i Middelhavet 1
  - Spanien  & Portugal

NYHED! KOMBINER DENNE REJSE MED REJSEN PÅ SIDERNE 12-13



BARCELONA

SOUTHAMPTON

VIGO

LISSABON

CADIZ MALAGA

MALLORCA

CANNES

Priser   Denne rejse Begge rejser
Indvendig kahyt  fra kr. 19.485 fra kr. 32.450
Kahyt m. vindue  fra kr. 21.415 fra kr. 37.290
Kahyt med Balkon fra kr. 24.155 fra kr. 42.500
Junior Suite   fra kr. 35.815 fra kr. 65.789

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
∙ Bustransport fra Jylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til London t/r på økonomiklasse
∙ Bustransfer fra lufthavn i London til skib i Southampton t/r
∙ 13 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtskibet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg
∙ Enkeltkahyt (spørg om pris) 
∙ Drikkevarer 
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet 
∙ Udflugter på de enkelte destinationer 
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejse-
betingelser.

TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og 
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder 
som formidler for TopRejser A/S.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

Dagsprogram 
20.08.17  Bus fra Jylland til lufthavn & fly til London
  Transfer til skib og indtjekning.
  Skibet sejler kl. 16.30
21.08.17  På havet
22.08.17  På havet
23.08.17  Malaga, Spanien - ophold fra kl. 11.00 til kl. 18.00
24.08.17  På havet
25.08.17  Cannes, Frankrig - ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
26.08.17  Barcelona, Spanien - ophold fra kl. 09.00 til kl. 20.00
27.08.17  Mallorca, Spanien - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
28.08.17  På havet
29.08.17  Cadiz, Spanien - ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
30.08.17  Lissabon, Portugal - ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.30
31.08.17  Vigo, Spanien - ophold fra kl. 09.30 til kl. 16.00
01.09.17  På havet
02.09.17  Southampton, England - ankomst kl 05.30.
  Transfer til lufthavn, fly retur & bustransport
  til Jylland

Rejseplan med forbehold for ændringer.
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Gibraltar
Gibraltar er britisk territorium beliggende på den sydlige 
del af den iberiske halvø Ligger mellem Atlanterhavet og 
Middelhavet. Her lever ca. 30.000 mennesker. Den unikke 
beliggenhed har spillet en stor rolle i historien, da mange 
lande kæmpede for at tage kontrol over denne travle havn. 
Besøg Gibraltar Museum eller oplev St. Michaels Cave. 
Gibraltar er i dag det eneste sted i Europa, hvor der lever 
aber i den vilde natur.

Villefranche, Frankrig
Villefranche er en typisk by ved Côte d'Azur med lange 
sandstrande, udendørs caféer og restauranter. Fra hoved-
vejen øverst i byen kan man nyde udsigten og de klassiske 
røde tegltage, smalle brolagte gader og charmerende torve. 
Fra Villefranche kan man tage på tur til Nice og Monaco – 
de ligger hhv. 5 og 8 km fra byen. I Monaco er der mulighed 
for at besigtige fyrsteslottet, hvor Fyrst Albert residerer og 
det berømte Casino Monte Carlo. Overfor Casino’et ligger 
det ligeså berømte Hotel de Paris.

Rom, Italien
Rom - Den Evige Stad - byder på et hav af seværdigheder 
og en spændende atmosfære. Byen skal opleves til fods, så 
har man mulighed for at nå en stor del af byens seværdig-
heder. Roms historie er et stort kapitel, og byen er som et 
kæmpe museum med smukke bygninger og enestående 
monumenter fra Roms storhedstid. Byen er fuld af kon-
traster, så der er ikke mange skridt fra det trafikale kaos til 

stilheden på et fredfyldt lille torv. Roms oaser er nemlig de 
mange pladser, som ofte er prydet af en smuk kirke. Her 
kan man høre vandet risle i et lille springvand, mens man 
nyder en cappuccino.

Malaga, Spanien
Denne naturskønne og livlige by, som har næsten 300 sol-
skinsdage om året, ligger langs Spaniens sydkyst ved foden 
af Montes de Málaga. Malaga er specielt kendt for sine 
rosiner, men er også Picassos fødested, samt hjemsted for 
en af de ældste havne i Middelhavet. I hjertet af byen finder 
man den lidt usædvanlige Málaga-katedral, bygget over to 
århundreder på fundamentet af den tidligere moské.

Lissabon, Portugal
Lissabon er Portugals hovedstad, og den har 550.000 
indbyggere. Den er faktisk ældre end Rom og alle andre 
hovedstæder i Vesteuropa. Legenden fortæller, at byen fik 
sit romerske navn (Olisipo) efter den græske helt Udysseus, 
som på sin rejse tilbage fra Troja tog sig tid til at standse 
her for at forføre nymfen Calypso. Af sorg over hans afsked 
forvandlede hun sig til en slange, og dannede de 7 høje, 
som byen ligger på.

Oplev en helt vidunderlig tur til det vestlige Middelhav. Vi sejler fra Southampton i England og så 
til fantastiske kystbyer i Portugal, Spanien, Frankrig og Italien. Her vil du opleve det ene højde-
punkt efter det andet, som det vestlige Middelhav har at byde på.

2. - 16. september 2017

Krydstogt i Middelhavet 2 - Højdepunkter i det vestlige Middelhav12
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Priser   Denne rejse Begge rejser
Indvendig kahyt  fra kr. 17.980 fra kr. 32.450
Kahyt m. vindue  fra kr. 20.890 fra kr. 37.290
Kahyt med Balkon fra kr. 23.360 fra kr. 42.500
Junior Suite  fra kr. 34.990 fra kr. 65.789

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
∙ Bustransport fra Jylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til London t/r på økonomiklasse
∙ Bustransfer fra lufthavn i London til skibet i Southampton t/r
∙ 14 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtskibet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg
∙ Enkeltkahyt (spørg om pris) 
∙ Drikkevarer 
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet 
∙ Udflugter på de enkelte destinationer 
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring 

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejse-
betingelser.

TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og 
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder 
som formidler for TopRejser A/S.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

Dagsprogram 
02.09.17  Bus til lufthavn fra Jylland og fly til London.
  Transfer til skib og indtjekning.
  Skibet sejler kl. 16.30
03.09.17  På havet
04.09.17  På havet
05.09.17  Gibraltar, England - ophold fra kl. 10.00 til kl. 16.00
06.09.17  På havet
07.09.17  Villefranche, Frankrig
  - ophold fra kl. 09.00 til kl. 18.00
08.09.17  Rom, Italien - ophold fra kl. 07.00 til kl. 19.00
09.09.17  Livorno, Italien - ophold fra kl 07.00 til kl. 19.00
10.09.17  Marseille, Frankrig - ophold fra kl. 09.00 til kl. 18.00
11.09.17  På havet
12.09.17  Malaga, Spanien - ophold fra kl. 08.00 til kl. 15.00
13.09.17  Lissabon, Portugal - ophold fra kl. 12.00 til kl. 19.30
14.09.17  På havet
15.09.17  På havet
16.09.17  Southampton, England - ankomst kl. 05.30
  Transfer til lufthavn, fly retur og bustransport
  til Jylland

Rejseplan med forbehold for ændringer.
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Skibet er det største og mest revolutionerende krydstogt-
skib i verden. Den er et arkitektonisk mesterværk til søs 
med 17 dæk – og plads til ikke mindre end 6.400 passagerer 
i 2.700 kahytter. Det er en helt ny måde at tænke cruise på. 
Skibet er inddelt i ”bydele” med i alt 7 temaområder, der 
har faciliteter og aktiviteter, som man aldrig har set på de 7 
have. Hver dag ombord bliver til en ny opdagelsesrejse! 

Oplev bl.a.: 

Boardwalk 
Skibets Boardwalk område er bl.a. inspireret af de kendte 
moler langs den engelske kyst og forlystelsesparker som 
Coney Island. Her er spændende oplevelser for hele fami-
lien med en række spisesteder, butikker og aktiviteter. 

AquaTheatre 
I AquaTheater (der er nabokvarter til Boardwalk) vil gæ-
sterne kunne svømme om dagen, tage dykkerkurser, eller 
bare ligge og slappe af i en af de mange solstole rundt om 
poolen. Om aftenen er der flotte vandshows med lys og 
musik; her vil man kunne opleve alt fra akrobatik, teater, 
synkronsvømning, vandballet og opvisning med professio-
nelle udspringere. 

Central Park 
I centrum af skibet vil man kunne opleve Central Park; en 
park med tropiske planter og en afslappet atmosfære. Her 
findes også et bredt udvalg af spisesteder og butikker. 

Selve krydstogtet byder også på rigtig mange oplevelser, 
idet vi besøger Labadee, Jamaica & Cozumel.

Labadee, Haiti
Labadee er et idyllisk sted at nyde den caribiske sol - til 
lands, til vands eller i luften. Det bedste af det hele er, at 
stedet kun er tilgængeligt for Royal Caribbeans gæster. Her 
kan I gå på shopping på kunsthåndværkermarkedet, opleve 
fem forskellige strande eller tilbringe dagen på vandet med 
kajak-roning, parasailing, svømning eller på vandscooter.

Falmouth, Jamaica
Jamaicas eksotiske præg og velsignede isolation var det 
perfekte miljø for Ian Fleming, da han skrev alle sine 14 
romaner om James Bond. Oplev stranden ved Laughing 
Waters, hvor Ursula Andress steg op fra havet i Dr. No, og 
svøm i Dunn’s River Falls, “Caribiens Niagara Falls”, som 
kaster sig ud over flere afsatser med bløde kalksten fra en 
højde på 183 meter. 

Cozumel, Mexico
En fuldkommen caribisk ø. Her kan I spadsere langs strand-
promenaden Malecon i byen San Miguel, se de ældgamle 
Maya-ruiner i fæstningsbyen Tulum, den eneste kystby, som 
mayaindianerne byggede, eller springe i dybet i det krystal-
klare vand, som omgiver øen. Der er mange muligheder 
for at dykke eller snorkle, bl.a. ved det verdenskendte rev, 
Palancar Reef, som blev gjort berømt af Jacques Cousteau. 

Caribien på verdens
største krydstogtskib

Der venter alle deltagere på denne grupperejse en helt vild oplevelse, idet vi skal sejle med verdens 
største krydstogtskib ”Allüre of the Seas”. 

23. sept. - 2. okt. 2017

Caribien på verdens største krydstogtskib14



Priser
Indvendig kahyt   fra kr. 15.995
Kahyt med vindue  fra kr. 16.665
Kahyt med balkon (mod havet) fra kr. 18.215

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
∙ Bustransport fra Fyn/Jylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til Miami på økonomiklasse t/r
∙ Bustransport i Florida
∙ 1 overnatning på hotel i Miami-området
∙ 1 x morgenmad på hotel i Miami-området
∙ 7 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonale på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)  

Tillæg
∙ Enkeltkahyt (spørg om pris) 
∙ Indrejsetilladelse til USA (ESTA)
∙ Drikkevarer 
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet 
∙ Udflugter på de enkelte destinationer 
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejse-
betingelser.

TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og 
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder 
som formidler for TopRejser A/S.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

Dagsprogram 
23.09.17  Bus til lufthavn fra Jylland/Fyn. Fly til Miami.
  Transport til hotel og indkvartering.
24.09.17  Transport til skibet - afsejling kl. 16.00
25.09.17  På havet
26.09.17  Labadee, Haiti - ophold fra kl.08.00 til kl. 16.30
27.09.17  Falmouth, Jamaica - ophold fra kl. 10.00 til kl. 19.00
28.09.17  På havet
29.09.17  Cozumel, Mexico - ophold fra kl. 08.00 til kl. 19.00
30.09.17  På havet
01.10.17  Ankomst Ft. Lauderdale kl. 06.15
  - bus til lufthavn og fly til Europa
02.10.17  Ankomst Europa
  - transport retur med bus til Jylland/Fyn
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Samtidig har Sydamerika storbyer som Buenos Aires og 
Montevideo, som med spændende butikker og glamourøst 
natteliv udgør kontrasten til de ekstraordinære naturople-
velser. 

Puerto Montt, Chile
En af Chiles vigtigste byer er Puerto Montt, som blev 
grundlagt af tyske kolonister i midten af 1800-tallet. Byens 
huse bærer da også et mellemeuropæisk og farverigt præg i 
form af høje tagkonstruktioner og ornamenterede balkoner. 
Hundreder af billedskønne søer og en række aktive vulka-
ner dominerer landskabet omkring Puerto Montt. Der er 
glimrende mulighed for at foretage indkøb af lokalt kunst-
håndværk.

Punta Arenas, Chile
Byens seværdigheder tæller bl.a. det store torv Plaza de 
Armas og den flotte udsigt over byen og Magellanstrædet. 
Her finder man også Maggiorino Borgatella-museet, der 
blev grundlagt af missionærer og rummer en glimrende 
udstilling om Patagoniens indfødte folk og deres historie og 
om områdets natur.

Kap Horn
Kap Horn er det sydligste punkt af Sydamerika. Det ligger 
i ø-gruppen Ildlandet og er i chilensk territorialfarvand, og 
den chilenske flåde driver et bemandet fyrtårn på stedet. I 
kort afstand derfra er opstillet en stor skulptur i form af en 
silhuet af en albatros.

I sejlskibenes tid var Kap Horn særdeles frygtet på grund 
af de dårlige vejr- og havforhold, som gjorde det særdeles 
vanskeligt og farligt at runde det.

Puerto Madryn, Argentina
Byen er samtidig Chubut-provinsens naturlige indgang-
sport til det vidunderlige Patagonien. Langs den smukke 
strandpromenade, Almirante Brown Boulevard, ligger hu-
sene med en fantastisk udsigt over Atlanterhavet og Golfo 
Nuevo. Ved kysten ligger et naturhistorisk museum, der 
rummer en varieret og informativ udstilling om regionens 
spændende dyreliv. Der er rige muligheder for at opleve 
søelefanter, spækhuggere og kolonier af pingviner.

Montevideo, Uruguay
Montevideo er Uruguays økonomiske, kulturelle og poli-
tiske centrum. Knap halvdelen af landets ca. 3,3 millioner 
indbyggere bor her. Montevideo er en travl, men hyggelig 
by med flotte parker, palæer og et stor udbud af kulturelle 
attraktioner. Den gamle bydel er charmerende – men den 
moderne rummer også spændende arkitektur.

Buenos Aires, Argentina
Her slutter Krydstogtet. Byen er en elegant og historisk by 
med brede boulevarder, prægtige palæer og chikke forret-
ningsstrøg, som har givet byen tilnavnet »Sydamerikas Pa-
ris«. Berømt er naturligvis også Tangoen - og den så elskede 
afdøde præsidentfrue Evita Peron, hvis gravsted besøges af 
titusinder hvert år.

Få dit livs oplevelse - tag på krydstogt til Sydamerika. Et krydstogt i Sydamerika byder på oplevel-
ser af enhver slags. Her kan du udforske de gamle civilisationer og forsvundne byer, tage på jung-
levandring, opleve den smukke natur med bjerge, vandfald og isblå gletsjere samt det mangfoldige 
dyreliv såsom pingviner, papegøjer, søløver og imponerende spækhuggere.

6. - 22. januar 2018

Sydamerika - Rundt om Kap Horn16

Sydamerika 
—  Rundt om Kap Horn
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Priser
Indvendig kahyt  fra kr. 29.975
Kahyt med vindue fra kr. 33.815
Kahyt med balkon fra kr. 38.135
Concierge Class  fra kr. 39.845

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
∙ Bustransport fra Jylland til lufthavn t/r
∙ Fly: Udrejse til Santiago de Chile /

Hjemrejse fra Buenos Aires på økonomiklasse
∙ Transfer fra lufthavn til skibet i Valparaiso
∙ Transfer fra skib til lufthavn i Buenos Aires
∙ 14 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Indvendig kahyt: Helpension ekskl. drikkevarer
∙ Kahyt med vindue og opefter:

Helpension inkl. drikkepakke (Classic)
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonale på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg
∙ Enkeltkahyt (spørg om pris)
∙ Indvendig kahyt: Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejse-
betingelser.

TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og 
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder 
som formidler for TopRejser A/S.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

Dagsprogram 
06.01.18  Bus fra Jylland til Lufthavn & flyrejse
  til Santiago de Chile
07.01.18  Transfer fra lufthavn til krydstogtskibet
  i Valparaiso (afsejling kl. 18.00)
08.01.18  På havet
09.01.18  Puerto Montt, Chile
  – ophold fra kl. 09.00 til kl. 18.00
10.01.18  Sejlads gennem de patagonske kanaler og
  de chilenske fjorde
11.01.18  Sejlads gennem Magellan-strædet
12.01.18  Punta Arenas, Chile
  – ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.30
13.01.18  Ushuaia, Argentina
  – ophold fra kl. 10.00 til kl. 19.00
14.01.18  Kap Horn – sejlads rundt om spidsen
  af Sydamerika fra kl. 06.00 til kl. 08.30
15.01.18  På havet
16.01.18  Puerto Madryn, Argentina
  – ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.30
17.01.18  På havet
18.01.18  Punta del Este, Uruguay
 – ophold fra kl. 09.00 til kl. 19.00
19.01.18  Montevideo, Uruguay
  – ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.30
20.01.18  Buenos Aires - ankomst kl. 05.00
  – fortsat ophold på skibet
21.01.18  Skibet forlades efter morgenmaden og transfer til 
  lufthavn. Fly til Europa.
22.01.18  Ankomst til  lufthavn i Europa & bus til Jylland.

Rejseplan med forbehold for ændringer.
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Man vil her opleve de mange forskelligartede kulturer og 
historier, som hver enkelt caribisk ø har at byde på. Ud-
viklingen på øerne har været meget forskellig igennem de 
sidste århundreder – og dette har præget befolkningen og 
levestandarden frem til i dag. 

St. Maarten
St. Maarten er en tropisk ø i det nordøstlige Caribien, som 
er delt mellem Kongeriget Nederlandene og Frankrig. Øen 
er på 88 km², hvilket er det mindste landareal i verden, som 
er delt mellem to nationer. Den franske del i nord hedder 
Saint Martin, og er et fransk oversøisk kollektivitet, og som 
dermed også er en del af EU. Den hollandske del i syd hed-
der St. Maarten og er siden 2010 en selvstændig stat inden 
for Kongeriget Nederlandene. De to største byer på øen er 
Marigot (fransk side) og Philipsburg (nederlandsk side).

Barbados
Barbados byder på masser af sol, sommer og smukke 
sandstrande samt en spændende baggrund præget af den 
engelske kolonitid. Barbados tilhører øgruppen de små An-
tiller. Barbados er den mest østlige ø i øgruppen, og derfor 
den mest solrige og mindst regnfulde i området. Øen er af 
vulkansk oprindelse men generelt meget fladt anlagt. 

Aruba
Aruba er ikke større, end at man kan nå det meste på en 
dag.  Trods øens lille størrelse - 30 km lang og 10 km bred 
- er naturen meget afvekslende: Der er smukke vige med 

Caribiens blødeste, hvide sand, palmer og indbydende tur-
kisblåt vand, på nordkysten et forunderligt barsk landskab 
af forrevne kystklipper med skjulte kalkstensgrotter og 
midt på øen et ørkenlandskab med store kaktusplanter og 
stenformationer.

Skibet ligger til ved øens hovedstad – Oranjestad - en ren 
og blankpudset lille by med blot 20.000 indbyggere. Byens 
arkitektur vidner om stærk hollandsk indflydelse. Besøg 
øens spændende sommerfuglefarm – eller få et indblik i, 
hvordan man fremstiller det berømte ”Aloe Vera”-produkt. 
Du har desuden muligheden for at se naturens impone-
rende kræfter og se de flotte klippe-formationer – eller bare 
tage en ”slapper” ved én af de dejlige strande. 

Curacao
Curacao er den største af de 6 øer i Caribien, som udgør de 
Nederlandske Antiller. Disse øer er i dag en selvstyrende del 
af Holland.

Hovedbyen Willemstad er anlagt omkring en naturlig havn, 
og byen er stadig præget af kanaler og flydende markeder. 
Arkitekturen er meget hollandsk præget, men da bygnin-
gerne samtidigt er malet i alle regnbuens farver, giver det en 
særegen caribisk charme. Byens farverige facade har givet 
den tilnavnet ”Little Amsterdam”. Byen er forbundet af en 
gammel pontonbro (konstrueret på 16 pontoner), der åbner 
nogle gange om dagen. Det bedste overblik over byen får 
du, hvis du tager "Trolley-Train" igennem byen.

Oplev nogle af de smukkeste steder i Caribien på denne spændende rejse. Her besøger vi 7 meget 
forskellige øer i det østlige og sydlige Caribien. Dette er én af de mere ultimative & spektakulære 
rejser i Caribien, idet vi tager på en egentlig rundrejse i det meste af det caribiske område. 

17. marts - 2. april 2018

17 dage i sydlige & østlige Caribien18

17 dage i sydlige &
østlige Caribien

GRATIS DRIKKEPAKKE

INKLUDERET VED BESTILLING
AF VINDUESKAHYT

ELLER HØJERE



 

Priser
Indvendig kahyt  fra kr. 24.985
Kahyt med vindue fra kr. 27.025
Kahyt med balkon fra kr. 29.990

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
∙ Bustransport fra Jylland til Hamborg Airport t/r
∙ Flyrejse til Hamborg-Miami t/r på økonomiklasse
∙ Bustransport i Miami
∙ 1 overnatning på mellemklassehotel i Miami
∙ 1 x morgenmad på hotel i Miami
∙ 14 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Indvendig kahyt: Helpension ekskl. drikkevarer
∙ Kahyt med vindue og opefter:
 Helpension inkl. drikkepakke (Classic)

∙ Obligatoriske drikkepenge ombord på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg
∙ Enkeltkahyt (spørg om pris)
∙ Indrejsetilladelse til USA (ESTA)
∙ Indvendig kahyt: Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejse-
betingelser.

TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og 
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder 
som formidler for TopRejser A/S.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

Dagsprogram 
17.03.18  Bus til Hamborg og fly til Miami
  - bus til hotel og indkvartering
18.03.18  Transfer til havnen i Miami - skibet sejler kl. 16.00
19.03.18  På havet
20.03.18  På havet
21.03.18  Philipsburg, St. Maarten
  - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
22.03.18  St. Johns, Antigua - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
23.03.18  Castries, St. Lucia - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
24.03.18  Bridgetown, Barbados
  - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
25.03.18  På havet
26.03.18  Kralendijk, Bonaire
  - ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
27.03.18  Willemstad, Curacao
  - ophold fra kl. 08.00 (overnight)
28.03.18  Willemstad, Curacao - ophold til kl. 17.00 
29.03.18  Oranjestad, Aruba - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
30.03.18  På havet
31.03.18  På havet
01.04.18  Miami - ankomst kl. 07.00
  - transfer til lufthavn og hjemrejse
02.04.18  Ankomst til Hamborg og bus til Danmark

Rejseplan med forbehold for ændringer.
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Rederi og skib
Rederi:  Celebrity Cruises (CC)
Skib:  Celebrity Eclipse

Udarbejdet februar 2017 med forbehold for ændringer.

seadane travel 

Læs mere om rejsen på www.seadane.dk



Alaska har uden tvivl nogle af de mest fascinerende og mest 
varierede naturområder. Det er en vild og barsk natur, hvor 
man kan se en brun bjørn liste rundt i en bjergkløft, eller 
man kan se imponerende gletsjere, der smider store isstyk-
ker i havet. Alaska er også hjemsted for det højeste punkt i 
Nordamerika - Mount McKinley, der er et 6.194 meter højt 
bjerg. Alaska giver ganske enkelt alle rejsende store natur-
oplevelser, som man aldrig har drømt om.

Anchorage
Anchorage er Alaskas største by og har alt, der kan forven-
tes af en større by – gode restauranter, shopping og fine 
hoteller. I gaderne er det særegent at fornemme den spe-
cielle følelse af at befinde sig i midt i en storby og alligevel 
så tæt på den vilde natur. Det sker, at en elg forvilder sig ind 
i byen, og ørnene svæver tæt over byens tage. Anchorage er 
samtidig et godt udgangspunkt for alt, hvad Alaska har at 
byde på – man kan f.eks. tage til Kenai Nationalpark, hvor 
det er muligt at opleve et rigt dyreliv både til vands, til lands 
og i luften. På land er der bjørne, elge, bævere og bjerg-
geder, mens havet gemmer på forskellige arter af sæler og 
hvaler, delfiner og havoddere.

Seward
Seward er et af Alaskas ældste samfund og fungerer som 
indgangen til Kenai Fjords Nationalpark. I centrum af den 
lille by ligger hyggelige bygninger med små butikker og gal-
lerier, men det er i sandhed den omgivende natur, som gør 
den til en populær destination i Alaska.  

Juneau
Byen opstod under guldfeberen i 1880, og opkaldt efter 
guldgraveren Joe Juneau, der med sin makker Richard Har-
ris, fandt guld i området. Med deres egne ord kunne man 
dengang samle klumper på størrelse med ærter og bøn-
ner op fra jorden! I dag er områdets største attraktion den 
enestående natur. Langs kysten finder man den ene smukke 
fjord efter den anden side om side med rå bjerge og mæg-
tige gletsjere som Mendelhall Glacier.

Skagway
I dag har den lille by kun omkring 850 indbyggere, men i 
storhedstiden under guldfeberen var Skagway uden sam-
menligning Alaskas største by med flere end 30.000 indbyg-
gere. At byen kunne vokse til den størrelse skyldes de store 
guldfund i Klondyke i det nordvestlige Canada. Det levede 
Skagway højt på, for byen var det oplagte landingssted for 
de håbefulde guldgravere og lykkejægere, som kom med 
skib. Byen er hyggelig og bestemt et besøg værd.

Ketchikan
Ketchikan er kendt som "den første by" i Alaska, og man 
vil ikke kunne undgå at lægge mærke til de mange totem-
pæle, der findes her. Totempælene havde mange funktioner 
for de indfødte, og både legender, familiebegivenheder og 
historiske hændelser blev afmærket på dem. Tag en spad-
seretur i de restaurerede gader fra "Goldrush" tiden og se 
det berømte Dolly's House. Dolly Arthur udøvede verdens 
ældste erhverv, og i hendes bevarede hus får man et unikt 
og fascinerende indblik i datidens hårde liv.

Krydstogt i Alaska
- inkl. 2 dage i Anchorage

Tag med Seadane Travel på en af verdens smukkeste sejlruter langs Alaskas kyst. Nyd det betagende 
landskab med storslåede fjorde, klippeøer, kæmpe gletsjere og turen gennem The inside Passage til 
pukkelhvalernes spisekammer ved Juneau. Turen er inkl. 2 overnatninger på hotel i Anchorage inden 
krydstogtet.

16. - 26. maj 2018

Krydstogt i Alaska - inkl. 2 dage i Anchorage20

GRATIS DRIKKEPAKKE

INKLUDERET VED BESTILLING
AF VINDUESKAHYT

ELLER HØJERE



Priser
Indvendig kahyt  fra kr. 17.975
Kahyt med vindue fra kr. 21.175
Kahyt med balkon fra kr. 24.515
Concierge Class  fra kr. 25.645
Aqua Class  fra kr. 25.995

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
∙ Bustransport fra Jylland lufthavn t/r
∙ Flyrejse: Udrejse til Anchorage, Alaska

- Hjemrejse fra Seattle, USA
∙ Billettype på fly: økonomiklasse
∙ Bustransport fra fly til hotel & hotel til skib

i Anchorage/Seward
∙ 2 overnatninger på mellemklassehotel i Anchorage
∙ 2 x morgenmad på hotel i Anchorage
∙ 7 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Indvendig kahyt: Helpension ekskl. drikkevarer
∙ Kahyt med vindue og opefter:

Helpension inkl. drikkepakke (Classic)
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonale på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Bustransfer fra krydstogtskib i Vancouver til

lufthavn i Seattle
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)
 

Tillæg
∙ Enkeltkahyt (spørg om pris) 
∙ Indrejsetilladelse til USA (ESTA)
∙ Indvendig kahyt: Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet 
∙ Udflugter på de enkelte destinationer 
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring 

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejse-
betingelser.

TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og 
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder 
som formidler for TopRejser A/S.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

Dagsprogram 
16.05.18  Bus fra Jylland til lufthavn og fly til Anchorage. 
  Transport til hotel og indkvartering.
17.05.18  Ophold i Anchorage
18.05.18  Transport til krydstogtskibet i Seward
  & ombordstigning
19.05.18  På havet (bl.a Hubbard-gletsjeren)
20.05.18  Juneau - ophold fra kl. 09.00 til kl. 21.00
21.05.18  Skagway - ophold fra kl. 07.00 til kl. 20.30
22.05.18  Icy Strait Point - ophold fra kl. 06.30 til kl. 15.00
23.05.18  Ketchikan - ophold fra kl. 09.00 til kl. 18.00
24.05.18  På havet ("The inside Passage")
25.05.18  Ankomst Vancouver kl. 07.00
  - transport til lufthavnen i Seattle.
  Fly til Europa.
26.05.18  Ankomst Europa og bustransport til Jylland.
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Rederi og skib
Rederi:  Celebrity Cruises (CC)
Skib:  Celebrity Millennium

Udarbejdet februar 2017 med forbehold for ændringer.

seadane travel 

Læs mere om rejsen på www.seadane.dk



 

Inverness, Skotland
Inverness har en spændende historie. Således regerede 
Macbeth fra en borg i nærheden af byen. Desuden ligger 
søen ”Loch Ness” i umiddelbar nærhed. Søen er jo kendt for 
dine fortællinger om et søuhyre, som skulle leve der. 

Byen summer af historie – her foregik det sidste store slag 
mellem Skotland og England i 1748 (slaget ved ”Culloden”). 
En meget flot seværdighed er katedralen i Inverness – byg-
get i gotisk stil i 1866-1869. Katedralen indeholder bl.a. 
guldikoner fra den russiske zar. Desuden er døbefonden 
fremstillet af vores danske billedhugger Bertel Thorvaldsen.

Edinburgh, Skotland 
Edinburgh er hovedby i Skotland og siden 1999 hjemsted 
for det skotske parlament. 

En lang perlerække af seværdigheder venter den besøgende 
– herunder det berømte ”Edinburgh Castle”, St. Giles kate-
dralen, parlamentsbygningen, de kongelige botaniske haver 
og meget mere. 

Edinburgh er også verdenskendt for sit Tattoo (Military Tat-
too), som sendes i TV til over 100 millioner seere.

Belfast, Nordirland
Belfast er den største by og hovedstad i Nordirland med en 
befolkning på 333.000. Den er hovedstad i Nordirland, som 
er et selvstyrende område under Storbritannien omfattende 
den nordøstlige del af øen Irland. 

Belfast ligger ved floden ”Lagans” udmunding i fjorden 
”Belfast Lough” og er Nordirlands økonomiske og kultu-
relle center. Befolkningen taler en særegen accent, der ofte 
forveksles med skotsk. 

Liverpool, England 
Byen har ca. 1,4 mill. indbyggere – inkl. forstæderne. Den 
indgår som en del af storbyområdet
Merseyside, og er den næstvigtigste havneby i landet efter 
London. 

Liverpool blev i 2004 optaget på UNESCO's verdensarvsli-
ste for byens rolle i verdenshandelens udvikling og for dens 
havneteknologi. Byen er i gang med at blive restaureret og 
bycentrum fremstår i dag som en moderne storby. Den er 
også kendt for sine 2 fodboldklubber: FC Everton og Liver-
pool FC.

Dublin, Irland
Irlands hovedstad med ca. 1.200.000 indbyggere. Byen har 
et væld af seværdigheder – indenfor musik, teater, kirker, 
museer, parker m.m. Den sprudler nærmest af energi med 
en eksplosiv økonomisk vækst. Dens kulturelle og historiske 
tilbud gør den til en spændende by, som er værd at besøge. 

Cork, Irland
Beliggende i den sydlige del af Irland er byen den 3. største 
på øen Irland efter Dublin og Belfast. Byen var i 2005 euro-
pæisk Kulturhovedstad.Krydstogtskibet ligger til i havnen 
ved den lille by Cobh, som ligger ca. 30 km fra Cork.

Tag med ekspertrejseleder Karsten Schøn på et enestående krydstogt til De Britiske Øer. Oplev 7 
af de smukkeste steder i England, Skotland, Irland & Nordirland. En helt unik tur – spækket med 
masser af seværdigheder og minderige oplevelser samt det store højdepunkt: Edinburgh og Edin-
burgh Tattoo.

6. - 18. august 2018

Bristiske Øer - inkl. Edinburgh & Tattoo22

Britiske Øer
-inkl. Edinburgh & Tattoo

GRATIS DRIKKEPAKKE

INKLUDERET VED BESTILLING
AF VINDUESKAHYT

ELLER HØJERE



 

Priser
Indvendig kahyt  fra kr. 18.980
Kahyt med vindue fra kr. 23.070
Kahyt med balkon fra kr. 27.910

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
∙ Bustransport fra Sydjylland til Amsterdam t/r
∙ 12 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Indvendig kahyt: Helpension ekskl. drikkevarer
∙ Kahyt med vindue & balkon:

Helpension inkl. drikkepakke (Classic)
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonale på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg
∙ Enkeltkahyt (spørg om pris) 
∙ Indvendig kahyt: Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet 
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Billetter til Edinburgh Tattoo 
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejse-
betingelser.

TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og 
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder 
som formidler for TopRejser A/S.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

Dagsprogram 
06.08.18  Bus fra Sydjylland til Amsterdam.
  Indtjekning på skibet - afsejling kl. 17.00 
07.08.18  På havet
08.08.18  Inverness, Skotland
  - ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
09.08.18  Edinburgh, Skotland
  - ophold fra kl. 09.00 (overnight)
10.08.18  Edinburgh, Skotland - ophold til kl. 18.00
11.08.18  På havet
12.08.18  Belfast, Nordirland - ophold fra kl. 09.30 til kl. 20.00 
13.08.18  Liverpool, England - ophold fra kl. 07.00 til kl. 15.45 
14.08.18  Dublin, Irland - ophold fra kl. 05.30 til kl. 23.59 
15.08.18  Cork (Cobh), Irland
  - ophold fra kl. 10.30 til kl. 18.00 
16.08.18  St. Peter Port, Kanaløerne
  - ophold fra kl. 10.30 til kl. 18.00
17.08.18  På havet
18.08.18  Amsterdam - skibet forlades efter morgenmad.
  Herefter bus retur til Danmark

Rejseplan med forbehold for ændringer.
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Rederi og skib
Rederi:  Celebrity Cruises (CC)
Skib:  Celebrity Eclipse

Udarbejdet februar 2017 med forbehold for ændringer.
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Los Angeles
Los Angeles er byen, hvor den amerikanske drøm leves 
ud. Nogle få ender i million-villaerne i Bel Air og Malibu - 
mens mange andre må forlade byen, uden at drømmen er 
gået i opfyldelse. Byen blev grundlagt 4. september 1781, 
som en del af det dengang spansk-kontrollerede Mexico. 
Los Angeles er den næststørste by i USA med et befolk-
ningstal på 3.833.995 (tæller man metropolregionen med, 
så bor der næsten 18 millioner mennesker).

Den mexikanske Reviera 
Mexicos vestkyst er kendt for sine eksklusive hotel- og 
strandområder samt deres golfbaner. De 2 destinationer vi 
besøger er et godt eksempel på alt det, som man vil kunne 
opleve i det moderne Mexico – men også med et blik ”bag 
kulissen” (= de fattigere områder). 

Cabo San Lucas ligger på sydspidsen af halvøen Baja Ca-
lifornia. Her kan man opleve en enestående natur – med 
golde klippeskær og krystalblåt vand. Der er ikke mange 
hoteller i området – så man kan stadig opleve et flot 
område i sin ”før-hotel-tid”. Mange sportsfiskere kommer 
hertil – fordi man kan fange sværdfisk og tage på hvalsafari.

Puerto Vallarta er ét af de mest berømte badeområder i 
Mexico. Den er beliggende ved én af de største bugter i Stil-
lehavet. Hvert år besøger over 5 millioner mennesker dette 
område, når de ønsker at holde en afslappende ferie i helt 
fantastisk smukke omgivelser.

Puerto Quetzal, Guatemala
Skibet lægger til i containerhavnen Puerto Quetzal, som 
ligger få kilometer fra havnebyen Puerto San José. Herfra er 
der mulighed for at tage til Guatemalas hovedstad eller se 
nogle af de berømte Mayaruiner.

Én af hovedattraktionerne er dog byen Antigua Guatemala, 
som er verdenskendt som hovedstad for de spanske kolo-
nier i tidsrummet 1543-1773. Byen er beliggende i højlan-
det – og er kendt for sine enestående kaffesorter, spansk 
kolonistils-arkitektur og de brostensbelagte gader. Det er 
en enorm oplevelse at besøge denne gamle hovedstad, som 
oser af historie. 

Puntarenas, Costa Rica
Costa Rica er verdenskendt for sin kæmpe naturområder 
– specielt dens utallige regnskove. Der findes rigtig mange 
af dem – og det er meget populært at tage på en vandring 
og opleve det store dyre- & planteliv. Man kan også vælge 
at tage en sejltur på floderne ind i regnskovene – eller med 
svæve over trætoppene.

Panama-Kanalen
Turens absolutte højdepunkt er gennemsejlingen af den 77 
km lange Panama-Kanal. Her gælder det om at være tidligt 
oppe – og opleve hvert et minut af turen. Oplev det fanta-
stiske øjeblik, hvor det store krydstogtskib starter trans-
porten igennem sluserne. Der er kun 30 cm på hver side af 
skibet. Nyd den pragtfulde natur med de mange dyrearter. 
Dette er enestående – det SKAL bare opleves.

Panama-Kanalen
— fra San Diego

 til Fort Lauderdale

Tag med ekspertrejseleder Karsten Schøn på det uforglemmelige krydstogt igennem Panama-Kanalen med 
krydstogtskibet ”Celebrity Infinity". Den ultimative tur - hvor man både oplever den amerikanske øst- & 
vestkyst, det caribiske hav, den Mexicanske Riviera og den spændende tur gennem Panama-Kanalen. Der 
er oplevelser både for dem, som ønsker sol & strand - samt for dem, som ønsker spænding og dramatik.

7. – 25. oktober 2018

Panama-Kanalen fra San Diego til Fort Lauderdale24

OPLEVELSER, SOL & STRAND

– SAMT SPÆNDING OG DRAMATIK!

GRATIS DRIKKEPAKKE

INKLUDERET VED BESTILLING
AF VINDUESKAHYT

ELLER HØJERE



 

Panama-Kanalen fra San Diego til Fort Lauderdale

Læs mere om rejsen på www.seadane.dk

Priser
Indvendig kahyt  fra kr. 26.995
Kahyt med vindue fra kr. 30.215
Kahyt med Balkon fra kr. 37.960
Concierge Class  fra kr. 41.660
Aqua Class  fra kr. 43.070

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
∙ Bustransport fra Sydjylland til Lufthavn t/r
∙ Flyrejse: Udrejse til Los Angeles - Hjemrejse fra Florida
∙ Billettype på fly: økonomiklasse
∙ Bustransport i Californien/Florida
∙ 2 overnatninger på mellemklassehotel i Los Angeles
∙ 2 x morgenmad på hotel i Los Angeles
∙ 15 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Indvendig kahyt: Helpension ekskl. drikkevarer
∙ Kahyt med vindue og opefter:

Helpension inkl. drikkepakke (Classic)
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonale på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Busrundtur i Los Angeles/Hollywood den 8.10.
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg
∙ Enkeltkahyt (spørg om pris) 
∙ Indrejsetilladelse til USA (ESTA) 
∙ Indvendig kahyt: Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet 
∙ Udflugter på de enkelte destinationer 
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring 

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejse-
betingelser.

TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og 
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder 
som formidler for TopRejser A/S.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

Dagsprogram 
07.10.18  Bus til lufthavn og fly til Los Angeles.
  Bus til hotel og indkvartering
08.10.18  Busrundtur i Los Angeles & Hollywood
09.10.18  Transport til havnen i San Diego
  & indtjekning på skibet
10.10.18  På havet
11.10.18  Cabo San Lucas, Mexico
  - ophold fra kl. 12.00 til kl. 18.00
12.10.18  Puerto Vallarta, Mexico
  - ophold fra kl. 12.00 til kl. 19.00
13.10.18  På havet
14.10.18  På havet
15.10.18  Puerto Quetzal, Guatemala
  - ophold fra kl. 06.30 til kl. 18.00
16.10.18  På havet
17.10.18  Puntarenas, Costa Rica
  - ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.30
18.10.18  På havet
19.10.18  Dagstur gennem Panama-kanalen
  - start ca. kl. 06.00
20.10.18  Colon, Panama - ophold fra kl. 06.00 til kl. 16.00
21.10.18  Cartagena, Columbia
  - ophold fra kl. 09.00 til kl. 16.00
22.10.18  På havet
23.10.18  På havet
24.10.18  Fort Lauderdale, Florida – ankomst kl. 07.00.
  Bustransport til lufthavn og hjemrejse til Europa
25.10.18  Ankomst med fly i Europa
  og bus retur til Danmark

Rejseplan med forbehold for ændringer.
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SAN DIEGO

REDERI OG SKIB
Rederi:   Celebrity Cruises (CC)
Skib:   Celebrity Infinity

Udarbejdet februar 2017 med forbehold for ændringer.



Find yderligere information om alle rejser på vores 
website, hvor du også kan:

∙ Bestille rejser
∙ Finde andre rejsemål
∙ Se skibenes indretning
∙ Bestille vores katalog
∙ Tilmelde dig vores nyhedsbrev 
∙ Downloade katalog m.m.
∙ Se tider og steder for vore informationsmøder

WWW.SEADANE.DK

TILMELD DIG VORES 
NYHEDSBREV, OG LÆS 

FØRST OM DE NYESTE 
KRYDSTOGTER
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Generelle rejsebetingelser: 

seadane travel 

Arrangement
Rejserne i dette program er arrangeret af Top Rejser A/S & Seadane Travel 
i samarbejde med hoteller og lokale turarrangører.

Tilmelding
Tilmelding foretages hos Seadane Travel som autoriseret samarbejdspart-
ner af Top Rejser A/S og er bindende for såvel kunde som rejsebureau, 
når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden 
samtidig at have accepteret vilkårene i disse og de på deltagerbeviset/
fakturaen nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke indbetales indenfor 
den angivne frist, bortfalder aftalen. Husk ved bestilling at oplyse de 
rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet.

Betalingsbestemmelser
Et depositum opkræves ved bekræftelse af reservationen. Sygeafbestil-
lingsforsikring skal indbetales samtidig med depositum. Restbeløbet skal 
være indbetalt senest 75 dage før afrejse (med mindre andet fremgår af 
bekræftelsen) eller samtidig med depositum, hvis rejsen bestilles indenfor 
75 dage før afrejse. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt såle-
des, at du har dem i hænde senest 7-10 dage før afrejse. Såfremt fristen for 
indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil man ikke være sikret mod 
ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen.

Afbestilling
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestem-
melser på din bekræftelse/faktura: Efter betaling af depositum og indtil 
120 dage før afrejse er depositum tabt. Ved annullering indtil 60 dage før 
afrejse mistes 50 % af rejsens pris. Ved annullering mindre end 60 dage før 
afrejse eller ved manglende eller for sent fremmøde på afrejsedagen mistes 
100 %.

Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring der dækker i tilfælde af 
sygdom/dødsfald hos den rejsende eller nærmeste familie (ægtefælle, sam-
lever, forældre, papforældre, sviger- eller bedsteforældre, børn, papbørn, 
børnebørn, søskende, pap-søskende, svigerinder, svogre og svigerbørn).

Såfremt der inden for et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse 
forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme 
sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog 
være en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet 
eller Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til det pågældende 
område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis kunden 
ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begiven-
heden var almindelig kendt.

Ændring
Ændring af rejsearrangementet mindre end 60 dage før afrejse betragtes 
som annullering og gebyrer som nævnt under ”Afbestilling” opkræves.

Prisændringer
Priserne er baseret på de i øjeblikket (februar 2017) gældende tariffer og 
valutakurser. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte 
pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brænd-
stofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventu-
elle prisstigninger skal varsles senest 21 dage før rejsens påbegyndelse. 
Prisændringer vil blive beregnet efter følgende principper: Ved ændring af 
flypriser, samtlige afgifter og skatter med det aktuelle beløb, såfremt dette 
overstiger kr. 400 pr. person. Valutaændringer mere end +5% eller –10% i 
forhold til prislistens udgivelsesdag. Generelle prisnedsættelser som følge 
af ekstraordinære prisfald på flybilletter vil komme alle kunder til gode, 
uanset hvornår rejsen er bestilt eller betalt.

Rejseforsikring
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler, at du kontrollerer 
dine forsikringsforhold grundigt og tegner en evt. supplerende forsikring.

Flyrejsen
Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt at dit/jeres navn(e) på 
deltagerbeviset er påført korrekt, idet det danner grundlag for udskrivning 
af øvrige rejsedokumenter etc. Navnet skal være nøjagtig som anført i dit 
aktuelle pas, altså inkl. evt. for-, mellem- og efternavn/e. Kunstnernavne 
og mellemnavne må således ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er 
uoverensstemmelser mellem navnene i pas og billetter, kan afrejse nægtes 
uden ansvar for flyselskab og arrangør. Afvisningen vil blive betragtet som 
en afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer 
til følge. Evt. navnerettelser skal være arrangøren i hænde senest ved 
indbetaling af depositum, idet der ved en senere rettelse vil blive opkrævet 
aktuelle omkostninger samt et gebyr på kr. 1.000.

Overdragelse
I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet 
for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at 
deltage i den pågældende rejse. På grund af de restriktive rejsebetingelser, 
er det ikke tilrådeligt. Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket herom 
fremsættes skriftligt senest 14 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves 
et gebyr på mindst kr. 1.000 pr. person + evt. gebyrer til leverandører. Ved 
overdragelse hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den ny rejsende 
for betaling af evt. restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.

Aflysning
Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som 
bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft 
mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I dette tilfælde 
refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på 
erstatning.

Arrangørens ansvar
Top Rejser optræder som agent for lokale hoteller og agenter. Top Rejser’s 
ansvar for mangler samt person- eller tingskade er begrænset til de 
erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale kon-
ventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, 
skibsrejse: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen.

Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis 
meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. 
kr. 100.000. Ved skibs- og togtransport dog lidt mere. Også erstatning for 
ødelagt bagage er meget begrænset.

Kundens ansvar
Kunden er forpligtet til:
At sørge for gyldigt pas (minimum gældende 6 måneder fra datoen for sid-
ste rejsedag) og for de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vac-
cinationer. At holde sig underrettet om eventuelle ændrede hjemrejsetider 
og genbekræfte sin pladsreservation (”re-confirmation”) ved at kontakte 
flyselskabet senest 72 timer før hjemrejsen. Udelades dette har flyselska-
berne ret til at disponere over pladserne, uden at kunden kan rejse krav. At 
møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste 
steder ved ud- og hjemrejse. At optræde således, at medrejsende ikke føler 
sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangøren 
eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

Rejsens gennemførelse
Priserne på grupperejsen er baseret på min. 25 deltagere pr. afrejse. Arran-
gøren forbeholder sig ret til, såfremt at dette antal ikke er tilmeldt, at aflyse 
rejsen, alternativt opkræve et mindre tillæg, da omkostningerne ved at 
gennemføre turen med færre deltagere overstiger indtægterne. Meddelelse 
om merpris / aflysning vil være kunden i hænde senest 21 dage før afrejse.

Reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet eller dets sted-
lige repræsentant så snart manglen er konstateret, således at Top Rejser 
straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke 
har kunnet afhjælpes på stedet, skal være rejsebureauet i hænde senest 14 
dage efter rejsens afslutning.

Ved uenighed mellem rejsebureauet og den rejsende vedrørende mangler 
ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet. Top Rejser 
er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og er dermed forpligtet til 
at følge de af nævnet afsagte kendelser. Top Rejser er endvidere medlem af 
Rejsegarantifonden (medlemsnummer 57).

Værneting og lovvalg
Værneting er retten i Haderslev. Eventuelle søgsmål mod Top Rejser skal 
afgøres ved dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

Pas, visum og vaccinationer
Kunden er forpligtet til at sørge for at medbringe gyldigt pas og de for 
rejsens gennemførelse nødvendige visa. Ved fremmed statsborgerskab bør 
den rejsende søge oplysninger om de krav, der stilles til evt. visum. Den 
rejsende skal endvidere ved bestilling oplyse om evt. fremmed statsbor-
gerskab, så rejsebureauet kan give fornøden vejledning. Undlades sådanne 
oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke 
gøres krav gældende overfor arrangør/rejsebureau.

Teknisk rejsearrangør: Top Rejser – medlem af rejsegarantifonden nr. 57.



HVOR SKAL DIN NÆSTE REJSE GÅ HEN?

SeaDane Travel
Hovedkontor

v/rejseleder Karsten Schøn
Stenløkke 15, 6400 Sønderborg

Tlf.: 70 236 999 · mail: ksc@pc.dk 
www.seadane.dk · CVR/SE-nummer: 33287763

Nordjylland
v/Heinz Winterberg

Frejlev Skolevej 14, 9200 Aalborg SV
Tlf.: 70 236 988 · mail: hw@hwinterberg.dk

Sjælland
v/Ole Kyed & Henning Vinter

Ellevadsvej 36, 2920 Charlottenlund
Tlf.: 70 236 900 · mail: info@seadane.net


