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Velkommen til vores nye katalog – udgave 19
I dette katalog finder du alle vore grupperejser, som vi gennemfører i 2019.
Jeg er hovedansvarlig rejseleder på alle rejser.
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 andre rejser gælder derudover, 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
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Læs mere om rejsen på www.seadane.dk

UN IK OP LE VE LS E:
NY TÅ R I SY DN EY
28. dec. 2018 18. jan. 2019

Nytår i Sydney &
Krydstogt i Australien
& New Zealand

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB
Dagsprogram
28.12.18
29.12.18
30.12.18
31.12.18
01.01.19
02.01.19
03.01.19
04.01.19
05.01.19

Priser

GR AT IS DR IK KE PA KK E
IN KL UD ER ET VE D BE ST IL LI NG
AF VI ND UE SK AH YT
EL LE R HØ JE RE
Tag med på en storslået rejse på den anden side af jordkloden. Det er en enestående tur, som man
her har lejlighed til at opleve. Først vil vi have 5 fantastiske dage i Sydney, hvor højdepunktet uden
tvivl vil være Nytårsaften. Selve krydstogtet starter i Sydney den 4. januar 2019 og slutter i
Auckland, New Zealand. I alt besøger vi 9 forskellige destinationer i disse 2 lande.
En perlerække af steder venter på denne spændende rejse
”down under” - den fører os til mange smukke steder i
begge lande – inklusiv den sydlige del af Australien samt de
fantastiske fjordsejladser på New Zealands sydø.

Australien

I Australien besøger krydstogtskibet 3 forskellige destinationer – herunder også Tasmanien, hvor vores kronprinsesse
Mary er født og opvokset. Her venter et væld af oplevelser,
når vi drager på rundtur i og omkring disse byer.
Sydney ligger smukt ud mod Stillehavet med et flot havneindløb og en skærgård af småøer og klippeskær. I Sydney
ligger Jørn Utzons verdenskendte Operahus – Sydneys
vartegn.
Sydneys botaniske have ligger i forlængelse af Operahuset,
og er et af byens grønne åndehuller. Haven byder bl.a. på en
række meget høje figentræer. The Rocks er det gamle havnekvarter i Sydney, og det er et godt udgangspunkt for ture
ud i byen. De gamle restaurerede havnebygninger huser
masser af souvenirboder og små cafeer. Det er også herfra,
at Sydneys mange havnerundfarter har deres udgangspunkt.
Tasmanien er en naturlig ø et land af dramatiske kyststrækninger, forrevne bjerge, høje skove og mousserende
highland søer. Over en tredjedel af staten er reserveret i
et netværk af nationalparker og Tasmanian Wilderness
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World Heritage Area, et tilflugtssted og levested for sjældne
planter og dyr, herunder overlevende af det gamle sydlige
superkontinent: Gondwana.

New Zealand

Naturen er New Zealands største attraktion – og den vil
man have rig lejlighed til at opleve på krydstogtet, hvor vi
besøger en række steder på både Nord- og Sydøen.
Ét af højdepunkterne er med sikkerhed, når krydstogtskibet
sejler ind i Fiordland Nationalpark i det sydvestlige hjørne
af Sydøen. Her sejler vi til både ”Milford Sound”, ”Doubtful
Sound” og ”Dusky Sound”.
Fjorden ”Milford Sound” løber ca. 15 km inde i landet fra
Det Tasmanske Hav og er noget af det smukkeste, man kan
forestille sig. Fjorden er omgivet af klippevægge, der rejser
sig over 1.200 meter på begge sider. Regnskov klæber sig til
klippesiderne og stedets naturlige skønhed tiltrækker hver
dag mange mennesker - man bør dog medbringe paraplyer,
da fjordområdet modtager over 7.000 mm regn årligt.
Regnskyl er dog ikke noget problem – men det skaber masser af små, midlertidige vandfald ned ad klippekanterne nogle når op på 1.000 meter i længde.

Nytår i Sydney & Krydstogt i Australien & New Zealand

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon
Concierge Class		
Aqua Class		

fra kr. 42.985
fra kr. 45.450
fra kr. 48.980
fra kr. 51.025
fra kr. 53.920

06.01.19
07.01.19
08.01.19
09.01.19
10.01.19

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

11.01.19

Prisen inkluderer

12.01.19

∙ Bustransport fra Jylland/Fyn til lufthavn t/r
∙ Fly: Udrejse til Sydney på økonomiklasse
Hjemrejse fra Auckland på økonomiklasse
∙ Bustransfers i Sydney & Auckland
∙ 5 overnatninger på mellemklassehotel i Sydney
∙ 5 x morgenmad på hotel i Sydney
∙ 13 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Indvendig kahyt: Helpension ekskl. drikkevarer
∙ Kahyt med vindue og opefter:
Helpension inkl. drikkepakke (Classic)
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Indvendig kahyt: Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Visum (evt.)
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

13.01.19
14.01.19
15.01.19
16.01.19
17.01.19
18.01.19

Bus til lufthavn fra Jylland/Fyn. Fly til Sydney
Fortsat flyrejse til Sydney
Ankomst Sydney - bus til hotel og indkvartering
Ophold i Sydney med nytårsaften & fyrværkeri
Fortsat ophold i Sydney
Fortsat ophold i Sydney
Fortsat ophold i Sydney
Transport til skib og indtjekning.
Skibet forlader Sydney Havn kl 18.30
Newcastle, Australien
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
På havet
Hobart, Tasmanien
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
På havet
På havet
Fiordland Nationalpark
- sejlads i 3 forskellige fjorde
Dunedin, New Zealand
- ophold fra kl. 09.00 til kl. 19.00
Akaroa, New Zealand
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 19.00
Picton, New Zealand
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
Wellington, New Zealand
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
På havet
Tauranga, New Zealand
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
Ankomst Auckland, New Zealand kl. 06.30
- skibet forlades og transport til lufthavn
Ankomst Europa og bus til Danmark

Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Celebrity Cruises (CC)
Skib: 	  Celebrity Solstice
Udarbejdet august 2018 med forbehold for ændringer.

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.
TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder
som formidler for TopRejser A/S.

seadane travel

5

Læs mere om rejsen på www.seadane.dk

11 dage i Caribien
- inkl. DanskVestindiske Øer

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

14. - 26. marts 2019

Dagsprogram

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 18.745
fra kr. 19.315
fra kr. 22.535

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
Oplev nogle af de smukkeste steder i det østlige Caribien på denne spændende rejse - inkl. de 2
Dansk-Vestindiske øer: St. Thomas og St. Croix.

Charlotte Amalie, St. Thomas

En fantastisk flot ø, som var under dansk kolonialbesiddelse
fra 1666-1917. Der er stadig mange danske islæt på øen: alle
gadenavne i hovedbyen er på dansk, tidligere dansk arkitektur samt den smukke guvernørbolig. I dag er St. Thomas en
del af de amerikanske jomfruøer (U.S. Virgin Islands), som
desuden består af St. Croix og St. John. Der er alle tiders
mulighed for at tage en rundtur på øen og opleve dens
skønhed og seværdigheder. Desuden er det et ”must” at tage
en shoppingtur på hovedgaden i Charlotte Amalie.

St. Croix

Øen var indtil 1917 en del af Dansk-Vestindien og er den
ø, som Danmark erhvervede sidst (1733). Øen er på størrelse med Møn. På St. Croix ligger byerne Fredriksted og
Christiansted. Øen var oprindeligt beboet af indianerstammerne "Taino" og "Caribere". I 1493 blev øen opdaget af den
spanske søfarer og opdagelsesrejsende Christoffer Columbus. Han gik i land på øen, som han døbte Santa Cruz ("det
hellige kors").

Basseterre, St. Kitts og Nevis

De to øer, som udgør minilandet Saint Kitts og Nevis,
blev af deres indianske befolkning kaldt henholdsvis ”Den
frodige ø” og ”De smukke vandes ø”. Som disse navne lader
skinne igennem, hører Saint Kitts og Nevis til de mest
naturskønne øer i Caribien. Man kommer her for at udforske de regnskovsklædte bjerge, gamle sukkerplantager og
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smukke saltsøer – og selvfølgelig for at lade tankerne flyve
med sand mellem tæerne, solstråler på næsen og et glas
lokalbrygget rom i hånden.
Basseterre er hovedstaden på St. Kitts. Den byder på et
unikt og interessant mix af det nye og det gamle, det smarte
og det afslappede. Byen og landet har en rig historie, der
bl.a. kommer til udtryk i byens attraktive og maleriske gader, stille Plaza’er og de farverigt malede klapper på mange
af bygningerne. Et museum, et fort, adskillige butikker og
restauranter samt gode marinafaciliteter, gør Basseterre
populær blandt turister.

Philipsburg, St. Maarten

Øen er delt i en fransk del (nord) og en hollandsk del (syd).
Den franske del forvaltes fra øen Guadaloupe – den hollandske del hører til de Nederlandske Antiller. Hovedbyen i
nord hedder Marigot – i syd hedder den Philipsburg. Byens
formelle grænsefaciliteter er nedlagt. I stedet vidner en
obelisk om, hvor grænsen går.

∙ Bustransport fra Fyn/Jylland til Hamborg Airport t/r
∙ Flyrejse: Hamborg-Miami t/r på økonomiklasse
∙ Bustransfers i Miami/Fort Lauderdale
∙ 1 overnatning på mellemklassehotel i Miami
∙ 1 x morgenmad på hotel i Miami
∙ 10 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkearer på krydstogtskibet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

14.03.19 Bus til Hamborg og fly til Miami
- bus til hotel og indkvartering
15.03.19 Transfer til havnen i Ft. Lauderdale
- skibet sejler kl. 16.00
16.03.19 På havet
17.03.19 På havet
18.03.19 Charlotte Amalie, St. Thomas
- ophold fra kl. 09.00 til kl. 18.00
19.03.19 St. Croix - ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
20.03.19 St. Johns, Antigua
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
21.03.19 Basseterre, St. Kitts
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
22.03.19 Philipsburg, St. Maarten
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
23.03.19 På havet
24.03.19 På havet
25.03.19 Fort Lauderdale - ankomst kl. 07.00
- transfer til lufthavn og hjemrejse
26.03.19 Ankomst til Hamborg og bus til Danmark
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi: Royal Caribbean (RCCL)
Skib:
Serenade of the Seas
Udarbejdet august 2018 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (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 rejsebetingelser.
TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder
som formidler for TopRejser A/S.

Det er meget tydeligt at se forskellen på den franske og hollandske del – på den franske del finder du de små, hyggelige
restauranter og cafeer. Man føler sig som på den franske
Riviera i Middelhavet. På den hollandske del finder man
banker, kasinoer og i øvrigt også øens lufthavn.

11 dage i Caribien - inkl. Dansk-Vestindiske Øer

seadane travel
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Krydstogt gennem
			Suez-Kanalen
- fra Abu Dhabi til Rom

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

16. april - 2. maj 2019

Dagsprogram

DUBAI

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 23.275
fra kr. 25.235
fra kr. 27.615

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
Tag på en eventyrrejse fra Abu Dhabi til Rom. Vi sejler fra Den Persiske Golf og Det Røde Hav gennem Suez-kanalen til Middelhavet. Dette spændende krydstogt tager os med på en rejse til en række
destinationer i De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Jordan og Grækenland - krydret med sejladsen gennem den 167 km lange Suez-kanal.

Dubai, De Forenede Arabiske Emirater

Dubai er hovedstad i sheikdømmet Dubai, den næststørste af de syv emirater, der tilsammen udgør De Forenede
Arabiske Emirater. Arkæologiske fund viser, at der har levet
mennesker i Dubai-området i mindst 5000 år.
I dag er turisme en af de vigtigste indtægtskilder for
emiratet. Millioner af besøgende valfarter til Dubai til de
mange, højt profilerede arrangementer, der finder sted året
rundt samt de enorme bygningsprojekter, som Dubai kan
byde på. Blandt de største og mest kendte hypermoderne
projekter kan nævnes »The World« bestående af mere end
300 kunstige øer, anlagt 4 km ud for Dubais kyst, hver især
navngivet efter et land og tilsammen formende et verdenskort. Eller den 321 meter høje gigant-skyskraber Burj Al
Arab, formet som et kæmpe sejl og beliggende på sin egen
kunstige ø ud for Jumeirah Beach.

Suez-kanalen

Idéen om en forbindelse mellem Middelhavet og Det Røde
Hav er ikke af nyere dato. Helt tilbage i oldtiden havde
man spekulationer om, hvordan man kunne konstruere en
forbindelse. På den tid var det dog ikke Middelhavet, men
Nilen, som skulle forbindes med Det Røde Hav. Kanalen
strækker sig over 167 kilometer gennem den egyptiske
ørken, og den gennemsejles af ca. 50 skibe dagligt. Området er i dag ganske fredsommeligt, og byerne og strandene
omkring kanalen er blevet turistmål.
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Aqaba, Jordan

Området er kendt for sine fine badestrande og glimrende
snorklemuligheder, så mon ikke en del vil benytte lejligheden til at tage en stranddag ved Det Røde Hav. En bemærkelsesværdig bygning i Aqaba er Mameluk-fortet, som
oprindeligt var en korsfarer-borg. Borgen er konstrueret
som en stor firkant, flankeret af halvrunde tårne og den blev
genopbygget af mamelukkerne i det 16. århundrede. Nylige
udgravninger har afdækket, at her også var en havn samt en
bymur, tårne, bygninger, en moské, haver og badstuer.

Athen, Grækenland

Det tager kun kort tid at nå fra havnebyen Piræus til det
klassiske Athen, et af verdens mest spændende vinduer til
civilisationens historie. Ta’ turen op til Akropolis, hvor I kan
opleve Athens stolthed, Parthenon. Her har I god udsigt
over to af Athens mest berømte oldtidsteatre, Odeon og
Dionysos, med 17.000 siddepladser. Køb gaver og souvenirs
i den gamle bydel, Plaka med de nyklassiske bygninger. Ta’
med på en tur langs den smukke Saroniske Golf til Kap
Sounion og det gamle Korinth, hvor man kan glæde sig over
solen og tusinde års historie.

∙ Bus fra Jylland til Hamborg Airport t/r
∙ Flyrejse til Dubai (udrejse) på Economy class
∙ Flyrejse fra Rom (hjemrejse) på Economy class
∙ Transfers til skib i Abu Dhabi og lufthavn i Rom
∙ 15 overnatninger i kahyt på krydstogtet
∙ Helpension ekskl. drikkearer på krydstogtskibet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonale på skibet
∙ Lokale skatter og afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Eventuelle udgifter til Visum
∙ Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

16.04.19 Bustransport fra Jylland til Hamburg Airport
og fly til Abu Dhabi
17.04.19 Ankomst til Abu Dhabi - transfer til skibet og
indtjekning. Skibet sejler kl. 18.00
18.04.19 Dubai - ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
19.04.19 Muscat, Oman - ophold fra kl. 11.00 til kl. 16.00
20.04.19 På havet
21.04.19 På havet
22.04.19 På havet
23.04.19 På havet
24.04.19 På havet
25.04.19 Aqaba, Jordan - ophold fra kl. 10.00 til kl. 22.00
26.04.19 På havet
27.04.19 Sejlads/passage gennem Suez-kanalen
28.04.19 På havet
29.04.19 Athen (Piræus), Grækenland
- ophold fra kl. 06.00 til kl. 18.00
30.04.19 Katakolo, Grækenland
- ophold fra kl. 10.00 til kl. 18.00
01.05.19 På havet
02.05.19 Rom - ankomst kl. 05.00. Transfer til lufthavn,
fly til Hamborg samt bus til Jylland.
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi: Celebrity Cruises (CC)
Skib:
Celebrity Constellation
Udarbejdet august 2018 med forbehold for ændringer.

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.
TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder
som formidler for TopRejser A/S.

Katakolo, Grækenland

Hvad enten du er interesseret i sport, historie, kunst eller
bare vil slappe af ved vandet, så er den charmerende by Katakolo et godt sted at starte. Kun en kort tur fra det berømte
Olympia - fødestedet for de moderne Olympiske Lege. Eller
gør som de lokale: slap af på en café med noget koldt at
drikke og lokale "Mezes" (græske snacks).

Krydstogt gennem Suez-Kanalen - fra Abu Dhabi til Rom

seadane travel
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Specialkrydstogt fra
København til Nordkap

Læs mere om rejsen på www.seadane.dk

OP LE V M ID NA TS SO L!

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

9. - 20. juni 2019

Dagsprogram

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 12.930
fra kr. 15.020
fra kr. 19.940

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

Dette krydstogt bliver med garanti en oplevelse, der vil blive siddende længe i krop og sjæl. Ombord
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.

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

09.06.19 Bus til København fra Jylland/Fyn.Indtjekning og
ombordstigning på skibet. Skibet sejler kl. 17.00
10.06.19 På havet
11.06.19 Geiranger, Norge - ophold fra kl. 7.00 til kl. 16.00
12.06.19 Krydsning af Polarcirklen (sejldag)
13.06.19 Tromsø, Norge - ophold fra kl. 09.00 til kl. 18.00
14.06.19 Honningsvåg, Norge
- ophold fra kl. 7.00 til kl. 15.00
15.06.19 På havet
16.06.19 Ålesund, Norge - ophold fra kl. 10.00 til kl. 18.00
17.06.19 Flåm, Norge - ophold fra kl. 08.30 til kl. 17.00
18.06.19 Stavanger, Norge - ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
19.06.19 På havet
20.06.19 Ankomst København kl. 07.00. Skibet forlades efter
morgenmaden. Herefter bus retur til Fyn/Jylland.
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:	  Serenade of the Seas
Udarbejdet august 2018 med forbehold for ændringer.

Tillæg
Vi besøger små og store autentiske kystbyer som Ålesund,
Honningsvåg, Tromsø og Stavanger – byer som alle er
omgivet af en blændende smuk natur.
Og glem ikke fantastiske Geiranger – 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 herved 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.

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.

Stavanger

Stavanger er en universitetsby og hjemsted for en række
højere uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutter.
Dette kommer til udtryk i byens livlige atmosfære samt
i et varieret udbud af butikker og spisesteder. I 2008 var
Stavanger udpeget som Europæisk Kulturhovedstad.
Selve centrum i Stavanger er meget kompakt, og det er let
at se de fleste seværdigheder til fods. Den gamle bydel har
nogle af Europas bedst-bevarede træhuse. Rundt i byen kan
man også besøge nogle af de mange museer - f.eks. Norsk
Oliemuseum eller Stavanger Kunstmuseum.

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (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 rejsebetingelser.
TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder
som formidler for TopRejser A/S.

Geiranger

Dette fjordlandskab og især Geirangerfjorden bliver omtalt
som unikt og exceptionelt smukt. Med S-formen har naturen selv leveret forbogstavet til de superlativer, som passer
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.

10 Specialkrydstogt fra København til Nordkap
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Østersøen Rundt
—inkl. 2 dage
i St. Petersborg

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

10. - 18. august 2019

Dagsprogram

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 9.995
fra kr. 11.335
fra kr. 13.195

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
Tag med Seadane Travel på et meget smukt krydstogt i Østersøen - inklusiv 2 hele dage i St.
Petersborg, som er højdepunktet på denne rejse med sine mange (og fantastiske) bygningsværker,
arkitektur og kultur.

∙ Bustransfer fra Jylland/Fyn til København t/r
∙ 8 overnatninger i kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtskibet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonale på skibet
∙ Lokale skatter og afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

10.08.19 Bus til København fra Jylland/Fyn.
Indtjekning på skibet. Afsejling kl. 17.00
11.08.19 På havet
12.08.19 Stockholm, Sverige
- ophold fra kl. 09.00 til kl. 17.00
13.08.19 Tallinn, Estland - ophold fra kl. 09.30 til kl. 17.30
14.08.19 St. Petersborg, Rusland - ophold fra kl. 07.00
15.08.19 St. Petersborg - fortsat ophold til kl. 17.00
16.08.19 Helsinki, Finland - ophold fra kl. 07.00 til kl. 15.00
17.08.19 På havet
18.08.19 Ankomst København kl. 07.00.
Skibet forlades efter morgenmaden.
- Herefter bus retur til Fyn/Jylland.
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caibbean Cruise Line (RCCL)
Skib:	  Serenade of the Seas
Udarbejdet august 2018 med forbehold for ændringer.

Tillæg
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 Vinterpaladset og mange andre imponerende bygningsværker.

Fra 1914 til 1924 hed byen Petrograd, Fra 1924 til 1991 var
navnet Leningrad og fra 1991 igen Skt. Petersborg. Skt. Petersborg ligger ved Neva-flodens udmunding i Finske Bugt.
Skt. Petersborg var tidligere residensby for Zaren.

Stockholm, Sverige

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.
St. Petersborg 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 Nevas vidstrakte
kanalsystem.

Stockholm er en by med et livligt kulturliv og har størstedelen af landets kulturelle institutioner som teatre, opera og
museer. I "Nordens Venedig" er der to UNESCO-verdensarvområder: 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

I Tallinn finder man den bedst bevarede middelalderlige
bykerne i Nordeuropa. Byen er optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Kirker og klostre, passager og gårde, imponerende købsmandsgårde, tilflugtsrum og parker giver en
fornemmelse af den sande middelalderånd, der endnu den
dag i dag gennemsyrer den gamle bydel.

St. Petersborg, Rusland

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (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 rejsebetingelser.
TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder
som formidler for TopRejser A/S.

Helsinki

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

St. Petersborg eller Sankt Petersborg har omkring 4,2 millioner indbyggere. Dermed er Skt. Petersborg den næststørste by i Rusland. Skt. Petersborg blev grundlagt 1703.
Efterfølgende har Skt. Petersborg haft forskellige navne.

12 Østersøen Rundt - inkl. 2 dage i St. Petersborg
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Spændende krydstogt
- Rundt om Cuba

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB
9. - 18. oktober 2019

Dagsprogram

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt m. vindue		
Kahyt med Balkon
Junior Suite med Balkon

09.10.19 Bus til Hamborg og fly til Miami
- bus til hotel og indkvartering
10.10.19 Transfer til havnen i Miami - skibet sejler kl. 16.00
11.10.19 Havana - ophold fra kl. 08.00 til kl. 20.00
12.10.19 På havet
13.10.19 Cienfuegos - ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
14.10.19 På havet
15.10.19 Santiago de Cuba - ophold fra kl. 07.00 til kl. 15.00
16.10.19 På havet
17.10.19 Miami - ankomst kl. 07.00
- transfer til lufthavn og hjemrejse
18.10.19 Ankomst til Hamborg og bus retur til Danmark
fra kr. 16.945
fra kr. 17.995
findes ikke på skibet
på forespørgsel

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
Tag på krydstogt fra Miami til Cuba - og oplev den smukkeste, største og mest omtalte ø ad søvejen.
Vi sejler hele Cuba rundt - og besøger 3 spændende steder på øen. En tur for den oplevelsesrige med
muligheden for at se Cuba fra alle dens sider.

Havana, Cuba

Havana var oprindeligt et handelssted og blev hovedstad
i den spanske koloni Cuba i 1607. Den blev den vigtigste
havneby i de spanske kolonier i den nye verden.
Under spiritusforbudstiden i USA i 1920'erne, blev Havana
et populært feriemål for amerikanere; nat- og spilleklubberne overlevede ophævelsen af spiritusforbuddet, men
de fleste blev lukket i 1959 efter den cubanske revolution.
Det var i denne periode, de mange amerikanerbiler kom til
Cuba. Disse biler præger stadig i dag bybilledet i Havana
trods deres efterhånden ringe stand.
I det gamle Havana er der bevaret meget af den spanske
koloniale arkitektur og bydelen er på UNESCOs Verdensarvsliste.

Cienfuegos, Cuba

Byen er en by i den centrale del af Cuba, og den har ca.
164.000 indbyggere. Den ligger knap 250 km fra hovedstaden Havana.
Byen kaldes "Pearl of the South" (Sydens perle), og den blev
grundlagt af franske immigranter, der kom til fra blandt
andet New Orleans.

14 Spændende krydstogt rundt om Cuba

I Cienfuegos kan man i dag beundre byens flotte franske
præg, der ses mange steder i bybilledets arkitektur. Man
kan se elegante gamle bygninger med skyggefulde søjlegange, bredde boulevarder og grønne parker, og man kan
udforske byens hyggelige kvarterer, der summer af muntert
gadeliv.
Byen er også på UNESCOs Verdensarvsliste.

Santiago de Cuba, Cuba

Byen ligger på Cubas østkyst - tættere på Haiti og Jamaica
end på Havana. Den har ca. 432.000 indbyggere.
Den afrikanske indflydelse er tydelig i Cubas næststørste
by. Det er en by med et fantastisk miks af afrikansk og
caribisk kultur. En by med masser af historie, musik- og
kulturliv. Gå en tur i den gamle bydels gader og nyd stemningen i ”Parque Céspedes”, der myldrer med snakkende,
grinende, flirtende, kortspillende og storhyggende cubanere
i alle aldre.

∙ Bustransport fra Fyn/Jylland til Hamborg Airport t/r
∙ Flyrejse til Hamborg-Miami t/r på økonomiklasse
∙ Bustransfers i Miami
∙ 1 overnatning på mellemklassehotel i Miami
∙ 1 x morgenmad på hotel i Miami
∙ 7 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtet
∙ Obligatoriske drikkepenge ombord på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib: 	  Empress of the Seas
Udarbejdet august 2018 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, suite (spørg om pris)
∙ Indrejsetilladelse til USA (ESTA)
∙ Indrejsetilladelse til Cuba
∙ Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring
Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.
TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder
som formidler for TopRejser A/S.

Nyd musikken på ”Casa de la Trova”, træd indenfor i byens
storslåede katedral og besøg romfabrikken, hvor Bacardifamilien lagde grunden til deres forretningsimperium.

seadane travel
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OP LE VE LS ER , SO L & ST RA ND IK !
AT
– SA M T SP ÆN DI NG OG DR AM

Panama-Kanalen
— fra Miami til San Diego
inkl. 2 dage i Los Angeles

24. okt. – 12. nov. 2019

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB
SAN DIEGO

Dagsprogram

Priser

GR AT IS DR IK KE PA KK E
IN KL UD ER ET VE D BE ST IL LI NG
AF VI ND UE SK AH YT
EL LE R HØ JE RE
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.

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 fantastiske øjeblik, hvor det store krydstogtskib starter transporten 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.

Puntarenas, Costa Rica

Costa Rica er verdenskendt for sine 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 svæve over trætoppene.

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 kolonier i tidsrummet 1543-1773. Byen er beliggende i højlandet – 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. Fra byen er der også mulighed for at se de
berømte vulkaner Agua og Fuego, hvor sidstnævnte stadig
er meget aktiv.

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 California. 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 Stillehavet. Hvert år besøger over 5 millioner mennesker dette
område, når de ønsker at holde en afslappende ferie i helt
fantastisk smukke omgivelser.

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 befolkningstal på 3.833.995 (tæller man metropolregionen med,
så bor der næsten 18 millioner mennesker). Byen dækker
det største areal af USA's byer. Der er plads til 4 byer af
New York Citys størrelse på det område, som Los Angeles
dækker.

16 Panama-Kanalen - fra Miami til San Diego inkl. 2 dage i Los Angeles

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med Balkon

fra kr. 28.050
fra kr. 31.790
fra kr. 37.410

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

∙ Bustransport fra Jylland til Lufthavn t/r
∙ Flyrejse: Udrejse til Miami - Hjemrejse fra Los Angeles
∙ Billettype på fly: økonomiklasse
∙ Bustransport i Miami/Californien
∙ 1 overnatning på mellemklassehotel i Miami
∙ 2 overnatninger på mellemklassehotel i Los Angeles
∙ 3 x morgenmad på ovennævnte hoteller
∙ 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 10.11.
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (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

24.10.19 Bus til lufthavn og fly til Miami.
Bustransfer til hotel og indkvartering
25.10.19 Transport til skibet i Miami Havn og indtjekning.
Afsejling kl. 16.00
26.10.19 På havet
27.10.19 På havet
28.10.19 Cartagena, Columbia
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 15.00
29.10.19 Colon, Panama - ophold fra kl. 09.00 til kl. 19.00
30.10.19 Dagstur gennem Panama-kanalen
- start ca. kl. 06.00
31.10.19 På havet
01.11.19 Puntarenas, Costa Rica
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.30
02.11.19 På havet
03.11.19 Puerto Quetzal, Guatemala
- ophold fra kl. 06.30 til kl. 19.00
04.11.19 På havet
05.11.19 På havet
06.11.19 Puerto Vallarta, Mexico
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 14.30
07.11.19 Cabo San Lucas, Mexico
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 15.00
08.11.19 På havet
09.11.19 Ankomst San Diego kl. 06.00.
Efter morgenmad: Bustransport til Los Angeles
10.11.19 Busrundtur i Los Angeles & Hollywood
11.11.19 Transport til lufthavn i Los Angeles - fly til Europa
12.11.19 Ankomst med fly i Europa og bus retur til Danmark
Rejseplan med forbehold for ændringer.

REDERI OG SKIB

Rederi: 	  Celebrity Cruises (CC)
Skib: 	  Celebrity Infinity
Udarbejdet august 2018 med forbehold for ændringer.

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.
TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder
som formidler for TopRejser A/S.

seadane travel
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Specialkrydstogt
fra Nordamerika
til Sydamerika

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

LOS ANGELES

18. nov. – 7. dec. 2019

CABO SAN LUCAS
PUERTO VALLARTA

Dagsprogram

HUATULCO
PUNTARENAS
MANTA
LIMA
ARICA

SAN ANTONIO

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med Balkon
Concierge Class		
Aqua Class		

fra kr. 25.965
fra kr. 27.835
fra kr. 30.945
fra kr. 31.895
fra kr. 33.145

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
Tag med ekspertrejseleder Karsten Schøn på et specialkrydstogt fra Nordamerika til Sydamerika. Vi
starter med 2 overnatninger i Los Angeles, inden vi starter krydstogtet. Herefter sejler vi langs den
amerikanske og mexikanske vestkyst videre mod Sydamerika, hvor vi besøger flere destinationer i
Ecuador, Peru og Chile.

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 befolkningstal på 3.833.995 (tæller man metropolregionen med, så
bor der næsten 18 millioner mennesker). Byen dækker det
største areal af USA's byer. Der er plads til 4 byer af New York
Citys størrelse på det område, som Los Angeles dækker.

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 California. 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 Stillehavet. Hvert år besøger over 5 millioner mennesker dette
område, når de ønsker at holde en afslappende ferie i helt
fantastisk smukke omgivelser.

Puntarenas, Costa Rica

Costa Rica er verdenskendt for sine 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 svæve over trætoppene.

Manta, Ecuador

Manta er den 5. største by i Ecuador, og har den største
havn i landet. Den vigtigste økonomiske aktivitet er tunfiskeri. Andre økonomiske aktiviteter omfatter turisme og
en kemisk industri med produkter fra rengøringsmidler til
olier og margarine. Manta er anerkendt for sin internationale filmfestival. Mange turister besøger også byen for dens
meget smukke strande, hvor bølgerne ofte er meterhøje.

Lima, Peru

Perus smukke hovedstad Lima er samtidig landets største
by og vigtigste økonomiske centrum med hele 7,6 millioner indbyggere. En storby med en rig historie, og den er
på én gang smuk og sofistikeret, med præg fra kolonitiden
blandet med præ-columbianske egenart. Der findes flere
statslige museer med spektakulære kunst i form af traditionelle potteri, billedkunst og moderne kunst. Derudover er
der et utal af fantastiske religiøse arkitekturer som præcolumbianske templer og kristne katedraler fra helt tilbage
i 1800-tallet.
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∙ Bustransport fra Jylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til Los Angeles på økonomiklasse
∙ Flyrejse fra Santiago de Chile til Europa på økonomiklasse
∙ Bustransporter i Los Angeles & Santiago de Chile
∙ Byrundtur i Los Angeles og Hollywood d. 19.11.
∙ 2 overnatninger på mellemklassehotel i Los Angeles
∙ 2 x morgenmad på ovennævnte hotel
∙ 16 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg

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

18.11.19 Bus fra Jylland til lufthavn og fly til Los Angeles
- bus til hotel og indkvartering
19.11.19 Byrundtur i Los Angeles og Hollywood
20.11.19 Bustransport fra hotel til krydstogtskib og
indtjekning - skibet sejler kl. 16.00
21.11.19 På havet
22.11.19 Cabo San Lucas, Mexico
- ophold fra kl. 12.00 til kl. 19.00
23.11.19 Puerto Vallarta, Mexico
- ophold fra kl. 12.00 til kl. 19.00
24.11.19 På havet
25.11.19 Huatulco, Mexico - ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
26.11.19 På havet
27.11.19 Puntarenas, Costa Rica
- ophold fra kl. 10.00 til kl. 20.00
28.11.19 På havet
29.11.19 Manta, Ecuador - ophold fra kl. 09.00 til kl. 16.00
30.11.19 På havet
01.12.19 Lima (Callao), Peru - ophold fra kl. 09.00 til kl. 18.00
02.12.19 På havet
03.12.19 Arica, Chile - ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
04.12.19 På havet
05.12.19 På havet
06.12.19 San Antonio, Chile - transfer til lufthavn
og fly til Europa
07.12.19 Ankomst Europa - og bus til Jylland
Rejseplan med forbehold for ændringer.

REDERI OG SKIB

Rederi: 	  Celebrity Cruises (CC)
Skib: 	  Celebrity Eclipse
Udarbejdet august 2018 med forbehold for ændringer.

Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.
TopRejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 57 og
Danmarks Rejsebureau Forening. SeaDane Travel optræder
som formidler for TopRejser A/S.
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REJSEMINDER
- A LT D E T D E R V E N T E R D I G !
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Generelle rejsebetingelser:
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 samarbejdspartner 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.

WWW.SEADANE.DK
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

TILMELD DIG VORES
NYHEDSBREV, OG LÆS
FØRST OM DE NYESTE
KRYDSTOGTER

Betalingsbestemmelser
Et depositum opkræves ved bekræftelse af reservationen. Sygeafbestillingsforsikring 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 således, 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 bestemmelser 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, samlever, 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 begivenheden 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 (august 2018) gældende tariffer og
valutakurser. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte
pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle 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.
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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 konventioner 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 sidste rejsedag) og for de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. 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 flyselskaberne 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. Arrangøren 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 stedlige 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 statsborgerskab, 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.
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HVOR SKAL DIN NÆSTE REJSE GÅ HEN?

SeaDane Travel
v/rejseleder Karsten Schøn
Stenløkke 15, 6400 Sønderborg
Tlf.: 70 236 999 · mail: ksc@pc.dk
www.seadane.dk · CVR/SE-nummer: 33287763

