CRUISE

2021/22

OPLEVELSER · LUKSUS · AFSLAPNING · ATMOSFÆRE

HUSK!

BUSTRANSPORT
TIL LUFTHAVN &
SKIB ER ALTID
INKLUSIVE
HOS OS

· CARIBIEN
· ASIEN & JAPAN
· USA’S VESTKYST
· TRANSATLANTEN
· PANAMA-KANALEN
· MIDDELHAVET & ISRAEL
· ØSTERSØEN & ST. PETERSBORG
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Læs mere om alle rejserne på www.seadane.dk

KRYDSTOGT I CARIBIEN

4

på det nye luksusskib Apex

SPECIALKRYDSTOGT

6

fra Singapore til Tokyo

ULTIMATIVE ØSTERSØEN RUNDT
- inkl. 2 dage i St. Petersborg

SOMMERKRYDSTOGT
i Middelhavet

KRYDSTOGT I ØSTERSØEN
- inkl. St. Petersborg

SPECIALKRYDSTOGT

i det østlige Middelhav & Israel

PANAMA-KANALEN
SEADANETRAVEL GIVER

RABAT

Brug rabatkoden “SeaDaneTravel” når du
bestiller revybilletter og få 75 kr. i rabat!
Gælder kun til forestillinger fra den 2. juni - 24. juli 2021.

75

kr.

JESPER LUNDGAARD · JEANNE BOEL · CARSTEN SVENDSEN · LONE RØDBROE · JEFF SCHJERLUND
Bandmaster: Thomas Pakula · Instruktion: Jeanne Boel

26. maj - 24. juli 2021 · Billetter kan købes på www.sommerrevy.dk

- fra Californien til Florida - inkl. 2 dage i L.A.

TRANSATLANTISK KRYDSTOGT
- fra Barcelona til Buenos Aires

KRYDSTOGT I CARIBIEN
& Panama-Kanalen

DEN AMERIKANSKE VESTKYST
- inkl. 2 dage i Los Angeles og San Francisco
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Læs mere om rejsen på www.seadane.dk

Krydstogt i Caribien på
det nye luksusskib Apex

USA

5. - 14. marts 2021

ATLANTERHAVET

FT. LAUDERDALE

Dagsprogram

SAN JUAN
ST. THOMAS

ST. KITTS

CARIBISKE HAV

Priser

Indvendig kahyt			
Kahyt med vindue		
Kahyt med balkon		

PR IS EN IN KL UD ER ER
”C LA SS IC ”-D RI KK EP AK KE
Tag med på et dejligt krydstogt i Caribien på det nye og top-moderne krydstogtskib "Celebrity
Apex". Her har innovation, teknologi og design gjort det muligt at få en helt ny og spændende krydstogtoplevelse. Skibets indretning er designet og udviklet med luksus fra inderst til yderst.
Celebrity Apex er en del af en helt ny og banebrydende
skibsklasse fra Celebrity Cruises. Kombinationen af det
luksuriøse interiør og den udbredte brug af den nyeste
teknologi, får skibet til at fremstå som helt ekseptionelt
og nytænkende. På skibet kan du bl.a. opleve den gigantiske frithængende glasplatform ”The Magic Carpet”, som
bevæger sig fra 2. til 16. dæk og konstant skifter funktion
og indhold fra dæk til dæk: en dag udgør den en restaurant
med imponerende udsigt, en anden forlængelse af poolområdet eller en komplet bar med levende musikoptrædener.

Charlotte Amalie, St. Thomas

San Juan, Puerto Rico

Basseterre, St. Kitts

Puerto Rico er som så mange andre lande i Caribien en
hybrid af udenlandske påvirkninger. Her drejer det sig især
om spansk og amerikansk kultur. Storslåede palæer fra
kolonitiden deler fortovskant med glitrende shoppingcentre, og man hører lige så ofte spanske gloser som drævende
amerikansk – men måske endnu oftere bastardsproget
”spanglish”. Livet under vandet ser ud til at efterligne befolkningsmikset på landjorden. Talrige fiskearter, den ene mere
farverig end den anden, lever fredeligt og fordrageligt side
om side mellem korallerne.
San Juan er den næstældste by på det amerikanske kontinent. De pastelfarvede huse, de statuedekorerede plaza´er
og de trange gader med blå brosten står i skarp kontrast til
den ellers så livlige, moderne by, som syder af energi.
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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.

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
smukke saltsøer – og selvfølgelig for at lade tankerne flyve
med sand mellem tæerne, solstråler på næsen og et glas
lokalbrygget rom i hånden.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

kr. 18.975
kr. 19.880
kr. 20.835

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

∙ Bustransport fra Sydjylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til Miami t/r på økonomiklasse
∙ Bustransfers i Florida
∙ 1 overnatning på mellemklassehotel i Miami
∙ 1 x morgenmad på hotel i Miami
∙ 7 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension inkl. drikkepakke (Classic)
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonale på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

05.03.21 Bus til lufthavn og fly til Miami.
Bus til hotel og indkvartering
06.03.21 Transport til skibet i Ft. Lauderdale & indtjekning
07.03.21 På havet
08.03.21 San Juan, Puerto Rico
- ophold fra kl. 15.30 til kl. 23.00
09.03.21 Charlotte Amalie, St. Thomas
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
10.03.21 Basseterre, St. Kitts
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
11.03.21 På havet
12.03.21 På havet
13.03.21 Fort Lauderdale, Florida
– ankomst kl. 07.00. Bustransport til lufthavn
og hjemrejse til Europa
14.03.21 Ankomst med fly i Europa og bus retur til Danmark
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Celebrity Cruises (CC)
Skib: 	  Celebrity Apex
Udarbejdet oktober 2020 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Indrejsetilladelse til USA (ESTA)
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

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.

Krydstogt i Caribien på det nye luksusskib Apex

seadane travel
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Specialkrydstogt fra
Singapore til Tokyo

HIROSHIMA

24. april - 9. maj 2021

KOBE
OSAKA

TOKYO
SHIMIZU

OKINAVA
HONG KONG

NHA TRANG
HO CHI MINH

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 22.140
fra kr. 23.200
fra kr. 24.860

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
En meget spændende og spektakulær tur venter deltagerne på denne rejse. På krydstogtet skal vi
undervejs besøge lande, hvor vi skal stifte bekendtskab med fantastiske landskaber, pulserende storbyer, årtusinde gamle traditioner og imponerende gletschere og bjergområder. Denne rejse har alt at
byde på.
Dette er et specialkrydstogt, idet vi besøger Singapore,
Vietnam, Hong Kong og 6 destinationer i Japan.

Singapore

Republikken Singapore er en østat, som ligger ved sydspidsen af Malyahalvøen. Landet ligger 137 kilometer nord for
ækvator. Med sine 710,2 km² er Singapore en mikrostat, og
det er det mindste land i Sydøstasien. Singapore er en sammensmeltning af kinesiske, malaysiske, indiske og arabiske
samfund. Turister kan se kvinder med kinesiske kendetegn
iført sarong eller arabisk kjole, og disse kulturelle aspekter bidrager til, at Singapore en usædvanlig destination at
besøge.

Ho Chi Minh, Vietnam

Ho Chi Minh City kaldes også kaldes Saigon. Den er en
af Vietnams travleste og mest spirituelle byer. Her kan du
besøge parken Tao Dan Cultural Park, som er kendt for underholdning og gode rekreationsområder.

Hong Kong

Hong Kong er en særlig administrativ region ved det Østkinesiske Hav i det sydlige Kina med grænse til den kinesiske
provins Guangdong. Hong Kong var fra 26. januar 1841
britisk kronkoloni og blev overdraget til Kina i 1997. I dag
har den begrænset selvstyre under den kinesiske regering.
Hong Kongs indbyggertal ligger på omkring syv millioner,
og landarealet er cirka 1.100 kvadratkilometer. Verdens tættest befolkede lokalitet, Mong Kok, ligger i Hong Kong.

6

Specialkrydstogt fra Singapore til Tokyo

Hong Kong har en af verdens fineste naturlige dybvandshavne og ligger centralt både i den østasiatiske vækstregion
og som porten til Sydkina.

Japan

Japan er kontrasternes og paradoksernes land. Her finder
man både storslået natur og pulserende storbyer. Her lever
årtusinde gamle traditioner side om side med den mest moderne teknologi. I Tokyo og Japans andre storbyer eksisterer
et utal af shopping og forlystelsesmuligheder. Det japanske
køkken er tillige et af verdens mest spændende. Japansk
mad er eksotisk ligesom resten af den japanske kultur. Her
er alt som intet andet sted i verden, og japanernes venlighed
overrasker positivt.

Dagsprogram
24.04.21
25.04.21
26.04.21
27.04.21
28.04.21

SINGAPORE

Priser

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

∙ Bustransport fra Sydjylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse: Udrejse til Singapore /
Hjemrejse fra Tokyo på økonomiklasse
∙ Bustransport fra lufthavn til skib i Singapore
∙ Bustransport fra skib til lufthavn i Tokyo
∙ 13 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtet
∙ Drikkepenge til personalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

29.04.21
30.04.21
01.05.21
02.05.21
03.05.21
04.05.21
05.05.21
06.05.21
07.05.21
08.05.21
09.05.21

Bus fra Sydjylland til lufthavn og fly til Singapore
Ankomst Singapore og transfer til krydstogtskibet
På havet
Ho Chi Minh (Phu My), Vietnam
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 19.00
Nha Trang, Vietnam
- ophold fra kl. 09.00 til kl. 18.00
På havet
Hong Kong, Kina - ophold fra kl. 10.00 til kl. 18.00
På havet
Okinawa, Japan - ophold fra kl. 13.00 til kl. 21.00
På havet
Hiroshima, Japan - ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
Kobe, Japan - ophold fra kl. 09.00 til kl. 23.59
Osaka, Japan - ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
Shimizu, Japan - ophold fra kl. 11.00 til kl. 19.00
Tokyo, Japan - ankomst kl. 07.00.
Bustransport til lufthavn og fly retur til Europa.
Ankomst til Europa og bus retur til Sydjylland

Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi: Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:
Ovation of the Seas
Udarbejdet oktober 2020 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Visum til Kina (evt.)
∙ Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Hiroshima ligger på den sydlige del af Japans hovedø
Honshu – kun to timer fra Kyoto med højhastighedstog.
De fleste kender byen for atombombningen den 6. august
1945, der bragte uhørt ødelæggelse og tragedie med sig.
Men Hiroshima er også en grøn storby med over 1 mio.
mennesker og en livsglad befolkning. Det genopbyggede
Hiroshima Castle ligger centralt i byen og giver god indsigt
i byens samurai-historie. Fra toppen af borgen er der flot
udsigt over byen.
Kobe & Osaka er to af Japans vigtigste havnebyer. Der bor
hhv. 1,5 mill. og 2,7 mill. indbyggere i de to byer. De ligger
på øen Honshu. Byerne er i dag økonomisk meget velfunderet og fortsætter deres positive udvikling som storbyer.

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

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

7. - 17. juni 2021

Dagsprogram

RIGA

Priser

Indvendig kahyt
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 12.535
fra kr. 12.750
fra kr. 14.975

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
∙ 10 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)

07.06.21 Bus til København fra Jylland/Fyn.
Indtjekning på skibet. Afsejling kl. 17.00
08.06.21 På havet
09.06.21 Riga, Litauen - ophold fra kl. 10.00 til kl. 18.00
10.06.21 Tallinn, Estland - ophold fra kl. 11.00 til kl. 19.00
11.06.21 St. Petersborg, Rusland - ophold fra kl. 07.00
12.06.21 St. Petersborg - fortsat ophold til kl. 18.00
13.06.21 Helsinki, Finland - ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
14.06.21 Stockholm, Sverige - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
15.06.21 På havet
16.06.21 Ankomst København kl. 11.00 (overnight)
17.06.21 København - skibet forlades efter morgenmad.
Herefter bus retur til Fyn/Jylland.
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:	  Jewel of the Seas
Udarbejdet oktober 2020 med forbehold for ændringer.

Tillæg
Dette er afgjort et helt specielt krydstogt, hvor man besøger en række hovedstæder - inkl. Tallinn, hvor Dannebrog
"faldt ned" og St. Petersborg med Vinterpaladset og mange
andre imponerende bygningsværker.

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

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. Fra
1914 til 24 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.

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.

Helsinki, Finland

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.

∙ 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
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Stockholm, Sverige

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.

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.
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Ultimative Østersøen Rundt - inkl. 2 dage i St. Petersborg
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Sommerkrydstogt
i Middelhavet

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

FRANKRIG

15 - 22. juli 2021

LA SPEZIA

Dagsprogram

ITALIEN

MARSEILLE

SPANIEN

ROM

BARCELONA

BALEARISKE HAV

NAPOLI

TYRRHENSKE HAV

PALMA DE MALLORCA

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 12.990
fra kr. 14.200
fra kr. 15.500

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

Tag på sommer-krydstogt i det vestlige Middelhav på verdens største krydstogtskib ”Harmony of the
Seas” – søsterskib til ”Oasis”, "Allure" & "Symphony". Skibet er et arkitektonisk mesterværk til søs.

Napoli, Italien

Det siges, at man skal ”Se Napoli og dø lykkelig”. Der arrangeres mange interessante ture i selve byen og til de fascinerende og pittoreske steder lige udenfor Napoli. Pompeji
- smukt bevaret fra Romertiden - er et oplagt udflugtsmål,
og Sorrento vil tage pusten fra enhver med sin frodighed og
sine hyggelige små gader.

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 bygninger 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.

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 ingenting et af de mest populære feriemål i Europa.

Laspezia, Italien

Fra Laspezia kan man komme til både Pisa og Firenze. Pisa
er selvfølgelig kendt for domkirkens skæve tårn. Firenze
skrev sig allerede for mere end tusind år siden ind i verdenshistorien som valfartssted for handelsfolk, kunstnere og
eventyrere på rejse efter inspiration. Byens velbevarede kirker, paladser og smukke pladser vidner om fordums storhed
og pragt, og bag den imponerende arkitektur gemmer sig
umådelige mængder af verdens mest værdifulde kunst. Man
kan bl.a. besøge Domkirken og ”Santa Croce”-kirken med
de berømte gravmæler af bl.a. Gallileo Gallilei, Machiavelli,
Michelangelo og Rossini.

∙ Bustransport fra Sydjylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til Rom på økonomiklasse t/r
∙ Bustransfers i Rom
∙ 7 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)

15.07.21 Bus fra Sydjylland til lufthavn og fly til Rom
Transport fra lufthavn til krydstogtskib
og indtjekning.
16.07.21 Napoli, Italien - ophold fra kl. 07.00 til kl. 19.00
17.07.21 På havet
18.07.21 Barcelona, Spanien
- ophold fra kl. 05.00 til kl. 18.00
19.07.21 Palma de Mallorca, Spanien
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 16.00
20.07.21 Marseilles (Provence), Frankrig
- ophold fra kl. 09.00 til kl. 18.00
21.07.21 Laspezia (Firenze/Pisa), Italien
- ophold fra kl. 08.30 til kl. 20.30
22.07.21 Rom, Italien – transfer til lufthavn, fly retur &
bustransport til Sydjylland
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi: Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:
Harmony of the Seas
Udarbejdet oktober 2020 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ 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
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

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

10 Sommerkrydstogt i Middelhavet
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Læs mere om rejsen på www.seadane.dk

Krydstogt i Østersøen
—inkl. St. Petersborg

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB
15- 22. august 2021

Dagsprogram

Priser

Indvendig kahyt
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

15.08.21 Bus til København fra Jylland/Fyn.
Indtjekning på skibet. Afsejling kl. 17.00
16.08.21 På havet
17.08.21 Stockholm, Sverige - ophold fra kl. 10.00 til kl. 16.45
18.08.21 Helsinki, Finland - ophold fra kl. 09.30 til kl. 18.00
19.08.21 St. Petersborg, Rusland
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 23.59
20.08.21 På havet
21.08.21 På havet
22.08.21 Ankomst København kl. 06.00. Skibet forlades
efter morgenmaden.
- Herefter bus retur til Fyn/Jylland.
fra kr. 8.400
fra kr. 9.470
fra kr. 11.755

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

Tag med Seadane Travel på en sviptur i Østersøen - inklusiv 1 dag i spændende St. Petersborg
med byens mange bygningsværker, arkitektur og kultur.

∙ Bustransfer fra Jylland/Fyn til København t/r
∙ 7 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)

Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:	  Jewel of the Seas
Udarbejdet oktober 2020 med forbehold for ændringer.

Tillæg
Stockholm, Sverige

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.

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.

14 Krydstogt i Østersøen - inkl. St. Petersborg

St. Petersborg, Rusland

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. Fra
1914 til 24 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.

∙ 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
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

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.

seadane travel
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Specialkrydstogt i det
østlige Middelhav
& Israel

7. - 19. september 2021

ROM

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

SORTEHAVET

ITALIEN

Dagsprogram

NAPOLI

GRÆKENLAND TYRKIET
ATHEN
KUSADASI
RHODOS

MIDDELHAVET
HAIFA
JERUSALEM

ISRAEL

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 19.970
fra kr. 20.560
fra kr. 22.830

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

Oplev mange spændende destinationer, når vi drager af sted fra Rom på en eventyrlig & historisk
tur på det nye krydstogtskib "Odyssey of the Seas".
Vi har udvalgt en rute, hvor vi besøger nogle af de smukkeste og mest interessante steder, som det østlige Middelhav
kan byde på – inkl. Haifa og Jerusalem i Israel. Dette er en
rundtur i Middelhavet af bedste kvalitet – krydret med et
meget smukt og nyt krydstogtskib.

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 man
kan opleve Athens stolthed, Parthenon. Her har man 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.

Jerusalem

Jerusalem er noget ganske særligt for jøder, kristne og muslimer: Her stod det jødiske tempel, her blev Jesus korsfæstet, og her steg Muhammed op igennem de syv himle på
sin natlige rejse. Hver fredag vugger de ortodokse jøder i
bøn ved Grædemuren - Ha-Kotel (en del af muren omkring
Templet) som indledning til Shabbat, de kristne bærer kors
på Via Dolorosa (Den gamle Bydel) til minde om Langfredag, og på Tempelpladsen over Grædemuren holder
muslimerne deres fredagsbøn i retning af Mekka.

Jerusalem og dets forstæder ligger i Judæa-bjergene ca.
8-900 m.o.h. Byen kaldes også for Davids By, Zions Stad,
Fredens By og Den Gyldne Stad. Jerusalem er mere end
5.000 år gammel, og dens historie har været præget af utallige voldsomme og blodige erobringer pga. byens beliggenhed, religion og vand.

Kusadasi, Tyrkiet

Kusadasi er den mest veludviklede ferieby på den tyrkiske
vestkyst. I centrum finder man hyggelige gamle snoede
gader, hvor der gemmer sig alt fra historiske moskéer til
moderne forretninger. Dette er et sandt shopping-paradis,
og egnens kunsthåndværkere er vidt berømte for deres
smukke keramik og stentøj. Man kan også vælge at besøge
et af oldtidens mest fascinerende steder: den antikke ruinby
Efesus. Her møder man fortiden med templer, fontæner,
vægmalerier og marmorgader, som fortsat har spor efter de
gamle tohjulede stridsvogne

∙ Bustransport fra Sydjylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til Rom t/r på økonomiklasse
∙ Bustransfer fra lufthavn i Rom til skib i Civitavechchia t/r
∙ 12 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)

07.09.21 Bus til lufthavn fra Sydjylland og fly til Rom.
Transfer til skibet og indtjekning.
08.09.21 På havet
09.09.21 Athen (Piræus), Grækenland
- ophold fra kl. 12.30 (overnight)
10.09.21 Athen (Piræus), Grækenland - ophold til kl. 19.00
11.09.21 På havet
12.09.21 Haifa, Israel - ophold fra kl. 07.00 til kl. 22.00
13.09.21 Jerusalem, Israel - ophold fra kl. 08.00 til kl. 23.59
14.09.21 På havet
15.09.21 Rhodos, Grækenland
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
16.09.21 Kusadasi, Tyrkiet - ophold fra kl. 06.00 til kl. 15.00
17.09.21 På havet
18.09.21 Napoli, Italien - ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
19.09.21 Rom, Italien - ankomst kl. 05.00
Transfer til lufthavn, fly retur og bustransport
til Sydjylland
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:	  Odyssey of the Seas
Udarbejdet oktober 2020 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ 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
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Napoli, Italien

Det siges, at man skal ”Se Napoli og dø lykkelig”. Der arrangeres mange interessante ture i selve byen og til de fascinerende og pittoreske steder lige udenfor Napoli. Pompeji
- smukt bevaret fra Romertiden - er et oplagt udflugtsmål,
og Sorrento vil tage pusten fra enhver med sin frodighed og
sine hyggelige små gader.

16 Specialkrydstogt i det østlige Middelhav & Israel
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Panama-kanalen - fra
Californien til Florida
- inkl. 2 dage i Los Angeles

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

25. okt. - 12. nov. 2021

Dagsprogram

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

PR IS EN IN KL UD ER ER
”C LA SS IC ”-D RI KK EP AK KE
Tag med på det uforglemmelige krydstogt gennem Panama-Kanalen. Den ultimative tur, hvor
man både oplever den amerikanske øst- og vestkyst, Det Caribiske Hav, Den Mexikanske 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.

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.

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.

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 kolonistilsarkitektur 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.

Puntarenas, Costa Rica

fra kr. 29.450
fra kr. 33.610
fra kr. 39.500

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
∙ Helpension inkl. drikkepakke (Classic)
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonale på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Busrundtur i Los Angeles/Hollywood den 26.10.
∙ 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)
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

25.10.21 Bus til lufthavn og fly til Los Angeles.
Bus til hotel og indkvartering
26.10.21 Busrundtur i Los Angeles & Hollywood
27.10.21 Transport til havnen i San Diego
& indtjekning på skibet
28.10.21 På havet
29.10.21 Cabo San Lucas, Mexico
- ophold fra kl. 11.00 til kl. 18.00
30.10.21 Puerto Vallarta, Mexico
- ophold fra kl. 12.30 til kl. 20.00
31.10.21 På havet
01.11.21 På havet
02.11.21 Puerto Quetzal, Guatemala
- ophold fra kl. 09.00 til kl. 19.00
03.11.21 På havet
04.11.21 Puntarenas, Costa Rica
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
05.11.21 På havet
06.11.21 Dagstur gennem Panama-kanalen
07.11.21 Colon, Panama - ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
08.11.21 Cartagena, Columbia
- ophold fra kl. 09.30 til kl. 16.00
09.11.21 På havet
10.11.21 På havet
11.11.21 Fort Lauderdale, Florida – ankomst kl. 07.00.
Bustransport til lufthavn og hjemrejse til Europa
12.11.21 Ankomst med fly i Europa og bus retur til Danmark
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Celebrity Cruises (CC)
Skib:	  Celebrity Millenium
Udarbejdet oktober 2020 med forbehold for ændringer.

Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

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.

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. Nyd den pragtfulde natur
med de mange dyrearter. Dette er enestående – det SKAL
bare opleves.

18 Panama-kanalen - fra Californien til Florida - inkl. 2 dage i Los Angeles
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Transatlantisk krydstogt
—fra Barcelona
til Buenos Aires

SPANIEN

ATLANTERHAVET

19. nov. - 6. dec. 2021

GRAN CANARIA

BARCELONA

CARTAGENA
LANZAROTE

BRASILIEN
RIO DE JANEIRO

ARGENTINA

ATLANTERHAVET

BUENOS AIRES

Priser

Kahyt med vindue 		
Kahyt med balkon		

fra kr. 21.985
fra kr. 26.705

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

PR IS EN IN KL UD ER ER
”C LA SS IC ”-D RI KK EP AK KE

Tag væk fra stress & jag - samt det kolde Danmark. På et transatlantisk cruise kan du geare helt
ned og slappe af med spændende havne og god tid til at nyde god mad og skibets faciliteter. Denne
sejlads er uden tvivl livsnyderens favorit med mange afslappende dage, hvor skibet er til søs.

Cartagena, Spanien

Er en spansk havneby og ﬂådehavn 40 km syd for provinshovedstaden Murcia. Cartagena har knap 205.000 indbyggere. Byen har et olieraffinaderi og en del læderindustri.
Desuden findes et søfartsmuseum og et nationalmuseum
for undervandsarkæologi samt et arkæologisk museum, der
giver et indblik i byens forhistorie.

både efter Brasiliens uafhængighed i 1822 og efter indførelsen af republikken i 1889. Rio mistede sin status som
hovedstad i 1957, da den brasilianske regering besluttede at
anlægge en helt ny hovedstad i det centrale Brasilien.

Under den nuværende tyrefægterarena ligger resterne af
det romerske amfiteater. Omegnen er kendt for sine mange
slotte, således også Castillo de los Moros, der er opført på
ruinerne af en middelalderlig moské.

Rio de Janeiro har 6,3 mill. indbyggere og er en af de mest
myteomspundne storbyer. Rio er kendt og elsket som karnevalets og bossanovaens hovedstad, for pigerne og sandstrandene i Copacabana og Ipanema og fodboldstadionet
Maracanã, som hører til verdens største. Byen er Brasiliens
vigtigste turistcenter og tiltrækker årligt millioner af turister fra hele verden.

Lanzarote & Las Palmas, De Kanariske Øer

Buenos Aires, Argentina

De Kanariske Øer er en øgruppe på i alt 8 øer i Atlanterhavet, som er af vulkansk oprindelse, og en region i det sydligste Spanien. De ligger nordvest for Afrikas kyst. Navnet
kommer enten fra en nordafrikansk stamme (”Canariierne”) eller muligvis fra latin: ”Canaria”, som betyder hundeland. De Kanariske Øer har været kendt siden antikken.

Prisen inkluderer

∙ Bustransport fra Jylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til Barcelona på økonomiklasse
∙ Flyrejse fra Buenos Aires til Europa på økonomiklasse
∙ Bustransfers i Barcelona & Buenos Aires
∙ 16 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension inkl. drikkepakke (Classic) på krydstogtet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg

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

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB
Dagsprogram

19.11.21 Bus fra Jylland til lufthavn og fly til Barcelona
Transfer fra lufthavn til krydstogtskib og indtjekning.
20.11.21 Cartagena, Spanien
- ophold fra kl. 09.30 til kl. 16.00
21.11.21 På havet
22.11.21 Lanzarote, De Kanriske Øer
- ophold fra kl. 13.00 til kl. 20.00
23.11.21 Gran Canaria, De Kanariske Øer
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 15.00
24.11.21 På havet
25.11.21 På havet
26.11.21 På havet
27.11.21 På havet
28.11.21 På havet
29.11.21 På havet
30.11.21 På havet
01.12.21 Rio de Janeiro, Brasilien
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
02.12.21 På havet
03.12.21 På havet
04.12.21 Buenos Aires, Argentina
- ankomst kl. 09.00 (overnight)
05.12.21 Buenos Aires - skibet forlader efter morgenmad.
Transfer til lufthavn og fly retur til Europa
06.12.21 Ankomst Europa - og bus til Jylland
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Celebrity Cruises (CC)
Skib:	  Celebrity Silhouette
Udarbejdet oktober 2020 med forbehold for ændringer.

Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Byen er en elegant og historisk by med brede boulevarder,
prægtige palæer og chikke forretningsstrøg, som har givet
byen tilnavnet »Sydamerikas Paris«. Berømt er naturligvis
også Tangoen - og den så elskede afdøde præsidentfrue
Evita Peron, hvis gravsted besøges af titusinder hvert år.

På dette krydstogt besøger vi øerne Lanzarote med 142.000
indbyggere & Gran Canaria med knap 850.000 indbyggere.

Rio de Janeiro, Brasilien

Byen blev grundlagt i 1565 af portugisere. Afgørende for
byens historie blev, at den flygtede portugisiske kongefamilie i 1808 slog sig ned i byen, som derved blev centrum for
hele det portugisiske rige. Byen beholdt status af hovedstad
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Læs mere om rejsen på www.seadane.dk

Krydstogt i Caribien
& Panama-Kanalen

FORT LAUDERDALE

ATLANTERHAVET

27. mar. - 9. apr. 2022

Dagsprogram

CARIBISKE HAV
ORANJESTAD
COLON

CARTAGENA
PANAMA-KANALEN

Priser

PR IS EN IN KL UD ER ER
”C LA SS IC ”-D RI KK EP AK KE

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

KRALENDIJK
WILLEMSTAD

fra kr. 27.540
fra kr. 28.460
fra kr. 30.980
fra kr. 31.450
fra kr. 34.410

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

Både dykning og snorkeling er populære aktiviteter ud for
Bonaires kyst. Man vil kunne se både smukke koraller og
eksotiske, farverige fisk.

∙ Bustransport fra Sydjylland til Lufthavn t/r
∙ Flyrejse til Miami t/r på økonomiklasse
∙ Bustransfers i Miami/Fort Lauderdale
∙ 1 overnatning på mellemklassehotel i Miami
∙ 1 x morgenmad på hotel i Miami
∙ 12 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension inkl. drikkepakke (Classic)
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonale på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Curacao

Tillæg

Tag med ekspertrejseleder Karsten Schøn på et særligt krydstogt, hvor vi både besøger den sydlige
del af Caribien samt oplever den nordlige del af Panama-kanalen via de nye og større sluser.

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 turkisblåt 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 imponerende kræfter
og se de flotte klippe-formationer – eller bare tage en ”slapper” ved én af de dejlige strande.

Bonaire

Kralendijk er hovedstaden på Bonaire, og er fuld af farverige
huse i rosa, orange og limegrøn. På Bonaire kan man også
finde flamingoer, rosa strande, flotte bjerge og kasinoer.
Man må ikke gå glip af den smukke strand, Sorobon Beach,
som ligger på østsiden af Bonaire i en stor, beskyttet bugt.
Bonaire er også kendt for sine rosa flamingoer, hvor der i
parringstiden kan være op til 15.000 stk. på øen. Stedet for at
se disse flamingoer er Washington Slagbaai National Park.
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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 bygningerne 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
og lukker sig gentagne gange i løbet af dagen. Det bedste
overblik over byen får du, hvis du tager ”trolley-train” igennem byen.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB
27.03.22 Bus til lufthavn og fly til Miami
Bus til hotel og indkvartering
28.03.22 Transport til havnen i Fort Lauderdale
& indtjekning på skibet
29.03.22 På havet
30.03.22 På havet
31.03.22 Oranjestad, Aruba
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 23.00
01.04.22 Kralendijk, Bonaire
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
02.04.22 Willemstad, Curacao
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
03.04.22 På havet
04.04.22 Dagstur gennem dele af Panama-Kanalen
Colon, Panama - ophold fra kl. 17.00 til kl. 21.00
05.04.22 Cartagena, Columbia
- ophold fra kl. 12.00 til kl. 19.00
06.04.22 På havet
07.04.22 På havet
08.04.22 Fort Lauderdale, Florida – ankomst kl. 07.00
Bustransport til lufthavn og hjemrejse til Europa
09.04.22 Ankomst med fly til Europa og bus retur til Danmark
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Celebrity Cruises (CC)
Skib:	  Celebrity Edge
Udarbejdet oktober 2020 med forbehold for ændringer.

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Indrejsetilladelse til USA (ESTA)
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Panama-Kanalen

Turens absolutte højdepunkt er, når vi sejler ind i Panamakanalen via den nye sluse i nord og oplever dele af den 77
km lange 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. Nyd den pragtfulde natur med de mange dyrearter.
Dette er enestående – det SKAL bare opleves.
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Læs mere om rejsen på www.seadane.dk

Krydstogt langs den
amerikanske vestkyst
inkl. 2 dage i Los Angeles
& San Francisco

VICTORIA

1. - 14. maj 2022

STILLEHAVET

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon
Aqua Class		

Tag med ekspertrejseleder Karsten Schøn på et spændende krydstogt langs den amerikanske
vestkyst. Her får man mulighed for at opleve en lang række spændende destinationer - herunder 2
dage i både Los Angeles (før krydstogtet) og San Francisco.

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.

Santa Barbara

Byen er en meget smuk og eftertragtet badeby, som også
kaldes "Den Amerikanske Riviera". Byen lokker med sine
palmer, smukke strande, brede boulevarder og hyggelige
butikker.

Her findes meget at se og lave. De mest kendte seværdigheder er Golden Gate-broen, Alcatraz og bydelen Fishermans
Wharf. San Francisco har også verdens største Chinatown
udenfor Kina, og det er en oplevelse at slentre rundt her og
“forlade” USA I en periode. Også "Little Italy" findes her og
det er et populært restaurantområde, som ikke kun serverer
italiensk mad.

Seattle

I USA’s nordvestlige hjørne ligger denne charmerende storby.
Modsat mange andre byer kan du udforske Seattle til fods,
og mellem skyskraberne vil du mærke en afslappet stemning
og en masse unikke seværdigheder. Nyd udsigten fra byens
top: "Space Needle", eller besøg det kendte madmarked Pike
Place Market, og spis på en af de utallige restauranter, der
har gjort Seattle til et rejsemål for madelskere.

CANADA

SEATTLE
ASTORIA

USA

Priser

PR IS EN IN KL UD ER ER
”C LA SS IC ”-D RI KK EP AK KE

VANCOUVER

SAN FRANCISCO
MONTEREY
SANTA BARBARA
SAN DIEGO

fra kr. 26.540
fra kr. 27.680
fra kr. 30.110
fra kr. 30.800

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

∙ Bustransport fra Sydjylland til Lufthavn t/r
∙ Flyrejse: Udrejse til Los Angeles - Hjemrejse fra Vancouver
∙ Billettype på fly: økonomiklasse
∙ Bustransport i Los Angeles/Vancouver
∙ 2 overnatninger på mellemklassehotel i Los Angeles
∙ 2 x morgenmad på hotel i Los Angeles
∙ 10 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension inkl. drikkepakke (Classic)
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonale på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Busrundtur i Los Angeles/Hollywood den 2.5.
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB
Dagsprogram

01.05.22 Bus til lufthavn og fly til Los Angeles.
Bus til hotel og indkvartering
02.05.22 Busrundtur i Los Angeles & Hollywood
03.05.22 Transport til havnen i San Diego
& indtjekning på skibet
04.05.22 Santa Barbara, Californien
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
05.05.22 På havet
06.05.22 Monterey, Californien
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
07.05.22 San Francisco, Californien
- ophold fra kl. 08.00 (overnight)
08.05.22 San Francisco, Californien - ophold til kl. 17.00
09.05.22 På havet
10.05.22 Astoria, Oregon
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
11.05.22 Seattle, Washington
- ophold fra kl. 11.00 til kl. 21.00
12.05.22 Victoria, British Columbia (Canada)
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
13.05.22 Vancouver, Canada – ankomst kl. 07.00.
Bustransport til lufthavn og hjemrejse til Europa
14.05.22 Ankomst med fly i Europa og bus retur til Danmark
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Celebrity Cruises (CC)
Skib:	  Celebrity Millennium
Udarbejdet oktober 2020 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Indrejsetilladelse til USA (ESTA)
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

53 km fra Santa Barbara ligger byen "Solvang" - opbygget af
danske immigranter i 1911. Ganske få af indbyggerne taler
stadig dansk, men man fejrer stadig danskheden, og byen har
sin egen lille havfrue, Rundetårn og Dybbøl Mølle.

San Francisco

San Francisco er en storby, hvor man nemt kan komme
rundt inde i city. Sporvognene i byen kan bringe dig op af de
mest stejle bakker, for San Francisco er en by, der er meget
bakket.
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Generelle rejsebetingelser:

Tilmelding
Tilmelding foretages hos Seadane Travel 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
bekræftelsen/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. Sygeafbestillingsforsikring skal indbetales samtidig med depositum. Restbeløbet skal
være indbetalt senest på den dato, som fremgår af bekræftelsen på rejsen
(75-90 dage) eller samtidig med depositum, hvis rejsen bestilles indenfor
90 dage før afrejse. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt således, at man har dem i hænde senest 10-14 dage før afrejse.
Afbestilling
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på din bekræftelse/faktura: Efter betaling af depositum og indtil 60
dage før afrejse er depositum tabt. Ved annullering mindre end 60 dage før
afrejse eller ved manglende eller for sent fremmøde på afrejsedagen mistes
100 %.
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 (oktober 2020) 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 pålagt, hvis den samlede nettopris overstiger kr. 500 pr. person.
Generelle prisnedsættelser som følge af ekstraordinære prisfald på flybilletter etc. vil komme alle kunder til gode, uanset hvornår rejsen er bestilt
eller betalt.

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
Seadane Travel optræder som agent for rederier, lokale hoteller og
agenter. Seadane Travels 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.
Kundens ansvar
Kunden er forpligtet til at sørge for at medbringe gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og evt. vaccinationer. 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.
Kunden skal møde rettidigt op på de i rejseplanen eller ved anden tydelig
anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse. Man skal 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 tillæg, da omkostningerne ved at gennemføre turen med færre deltagere overstiger indtægterne. Meddelelse om
merpris / aflysning skal 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 Seadane
Travel straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler,
der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være rejsebureauet i hænde
senest 7 dage efter rejsens afslutning.
Ved uenighed mellem rejsebureauet og den rejsende vedrørende mangler
ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet. Seadane
Travel er medlem af Rejsegarantifonden (medlemsnummer 3146).
Persondata & Samtykkeerklæring
Fra den 25. maj 2018 kom der nye regler fra EU om behandling af persondata – den såkaldte Persondataforordning. Formålet med denne lov er at
styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

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

Det er vigtigt for Seadane Travel, at vi beskytter vore kunders personoplysninger, og overholder reglerne i forordningen. Læs mere om vores
privatlivspolitik på vores hjemmeside.

Oplysninger om korrekt navn i pas
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 rederi, 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 kan blive
opkrævet aktuelle omkostninger samt et gebyr på op til kr. 1.000,00.

For at Seadane Travel må anvende og videregive personlige data til f.eks.
rederier, flyselskaber, hoteller, andre samarbejdspartnere og myndigheder i forskellige lande, så kræver dette skriftligt samtykke fra hver enkelt
rejsedeltager. Der udsendes derfor – efter kundens indbetaling af slutraten
for rejsen – en samtykke-erklæringsblanket, som hver enkelt rejsedeltager
skal underskrive. Uden dette samtykke må Seadane Travel ikke videregive
og anvende kundens data, og kunden vil ikke kunne deltage i rejsen.

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.
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Uforglemmelige
Sønderborg

Design: www.reklamehuset.dk

Arrangement
Rejserne i dette program er arrangeret af Seadane Travel i samarbejde
med rederier, flyselskaber, hoteller og lokale turarrangører.

Masser af oplevelser
Lige uden for hotellets dør ligger stranden,
naturen og Sønderborg Slot. Det historiske Dybbøl
Banke, med Dybbøl Mølle og skanserne, ligger
også i gåafstand fra hotellet. Med kun 250 meter
til centrum, skal I heller ikke gå langt for at finde
butikker, caféer og shoppingcentret ”Borgen”.

Værneting og lovvalg
Værneting er retten i Sønderborg. Eventuelle søgsmål mod Seadane Travel
skal afgøres ved dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

”Vi glæder os til at byde jer velkommen”
Dorit Møller - Hoteldirektør

Strandvej 1
6400 Sønderborg
Telefon: 7442 1900
hotel@sonderborgstrand.dk
www.sonderborgstrand.dk

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

