Feriesejladser 2012
Oplev det danske ørige eller den svenske
skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan
Skonnerten
Lilla Dan

Sejladsen bliver tilrettelagt under hensyntagen til både unge
og ældre, og der sejles hovedsageligt i dagtimerne. Aldersgrænsen for børn er fra 5 år - men der
kan aftales andet med skibets
kaptajn.

Deltagerne ligger i 16 faste køjer
på samme banje (fællesrum).
Banjen fungerer også som opholdsrum. Et baderum og to toiletter findes på dækket.

Prisen er inkl. skibskost men
ekskl. drikkevarer. Halv pris for
børn under 12 år.
De enkelte togter gennemføres
kun, hvis der er et tilstrækkeligt
antal deltagere.

TOGT 1-LILLA
Afgang fra København lørdag d. 30. juni kl. 12:00.
Afslutning i Stockholm lørdag d. 7. juli kl. 12:00.
Sejlads gennem Østersøen evt. via Bornholm, Christiansø, Kalmar og langs den østsvenske kyst med anløb af udvalgte naturhavne og havne i den stockholmske skærgård.
Pris pr. voksen deltager: 6.300 kr.

TOGT 2-LILLA
Afgang fra Stockholm søndag d. 8. juli kl. 16:00.
Afslutning i Kalmar lørdag d. 14. juli kl. 12:00.
Sejlads igennem den stockholmske skærgård med anløb af udvalgte naturhavne, havne
og ned langs Øland til Kalmar.
Pris pr. voksen deltager: 5.900 kr.

TOGT 3-LILLA
Afgang fra Kalmar søndag d. 15. juli kl. 16:00.
Afslutning i Kerteminde lørdag d. 21. juli kl. 12:00.
Sejlads langs den sydøstsvenske kyst med anløb af udvalgte havne som Karlskrona, Simrishamn via Christiansø eller andre bornholmske havne og igennem Storstrømmen til Kerteminde.
Pris pr. voksen deltager: 5.900 kr.

TOGT 5-LILLA
Afgang fra Svendborg søndag d. 29. juli kl. 16:00.
Afslutning i København lørdag d. 4. august kl. 12:00.
Sejlads til havne i det sydfynske som f.eks. Marstal, Ærøskøbing, Rudkøbing; igennem
Storstrømmen og Grønsund via f.eks. Klintholm; rundt Møns Klint til København..
Pris pr. voksen deltager: 5.900 kr.

TOGT 6-LILLA
Limfjorden Rundt (kapsejlads)
Afgang fra Aalborg mandag d. 10. september kl. 13:00.
Afslutning i Skive søndag d. 16. september kl. 10:00 eller i Aalborg ca. kl. 18:00.
Sejlplan for kapsejladsen:
10. september Aalborg - Løgstør (uden for kapsejladsen)
11. september Løgstør - Thisted
12. september Thisted - Struer
13. september Struer - Nykøbing Mors
14. september Nykøbing Mors - Fur
15. september Fur - Skive.
Fællesspisning med de andre skibes besætninger/gæster i alle havne. I Skive holdes der
afslutningsfest for deltagerne.
Pris pr. deltager: 5.900 kr.
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