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Oplev igen den svenske skærgård og de danske farvande ombord på
skonnerten Lilla Dan - eller deltag på en af kapsejladserne Rumregatta,
Fyn Rundt og Limfjorden Rundt
68 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S!

Rederiet J. Lauritzen A/S tilbyder igen i løbet af sommeren 2019 flere
forskellige muligheder for en anderledes og spændende ferieoplevelse ombord
på topsejlskonnerten 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.
Lilla Dan er en tomastet topsejlskonnert bygget på Ring Andersens
Træskibsværft i Svendborg i 1951, som skoleskib til rederiet J. Lauritzen A/S.
Skibet har en professionel besætning på fire mand og plads fra 12 til 16
overnattende gæster - dog afhængigt af fartsområdet.
Forhold ombord:
Deltagerne ligger i faste køjer på samme banje (fællesrum). Banjen fungerer
også som opholdsrum. Et baderum og to toiletter findes på dækket.
Deltagerne bliver delt op i vagthold, som i samarbejde med besætningen fører
skibet. Alle deltager under vejledning af besætningen i skibsarbejdet ombord
som f.eks.; rortørn, sejlsætning, sejlmanøvrer, kabystørn, rengøring og
bakstørn efter en fastlagt vagtplan. Der gås to-skiftevagt ved eventuel
natsejlads.
Afhængig af togternes sammensætning og formål, indeholder togterne både
teori i sejlads med en skonnert samt forskellige sejlmanøvrer.
Der forventes ingen sejlerfaring for at kunne deltage i de nedenstående togter
– herunder også kapsejladserne.
Sejladsplanlægning:
Togterne planlægges dag for dag under hensyntagen til vejr- og vindforhold på
det aktuelle tidspunkt, men i det område som er beskrevet under togterne.
Afgangs- og ankomsthavn dog i.h.t. den nedenstående sejlplan for de enkelte
togter.
På kapsejladserne ligger programmet dog fast uanset vejr og vind.
•
•
•

Prisen for et togt er inkl. skibskost, men ekskl. drikkevarer
Halv pris for børn under 12 år
De enkelte togter gennemføres kun, hvis der er et tilstrækkeligt antal
tilmeldinger
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TOGT 0
Rum Regatta (Kapsejlads): 6 dage med afgang fra København onsdag d. 29.
maj kl. 18:00. Afslutning i København mandag d. 3. juni kl. 12:00.
Sejlads igennem Grønsund og Storstrømmen eller syd om Gedser til Sønderborg.
Fredag fra Sønderborg kapsejlads til Flensborg og lørdag Rum Regatta – og
derefter retur til København.
Pris pr. voksen deltager kr. 4.550,TOGT 1
Skærgårdstogt 1: 8 dage med afgang fra København lørdag d. 29. juni kl.
16:00. Afslutning i Uddevalla lørdag d. 6. juli kl. 12:00.
Der er bus og togforbindelse mellem København og Uddevalla.
Sejlads over Kattegat til skærgården omkring Göteborg, via Marstrand og andre
udvalgte haven, nord om Orust via Bassholmen og med evt. afslutning på
Havstensklippen inden ankomst til Uddevalla.
Pris pr. voksen deltager kr. 6.650,-
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TOGT 2
Skærgårdstogt 2: 7 dage med afgang fra Uddevalla søndag d. 7. juli kl. 16:00.
Afslutning i Uddevalla lørdag d. 13. juli kl. 12:00.
Der er bus og togforbindelse mellem København og Uddevalla.
Sejlads igennem skærgården nord for Uddevalla, via Sotekanalen, Bovallstrand
Hamburgsund og mod Kosterøerne - og retur til Uddevalla.
Pris pr. voksen deltager kr. 6.150,-

TOGT 3
Skærgårdstogt 3: 7 dage med afgang fra Uddevalla søndag d. 14. juli kl.
16:00. Afslutning i Bogense lørdag d. 20 juli kl. 12:00.
Der er bus og togforbindelse mellem København og Uddevalla.
Sejlads igennem skærgården syd for Uddevalla, Käringön og andre udvalgte
havne og naturhavne nord for Göteborg - og syd på over Kattegat til Bogense.
Pris pr. voksen deltager kr. 6.150,-
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TOGT 4
Fyn Rundt - (Kapsejlads): 7 dage med start i Bogense søndag d. 21. juli kl.
16:00. Afslutningsfest i Faaborg fredag d. 26. om aftenen for alle sejladsens
besætninger/gæster. Afmønstring lørdag d. 27. juli kl. 12:00 i Faaborg.
Sejlplan for kapsejlads:
22. juli Bogense - Fredericia
23. juli Fredericia - Assens
24. juli Assens - Sønderborg
25. juli Sønderborg - Marstal
26. juli Marstal - Faaborg
Der er mulighed for at deltage i enkelte dagssejladser. For enkeltdagsdeltagere
vil det kun være muligt at overnatte, såfremt hele togtet ikke er fuldtegnet.

Pris pr. voksen deltager kr. 6.150,Pris pr. deltager for enkelt dag kr. 900,TOGT 5
Sydhavet Rundt: 7 dage med afgang fra Faaborg søndag d. 28. juli kl. 16:00.
Afslutning i København lørdag d. 3. august kl. 12:00.
Sejlads i farvandet syd for Fyn. Anløb af forskellige havne som Marstal,
Ærøskøbing, Lyø, Drejø eller udvalgte smukke ankerpladser i øhavet. Retur til
København via Smålandsfarvandet syd for Sjælland - og måske et anløb af Vejrø
eller Fejø.
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TOGT 6
Limfjorden Rundt - (Kapsejlads): 7 dage med afgang fra Ålborg mandag d.
9. september kl. 12:00 til Løgstør. Fællesspisning med de andre skibes
besætninger/gæster i alle havne. Kapsejladsen slutter i Skive lørdag d. 14.
september kl. ca. 16:00, hvor der vil blive holdt en afslutningsfest for alle
sejladsens besætninger/gæster om aftenen. Afmønstring søndag d. 15.
september kl. 10:00 i Skive eller kl. ca. 18:00 i Ålborg.

Sejlplan for kapsejlads:
9. september Ålborg - Løgstør (uden for kapsejladsen)
10. september Løgstør - Thisted
11. september Thisted - Struer
12. september Struer - Nykøbing
13. september Nykøbing - Fur
14. september Fur - Skive
Der er mulighed for at deltage i enkelte dagssejladser. For enkeltdagsdeltagere
vil der kun være mulighed for overnatning, såfremt hele togtet ikke er
fuldtegnet.
Pris pr. deltager kr. 6.150,Pris pr. deltager for enkelt dag kr. 900,-
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Tilmelding til togterne:
De Forenede Sejlskibe I/S,
c/o CAH, Toldbodgade 31, 5. sal.
DK-1253 København K
☎ 30 50 60 90

Marianne Aggergaard
☎ 30 50 60 90 - e-mail: info@deforenedesejlskibe.dk

Forespørgsler omkring togtet kan gøres hos:
Kaptajn Jesper Hjorth Johansen
☎ 23 38 14 86 - e-mail: lilladan@deforendesejlskibe.dk

Via denne adresse kan du gå ombord i skibet for et nærmere kig!
http://www.deforenedesejlskibe.dk/galleri/kig-om-bord/

Plan over Lilla Dan
”Under dæk”
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Ret til ændringer forbeholdes
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