
Cabin Charter er en uges cruise i luksus-katamaranen ”Super 

Trouper” med erfarent skipperpar, fuld forplejning og eneståen-

de oplevelser af Danmark fra søsiden. 
 

Du kan booke dig ind i sommerferie-ugerne 26-30 og nyde  

Danmarks dejligste øer og kyster ombord på en Fountaine 

Pajot Saona 47 katamaran.  
 

Vi udlejer to separate dobbeltkahytter med eget toilet og bad, 

hvor I kan være helt private, når det passer jer.  

Fuld forplejning indebærer tre daglige hovedmåltider, mellem-

måltider med snacks, frugt m.m. Der er drikkevarer til alle målti-

der, vin, øl og vand, alt efter, hvad I har mest lyst til. Vi serverer 

gerne en drink eller to i løbet af dagen, hvis I kunne tænke jer 

det. I kommer ikke til at mangle noget. 
 

Der lægges stor vægt på god mad. Vi bruger friske og gerne 

lokale råvarer fra de øer og havne, vi besøger undervejs. Vi ta-

ger i øvrigt hensyn til jeres kostpræferencer/allergener m.m. 

 

Skipperpar: 

Vi er et ægtepar fra København, der har årelang erfaring med 

at sejle tursejlads i danske og internationale farvande. Vi er 

begge to uddannede med Yachtskipper af 1. grad. 
 

Som sejlere er vi begge meget betagede af det maritime liv. Vi 

elsker friheden på havet og de mange oplevelser og overra-

skelser, man altid får, når man besøger nye og kendte steder. 
 

Igennem mange år har vi sejlet med vores børn, og ofte har vi 

valgt fjernere destinationer som fx Holland, Helgoland, Rügen, 

Ålandsøerne og Gotland.  

Desuden har vi sejlet i både Middelhavet og Atlanten.  

Vi har fået utroligt mange spændende oplevelser på turene. Ofte har vi rejst med venner og familie, som vi har nydt at 

kunne dele oplevelserne med.  
 

Selvom vi ved og prioriterer, at det skal være sikkert at sejle, så er det også rigtigt vigtigt for os, at det bliver en sjov og 

hyggelig tur, hvor I kan få opfyldt jeres ønsker for en spændende og mindeværdig uge. 
 

Vi glæder os til at lade jer opleve, hvordan fantastisk det er at sejle og leve på en katamaran. 

Flemming Isabel 



Vi planlægger uge-sejladsen efter vores mange egne erfaringer med lokalområdet og efter de aktuelle vind- og vejrfor-

hold, men vi er også meget modtagelige for jeres eventuelle ønsker. Vi starter altid med at afstemme ønsker og for-

ventninger, når vi planlægger ugen. 

 

Togterne tager udgangspunkt i Fredericia, som ligger centralt i Danmarks bedste og smukkeste sejlerfarvand. 

Turforslag: 
 
Sydfyn 

Sejlernes paradis er de sydfynske øer. Vi sejler under broerne i Middelfart og 

gennem det smukke Lillebælt mod det sydfynske. Øerne ligger her med hver 

deres særpræg og historier som perler på en snor. Her er rigtig mange gode 

ankerpladser og skønne strande. Øerne byder på masser af lokale aktiviteter i 

sommerperioden, og der er altid mulighed for spændende ture på øerne, hvor 

man kan fordybe sig i den lokale historie og natur. 

 

Farvandet omkring Samsø 

Samsø er en umådeligt driftig og spændende ø at besøge. Her kan I leje cykler 

eller gå nogle dejlige ture. Her kan man både opleve den megen leben omkring 

byerne og nyde den fredfyldte natur med rigt fugle- og dyreliv. Både nord og syd 

for Samsø ligger de skønneste øer og vige, der hver især byder på herlige natur-

oplevelser. Vi kan også besøge nogle af de større byer, som byder på et væld af 

sommeraktiviteter. 

 

Har I specifikke ønsker til noget, I gerne vil besøge, så lad os se på det.  

Det meste kan lade sig gøre:-) 

Får I lyst til at prøve kræfter med SUP, har vi også 2 stk. paddleboards med om bord. Endvidere er der gummibåd med 

motor. Der findes redningsveste, sengelinned og håndklæder ombord, så I skal kun medbringe tøj og toiletgrej. 

 

Har I lyst til at høre mere, så kontakt os:  

 

Flemming Stenak, tlf.: 20837984, mail: flemming@dancharter.dk   

Isabel Mossing, tlf.: 26220034, mail: isabel@dancharter.dk 

 

Se flere billeder og book jeres uge på dancharter.dk 

 

Båden er i øvrigt røgfri. 

 

Pris: kr. 15.000,- pr. person v. fire personer. Mulighed for opgradering til ”Owners cabin” for kr. 2.000,- pr. person. 
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