
Juli August
1.    Sørøvertur og solnedgangstur
2.    Sørøvertur og solnedgangstur
6.    Hygge og sejlads og Sørøvertur
8.    Sørøvertur og solnedgangstur
9.    Sørøvertur og solnedgangstur
10. Badetur ved Æbelø
11. Badetur ved Æbelø
13. Hygge og sejlads og Sørøvertur
14.  Endelave
15.  Sørøvertur og solnedgangstur 
16.  Sørøvertur og solnedgangstur
18.  Samsø
20.  Hygge og sejlads og Sørøvertur
21.  Samsø
22.  Sørøvertur og solnedgangstur
23.  Sørøvertur og solnedgangstur 
25.  Samsø
27.  Hygge og sejlads og Sørøvertur
29.  Sørøvertur og solnedgangstur
30.  Sørøvertur og solnedgangstur

3.    Hygge og sejlads og Sørøvertur 
5.    Sørøvertur og solnedgangstur
6.    Sørøver og solnedgangstur
7.    2 x Hygge og sejlads  
        og solnedgangstur
8.    2 x Hygge og sejlads  
        og solnedgangstur 
10.  Sørøvertur og solnedgangstur
13.  Sørøvertur og solnedgangstur
20. Solnedgangstur
27. Solnedgangstur

SEJLPLAN 2021

KALENDER

Book også skibet
 til familien eller 

firmafesten  

Se mere på 
mscastor.dk

Ring 6481 2044

Se vores spændende sejlplan, og tag med på vores helt fantastiske sejlture.
Book en sørøvertur, en solnedgangstur og meget andet.

Velkommen ombord!



Tirsdage, torsdage og 
fredage fra d. 1. juli - 13. aug. 

 
Oplev Æbelø fra søsiden, når der 
kastes anker ud for øen, mens i 
nyder den flotte udsigt og den 
lækre mad. Prisen er inkl. en let 
anretning samt 1 øl/og snaps. 

 
Kr. 260,- voksen/kr. 210,- barn

Solnedgangstur Hygge og sejlads Samsø

Tirsdage fra d. 6. juli - 27. juli  
Lørdag d. 7. og søndag d. 8 aug. 

 
Kom med ud på en hyggelig  

sejlads, hvor I ser Bogense fra havet 
imens I nyder kaffen og kagen

 ombord på det gamle skib Castor.

 
Kr. 170,- barn/voksen

Søndag d. 18., onsdag d. 21. og 
søndag d. 25. juli 

 
Ta’ på en hyggelig dagstur, og 

spil golf eller slappe af på Samsø. 
Afgang fra Bogense kl. 8.30 - 
Afgang fra Samsø (Kolby Kås) 
kl. 15.45. sejlturen varer ca. 3,5 

timer hver vej.  
 

Kr. 185,- voksen/kr. 135,- barn

Lørdag d. 10. og  
søndag d. 11 juli

MS Castor sejler mod den øde ø 
Æbelø og ligger til tæt på øen, 
og her får I den unikke mulighed 
for at springe i havet og tage en 

svømmetur.

Kr. 340,- barn/voksen

Badetur ved Æbelø� Skal din næste fest være på MS Castor?

Invitetere dine gæster på en maritimoplevelse 
 

Få en helt unik oplevelse ombord på Castor med lige netop dem, du holder af. Vi 
skaber de bedste rammer for, at I får den bedste sejltur, der passer til jeres ønsker. 
Ombord på skibet har I bl.a. mulighed for at lære at sætte sejl (det kræves at I 

deltager aktivt i denne aktivitet, fordi der skal mange folk til), tage på svømmetur, 
fiske fra skibet, holde børnefødselsdag, hvor I har mulighed for at booke en sød 

pirat til turen m.m . Der er masser af muligheder, og det er kun fantasien, der sætter 
grænser.

Læs mere på mscastor.dk

Sørøvertur

Endelave

Tirsdage, torsdage og 
fredage fra d. 1. juli - 13. aug. 

 
O’høj! Ta’ med piraten ud for at 
kapre et skib, og ta’ på jagt efter 
den forsvundne sørøverskat!  

Undervejs får alle tapre sørøver 
“rom” og “beskøjter”.  

 
Kr. 170,- barn/voksen

Onsdag d. 14. juli
 

Turen starter med en 2-timers 
guidet tur i en overdækket 

prærievogn. Herefter er der tid til 
at opleve øen på egen hånd. Turen 
hver vej tager 3 timer. Afgang fra 

Bogense kl. 8.30 - retur fra  
Endelave kl. 15.45.

 
Kr. 335,- voksen/kr. 235,- barn


