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Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017  
 
Rejseinformation  
 
Rejse for Astronomisk Selskab www.astronomisk.dk og  
Amatør-Astronomisk Forening www.aaf.dk  
Rejse til USA fra d. 16.8.2017 – 22.08.2017 
Rejseidentifikation: SRKS1701-1 
Dato: 21.08.2015 

 

 
 



 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Sinex Rejser ApS Trondhjemsgade 11 parterre  2100 København Ø 
Telefon: +45 33882266 Telefax: +45 33882269 e-Mail: rejser@sinex.dk web: www.sinex.dk 

CVR-nr.: 27923445 Medlem af Rejsegarantifonden  Medlem af Danmarks Rejsebureauforening 

Forord til Solformørkelsesrejsen til USA 20170821 
v. Knud Strandbæk 

Den totale solformørkelse i USA, den 21. august 2017 

  
I forbindelse med denne totale solformørkelse har jeg gennem nogen tid planlagt en rejse, således at 
vi kan få de bedste betingelser for at opleve denne, men samtidigt får mulighed for at opleve 
smukke og spændende dele af  USA til de bedste priser, selv om det sidste har været meget svært, 
da man virkelig har skruet priserne op ved en sådan begivenhed, da man af erfaring ved, at mange 
vil strømme til de bedste steder for at få de størst mulige oplevelser og de bedste betingelser for at 
optage optimale fotos mv. af selve solformørkelsen udover selve den fantastiske oplevelse!  
Jeg har søgt yderligere oplysninger hos mine bekendte blandt meteorologer og astronomer i USA. 
Disse rejser har jeg planlagt og udført for Astronomisk Selskab og Amatør-Astronomisk Forening 
siden 1973.  
  
Jeg har valgt et område mellem Rexburg og Idaho Falls i staten Idaho som observationsområde for 
selve formørkelsen. Det ligger tæt på Yellowstone NP, som vi skal besøge, men selve parken ligger 
uden for det totale formørkelsesspor.  
  
Jeg har bedt Sinex Rejser, som vi har haft særdelses gode erfaringer med, om at stå som teknisk 
rejsearrangør – ikke mindst, da vi i 2009 var til den totale solformørkelse i Kina med 220 
medlemmer/gæster nær Shanghai. Af disse tog 65 senere med til en tur til Tibet.  
  
Vi har aftalt, at vi giver deltagerne 3 tilbud, som kan kobles sammen til en stor rundrejse, da der 
givetvis er nogle, der ikke kan få USA-rejsen til at passe med sommerferie, men som forhåbentligt 
kan få dage fri til selve formørkelsen og turen til Yellowstone N.P. 
  
Der vil så til denne basistur kunne tilføjes en tur via Salt Lake City, Utah til Arizona med besøg på 
Lowell Observatoriet med et fint Visitor-center. Det var her Clyde Tombaugh i 1930 fandt 
dværgplaneten Pluto.  Herefter besøg ved Meteor Crater (også kaldt Barringer Crater efter en 
falleret mineraljæger). Der var her Apollo-astronauterne blev trænet inden turen gik mod Månen. 
Endvidere besøg ved Grand Canyon mm. over Colorado floden til California. Her besøges 
observatorierne på Mount Palomar og Mount Wilson, og der tilknyttes byrundtur i Los Angeles, 
Hollywood og Beverly Hills. 

Der kan efter dette tilbydes en flot rundtur i San Francisco og omegn. 

 Vi har med dette søgt at kunne tilbyde en spændende rejse til USA – for at kunne opleve en total 
solformørkelse, men samtidigt at kunne give rejsen et fantastisk astronomisk indhold og tilføje 
rejsen et indhold af oplevelser, som man skal opleve, når man besøger denne vestlige del af USA. 

Vi kan supplere med individuelle rejser til disse rundture – dels før eller bagefter - tilpasset 
rejsedeltagernes helt personlige ønsker. Disse tilsluttende individueller bedes aftalt med Sinex 
Rejser.  
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Tilmelding hos: 
 
Sinex Rejser ApS Tel.: +45 33 88 22 66 
Vesterbrogade 14 A, 1. Fax: +45 33 88 22 69 
1620 København V e-mail:rejser@sinex.dk 
Danmark www.sinex.dk 
  
Yderligere oplysninger: 
Knud Strandbæk 
Agerland 11, 6091 Bjert 
Tlf.: 7631 1000 – mobtel.: 4040 3700 
E-mail: knud@strandbaek.net eller 
knud@stella-nova.net 
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Sinex Rejser 
Det er med stolthed at Sinex Rejser kan præsentere og tilbyde denne rejse nr. 1 til solformørkelsen i 
USA, der vil finde sted d. 21. august 2017. 
Sinex Rejser har tidligere arrangeret rejse til en solformørkelse for Amatør-Astronomisk Forening. 
Det var rejsen til Den længste solformørkelse i dette århundrede i 2009. 
Den gang havde Sinex rejser fornøjelsen at bringe 220 deltagere til området omkring Shanghai i 
Kina. 
Vi håber at det arrangerede program vækker interesse 
Vil de vide mere om Sinex Rejser, er de velkommen på vores hjemmeside www.sinex.dk 
                                                                                 

 
Arrangementsoversigt  – Solformørkelse i USA 2017        
 
Dag 1 – onsdag d. 16.08.2017      
København – Salt Lake City (middag inkluderet) 
 
Afrejse med Scandinavian Airline SK943 kl. 15:40 til 
Chicago. 
Ankomst til Chicago O’Hare Airport kl. 17:40 
Transfer til United Airlines UA6449 til Salt Lake City med 
afgang kl. 19:10 
Ankomst til Salt Lake City kl.21:49. 
Modtagelse i lufthavnen og kørsel til hotellet 
Check in 
Sen middag 
Hotel: Crystal Inn & Suites Salt Lake City 
http://www.crystalinnsaltlake.com/ 
 
Dag 2 – torsdag d. 17.08.2017      
Salt Lake City (morgenmad inkluderet) 
 
Morgenmad på hotellet 
Byrundtur i Salt Lake City. 
Stop undervejs ved en restaurant for at spise en frokost 
(ikke inkluderet) 
Inkluderet: Temple Square, Salt Lake Tabernacle organ, 
museet og computer værelset med adgang til slægtsdata. 
Forbi Salt Lake Mormon Temple (Museum), stop og 
fotosession. 
Tilbage til hotellet 
Hotel: Crystal Inn & Suites Salt Lake City 
http://www.crystalinnsaltlake.com/ 
 
Dag 3 – fredag d. 18.08.2017      
Salt Lake City –Yellowstone West National Park (morgenmad og middag inkluderet) 
 
Tidlig morgenmad. 
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Kørsel kl. 08:30 mod West Yellowstone National Park. 
645 km. 
Turen går forbi Logan Pass og Bear Lake 
Stop for frokost ved Fast Food sted (mad ikke inkluderet). 
Ankomst sidst på eftermiddagen til Yellowstone. 
Check in 
Middag 
Hotel: Brandon Iron Inn 
http://vacationyellowstone.com/ 
 
Dag 4 – lørdag d. 19.08.2017      
Yellowstone West National Park (morgenmad inkluderet) 
 
Morgenmad på hotellet. 
Hel dags udflugt i Yellowstone National Park 
Tur til Upper og Lower Loop.  
Der er stop ved, Mammoth Hot Springs, the Grand Canyon 
of the Yellowstone, the Old Faithful Geyser og Norris Hot 
Springs. 
Sidst på dagen returneres til hotellet. 
Hotel: Brandon Iron Inn 
http://vacationyellowstone.com/ 
 
Dag 5 – Søndag d. 20.08.2017      
Yellowstone West National Park - Idaho Falls (morgenmad og middag inkluderet) 
 
Efter morgenmad på hotellet, kørsel fra Yellow Stone Park, 
via Rexburg til Idaho Falls i Idaho. 
Turen tager ca. 3 timer og 20 minutter 
162 km. 
Ankomst til Idaho Falls. 
Ankomst midt på eftermiddagen. 
Check in på hotellet. 
Herefter er det muligt at køre ca. 40 kilometer nordpå til området omkring Thornton og Snake 
River, for at finde bese det bedst egnede sted til at 
observere solformørkelsen. 
Middag. 
Hotel: Best Western Cotton Tree Inn 
http://bestwesternidaho.com/hotels/best-western-plus-
cottontree-inn-idaho-falls 
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Dag 6 – Mandag d. 21.08.2017      
Idaho Falls (morgenmad og middag inkluderet) 
 
Tidlig morgenmad. 
Kørsel til observationsstedet 
Solformørkelsen er imellem 10:15 og 12:58 
Sammenpakning og fejring. Tilbage til Idaho Falls. 
Resten af dagen til eget brug. 
Middag 
Hotel: Best Western Cotton Tree Inn 
http://bestwesternidaho.com/hotels/best-western-plus-
cottontree-inn-idaho-falls 
 
Dag 7 – Tirsdag d. 22.08.2017      
Idaho Falls – Salt Lake City – Chicago   (morgenmad inkluderet) 
 
Tidlig afgang fra Idaho Falls for at køre til Salt Lake City (4 timer og 30 minutter) 
345 km 
Ankomst til Salt Lake city Lufthavn omkring kl. 13:30. 
Denne rejse nr. 1 slutter med at der flyves tilbage til Danmark. 
Afgang med United Airlines UA6227 til Chicago kl. 15:27 
Ankomst til Chicago O’Hare Airport kl. 19:37 
Skift til SAS SK944 til København med afgang kl. 22:05. 
 
Dag 8 – Onsdag d. 23.08.2017      
København    
Ankomst med SK944 kl. 13:20 i Kastrup Lufthavn 
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Flyrejse til og fra USA 
 

1. Flyvning med Scandinavian Airlines og United Airlines fra København 
via Chicago til Salt Lake City, 14 timer og 9 minutter 

2. Flyvning med United Airlines og Scandinavian Airlines fra Salt Lake 
City via Chicago til København, 14 timer og 30 minutter 

3. Flyrejse forgår på SAS Go klasse, 1 stk. bagage 23 kg 
 
 
  2  SK 943 S 16AUG 7 CPHORD HK1       3  1540 1740   343 E 0 M                  
     DOCS MANDATORY FOR PSGRS TRVL                                               
     TO FROM AND WITHIN USA                                                      
     SEE RTSVC                                                                   
  3  UA6449 E 16AUG 7 ORDSLC HK1       2  1910 2149   E7W E 0 G                  
     ADV PAX FLT ARRIVES TERMINAL-1                                              
     ADV PAX FLT DEPARTS TERMINAL-2                                              
     OPERATED BY-SKYWEST DBA UNITED EXPRESS                                      
     OPERATED BY SUBSIDIARY/FRANCHISE                                            
     SEE RTSVC                                                                   
  4  UA6227 L 22AUG 5 SLCORD HK1       7  1527 1955   739 E 0 F                  
     ADV PAX FLT ARRIVES TERMINAL-1                                              
     ADV PAX FLT DEPARTS TERMINAL-7                                              
     SEE RTSVC                                                                   
  5  SK 944 K 22AUG 5 ORDCPH HK1       5  2205 1320+1 343 E 0 M                  
     DOCS MANDATORY FOR PSGRS TRVL                                               
     TO FROM AND WITHIN USA                                                      
     SEE RTSVC  
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Pris standard pakke   (opgivne priser er 2015 priser, og det må påregnes at der 
vil ske en prisstigning når 2017 priserne kendes, skønnet 6%) 
 
 

Pris pr. Person i delt dobbeltværelse: Kr. 16.250,00    
Enkeltværelsestillæg (pr. person): kr. 3.500,00  
 
Prisen inkluderer 
  
 

 • Flyrejse København – Salt Lake City t/r via 
Chicago, med SAS og United Airlines i 
økonomiklasse 

• Turarrangement med entre som beskrevet i 
programmet 

• 6 overnatninger i delt dobbeltværelse med 
morgenmad på angivne hoteller. 

• 4 x middagsmad (3 retters menu) 
• Lokal guide i forbindelse med udflugter, Salt Lake 

City og Yellowstone Park 
• Kørsel i egen bus med egen chauffør (bus med air 

condition), 55 personers bus 
• Kendte skatter og afgifter betalt 

 
 
Prisen inkluderer ikke 
  

 
 
      

 • Afgift for at søge om indrejse i USA 
• Evt. vaccinationer og medicin 
• Rejse- og afbestillingsforsikring 
• Drikkevarer 
• Forbrug af service på hoteller, såsom minibar, 

telefoni, afgift til internet (hvis gebyr), tøjvask 
mm. 

• Enkeltværelsestillæg 
• Drikkepenge til turledere og chauffører 
• Egne arrangementer 
• Overvægt ved flyrejser i henhold til 

luftfartselskabers regler 
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Hotel oversigt 
 
Salt Lake City 
Hotel: Crystal Inn & Suites Salt Lake City 
http://www.crystalinnsaltlake.com/ 
 
Yellowstone National park 
Hotel: Brandon Iron Inn 
http://vacationyellowstone.com/ 
 
Idaho Falls  
Hotel: Best Western Cotton Tree Inn 
http://bestwesternidaho.com/hotels/best-western-plus-cottontree-inn-idaho-falls 
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Forbehold 
 
  

  • Prisen gælder for 25+ deltagere på turen. Der skal beregnes 
et nyt tilbud for gruppen hvis under 25 deltagere. 

• Priserne er opgivet i 2015 priser, og det må forventes at 
prisen for rejsen vil blive korrigeret når 2017 priser er kendte. 

• Ændring af indkøbsforhold 
• Ændringer i programmet afledt af seværdigheders åbningstid 

samt evt. lukning pga. renovering 
• Ændring af afgifter og skatter 
• Kursændringer samt prisstigninger der ligger udenfor Sinex 

Rejsers indflydelse 
• Vejrforhold 
• Gæsters fysiske formåen 
• Akut opståede situationer der nødvendiggør en ændring af 

programmet 
 
 
Bemærkninger  
 
  

  • Helbredsbetingelser: Deltagere er ansvarlig for deres egen 
helbredssituation og må i tvivlstilfælde konsultere egen læge 
forud for afrejse. Derudover er deltagerne ansvarlig for egen 
vaccination og bør spørge egen læge om korrekte 
vaccinationer i henhold til de områder der besøges under 
turen 

• Rejsedokumenter: Alle rejsedeltagere må være i besiddelse af 
et gyldigt pas, der skal have en udløbsdato der rækker et ½ 
år videre end fastlagt hjemrejsedato.  

• Bagageregler: Der henvises til luftfartselskabernes egne 
oplysninger om medbragt bagage 

  
 
Ud over de ovennævnte punkter kan man finde almindelige betingelser på Sinex Rejsers 
hjemmeside www.sinex.dk. 
 
Sinex Rejser Takker for i valgte os til at give tilbud på jeres rejse. 
Det er med fornøjelse vi fremsender nærværende tilbud, og håber det er som forventet. 
Spørgsmål og uklarheder kan besvares ved henvendelse til vort kontor på telefonnummer 33882266, 
ved at sende en mail til rejser@sinex.dk, eller ved at sende en mail til den sagsbehandler fra hvem 
tilbuddet er modtaget. 
 
Med venlig hilsen 
Sinex Rejser 
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Bestilling: 
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum DKK 2000 + evt. afbestillingsforsikring er rettidigt modtaget. Med 
indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret de skriftligt meddelte og/eller de i medsendte 
katalog oplyste vilkår for rejsen. Stemmer den modtagne ordrebekræftelse ikke overens med det bestilte, skal der 
straks rettes henvendelse til Sinex Rejser. Er depositum ikke indbetalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen. Dog 
anmodes der om at Sinex Rejser kontaktes, såfremt rejsen ikke ønskes. 
Bestilling Fly og Hotel: 
Individuelle bestillinger Fly og Hotel, vil i tilbuddet indeholde en tilbud gældende til dato. Accepteres tilbuddet, er det 
forudsat, at indbetaling af det fulde beløb for rejsen er gjort senest på denne dato. Vil fremgå af fremsendte faktura 
Flybilletter 
Indeholder tilbuddet individuelle flybilletter, vil der være en udstedelsesfrist for tilbudte flybilletter. Det forudsættes at 
flybilletter er betalt inden udstedelse, og der vil derfor blive fremsendt faktura for billetter således at indbetaling kan 
indgå til Sinex Rejser forud for udstedelse af flybilletter. 
Er indbetaling for flybilletter ikke indgået til Sinex Rejser forud for udstedelse af billetter, udstedes billetter ikke og den 
tilbudte pris for flybilletter er ikke gældende længere. Ønsker man at fastholde flyrejsen skal en ny booking foretages. 
Herved kan den tidligere tilbudte pris ændre sig. 
Slutbetaling: 
Depositum forfalder til betaling 48 timer efter modtagelse af faktura. Flybilletter betales forud for udstedelse. Dato for 
indbetaling af beløb for flybilletter vil fremgå af tilbud. Restbeløb forfalder til betaling 70 dage før afrejse. Hvis rejsen 
bestilles senere end 70 dage før afrejse, forfalder hele beløb til betaling 48 timer efter modtagelsen. 
Indbetaling: 
Check, Dankort, Kontant eller Bankoverførsel (husk at oplyse faktura nr.).  De fleste Kreditkort kan benyttes på 
Sinex Rejsers kontor. Der tillægges et gebyr på 1,25% af beløbet ved brug af kreditkort. 
Aflysning: 
Sinex Rejser har ret til at aflyse rejsen af følgende årsager: Katastrofer, krigshandlinger, uroligheder, strejke og 
lignende i hvilke tilfælde Sinex Rejser er forpligtet til snarest at underrette de tilmeldte rejsedeltagere. Såfremt der 
ikke er den fornødne tilslutning, så er rejsearrangøren berettiget til at aflyse indtil 21 dage før afrejse, hvorefter det 
fulde beløb refunderes. 
Prisændringer: 
Rejsearrangøren er berettiget til at fremsende opkrævning på prisforhøjelse i tilfælde af stigende transport og 
indkvarteringsomkostninger samt ændrede valutaforhold.  
For grupperejser skal gyldig prisforhøjelse skal være kunden i hænde senest 21 dage før afrejse. Såfremt forhøjelsen 
er større end 10 %, er kunden berettiget til at hæve handlen og få det fulde indbetalte beløb retur. 
For Flybilletter tages der altid forbehold for prisen helt op til udstedelsesdatoen, idet luftfartsselskaber kan ændre et 
olietillæg eller anden afgift umiddelbart før billetudstedelse. 
Forhøjelse af olietillæg eller anden afgift vedrørende flybilletter faktureres til kunder. 
Tillæg: 
Hvis man rejser alene, og ikke ønsker at dele værelse med en fremmed, betales enkeltværelsestillæg. 
Afbestilling: 

• Indtil 66 dage før afrejsen:  
Ekspeditionsgebyr på 2000 kr. (depositum) pr. person samt evt. afbestillingssikring.  

• Fra 66 dage til 15 dage før afrejsen:  
Ekspeditionsgebyr på 85% af den totale pris, samt evt. afbestillingssikring.  

• Mindre end 15 dage før afrejsen:  
Rejsens fulde beløb er tabt.  

• Udstedte flybilletter kan ikke refunderes 
Udeblivelse, uudnyttede ydelser m.v.: 
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller 
hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt 
pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis 
kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der 
ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser 

 


