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Още от нас Контакти

Alice B /Dynamique 80/ Несебър

Наемете яхта
- Alice B
/Dynamique 80/
Несебър Попълнете следните полета,
за да направите поръчка:
Име:

Страна:
--Адрес:

e-mail:

Тел.:

Възрастни:
0
Деца:
0
Капитан:
Да Не

Спецификации

Начална дата:
1
януари
2019

Дължина

24.00 м

Ширина

5.60 м

Газене

2.50 м

Година на построяване

1991 г.

Преоборудвана

2002 г. и 2010 г.

Корабостроителница

Dynamique yachts,
France

Вид

Ветроходна яхта

Брой пътници

11

Каюти

3 двойни

Спални места

6

Бани

3

Резервоар за гориво

2200 л

Сладка вода

2500 л

Крайна дата:
1
януари
2019
Допълнителна
информация:

Изпрати

Описание
Разкошната яхта Alice B /Dynamique 80/ Несебър разполага с просторна външна палуба,
с достатъчно пространство за десетки хора, позволявайки на гостите да излязат навън и
да се разтъпчат, а дори и да поканят своите приятели и да прекарат един лежерен
следобед.
Слизайки надолу по стъпалата на тиковото стълбище, се озовавате в долната палуба. Там
се намира сенчестият просторен кокпит, където съвсем спокойно могат шестима души да
се разположат около трапезарната маса от масивно дърво, наслаждавайки се на своята
сутрешна закуска или изискана вечеря. На разположението на гостите е и напълно
оборудвана кухня, включваща печка с котлони на газ, фурна, микровълнова печка и
пералня. Яхтата предлага на своите гости удобен и елегантен интериор, с познатото
надлъжно разположение, състоящ се от луксозна кожена мебел, а таванът е покрит с
голям брой прозорци. Същите интериорни характеристики се отнасят и за трите
просторни спални каюти, всички от които имат двойни легла, собствена баня с
тоалетна, независима климатизация и аудио апаратура. Яхтата се намира на яхтеното
пристанище в стария град на Несебър. Качвайки се на нея, вие сте едновременно в
центъра на града, но и далеч от шумотевицата на градските улици и заведения.
Локацията се намира на пешеходна разстояние до най-добрите ресторанти в района,
барове, магазини, както и в непосредствена близост до автомобилен паркинг.

Отказ

Таблица за
такси
В случай на повреда на
лодката има такса с
максимален размер 750€
Още информация

Галерия за Alice B /Dynamique 80/ Несебър

Цени за нощувки
1 нощувка за 2

200 евро

1 нощувка за 4

240 евро

1 нощувка за 6

270 евро

3 нощувки за 2

540 евро

3 нощувки за 4

660 евро

3 нощувки за 6

720 евро

7 нощувки за 2

1150 евро

7 нощувки за 4

1400 евро

7 нощувки за 6
1500 евро
Наемането на яхтата за организирани събития като ергенско парти, моминско парти,
тиймбилдинг, фотосесии, бизнес срещи и обяди и др. подлежи на допълнително
договаряне на цената!
Цената включва:
– Наем на яхтата;
– Пристанищна такса – Несебър;
– Спално бельо и хавлии;
Цената не включва:
– ДДС;
– Такса почистване – 50 евро;
– Изисква се предварително 100 евро депозит, който в последствие се връща на
клиента ако не са установени щети по яхтата;
Заявка за наем се счита за потвърдена, само при получаване на капаро в размер на
30% от сумата!
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