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Pride of Northern Star /NS 50/
Созопол

Наемете яхта
- Pride of
Northern Star
/NS 50/
Созопол Попълнете следните полета,
за да направите поръчка:
Име:

Страна:
--Адрес:

e-mail:

Тел.:

Възрастни:
0
Деца:
0
Капитан:
Да Не

Описание

Начална дата:
1
януари
2019

NS50 е тежък, луксозен, моторен траулер, създаден за далечно плаване, с дебел
алуминиев корпус, задвижван от три двигателя Volvo Penta, всеки от които с
мощност от 75 конски сили.
Горната палуба представлява луксозен салон, състоящ се от контролна зала,
оборудвана кухненска част с мека мебел и трапезарна маса и сенчесто място за
отдих. Дъното на салона води до дървено стълбище,
минавайки надолу по него се озовавате в долната палуба – място за отдих и
почивка.
Тя е разделена на 4 части: котвено отделение в носовата част; спално отделение
състоящо се от 3 двойни луксозни кабини, подходящи за настаняването на до 6
души и 2 бани (едната от които собствена за една от кабините); машинно
отделение; отделение в кърмата подходящо за склад.
Интериорът е елегантен и се характеризира с изработка от висококачествено
масивно дърво, а лодката излъчва лукс и просторен комфорт.
NS50 е предложение, което ви дава почти всичко, което бихте очаквали да има в
яхта от този тип, на много достъпна цена.
Не се колебайте повече! Резервирайте яхтата в удобен за вас ден и час и се
насладете на морско приключение с начална точка пристанище Созопол!

Спецификации

Крайна дата:
1
януари
2019
Допълнителна
информация:

Изпрати
Отказ

Дължина

14.97 м

Ширина

4.60 м

Газене

1.20 м

Скорост

10 възла

Година на построяване

2007 г.

Корабостроителница

Northern Star
Yachtbuilders,
Bulgaria

Вид

Моторна яхта

Брой пътници

11

Каюти

3 двойни

Спални места

6

Бани

2

Двигател

3 x D2-75 HP Volvo
Penta engines

Резервоар за гориво

4500 л

Сладка вода

1000 л

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

Галерия за Pride of Northern Star /NS 50/
Созопол

Цени
1 ч.

110 евро

4 ч.

420 евро

8 ч.

600 евро

24 ч. / 1 ден

750 евро

1 нощувка за 2

150 евро

1 нощувка за 4

180 евро

1 нощувка за 6

210 евро

3 нощувки за 2

420 евро

3 нощувки за 4

480 евро

3 нощувки за 6

540 евро

7 нощувки за 2

900 евро

7 нощувки за 4

1000 евро

7 нощувки за 6
1100 евро
Цената за целодневно наемане на яхтата, за повече от едно денонощие, е по договаряне!
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;
– Застраховки;
– Капитан;
– Пристанищна такса – Созопол;
– Гориво;
– Спално бельо и хавлии (при частен чартър с нощувка/и);
Цената не включва:
– ДДС;
– Пристанищни такси за последващи пристанища;
Заявка за наем се счита за потвърдена, само при получаване на капаро в размер на
30% от сумата!
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