Следвай ни 

 

BG

Начало

Яхти Рибове Bed on board

Още от нас Контакти

Sainte Anne VI /Custom built/
Несебър

Наемете яхта
- Sainte Anne VI
/Custom built/
Несебър Попълнете следните полета,
за да направите поръчка:
Име:

Страна:
--Адрес:

e-mail:

Тел.:

Възрастни:
0
Деца:
0
Начална дата:
1
януари
2019

от 150 евро на час

Крайна дата:
1
януари
2019

Цени

Изпрати

1 ч.

150 евро

4 ч.

600 евро

8 ч.

1000 евро

24 ч. / 1 ден

1200 евро

Нощувка

200 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 – Несебър;
– Гориво;
– Спално бельо и хавлии (при частен чартър с нощувка/и);
Цената не включва:
– ДДС;
– Пристанищни такси за последващи пристанища;
– Такса почистване – 50 евро (таксува се само при частен чартър с нощувка/и);
– При частен чартър се изисква 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!

Отказ

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

Описание
Здрава и удобна, Sainte Anne VI /Custom built/ е идеалната платноходка за едно морско
пътешествие. Яхтата е участвала в цели пет околосветски обиколки. Лодката разполага с
просторна и красива палуба, покрита с анти-слип покритие . Гостите могат да бъдат
настанени в четири двойни каюти, от които Главната каюта, намираща се в кърмата,
разполага със собствена баня и тоалетна. Останалите три двойни каюти,намиращи се в
носа, разполагат със собствени тоалетни и обща баня. Налични са още и две отделни
легла, обикновено използвани за настаняване на екипажа. Яхтата може да бъде наета и
за дневни чартъри, при които удобно могат да бъдат настанени до 30 души. Бизнес
среща, тиймбилдинг , заснемане на рекламна фотосесия, предложение за брак,ергенско
или моминско парти, среща на випуска, абитуриентска и много други важни за вас
моменти РентаЯхтБг може да превърне в незабравим спомен.

Спецификации
Дължина

21.60 м

Ширина

5.60 м

Газене (MAX)

4.05 м

Скорост (MAX)
Година на
построяване
Корабостроителница
Вид
Брой пътници
Каюти

10 възла
1992 г.
Metz & Herve yard in La
Rochelle, France
Ветроходна яхта
30
4 двойни

Спални места

8

Бани

2

Двигател

2 х 120 CV Perkins 65130 F

Резервоар за
гориво

2.94 т

Сладка вода

2.80 т

Галерия за Sainte Anne VI /Custom built/
Несебър
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