Следвай ни 

 

BG

Начало

Яхти Рибове Bed on board

Още от нас Контакти

Nicole /Salona 45/ Созопол

Наемете яхта
- Nicole /Salona
45/ Созопол Попълнете следните полета,
за да направите поръчка:
Име:

Страна:
--Адрес:

e-mail:

Тел.:

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

от 90 евро на час

Крайна дата:
1
януари

Цени

2019

Изпрати
1 ч.

90 евро

4 ч.

320 евро

8 ч.

480 евро

24 ч. / 1 ден

550 евро

Нощувка

150 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!

Отказ

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

Описание
Яхтата Salona 45 предвижда удобно плаване за компания до 10 човека. Яхтата
Nicole е чудесен избор за настаняването на компания до 6 човека, предлагайки на
вашето удобство 3 двойни кабини и 2 бани с тоалетни. На долната палуба ще
откриете напълно оборудвана кухня,уютна дневна, с удобна мека мебел където
можете да си починете след един дълъг ден в морето . Просторния кокпит
разполага с голям кът за сядане отделен от поста на Капитана.Лодката може да се
наеме както за плаване или морска разходка така и за партита и забавление с
приятели.
Не се колебайте! Свържете се с РентаЯхтБг и резервирайте Nicole за вашето
следващо лятно приключение.
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