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Prijslijst

2019

Geniet van 10% korting voor boekingen tot en met 31/01/2019

Beneteau Cyclades 50.5

Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Geniet van 10% korting voor boekingen tot en met 31/01/2019
Trouwe klanten genieten van een supplementaire korting van 5%.
Indien u de hele boot reserveert, betaalt u voor 8 personen, 1 persoon reist gratis. De korting is reeds
verrekend in deze prijslijst.
Vraag om een gepersonaliseerde prijsoﬀerte.
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Agia Marina - 31100 Lefkas - Griekenland
Btw-nr. EL142973036
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Algemene voorwaarden
Beneteau Cyclades 50.5
Verhuur boot – groepen
De huurprijs wordt als volgt berekend : prijs/persoon x 8
De boot is voor 9 personen + de skipper, 1 plaats is dus gratis!
Cabines
De prijs geldt voor 1 persoon met accommodatie in een stapelbed of in een dubbele cabine met dubbel bed en
gemeenschappelijke badkamer.
Suites
Er zijn 2 suites beschikbaar met een toeslag van 50 €/persoon voor een 7-dagen cruise en 100 € toeslag voor een langere
cruise.
Kortingen
Early Bird (voor 31/01/2019) : 10 %
Trouwe klant : een extra korting van 5%
Inbegrepen
Skipper, reddingsboot, outboardmotor, eerste watertank, bedlinnen, kussens, handdoeken en eindschoonmaak.
Niet inbegrepen
Maaltijden (ook voor de skipper), benzine en het vervoer van en naar de luchthaven of het ferrystation.
Gratis
Ferryboekingen en elektronische tickets. Parking in de Marina tijdens de cruise.
Boeking
Reserveren kan per email op het volgend adres :
Info@sailingtribe.com
De boeking wordt beschouwd als een betaalbelofte.
Betaling
30% van het totale bedrag moet binnen de 10 dagen na de bevestiging worden betaald en het resterende bedrag ten laatste
30 dagen vóór het vertrek.
Documenten
Om de boeking te bevestigen, sturen wij u het huurcontract van de boot en een crewlist op.
We sturen u ook een prijsoﬀerte voor de ferry of het vliegtuig op en de nodige informatie over de manier waarop u de Marina
kan bereiken.
Verzekering
We hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor al onze passagiers en een algemene verzekering voor de
boot. Een persoonlijke reisverzekering wordt aangeraden.
Check in/ Check out
17 uur op de eerste cruisedag; Lefkada.
9 uur op de laatste cruisedag; Lefkada.
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