Czartery jachtów -Malediwy - Navigare
Poniższe ceny są cenami wyjściowymi armatora. Zawsze wynegocjujemy dla Ciebie korzystne rabaty. Przez 15 lat działania naszej
firmy nie zdarzył się ani jeden przypadek, żebyśmy nie zaoferowali czarteru taniej, niż w cenniku armatora!
Czarterując u nas otrzymujesz:
•

pomoc zawodowego skippera przed czarterem oraz w jego trakcie 24h/dobę (pod telefonem Piotr Lewandowski lub Bartłomiej Czarciński),

•

zaplanowanie trasy, propozycja ciekawych miejsc (zajmują się tym osobiście Piotr Lewandowski lub Bartłomiej Czarciński)

•

jeśli potrzebujesz to: podręcznik ISSA Qualified Crew z filmem DVD - dla początkujących załogantów i książeczki żeglarskie dla całej załogi
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* wyposażony w klimatyzację i generator
Armator rekomenduje ubezpieczenie (travel insurance): www.pantaenius.com
Lokalna licencja na Malediwy kosztuje 100 eur.

Comfort Pakiet: 529 eur paczka powitalna ( 1l soku pomarańczowego, 1,5 l wody, 4 rolki papieru toalet., gąbka, detergent do mycia), WiFi (5GB), zatankowana woda, butla gazu, ponton z
silnikiem do pontonu + paliwo, sprzęt do nurkowania z rurką, opłaty administr., transport na lotnisko, „green tax”.
Dodatkowo płatne: (zgłoszone minimum tydzień przed czarterem)
- klimatyzacja lub generator - w salonie, kabinach i filtr wody (uzdatniacz)- opłata 5 eur/godz.
– WiFi (dodatkowe) 5 GB 30 eur
– kajak 84 eur/dzień
– SUP 28 eur/dzień
Zniżki:
5% 2 tygodnie czarteru
10 % 3 tygodnie czarteru (oraz wczesna rez.- minimum 6 miesięcy wcześniej)
5% wczesna rezerwacja
2,5% stały klient

Szkoła Żeglarstwa MORKA, ul. Częstochowska 15/4, 62-800 Kalisz, tel. 62-767-18-67, www.morka.pl, biuro@morka.pl

Czartery jachtów -Malediwy - Navigare
10 % max rabat
Zaokrętowanie: dowolny dzień tygodnia: od 1400
Wyokrętowanie: dowolny dzień tygodnia: o 0800
Rezygnacja z czarteru:
– po potwierdzeniu rezerwacji: 20% wartości
– 150 dni przed czarterem: 30% wartości
– 120 dni przed czarterem: 50% wartości
– 60 dni przed czarterem: 100% wartości
Ubezpieczenie kaucji: kartą kredytową VISA, MasterCard lub gotówką.
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