Czarter jachtu Solina 27 na Jeziorze Solińskim – Polańczyk
Termin
od
do

SOLINA
27
(rok
budowy
2015)
7 osób

C E N N I K 2020

17.04

30.04

790 zł/weekend (250 zł/doba w tyg.*)

30.04

03.05

1 350 zł/turnus (4 dni) - zarezerwowane

03.05

10.06

890 zł/weekend (300 zł/doba w tyg.*)

10.06

14.06

1 960 zł/turnus (4 dni) - zarezerwowane

14.06

26.06

990 zł/weekend (300 zł/doba w tyg.*)

26.06

30.08

30.08

27.09

990 zł/weekend (300 zł/doba w tyg.*)

27.09

25.10

890 zł/weekend (250 zł/doba w tyg.*)

2 990 zł/tydzień

* minimalny okres czarteru to 2 doby
Czarter w wakacje na okresy inne niż tygodniowe po uzgodnieniu telefonicznym (cena ustalana indywidualnie).

Warunki czarteru
Dokumenty wymagane do wynajmu to:
• patent minimum żeglarza jachtowego,
• dowód osobisty.
Jeśli nie masz w/w uprawnień lub nie czujesz się na siłach do prowadzenia jachtu tego typu, zawsze
możesz wynająć u nas doświadczonego skipera, koszt 200zł/dobę + wyżywienie.
Płatności
1 rata - 40% płatna w ciągu 5 dni od zawarcia umowy
2 rata - 60% płatna do 7 dni przed czarterem
Kaucja
Kaucja zwrotna płatna gotówką przed rejsem 700 zł
Zwrot kaucji przysługuje Klientowi w przypadku braku uszkodzeń/strat jachtu/osprzętu.
Zniżki
Rabaty dotyczą czarterów na min. 7 dni
 5% zniżki przy wpłacie całej kwoty w ciągu 5 dni od zawarcia umowy
 5% stały klient (nie dotyczy majówki i Bożego Ciała)
 20% zniżki w przypadku czarteru dwutygodniowego
 20% zniżki za wczesną rezerwację na czarter tygodniowy (do 31.03.2020 r.)
Maksymalny rabat jaki można uzyskać: 20%
Opłaty dodatkowe
UWAGA: Wszelkie, dopłaty należy zapłacić w dniu odbioru jachtu w porcie
od 150 zł - sprzątanie jachtu po rejsie – w przypadku oddania niesklarowanego jachtu*

WWW.AquaVilla.pl

tel. 881 272 707

kontakt@aquavilla.pl

Opłaty ośrodka CW Wyspa Polańczyk:
Parking na terenie Ośrodka 10 zł/doba (strefa A,B,C)
Prysznic: 2,-/ 5min
Korzystanie z pralki: 12,-/ cykl
Opłata klimatyczna 1,5 zł/osoba/doba
Przeprawa promem 5 zł/samochód, 3 zł/osoba
w/w opłaty wg cennika ośrodka solina.pl/Wyspa-Energetyk/Cennik – mogą ulec zmianie

Przekazanie jachtu
Odbiór jachtu w godzinach 18:00 w dniu przyjazdu - wg umowy czarteru (inne godziny do uzgodnienia).
Zdanie jachtu do 14:00 w dniu odjazdu - wg umowy czarteru (inne godziny do uzgodnienia).
Odbiór i zdanie jachtu odbywa się w Centrum Wypoczynkowym WYSPA w Polańczyku – przy „dużej kei”.
Pozostałe informacje
W terminach 30.04 - 03.05 i 10.06 - 14.06, czarter na cały turnus.
W terminie od 26.06 - 30.08 czarter w modułach tygodniowych.
W w/w okresie, rezerwacji na okres krótszy niż tydzień, można dokonywać nie wcześniej niż na 7 dni
przed terminem czarteru.
Minimalny okres czarteru to dwie doby.
Zwierzęta na naszym jachcie są niedozwolone.
Przekazywany jacht jest wysprzątany i sprawny technicznie.
Cumowanie w porcie macierzystym gratis.
Jacht posiada ubezpieczenie Jacht CASCO. OC, NNW, silnik ubezpieczony od kradzieży, ubezpieczenie
rzeczy osobistych załogi.
Czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht sklarowany.
*) Sklarowany jacht oznacza:
 opróżnione zbiorniki toalety,
 umyte naczynia,
 zamieciona i umyta podłoga wewnątrz jachtu,
 opróżniony kosz na śmieci,
 umyty pokład,
 sklarowane żagle.

Na jachcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (wewnątrz i na zewnątrz).

WWW.AquaVilla.pl

tel. 881 272 707

kontakt@aquavilla.pl

