Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

Catamarà a Eivissa i Formentera (7 dies)
Què més vols?: Un catamarà de luxe en un
entorn de luxe: la nostra Mediterrània!
Estades per setmanes per viure-ho com mai.
EL PREU INCLOU
• Lloguer del catamarà
• Assegurances
• Impostos
EL PREU NO INCLOU
• Avituallament
• Combustibles
• Amarratges, boies o taxes d'ancoratge
• Qualsevol altra cosa no especificada
EXTRES
• Pack confort (obligatori): 2350 € Inclou: tripulació
professional (manutenció no inclosa), neteja final, gas,
llençols, tovalloles de bany i auxiliar amb motor foraborda
• Hosteses: 1000 € / setmana + manutenció
TRIPULACIÓ
És altament recomanable tenir dues persones de tripulació
per garantir el màxim de seguretat en la navegació i
maniobres. En aquest cas també s'encarregaran de l'ordre i
neteja de les zones comunes (dinette, cuina, banyera i
coberta) com també del servei de cuina (Avituallament no
inclòs). Si la tripulació està formada només per un patró,
aquestes funcions seran responsabilitat de l'arrendatari.
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FORMA DE PAGAMENT
50% en el moment de la reserva.
50% restant 45 dies abans de l'embarcament.
DESCOMPTES
5% de descompte per a clients repetidors
5% reserva anticipada (abans del 2014.01.31)
5% de descompte per a 2 setmanes
10% de descompte per a 3 setmanes
Descompte màxim 15%
FIANÇA
1.500 € en metàl · lic en el moment de l'embarcament. Incloure
tripulació de forma obligatòria no evita el dipòsit de la fiança que es
retornarà al finalitzar el contracte descomptant els consums,
amarratges i altres despeses a més de si cal perdudes de material i
avaries per mal ús.
HORARIS
Embarcaments els diumenges a partir de les 16:00 h a Sant Antoni de
Portmany. Desembarcaments els dissabtes a les 16:00 h a Sant
Antoni de Portmany. Subjecte a condicions meteorològiques.
Amares embarcaments i desembarcaments segons disponibilitat i
horaris del club nàutic, si no, es realitzarien mitjançant
l'embarcació auxiliar.
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Tarifari 2014:
TEMPORADA

PREU PER SETMANA

De l’1 de Gener al 12 d’Abril

2990 €

Del 13 d’Abril al 26 d’Abril

5990 €

Del 27 d’Abril al 31 de Maig

3990 €

De l’1 de Juny al 21 de Juny

4990 €

Del 22 de Juny al 20 de Juliol

5990 €

Del 20 de Juliol al 30 d’ Agost

6990 €

Del 31 d’Agost al 27 de Setembre

5990 €

Del 28 de Setembre a l’1 de Novembre

4990 €

Del 2 de Novembre al 31 de Decembre

2990 €

Tarifari Plaça a Plaça 2014:
TEMPORADA
De l’1 de Gener al 31 de Març
Del 16 de Març al 12 d’ Abril
Del 13 d’ Abril al 21 de Juny
Del 22 de Juny al 12 de Juliol
Del 13 de Juliol al 30 d’Agost
Del 31 d’Agost al 13 de Setembre
Del 14 Setembre al 27 de Setembre
Del 28 de Setembre al 18 d’Octubre
Del 19 d’Octubre al 31 de Decembre

Un bon viatge, és com una joia, per tota la vida. Etern record ...
Si bé és cert que només és paga un cop, però que se'n gaudeixen tres (al planejar-lo, al fer-lo i a l'explicar-lo), podem dir que el preu es
redueix. Si afegim les vostres pròpies particularitats, estem transformant aquest viatge en una personal 'joia'. Deixa'ns ajudar-te. Tenim
al darrera un experimentat equip amb uns peculiars i estudiats itineraris. Et farem una joia ÚNICA!

Joia: f. Gran alegria. També emprat per definir un objecte de guarniment.
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