Cabin charter op GULET Griekenland
Elke zaterdag of zondag zijn er gegarandeerde tochten voor Blue cruise Cabin charter programma's vanuit Turkije.
Wij bieden Cabin charters met Turkse Gulets op de Griekse routes in het Dodecanese gebied. Dit zijn nog steeds de
beste en meest betaalbare Cabin charters.

Cabin charter is de ideale manier voor een alleenstaande of een stel om te genieten van een cruise op de Egeïsche
Zee. Cabin charter is een veel goedkopere optie dan het huren van een hele Gulet.

GRIEKSE EILANDEN Gulet Cruises
1) Marmaris-DATCA - SYMI - RODOS - Marmaris
Eerste vertrek 15 mei - laatste vertrek 09 oktober.
Gegarandeerde vertrekdata: zaterdag

2) Zuid-DODECANESE (BODRUM - COS - GYALI - NISIROS - Rhodos - SYMI - BODRUM)
Eerste vertrek 15 mei - laatste vertrek 03 oktober
Gegarandeerde vertrekdata: zondag
3) Ten noorden DODECANESE BODRUM - Kalimnos - Leros - Lipsi - Patmos - KOS - BODRUM
Eerste vertrek 15 mei - laatste vertrek 03 oktober
Gegarandeerde vertrekdata: zondag
PRIJSLIJST

Periode A
Periode B
Periode C
•
•
•

Perioden

Prijzen (EURO / week)

15.mei - 2.juli / 18.sept-15.october
3.juli - 30.juli / 28.augustus - 17.september
31.july - 27.august

470 persoon / volpension
570 persoon / volpension
650 personen / volpension

Prijzen in euro / persoon / week in een dubbele hut op basis van volpension.
Single toeslag is 60%
Kinderen kortingen, indien zij de hutten delen met hun ouders (0 - 3 jaar) gratis (4 - 10 jaar) 50% korting

ALGEMENE INFORMATIE VOOR ALLE ROUTES
PRIJZEN INCLUSIEF:
* Volpension accommodatie: Ontbijt, lunch - 's middags thee - coffie & koekjes - diner.
* Alle charter & ligplaats belastingen, Haven & Port procedures.
* Transit log en aanverwante formaliteiten.
* Aanleggen kosten
* Crew service.
* Drink water.
* Diesel & Benzine.
* Beddengoed en handdoeken.
* Gebruik van apparatuur aan boord.
* Jachtenverzekering (wij adviseren u een eigen reisverzekering af te sluiten).
* BTW
Op de Griekse eilanden reisroutes;
o Haven belastingen en havengelden in buitenlandse wateren.
o Alle haven procedures en kosten in vreemde wateren.
PRIJZEN NIET INBEGREPEN:
* Alcoholische & non-alcoholische dranken met inbegrip van flesjes water die kunnen worden gekocht bij de bar
aan boord.
* Optionele land reizen en toegangsgelden naar historische plaatsen en musea.
* Individuele havenrechten bij aankomst en vertrek in Turkije en Griekenland.
* Luchthaven transfers.
VOORBEELD-MENU AAN BOORD:
ONTBIJT: 7 dage: 3 soorten jam, honing, boter, groene
olijven, zwarte olijven, feta kaas, Cheddar kaas, ei,
tomaat, komkommer, fruit, melk, onbeperkt thee en
koffie. Salami, worst en traditionele Turkse suçuk
(knoflook-smaak worst).
LUNCH: 6 dagen-elke dag een andere maaltijd uit de
onderstaande selectie : kip met groenten, groene
bonen, Aubergine Moussakka, uit de oven Pasta, rijst,
couscous, verschillende soorten pasta's, salades,
gegrilde aubergine met yoghurt, komkommer met
knoflook en yoghurt , Fruit en vruchtenmoes.
Tea Time: 6 dagen ; onbeperkt thee & koffie, koekjes,
koekjes, cake en gebak.
DINER: 7 avonden :elke dag een andere maaltijd uit de
onderstaande selectie: gegrilde vis, gebakken vis, gestoomde vis, inktvis, gegrilde gehaktballetjes & kip, vlees
gebakken, Turkse gebraden kip, champignons, soorten salades, rijst, couscous, pasta , rode bonen, aardappelpuree,
peterselie met yoghurt, Cacik (yoghurt met komkommer), Piyaz (boter bonen), gebakken groenten met yoghurt,
Dessert en fruit.
Algemene procedures voor "CABIN Charters":
Check-in en boarding begint vanaf 15:30 op je eerste dag en de eerste maaltijd is het diner aan boord. "Check-out" is
op de laatste dag na het ontbijt om 10.30 uur.
2. De eerste en de laatste dag zijn transfer dagen en zullen worden doorgebracht in de jachthaven.
3. Tijdens de "Blue Cruise" zal voornamelijk op de motor gevaren worden. Er kan echter wel van tijd tot tijd gezeild
worden afhankelijk van de weersomstandigheden en de windrichting. Er wordt minimaal tweemaal per week gezeild.
4. De kapitein en de bemanning zullen de tijden van de maaltijden aanpassen aan de wensen van de gasten.
5. De kapitein kan wijzigingen aanbrengen in de cruise programma volgens de zee-en weersomstandigheden. Dit is
voor de veiligheid van de boot en de gasten.
6. Het is niet toegestaan om dranken of alcoholhoudende dranken mee aan boord te brengen. Een ruime selectie
van

dranken kunnen worden gekocht bij de bar aan boord van het jacht en de afrekening ia aan het einde van de cruise.
7. De cruises worden geboekt via Agenten en Touroperators. Onze klanten bestaan uit mensen uit de hele wereld die
van de zee houden en we geloven dat dit leidt tot de perfecte gelegenheid om mensen te ontmoeten uit alle type
culturen. We kunnen niet en hebben geen controle over de leeftijd of de nationaliteit van de gasten aan boord. Als u
een Prive Gulet wilt huren dan kan dat ook via onze site.
8. Onze cruises zijn zorgvuldig gepland en elk detail zorgvuldig overwogen. Wij hebben jaren lange ervaring in het
organiseren van cruises. De Routes worden vermeld op de sites en in Folders en daarom kunnen er geen wijzigingen
aangebracht worden in de route volgens speciale wensen van de klant.
9. Iedere morgen, als de gasten aan het ontbijt zitten, worden de W C’s en hutten schoongemaakt. Halverwege de
week zal het hele jacht worden schoongemaakt.
10. Beddengoed wordt aan het begin van de cruise verstrekt en is voor de hele week, tenzij anders vereist.
GEGARANDEERDE CABIN CHARTER TOURS OP STANDAARD JACHTEN:
Op een normale 'Blue Cruise' zijn de jachten verschillend in grootte en variëren van 17 tot 32 meter lang. Deze
jachten hebben een verschillend aantal hutten van 4 tot 12, afhankelijk van de lengte van de jacht. De jachten zijn
gebouwd ten zuiden van de Egeïsche en zijn traditionele Turkse houten jachten bekend als GULETS.
• Alle hutten zijn voor twee personen. De hutten hebben over het algemeen tweepersoonsbedden. We kunnen geen
garantie geven voor dubbele of driedubbele hutten.
• Alle hutten hebben een eigen toilet / douche, patrijspoorten en een kleine kledingkast. Er zijn genoeg dekens,
handdoeken en kussens voor twee personen. De toiletten kunnen van het de gewone huis type zijn of een speciale
marine toilet met een pomp.
• Afhankelijk van de passagierscapaciteit is er voldoende veiligheidsuitrusting aan boord met inbegrip van
reddingsvesten en lijnen, bij-boten en een reddingsvlot. Deze voldoen allemaal aan de internationale
veiligheidseisen. • Afhankelijk van de grootte van het jacht zijn er minimaal 2 en maximaal 5 bemanningsleden.
• Alle jachten hebben elektrisch vermogen van 12 V of 24 V. Wij kunnen niet garanderen dat de generator 220V
elektriciteit kan produceren tijdens het zeilen. Echter, wanneer de jachten in een jachthaven zijn afgemeerd is er altijd
220V elektriciteit aan boord beschikbaar.
• Al onze boten zijn volledig verzekerd. Wij adviseren u echter om uw eigen persoonlijke reisverzekering af te sluiten.
• Afhankelijk van de passagierscapaciteit, hebben de jachten voldoende grote eetzalen, schaduwrijke gebieden en
een overdekt salon. De jachten hebben ook een geschikte hoeveelheid ligbedden.
• W arm & koud water is beschikbaar in de hutten en de watertanks zijn groot genoeg om de gasten 'behoeften’ te
voorzien voor een week.
• Voor het vuile water zijn er reserve tanks met voldoende capaciteit en afvoersysteem voor toiletten en douches.
• Brandstoftanks hebben de benodigde capaciteit.
• Koelkasten en koelboxen zijn voldoende om de drankjes koud en het eten vers te houden.
• De keukens in de jachten zijn uitgerust voor het bereiden en koken van het eten dat wordt geserveerd aan boord.
• Alle jachten hebben een ‘gamebox’, basic vislijnen, flippers en snorkels aan boord voor het gebruik van de gasten.

