Cabin charter Kroatië
Wij hebben diverse cabin charter programma’s in Kroatië. Wij bieden alle soorten van cruises, Er is voor elk wat
wils. U kunt kiezen voor een luxe cruise op een Gulet, of een van de speciale arrangementen (zie hieronder).

BLUE CRUISE'S
Voor alle cabine charters in Kroatië gebruiken we uitsluiten de luxe type Gulets. Alle gulets zijn uitgerust met
professionele en bedreven bemanning. Alle Gulets zijn voorzien van airconditioning in elke hut. Gedetailleerde
beschrijving van de routes en vertrektijden voor Kroatië cabine charter is hieronder te vinden. Alle prijzen zijn in
euro / persoon / week. Gelieve ons te mailen voor gedetailleerde info over het BLUE CRUISE KROATIË als u
geïnteresseerd bent

1) DISCOVER GULET CRUISES live it….love it :
3. July – 10.July 2010
10. July – 17.July 2010
Blue cruise route: SPLIT – TROGIR – ŠOLTA – MILNA – VIS
KORČULA (VELA LUKA) – PAKLENI ISLANDS – HVAR – BOL – SPLIT
Price: 735 EUR/person/week – including half board (breakfast + lunch).

2) SMALL ISLAND TOUR family orientated Gulet:
17. July – 24.july 2010
14. August – 21. August 2010
Blue cruise route: Split – Brač – Hvar (Sučuraj) – Korčula
Hvar (Hvar) – Šolta – Split
Price: 910 EUR/person/week – including half board (breakfast + lunch)

3) THE PEARLS OF THE ADRIATIC:
24. July – 31. July 2010
21. August – 28. August 2010
Blue cruise route: Trogir – Hvar (Starigrad) – Vis –
Korčula (Vela Luka) – Mljet – Korčula (Korčula) – Šolta – Trogir
Price: 1.050 EUR/person/week - including half board (breakfast + lunch)

4) CENTRAL DALMATIAN ISLANDS:
24. July – 31. July 2010
31. July – 07. August 2010
07. August – 14. August 2010
Blue cruise route: Šibenik – Trogir – Hvar – Vis – Milna
Primošten – Zlarin – Šibenik
Price: 1.260 EUR/person/week – including full board (breakfast + lunch + dinner)

5) RELAX MASSAGE TOUR:
29. May – 05.June 2010
Massage – every day; reserved for one person in the morning and for one in the afternoon
(the schedule will be made during embarkation)
Blue cruise route: Trogir – Brač – Hvar (Stari Grad) – Korčula –
Hvar (Hvar) – Split (City tour) – Šolta (Olive tour – Olynthia party) – Trogir (City tour)
PRICE: 710 EUR/person/week

6) SAFARI & WINE TOUR:
11. September – 18. September 2010
* Neretva Safari (lunch, official guide)
* Wine rhapsody on the Korčula Island (dinner, official guide)
* Wine rhapsody on the Vis Island (dinner, official guide)
Blue cruise route:: Trogir, Brač, Ploče (Nertva safari) –
Korčula (Wine tasting at MAHA ranch) – VelaLuka – Vis
(Wine tasting at MEDO ranch) –
Hvar – Island Čiovo (Wine tasting) – Trogir
PRICE: 1.535 EUR/person/week

7) GULET MOTORSAILOR CRUISES:
Every Saturday from 15. May 2010 till 25.september 2010 Blue cruise routes:
A) Split – Dubrovnik – Split – SOUTH DALMATIAN ISLANDS (ask for info)
B) Split Kornati islands – Split CENTRAL DALMATIAN ISLANDS
Perioden
Prijzen (EURO / week)
15.mei
19.juni
/
11
25.september
668 persoon / volpension
Periode A
19. Juni - 17.juli / 21.august - 11.sept
774 persoon / volpension
Periode B
17 - 14.august
824 persoon / volpension
Periode C
14. Augustus - 21.august
859 persoon / volpension
Periode D

PRIJZEN INCLUSIEF:
• Half pension: ontbijt en lunch (tenzij anders vermeld)
• Transit log en aanverwante formaliteiten.
• Crew service.
• Schip water.
• Diesel & Benzine.
• bedlinnen en handdoeken.
• Gebruik van apparatuur aan boord.
• Jachtenverzekering (wij adviseren u om van uw eigen reisverzekering).
• BTW

PRIJZEN NIET INBEGREPEN:
• Alle charter & ligplaats belastingen, Haven & Port procedures en afmeren kosten, die extra kosten 21 EUR / persoon / week
• Alcoholische en niet-alcoholische dranken met inbegrip van flesjes water die kunnen worden gekocht bij de bar aan boord.
• Optioneel land reizen en toegangsgelden naar historische plaatsen en musea ..
• Luchthaventransfers.

ALGEMENE INFORMATIE VOOR ALLE ROUTES
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 WC’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.
• Warm & 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.

