
Brochure Corsario

Vindt voor u de perfecte boottrip!

Seizoen 2021



Gasten: 12 gasten, Cabins 6, Lengte: 48 meter lang,
Breedte: 8,7 meter, Snelheid: 10 knopen, Bouwjaar: 2019



Ruime salon, met lounge gedeelte, eet gedeelte en een bar



Cabins: 1x Master cabin, 1x VIP Cabin, 2x Double cabin, 2x Twin cabin. 
Ruime cabins met airconditioning en een eigen badkamer met douche & toilet



Badkamers: Regendouche, dubbele wastafel, toilet. 
En voor wat extra ontspanning is er ook een sauna aanwezig aan boord.



Ruim zonnedek met lounge gedeelte en een jacuzzi.



Ook op Culinair gebied bent u aan boord van Corsario in de juiste handen. 



Laag seizoen Pre summer seizoen Hoofdseizoen Na seizoen 

€ 57.000 € 61.000 € 65.000 € 57.000

Half board (ontbijt + lunch) € 500,00 per persoon per week

Full board (ontbijt + lunch + dinner) €750,00 per persoon per week

Geen drankpakket Drankjes per stuk afrekenen

Alcoholvrij pakket € 100,00 per persoon per week

All-inclusive binnenlands alcohol pakket € 300,00 per persoon per week

All-inclusive alcohol pakket € 500,00 per persoon per week

Charter prijzen

Food & Drinks

Buiten deze kosten vallen de haven en jachthaven prijzen, excursies, entrees, 
transfers van en naar de luchthaven, hotels. Jetski €100 per uur, fooi van 10% 
van de charterprijs is gebruikelijk.



Inclusief in de charterprijs: 
Verblijf aan boord van het jacht voor maximaal 12 gasten, inclusief 13% Kroatische  
belasting, crew van 8 man, eten voor de crew, brandstof voor de hoofdmotoren berekend op 4 uur varen 
per dag, brandstof voor 24 uurs gebruik van de generator, compleet linnen en handdoeken pakket,  
verzekering , service aan boord, schoonmaak kosten, Wi-Fi.

Overige kosten: APA*
Is een geschat bedrag van € 10.000 voor de mogelijke kosten aan boord. 
Dit bedrag wordt aan de rekening toegevoegd. 
Kosten die daar onder andere onder vallen zijn: Kosten voor havens en jachthavens,
eventueel entree voor nationale parken, excursies, Jetski € 100 per uur, drankjes buiten een drankpakket,  
en voor alles wat u mogelijk nodig kan hebben aan boord. De kosten worden netjes bij gehouden door 
de kapitein. Het bedrag wat over is word netjes aan u terug overgemaakt.

Jetski:
Om in Kroatie gebruik te maken van een jetski heb je een vaarbewijs nodig en die  
moet je bij je hebben op het moment dat je op de jetski zit. Het is verboden om 
zonder op de jetski te zitten.

*(Advance Provisioning Allowances)


