
Brochure Lotus

Vindt voor u de perfecte boottrip!

Seizoen 2021



Gasten: 8 gasten, Cabins 4, Lengte: 27 meter lang,
Breedte: 6,55 meter, Snelheid: 10 knopen, Bouwjaar: 2006, renovatie: 2018



Ruim achterdek, met eettafel en lounge bank.



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



Badkamers: Douche, wastafel en toilet. 



Heerlijke ruime lounge area bij de kapitein, en ruim zonnedek op de punt.



Laag seizoen Pre summer seizoen Hoofdseizoen Na seizoen 

€ 20.000 € 22.000 € 25.000 € 20.000

Half board (ontbijt + lunch) € 350,00 per persoon per week

Full board (ontbijt + lunch + dinner) € 560,00 per persoon per week

Kinderen 0-2 jaar gratis, 3-10 jaar 50% korting, 11-12 jaar 30% korting

Geen drankpakket Drankjes per stuk afrekenen

Alcoholvrij pakket € 105,00 per persoon per week

All-inclusive binnenlands alcohol pakket € 210,00 per persoon per week

Drank volledig geregeld door de klant € 700,00 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 8 gasten, inclusief 13% Kroatische  
belasting, crew van 4 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, toeristen belasting

Overige kosten: zijn te betalen door middel van APA* 
Kosten om voor anker te gaan in havens en jachthavens,
eventueel entree voor nationale parken, excursies, Jetski € 150 per uur, sea scooter € 100 per uur,  
brandstof voor tender voor het gebruik van donut of waterski’s, drankjes buiten een drankpakket,  en 
voor alles wat u mogelijk nodig kan hebben aan boord en voor alle kosten die niet genoemd zijn in de 
inclusief prijs.

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)


