
Brochure Luna

Vindt voor u de perfecte boottrip!

Seizoen 2021



Gasten: 16 gasten, Cabins 8, Lengte: 31 meter lang,
Breedte: 7,5 meter, Snelheid: 9 knopen, Bouwjaar: 2008



Ruime salon, met zit gedeelte , buffet en een bar



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



Badkamers: Ruime badkamer met een grote luxe douche cabines, wastafel en 
toilet. 



Ruim zonnedek met ligbedden en een jacuzzi



Charter prijzen

Een fooi van 10% van de charterprijs is gebruikelijk.

April tot 29 mei 29 mei tot 26 juni 26 juni - 28 aug 28 aug - 25 sept 25 sept tot 30 okt

€ 20.200 € 23.500 € 26.800 € 24.500 € 21.400

Half board (ontbijt + lunch of diner) € 340,00 per persoon per week

Full board (ontbijt + lunch + diner) € 480,00 per persoon per week

Extra maaltijd € 30,00 per persoon per maaltijd

Kinderen 0-2 jaar gratis, 2-12 jaar 30% korting

Geen drankpakket Drankjes per stuk afrekenen

All-inclusive Alcoholvrij pakket € 150,00 per persoon per week

All-inclusive binnenlands alcohol pakket € 250,00 per persoon per week

Drank volledig geregeld door de klant € 1000 per groep per week



Inclusief in de charterprijs: 
Verblijf aan boord van het jacht voor maximaal 16 gasten, inclusief 13% Kroatische  
belasting, crew, eten voor de crew, alles wat aan boord beschikbaar is, 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, vergunningen, service aan boord, schoonmaak kosten, Wi-Fi,  
welkomstdrankje en snacks.

Overige kosten:  
Een bedrag van minimaal € 1000 wat gebruikt word voor de havens, ankergeld en sojourn tax. 
Jachthaven geld valt hier niet onder.

Buiten deze prijzen vallen transfers van en naar het vliegveld/hotel, excurcies op  
het land, sportvissen e.d. 


