Utazási feltételek
a GITANA KÉTÁRBÓCOS VITORLÁSHAJÓ-hoz
Biztosítás: A hajón utazó személyeknek és búvároknak az érvényes horvát hajózási szabályok
szerint utas, poggyász- és balesetbiztosítással kell rendelkezniük. A megköthető biztosítások
közül ajánljuk a UNIQA biztosító gyöngyhalász biztosítását, amely közel azonos áron a
búvárkodásra való kiterjesztést is tartalmazza.
A hajó átvétele: az első nap 16 órától lehetséges. A hajó leadása az utolsó nap délelőtt 10 óráig
történik.
Kaució: a hajó átvételekor a csoportnak 500 € kauciót kell letenni a kapitánynál. Ebből kerülnek
kifizetésre a hét folyamánfelmerülő esetleges költségek (más kikötő használata, motorhasználat
díja, közös vásárlások, stb.) a csoport döntése szerint. A fennmaradó összeg visszafizetésre kerül
a hajó átvett (kitakarított, tiszta) állapotban történő átvételekor. A hajó takarítása a mosogatás
kivételével 100 €-ért rendelhető meg!
Ágynemű: a hajón 1 takaró és 1 kispárna biztosított minden utas részére. Ezekhez vinni kell 2 db
lepedőt és 1 db kispárnahuzatot, aki saját hálózsákot hoz, annak 1 db lepedő és 1 db
kispárnahuzat szükséges.
Egyéni felszerelés: a hajó rakodóterülete korlátozott, ezért személyenként egy közepes mérető
sporttáska elhelyezésére van lehetőség. Bőröndöt elhelyezni nem tudunk. Az élelmiszerek és
egyéb felszerelések tárolására egy 40X60X300 és egy40X60X200 cm-es rakodótér áll
rendelkezésre.
Étkezés: a kapitány ellátását a csoport biztosítja. A hajó konyhája beépített kétlángú gázfőzővel,
mosogatóval, 120l-es hűtővel és a főzéshez, étkezéshez szükséges eszközökkel felszerelt. A
hűtési lehetőség általában az italok hűtéséhez elegendő. A gyorsan romló élelmiszerek tárolására
csak korlátozott mennyiségben van lehetőség. A mosogatószert, asztalterítőt, konyharuhát, WC
papírt és szemetes zsákot (120 l) az utasoknak kell hozniuk.
Üzemanyag: a motorhasználat díja 10 €/óra, mely a hajón beépített üzemóra számláló alapján a
hét végén kerül elszámolásra. (Ez az összeg a csoportra vonatkozik, nem személyekre.) A hetes
csoportoknak 4 óra térítés nélküli motorozást biztosítunk. A motor használatának
szükségességéről a kapitány dönt.
Motorcsónak: a hajóhoz tartozó 40 LE-s motorcsónak használható vízisízéshez, fánkozáshoz,
motorcsónakázáshoz vagy vízisí tanfolyamhoz. Ennek díja 5 €/1 liter elfogyasztott üzemanyag. A
motorcsónakot csak a kapitány vezetheti.
Biztonság: a hajó biztonságos üzemeltetése érdekében a hét közepén az (800 Ah összkapacitású)
akkumulátorokat kikötőben fel kell tölteni, ami egy teljes éjszakát vesz igénybe. Rossz, viharos
időjárási viszonyok esetén - az utasok és a hajó biztonsága érdekében - azonnal kikötőbe kell
hajózni. Ennek szükségességéről a kapitány dönt. A bérleti díj kizárólag a bettinai kikötő
költségét tartalmazza.

