
by Thracian Odyssey

Μάσκες , βατραχοπέδιλα.
Αναψυκτικό στην άφιξη.
Βοηθητικό σκάφος και εξωλέμβια μηχανή
Ηλιακοί φορτιστές

Host / hostess: 150 ευρώ την ημέρα
Yoga Teacher 120 ευρώ την ημέρα

Ημερήσιες χρεώσεις

Υποχρεωτικά έξοδα Μισθός Skipper (Περιλαμβάνεται) / Φόροι λιμένων (Περιλαμβάνεται) / Καύσιμο (Περιλαμβάνεται)
Ημερήσια χρέωση 60 euro ανα άτομο, (ελάχιστο 6 επισκέπτες)

Προερετικό πλήρωμα 

Προαιρετικές υπηρεσίες Εξοπλισμός για ψάρεμα και δόλωμα αν ζητηθούν, 20 ευρώ το άτομο.
Εξοπλισμός καταδύσεων με μπουκάλες μετααπο έγκαιρη ειδοποίηση 100 ευρώ το άτομο με κατάδυση. 
Επιπλέον λευκά είδη και πετσέτες 10 ευρώ το άτομο.Περιλαμβάνονται 1 πετσέτα μπάνιου, 1 προσώπου, 2 σεντόνια και μαξιλαροθήκη.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται
Μισθός του Skipper

Συχνός πελάτης, έκπτωση 5%
Έγκαιρη κράτηση, έκπτωση 10%
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Επιπλέον λευκά είδη και πετσέτες 10 ευρώ το άτομο.Περιλαμβάνονται 1 πετσέτα μπάνιου, 1 προσώπου, 2 σεντόνια και μαξιλαροθήκη.
Πετσέτες παραλίας, 10 ευρώ το άτομο
Ελαφρύ γεύμα 10 ευρώ ανά άτομο.
Πλήρης γαστρονομική εμπειρία 70 ευρώ το άτομο με τοπικά προιόντα. (Hostess υποχρεωτική και δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.)

Πληρωμή 50% Προκαταβολή με την κράτηση
50% εξόφληση  15 ημέρες πρίν την επιβίβαση
Όλες οι επιπλέον υπηρεσίες θα εξοφλούνται με μετρητά πριν την επιβίβαση.

Προσφορές και εκπτώσεις
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Έξοδα καθαρισμού 2 καμπινες: 80 ευρώ / 3: 110 ευρώ / 4: 130 ευρώ

Στην τιμή περιλαμβάνονται Κανονικό πακέτο ναύλωσης  (νερό, 1 σετ κλινοσκεπάσματα /πετσέτες το άτομο ανα εβδομάδα, 2 μπουκάλες υγραερίου)
Μισθός του Skipper
Μάσκες , βατραχοπέδιλα.
Αναψυκτικό στην άφιξη.

Χρεώσεις διήμερου, τριήμερου

Υποχρεωτικά έξοδα 550 Ευρώ την μέρα / Φόροι λιμένων (Δεν περιλαμβάνεται) / Καύσιμο (Δεν περιλαμβάνεται)

Βοηθητικό σκάφος και εξωλέμβια μηχανή
Κλιματισμός (3 μονάδες ανάλογα με την διαθεσιμότητα)

Προαιρετικό πλήρωμα Host / hostess: 150 ευρώ την ημέρα
Yoga Teacher 120 ευρώ την ημέρα

Προαιρετικές υπηρεσίες Δίχτυ ασφαλείας, 230 ευρώ το ναύλο.
Εξοπλισμός για ψάρεμα και δόλωμα αν ζητηθούν, 20 ευρώ το άτομο.
Εξοπλισμός καταδύσεων με μπουκάλες μετααπο έγκαιρη ειδοποίηση 100 ευρώ το άτομο με κατάδυση. 
Υπηρεσίες τροφοδοσίας: 15 ευρό πλέον του κόστους της τροφοδοσίας που παραγγέλθηκε.

Ηλιακοί φορτιστές

Συχνός πελάτης, έκπτωση 5%
Έγκαιρη κράτηση, έκπτωση 10%
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Πληρωμή 50% Προκαταβολή με την κράτηση
50% εξόφληση  15 ημέρες πρίν την επιβίβαση
Όλες οι επιπλέον υπηρεσίες θα εξοφλούνται με μετρητά πριν την επιβίβαση.

Προσφορές και εκπτώσεις

Υπηρεσίες τροφοδοσίας: 15 ευρό πλέον του κόστους της τροφοδοσίας που παραγγέλθηκε.
Επιπλέον λευκά είδη και πετσέτες 10 ευρώ το άτομο.Περιλαμβάνονται 1 πετσέτα μπάνιου, 1 προσώπου, 2 σεντόνια και μαξιλαροθήκη.
Πετσέτες παραλίας, 10 ευρώ το άτομο
Ελαφρύ γεύμα 10 ευρώ ανά άτομο.
Πλήρης γαστρονομική εμπειρία 70 ευρώ το άτομο με τοπικά προιόντα. (Hostess υποχρεωτική και δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.)
WI-FI 10 ευρώ ανα ημέρα.



by Thracian Odyssey
WEEKLY CHARGES

02/03-27/04 27/04-25/05 25/05-29/06 29/06-27/07 27/07-17/08 17/08-28/09 28/09-19/10 19/10-30/11
2900 3650 4800 5400 6200 5400 3650 2900

Υποχρεωτικά έξοδα Μισθός Skipper (Περιλαμβάνεται) / Φόροι λιμένων (Δεν περιλαμβάνεται) / Καύσιμο (Δεν περιλαμβάνεται)

Yoga Teacher 120 per day

Έξοδα καθαρισμού 2 καμπινες: 80 ευρώ / 3: 110 ευρώ / 4: 130 ευρώ

Στην τιμή περιλαμβάνονται Κανονικό πακέτο ναύλωσης  (νερό, 1 σετ κλινοσκεπάσματα /πετσέτες το άτομο ανα εβδομάδα, 2 μπουκάλες υγραερίου)
Μισθός του Skipper
Μάσκες , βατραχοπέδιλα.
Αναψυκτικό στην άφιξη.

Ηλιακοί φορτιστές

Βοηθητικό σκάφος και εξωλέμβια μηχανή
Κλιματισμός (3 μονάδες ανάλογα με την διαθεσιμότητα)

Προαιρετικό πλήρωμα Host/hostess: 150 per day

Συχνός πελάτης, έκπτωση 5%
Έγκαιρη κράτηση, έκπτωση 10%
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Προαιρετικές υπηρεσίες Δίχτυ ασφαλείας, 230 ευρώ το ναύλο.

Πληρωμή 50% Προκαταβολή με την κράτηση
50% εξόφληση  15 ημέρες πρίν την επιβίβαση
Όλες οι επιπλέον υπηρεσίες θα εξοφλούνται με μετρητά πριν την επιβίβαση.

Προσφορές κα ιεκπτώσεις Ναύλωση 2 εβδομάδων: έκπτωση 5% 
Ναύλωση 3 εβδομάδων: έκπτωση 10% 

WI-FI 10 ευρώ ανα ημέρα.

Εξοπλισμός για ψάρεμα και δόλωμα αν ζητηθούν, 20 ευρώ το άτομο.
Εξοπλισμός καταδύσεων με μπουκάλες μετααπο έγκαιρη ειδοποίηση 100 ευρώ το άτομο με κατάδυση. 
Υπηρεσίες τροφοδοσίας: 15 ευρό πλέον του κόστους της τροφοδοσίας που παραγγέλθηκε.
Επιπλέον λευκά είδη και πετσέτες 10 ευρώ το άτομο.Περιλαμβάνονται 1 πετσέτα μπάνιου, 1 προσώπου, 2 σεντόνια και μαξιλαροθήκη.
Πετσέτες παραλίας, 10 ευρώ το άτομο
Ελαφρύ γεύμα 10 ευρώ ανά άτομο.
Πλήρης γαστρονομική εμπειρία 70 ευρώ το άτομο με τοπικά προιόντα. (Hostess υποχρεωτική και δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.)


