Huurprijzen 2020
Er zijn veel mogelijkheden voor het huren van de topzeilschoener
Avatar. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit een dag, weekend, midweek of
week, al dan niet met één of een paar dagen verlenging. We hebben
de standaard perioden en prijzen voor u op een rijtje gezet.

All inclusive
Kies voor gemak en laat u heerlijk verwennen aan boord van de
Avatar. All inclusive houdt in dat alles voor u verzorgd wordt: van
handdoeken en beddengoed tot aan volpension en eindreiniging. En
achteraf geen rekening voor de havengelden en brandstofkosten.
Kortom, alle luxe aan boord tegen een vaste prijs.
Huurperiode
Week
Weekend
Midweek

Van - Tot
za. 12.00 uur - vr. 16.00 uur of
ma. 12.00 uur - zo. 16.00 uur
vr. 20.00 uur - zo. 16.00 uur
ma. 10.00 uur - vr. 15.00 uur

Huurprijs*
€ 10.800,00
€ 4.350,00
€ 7.715,00

Inbegrepen: volpension (ontbijt, lunch, diner, koffie/thee, fruit en tussendoortjes), non-alcoholische dranken, beddengoed, handdoeken, eindreiniging,
haven-, brug-, sluis-, loodsgelden, toeristenbelastingen en brandstofkosten.
Niet inbegrepen: reizen naar/van de haven, reis-/storm-/annuleringsverzekering, excursies, alcoholische drankjes.
* Genoemde prijzen gelden bij een groepsgrootte van 12 personen. Er is al een
all inclusive prijs vanaf 8 personen.

Scheepshuur zonder extra services
Het is ook mogelijk om zelf de maaltijden aan boord te verzorgen. In
dat geval zijn de huurprijzen als volgt:
Huurperiode
Week
Weekend
Midweek

Van - Tot
za. 12.00 uur - vr. 16.00 uur of
ma. 12.00 uur - zo. 16.00 uur
vr. 20.00 uur - zo. 16.00 uur
ma. 10.00 uur - vr. 15.00 uur

Huurprijs
€ 5.240,00
€ 2.835,00
€ 3.520,00

Inbegrepen: beddengoed, brandstof voor één motoruur per dag.
Niet inbegrepen: maaltijden, dranken, handdoeken, eindreiniging, haven-,
brug-, sluis-, loodsgelden, toeristenbelastingen, extra brandstofkosten, reizen
naar/van de haven, reis-/storm-/annuleringsverzekering, excursies.
Niet mogelijk in juli en augustus.

Dagtochten
U kunt ook een dagtocht voor maximaal 55 personen met de Avatar
boeken. Op aanvraag maken wij graag een voorstel op maat voor u.

Handig om te weten
- De genoemde prijzen zijn van toepassing op groepen van maximaal
12 personen, zijn inclusief bemanning en gelden voor de vaargebieden Nederland/Noordzee (Harlingen) en Oostzee (Kiel).
- U kunt de Avatar al vanaf 8 personen all inclusive boeken. Vraag
naar de all inclusive prijs afgestemd op uw groepsgrootte.
- Op internationale tochten is het BTW-tarief van 0% van toepassing.
- Gaat uw voorkeur uit naar een periode die afwijkt van de standaard
perioden? Neem contact met ons op en u ontvangt een offerte op
maat.
- In het voor- en naseizoen gelden aantrekkelijke kortingen!
- Wilt u vanuit een andere haven varen, dan zal er een toeslag in de
vorm van leveringskosten berekend worden.
- Aan boord zijn een softdrinkautomaat en biertap aanwezig. In
overleg kunnen ook andere dranken verzorgd worden.
U mag zelf geen dranken meebrengen.
- Tijdens evenementen is de afname van catering en dranken verplicht.
- Beddengoed is inbegrepen en handdoeken kunt u zelf meenemen of
huren voor € 4,00 per stuk (handdoeken zijn bij all inclusive
inbegrepen).
- U kunt de eindreiniging van het schip zelf verzorgen of voor € 135,00
laten doen (bij all inclusive is de eindreiniging inbegrepen).
- Brandstof voor één motoruur per dag (voor het aan- en afmeren) is
in de huurprijs inbegrepen. Voor eventuele extra motoruren wordt
€ 35,00 per uur berekend (na afloop van de reis contant aan boord te
voldoen; dit geldt niet voor all inclusive).
- Tijdens meerdaagse reizen schenkt u zelf uw drankjes in en wordt uw
hulp bij kleine huishoudelijke werkzaamheden (afwassen) verwacht.
- Het schip en de bemanning voldoen aan alle wettelijke eisen en
keuringen en zijn verzekerd.
- U kunt zelf een speciale reis-/storm-/annuleringsverzekering
afsluiten. Bij reservering ontvangt u hierover meer informatie.
- Op de boekingsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van de
brancheverenigingen BBZ/TCN van toepassing.
Heeft u interesse in het huren van de Avatar, neem dan contact met
ons op. Wij zetten graag onze mogelijkheden in om een zeiltocht naar
wens voor u te maken.

Tallship Avatar
Chartermaatschappij
Hanzens
Gellius Tammingastraat 1
8801 JV Franeker
Nederland
tel. +31 (0)628 152824
+49 (0)160 3028216
info@tallship-avatar.com
www.tallship-avatar.com

Info & boekingen
Kantoor
Kanaalstraat 43
1741 AG Schagen
Nederland
tel. +31 (0)224 227635
info@tallship-avatar.com

