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RiverYachts Self-Drive bootvakanties  riviertoerisme   -   Bruto tarieven zijn onderhevig aan mogelijke schommelingen naargelang de plaatselijke omstandigheden of 
promoties. De vermelde bedragen maken deel uit van het totale pakket lokale service kosten. Deze eventuele bijkomende service kosten hangen af van het boot type. 

IERLAND 
 

 

 

 

 

CARRICK ON SHANNON - 

BANAGHER - 

BELLANALECK

van 14/03/20 tot 

10/04/20   

van 03/10/20 tot 

30/10/20

van 11/04/20  tot 

01/05/20    

van 19/09/20 tot 

02/10/20

van 02/05/20 tot 

08/05/20  

van 12/09/20 tot 

18/09/20

van 09/05/20 tot 

15/05/20 

van 05/09/20 tot 

11/09/20

van 16/05/20 tot 

29/05/20

van 30/05/20 tot 

26/06/20 

van 29/08/20 tot 

04/09/20

van 27/06/20 tot 

10/07/20                

van 11/07/20 tot 

14/08/20

van 15/08/20 tot 

21/08/20

van 22/08/20 tot 

28/08/20

bedden Categorie waarb week week week week week week week week week week

Carlow Class 2/4 pers 3 850 € 685 € 703 € 748 € 781 € 878 € 911 € 1.000 € 1.085 € 1.029 € 967 €

Kilkenny Class 4/6 pers 3 1.000 € 1.149 € 1.185 € 1.257 € 1.313 € 1.477 € 1.529 € 1.677 € 1.821 € 1.729 € 1.621 €

Waterford Class (1) 6/8 pers 4 1.000 € 1.579 € 1.628 € 1.731 € 1.804 € 2.033 € 2.107 € 2.308 € 2.508 € 2.381 € 2.234 €

Verhuur vanaf 3 nachten minimum. Kort verblijf te boeken vanaf 01/02/20

Eenmalige toeslag (retourkosten in een totale basis - zie voorwaarden in onze catalogus): 100€.

Alle extra's dienen bij de reservering te worden betaald.

PROMOTIES

10 nachten voor de prijs van 7 voor alle boekingen die eindigen voor 09/05/20 en beginnen na 05/09/20 voor de Kilkenny Class en Carlow Class boten.

Mini-week: 4 nachten tot 3 nachten (voor alle boekingen vanaf maandag).

Early Booking: 

Een korting van 10% voor elke vaste reservering van minimaal één week voor 31/01/20.

(1) boot met boegschroef, inbegrepen in de prijs
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