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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. 

ITALIË 

Italië   

van 13/03/20 tot 09/04/20 van 
16/10/20 tot 02/11/20 

van 10/04/20 tot 14/05/20 van 
02/10/20 tot 15/10/20 

van 15/05/20 tot 18/06/20 van 
11/09/20 tot 01/10/20 

CHIOGGIA-MARANO bedden waarborg week Midweek WE week Midweek WE week Midweek WE 

New Concorde Fly 890 Suite (1) 3/5 pers 1.200 € 1.232 € 704 € 616 € 1.386 € 792 € 693 € 1.554 € 888 € 777 € 

New Concorde Fly 890 First (1) 4/7 pers 1.200 € 1.358 € 776 € 679 € 1.554 € 888 € 777 € 1.736 € 992 € 868 € 

New Concorde Fly 890 Twins (1) 4/7 pers 1.200 € 1.428 € 816 € 714 € 1.610 € 920 € 805 € 1.806 € 1.032 € 903 € 

Tip Top (1) 6/8 pers 1.500 € 2.212 € 1.264 € 1.106 € 2.576 € 1.472 € 1.288 € 2.870 € 1.640 € 1.435 € 

 

Italië   

van 19/06/20 tot 16/07/20                            
van 21/08/20 tot 10/09/20 

van 17/07/20 tot 20/08/20 

CHIOGGIA-MARANO bedden waarborg week Midweek WE week Midweek WE 

New Concorde Fly 890 Suite (1) 3/5 pers 1.200 € 1.736 € 992 € 868 € 1.890 € 1.080 € 945 € 

New Concorde Fly 890 First (1) 4/7 pers 1.200 € 1.918 € 1.096 € 959 € 2.100 € 1.200 € 1.050 € 

New Concorde Fly 890 Twins (1) 4/7 pers 1.200 € 2.002 € 1.144 € 1.001 € 2.212 € 1.264 € 1.106 € 

Tip Top (1) 6/8 pers 1.500 € 3.192 € 1.824 € 1.596 € 3.486 € 1.992 € 1.743 € 

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

         
         

PROMOTIONS:         
         

Geldig voor reserveringen van minimaal een week.       
         

         
         

15% korting bij een vaste reservering van minimaal één week voor 15/11/2019.     

10% korting bij een vaste reservering van minimaal een week voor 31/12/2019.     

7% korting bij een vaste reservering van minimaal een week voor 31/01/2020.     

5% korting bij een vaste reservering van minimaal één week meer dan 90 dagen voor vertrek.    
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Lange termijn verhuur:          
         

3% korting op de huur van 10 tot 13 dagen         
         

5% korting voor een huurperiode van 14 dagen of meer       
         

Korting voor koppels         
         

voor een boot bezet door 2 personen: -10% (behalve voor New Concorde Fly 890 Suite)    

Familiekorting:          
         

voor 2 voorschotten met kind onder de 18 jaar: -10% (behalve voor de New Concorde Fly 890 Suite)   

         
         

Alle kortingen zijn cumulatief met een maximum van 25% op boekingen van een week en meer.    

         
         

(1) Boot met boegschroef inbegrepen in de 
prijs        
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