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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. 

ZWEDEN 
 

 SÖDERKÖPING - SJÖTORP  

BRUTOPRIJS Verplichte 
toeslag Canal 

Ticket* 

  BEDDEN CATEGORIE WAARB 1 WEEK 2 WEKEN 

CLASSIC 
Delphia Nano 

2/4 + 1 
pers 2 1.000 € 1.405 € 2.810 € 565 € 

Delphia 800/1 (1) 4/6 pers 3 1.000 € 1.950 € 3.900 € 565 € 

Gabriella (1) 

6/8 + 1 
pers 3 1.000 € 2.832 € 5.664 € 762 € 

ELEKTRISCH Naviga Nordica 40 (1) 8/10 pers 5 1.000 € 3.492 € 6.984 € 762 € 
 

       
Beddengoed niet verstrekt, informatie van uw reisbureau     

De verhuurder beslist over de eerste haven: de klant krijgt een voorlopig vertrekpunt dat tot 48 uur voor de huur kan worden gewijzigd.  

        

PROMOTIONS        

Kortingen HOOG SEIZOEN : van 06/06/20 tot 21/08/20     

EARLY BOOKING:        

10% korting voor elke vaste boeking vóór 31/12/2019      

Een korting van 8% voor elke vaste boeking vóór 31/01/2020     

5% korting voor elke boeking die meer dan 30 dagen voor vertrek wordt gemaakt.    

Geldig voor boekingen van minstens een week. Deze kortingen kunnen niet met elkaar worden gecumuleerd.  
Lange termijn verhuur       

Van 8 tot 14 nachten: 5% korting op het hele verblijf        
Van 15 tot 21 nachten: 5% korting op het hele 
verblijf        
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Alle kortingen zijn cumulatief met een maximum van 15% op boekingen van een week of meer.   

        

50% korting tussen 02/05/20 en 29/05/20 en tussen 29/08/20 en 26/09/20     

30% korting tussen 30/05/20 en 05/06/20 en tussen 22/08/20 en 28/08/20     

        

(1) boot met boegschroef inbegrepen in de prijs      
 

 

 

 

mailto:info@riveryachts.be
http://www.riveryachts.be/

