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Jacht Custom Custom
Organiseer uw volgende geweldige evenement aan boord van het prachtige jacht. Dit 137 voet luxe jacht is geschikt voor
16-150 gasten. Ze is volledig voorzien van airconditioning met een observatieplatform van 1000 vierkante voet. De speciaal
ingerichte hoofdsalon heeft een dansvloer, een volledige bar, babyvleugel, grote ramen en dramatische verlichting!
Ze beschikt over een luxe bruidshut met privé poederruimte, waardoor het de perfecte trouwlocatie is! Sluit uw geweldige
evenement af met een maaltijd. We hebben geweldige cateringopties beschikbaar tegen een meerprijs. Charter de
Sundream voor een uniek feest, bruiloft of diner dat u en uw gasten niet snel zullen vergeten. Ons doel is om uw tijd op het
water zo goed mogelijk te maken. (Eten & Drinken: $ 80 - $ 120) (Fooi, belastingen en havengelden kunnen worden
toegevoegd.) (Minimumcharter van twee uur)
Neem het volgende in uw aanvraag op om uw boeking te versnellen:
- Vertrek- en retourhaven
- Aantal volwassenen en kinderen die gaan
Aan boord
- Geschat budget
(Fooi, belastingen en havenkosten kunnen worden toegevoegd.) (Charter van minimaal twee uur)
Neem het volgende in uw aanvraag op om uw boeking te versnellen:
- Vertrek- en retourhaven
- Aantal volwassenen en kinderen die gaan
Aan boord
- Geschat budget
De thuishaven van Yacht is West Palm Beach, maar kan worden verplaatst naar Miami, Ft. Lauderdale, de Keys en Bahamas
voor een extra vergoeding.
Miami Beach (Zuid-Florida) | Schipper bij prijs inbegrepen

Seizoenen
vanaf

tot

halve dag

dag

week

20 apr. 2019

30 dec. 2019

€ 2.484

-

€ 34.780

Kortingen

Schipper

Verdere prijsvoorwaarden
De prijzen zijn gebaseerd op 3 uur.

Verplichte schipper is bij de prijs inbegrepen
Prijzen zijn inclusief 20% fooi en 7% Florida belasting.
Alle prijzen zijn inclusief BTW

Voorzieningen
Fabrikant Custom
Model
Custom
Type boot Jacht
Bouwjaar 2001
Lengte
41,70 m Grote lengte!
plaatsen 149 personen Maximale capaciteit!
Badkamers2
Brandstof Diesel

Andere

Keukengerei
Borden
Oven
Biedt plaats aan tussen de 16 en 149 gasten
1000 sq. Ft. Open-air observatiedek
Op maat ingericht belangrijkste salon is voorzien van een dansvloer, complete bar, grote ramen en
dramatische verlichting
Eetkamer salon met een spectaculair uitzicht op het water en een baby grand piano
Luxe bruids hut met eigen damestoilet
Buitenterras met tweede full bar
State-of-the-art geluidssysteem

Foto's
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