Szolgáltatásaink
Bármikor megteheted!
Csak egy telefon és már le is foglalhatod kényelmes, minden igényt kielégítő 8
személyes Pontoon Passion Line hajónkat!
Ha különleges esemény közeleg, vagy csupán a megszokottól eltérő módon
szeretnéd szabadidőd kihasználni, ne habozz, hívj!
Milyen programokhoz ajánljuk magunkat?
Csónakázás, városnézés a hajóról, születés-, névnap, legény-, leánybúcsú,
kirándulás a Ráckevei-(Soroksári) Duna-ágon, étterem látogatása, buli előtti
hangulatfokozó “alapozás”, fotózási helyszín, piknik a hajón, romantikus
reggeli napfelkeltekor, gyertyafényes vacsora, stb.
Foglalás:
selfieboat@gmail.com vagy telefonon a +3620/387-3096 számon.

Horgony
“A víz, ami összeköt” jelszóval minden hónapban egy alkalommal találkozót hirdetünk a
víz szerelmeseinek… Adott helyen és adott időben a legkisebb és legnagyobb hajók is
egy egységet alkotva tölthetnek el néhány órát egy kellemes brunch keretén belül.
Könnyed falatozás, ahol a fő téma a hajózás, ahol az élmények, a legőrültebb kalandok
nyitott fülekre találnak… Ahol a felhőtlen hangulat garantált!

Tankoljuk meg a kapitányt
Légy a vendégünk egy jó erős feketére! Figyeld a közösségi oldalainkat és tudd meg,
éppen hol tartózkodik a hajónk, hogy meghívhassunk egy finom kávéra. Ha Te vagy a
hajó kapitánya, akkor mi álljuk a számlát és Neked csupán annyi a dolgod, hogy élvezd a
nyári napsütést, a víz nem mindennapi látványát és az erőt adó forró italod…

Út a természetbe – Sétahajózás
Egy hely, ahol a természet és a víz harmóniája magával ragad, ahol a száguldást
felváltja a nyugalom, a romantika. A Ráckevei-(Soroksári) Duna-ág varázslatos világa
csak arra vár, hogy felfedezd! Egy rövidebb vagy akár egy egész napos túra a családdal,
a barátokkal a magával ragadó Ráckevén Kerekzátony-sziget vagy Angyali-sziget
kerüléssel, exkluzív csobbanással egybekötve. Egy utazás, ahol csak a képzelet szabhat
határt!
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Ragyogó érzelmek – Naplemente túra
Felejthetetlen élmény felejthetetlen pillanatokhoz! Elveszni a Ráckevei-(Soroksári) Dunaág késő délutáni romantikájában egy pohár bor/pezsgő társaságában, miközben életed
szerelme a nyári naplemente aranyló fényében tündököl. Tökéletes alkalom egy
randevúhoz, egy romantikus vacsorával egybekötött hajózáshoz.

Romantikus évforduló / Eljegyzés
Egy pár életében vannak napok, amelyek bár átlagosnak indulnak végül meghatározó
mérföldkövekké válnak. Nyűgözd le leendő mennyasszonyod egy igazán mesés
lánykéréssel! Tedd emlékezetessé az első, a második, vagy a tizedik évfordulótokat!
Ünnepelj hajónk fedélzetén pezsgő koccintással szeretteid, családtagjaid, párod
körében.

Bor és gasztro túra
Baráti társaságoknak, családoknak és cégeknek, akiknek nem elég egy jól kiválasztott
vendéglátóhely. Kulináris élvezetek, bórkostoló, exkluzív élmény… Egy kaland, amely
összehozza a csapatot!

Születésnap / Névnap
Ötleted sincs, hogy mivel lepd meg a családod, a kollégáid, a barátaidat, a kedvesedet.
Ha igazán maradandót szeretnél, ajándékozz élményt! Hozd el az ünnepeltet hajónk
fedélzetére, úgy, hogy számára egy valódi meglepetés legyen. Biztos lehetsz benne,
hogy a hatás garantáltan nem fog elmaradni! Az 1 órás születésnapi és névnapi hajózás
esetén a pezsgő mellé egy apró ajándékkal is készülünk az Ünnepeltnek!

Vizet igyanak a halak… – Legénybúcsú / Leánybúcsú
Nem tudod, hogyan töltsd az utolsó nagy bulit a Nagy Nap előtt? Felejthetetlen élményre
vágysz? Hajónk készen áll, hogy tökéletes helyszínt biztosítson a felszabadult és
önfeledt szórakozásnak.

HorBORra fel
A horgászat a mindenetek, amikor a bot tükörképe a vízfelszínén csillog minden a
helyére kerül?! Akkor itt a lehetőség, hogy hétvégén a barátokkal egy igazán különleges
helyen horgásszatok.. Hajónk készen áll, hogy frissítőkkel feltöltve a legkényelmesebb
stéggé váljon és biztosítsa a pihenés és sportolás mindent felülmúló egészét.

SUPer túrák
A hétvégén a haverokkal kihasználjátok a jó időt és vizek kerékpárjának is nevezett,
SUP-ra pattantok… Hajónk készen áll, hogy frissítőkkel feltöltve kísérje végig utatokat,
biztosítva a pihenés és sportolás tökéletes elegyét.
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Esküvői fotózás / Filmforgatás
Egy igazán különleges helyszín, amely még mesésebbé varázsolja az esküvői fotókat…
Egy fedélzet, amely kizárólag Rátok vár és arra, hogy az emlékvideótok igazán
emlékezetessé tegye. Akár díszlet, akár egy fontos helyszín, az eredmény magáért fog
beszélni.

A bérleti díjak minden fenti esetben egy 8 fős hajóra vonatkoznak.
Az árak az ÁFA-t (27%) tartalmazzák.
Lemondási feltételek
- 48 órával a megrendelt szolgáltatás időpontja előtti lemondás esetén
kötbérmentes
- 48 – 24 órával a megrendelt szolgáltatás időpontja előtti lemondás esetén
kötbér mértéke 50%
- 24 órán belüli lemondás esetén
kötbér mértéke 100%
- A hajózás élményét jelentősen befolyásoló időjárási viszonyok esetén, 3
órával a megrendelt szolgáltatás időpontja előtt a lemondás kötbérmentes.
 A vendég hibájából történő késés esetén, a foglaltság függvényében van mód
hosszabbításra, és a hosszabbítás ideje időarányosan felszámolásra kerül.
Csomagajánlatokra és egyéni túraötletekre ajánlatkérés alapján küldünk árat.
A szolgáltatás működése függ az időjárási körülményektől.
Minden esetben előzetes foglalás szükséges!
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