Kabin Kiralamalı Mavi Turlar İçin Bilgiler

KESİN HAREKETLİ "KABİN KİRALAMALARI"NDA GENEL KOŞULLAR:
1.Teknelere giriş 1.gün saat 15.30’dan itibarendir ve servisimiz akşam yemeği ile başlar. Teknelerden
çıkış ise son gün kahvaltıdan sonra 10.30'a kadardır.
2. İlk ve son gün transfer günleri olduğundan dolayı limanda geceleme yapılır.
3. Mavi Yolculuk esnasında genellikle tekne motor gücü ile seyrine devam eder ancak hava koşulları ve
rüzgârın yönü elverdiğince yelkenler de kullanılır. Haftada en az iki kez teknedeki mevcut yelken açılır.
4. Kaptanımız; hava koşullarına göre konuklarımızın güvenliği ve rahatlığı için rotada değişiklikler
yapabilir.
5. Konuklarımızın, dışarıdan tekneye alkollü veya alkolsüz içecek getirmelerine müsaade edilmemektedir.
İçecekler bedeli karşılığında yat barından temin edilir. İçecek ücretleri tur sonunda ödenir.
6. Dünyanın farklı yerlerinde faaliyet gösteren acentelerimiz tarafından yapılan satışlardan dolayı
teknelerimize pek çok farklı ülkeden misafirler gelirler. Bu durum; dünyanın her köşesinden gelen deniz
severlerle buluşma, farklı kültürleri tanıma ve yeni arkadaşlıklar kurmak için bir fırsattır. Bu çeşitlilikten
ötürü kabin turlarına iştirak edecek misafirlerimize, yatta bulunacak diğer yolcuların milliyeti veya yaş
ortalaması ile ilgili taahhütlerde bulunamamaktayız. Kendinize özel bir grup oluşturabilmek için lütfen
Özel Yat Kiralama bölümünü inceleyiniz.
7. Kabin Charter Tur programlarımız senelerden beri edindiğimiz tecrübeler ışığında, titizlikle
planlanmıştır. Tur programı ve genel şartlar önceden broşürlerimizde ilan edildiği şekildedir. Hiçbir
konuğumuzun özel durumuna veya tasarrufuna göre değişiklikler yapılamaz.
8. Teknelerimizde konuklarımız kahvaltılarını yaparlarken, her sabah rutin olan kabin / wc temizliği
yapılır. Hafta ortasında ise yat üzerinde genel bir temizlik yapılır.
9. Özel bir durum söz konusu olmadıkça nevresim takımları haftalık olarak kullanılır ve tur esnasında
değiştirilmez. * “Klimalı Lüks Kabin” turlarında nevresim takımları hafta ortasında değiştirilir. 10.
Teknelerde uyulması gereken kurallar misafirlerimize tekneye girişte verilir.

KESİN HAREKETLİ "KABİN TURLARI"NDA KULLANILAN YATLARIN STANDARTLARI:
1. Kesin Hareketli Kabin Turlarında; 15 m. ile 43 m. arasında değişen, 2 ila 16 kabinli, direk donanımına
sahip olan, geleneksel güneybatı ege yapımı standart ahşap yatlar kullanılır. * “Klimalı Lüks Kabin”
turlarında klimalı tekneler kullanılır.
2. Kabinler 2 kişiliktir. Genellikle çift kişilik yataklar vardır. Twin ya da triple oda garantisi verilemez.
3. Her kabinde özel duş /wc, lomboz (pencere), küçük elbise dolabı, 2 kişi için pike, battaniye, banyo
havlusu ve yastık bulunur. Tuvaletler ev tipi sifonlu ya da marina tipi pompalı olabilir.
4. Teknenin yolcu kapasitesine uygun sayıda can yelekleri, küçük bot ve can salı gibi güvenlik teçhizatları
mevcuttur.
5. Yatların ebatlarına göre en az 1, en fazla 7 personel bulunur.
6. Elektrik tesisatı 12 volt ya da 24 volt'tur. Jeneratör garantisi verilmez. Limanlarda demirli
durumdayken 220 volt olanağı vardır.
7. Tekneler sigortalıdır fakat kişisel seyahat sigortanızı da yaptırmanızı tavsiye ederiz.
8. Bu yatlarda yolcu kapasitesine uygun ebatlarda yemek masası, yeterli sayıda güneşlenme yatakları,
tente altı gölgelik alanlar ve salon bulunur.
9. Sıcak- soğuk kullanma suyu için yeterli miktarda su tankları ve tesisatı vardır.
10. Duş / wc suları için yeterli miktarda pis su tankları ve tesisatı bulunur.
11. Yeterli büyüklükte yakıt tankları ve tesisatı bulunur.
12. Yatlarda hazırlanacak yemekler için gerekli teçhizata sahip mutfak bulunur.
13. Kumanya ve içeceklerin soğutulması için gerekli buzluklar ve soğutma gereçleri bulunur.
14. Yatlarda, konukların kullanımına yönelik basit olta takımları, palet ve şnorkel bulunur.

ÖRNEK YEMEK MENÜSÜ:
KAHVALTI: 7 öğün sabit olarak; 3 çeşit Reçel, Bal, Tereyağı, Yeşil Zeytin, Siyah Zeytin, Beyaz Peynir,
Kaşar Peyniri, Yumurta, Domates, Salatalık, Meyve, Süt, Limitsiz çay ve kahve. Farklı öğünlerde sosis,
salam ve sucuk ilave olarak servis edilir.
ÖĞLEN YEMEĞİ: 6 öğün farklı olarak; Sebzeli Tavuk, Taze Fasulye, Patlıcan Musakka, Biber Dolması,
Karnıyarık, Fırında Makarna, Pirinç Pilavı, Bulgur Pilavı, Makarna Çeşitleri, Salata Çeşitleri, Yoğurtlu
Kızarma, Cacık, Meyve.
ÇAY SAATİ: 6 öğün farklı olarak; Limitsiz Çay ve Kahve, Bisküvi ve Kek Çeşitleri.
AKŞAM YEMEĞİ: 7 öğün farklı olarak; Balık Izgara, Balık Tava, Fırında Balık, Izgara Köfte ve Tavuk, Et
Sote, Hindi Fileto, Fırında Tavuk. Mantar Sote, Salata Çeşitleri, Pirinç Pilavı, Bulgur Pilavı, Makarna
Çeşitleri, Barbunya Pilaki, Patates Püre, Yoğurtlu Semizotu, Börek çeşitleri, Piyaz, Karışık Kızartma,
Cacık, Garnitür, Tatlı, Meyve.
*“Klimalı Lüks Kabin” turlarında daha zengin içerikli bir menü uygulanır. Kahvaltılarda taze portakal
suyu, çay saatlerinde börek çeşitleri servis edilir. Akşam yemeklerinde kalamar, karides ve ahtapot gibi
deniz mahsulleri çeşit olarak sunulur.

BAR FİYAT LİSTESİ :

ANLAŞMA ve REZERVASYON KOŞULLARI :
Kabin Kiralama (Kesin Hareketli Broşür Turları) Sitemizde yer alan garanti çıkışlı Kabin Charter
Turlarımızdan herhangi birisini tercih edebilirsiniz. Fiyatlarımız ikişer kişilik kamaralarda tek kişi fiyatıdır
ve AVRO cinsindendir. Tam pansiyon konaklama fiyata dâhildir. Eğer iki kişilik bir kabinde yalnız yolculuk
etmek istiyorsanız, %60lık bir fiyat farkı ödemeniz gerekir. Tarafınıza Kabin Charter Sözleşmesi
gönderildikten sonra, kesin rezervasyon için toplam bedelin %50 sini ödemeniz gerekmektedir. Ücretin
geri kalan kısmı tur tarihinden 30 gün önce ödenir. Kabin Charter Turlarımız kalkış garantilidir ve
teknede tek bir yolcu dahi olsa Barbaros Yatçılık bu gezileri önceden belirlenen tarihlerde düzenler.
Özel Yat Kiralama (Kişiye Özel Turlar) Standart, Klimalı Standart, Lüks ve De lüks olmak üzere 4
farklı sınıfta geleneksel ahşap yatlar mevcuttur. Özel yat kiralamak istediğinizde, grubunuzdaki kişi
sayısına, bütçenize ve isteklerinize en uygun yatı belirlemek için çeşitli seçenekler üzerinde görüşülmesi
gerekmektedir. Kiralamak istediğiniz tekneyi beraberce belirlediğimizde; tur programı, menü seçenekleri
ve havaalanı transferleri gibi detayların görüşülmesine başlanır. Bütün konularda mutabık kalındıktan
sonra, tarafınıza Yat Kiralama Sözleşmesi gönderilecektir. Rezervasyonu onaylamak için; toplam
kiralama bedelinin %50 sini depozito olarak ödemeniz gerekmektedir, kalan bakiyeyi en geç tur
başlangıcında tarafımıza ödeyebilirsiniz.
ÖDEMELER
depozito ödemeleri, kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla yapılabilir.
Kredi Kartı ile Ödeme
Visa, Master ya da Amerikan Express kredi kartları ile ödeme kabul edilmektedir. Ödemeyi kredi kartı ile
yapmayı tercih ederseniz, size Mail Order Formu gönderilecektir. Formu doldurup 0.212.589 40 50 'ye
fakslamanız ya da e-mail yoluyla göndermeniz gerekmektedir. Ayrıca bir kimlik fotokopinize de
ihtiyacımız olacaktır. Onay kodlu işlem slipi ve yapılan ödemelerdeki kur detayları faks ya da e-mail
yoluyla size gönderilecektir.
Banka Havalesi Banka hesap numaralarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Banka yolu ile
yapacağınız ödemelerde; açıklama kısmına rezervasyon referans numaranızı yazmanız mecburidir.

İPTAL KOŞULLARI
Kabin Kiralama İptal Koşulları: Rezervasyon, onaylama ve iptal etme tarihleri arasındaki zaman
aralığına bağlı olarak kabin kiralama iptali işlemlerinde aşağıdaki koşullar dikkate alınmaktadır.
a) Tekneye giriş tarihinden 30 gün ve öncesinde yapılan iptallerde, ödenmiş olan kaparo bedelinden
%15 idari gider olarak kesilerek geri kalan depozito bedeli iade edilir.
b) Tekneye giriş tarihine müteakip 29-15 gün içerisinde yapılan iptallerde, ödenmiş olan toplam ücretin
%50 si iade edilir.
c) Tekneye giriş tarihine müteakip 14 gün içerisinde yapılan iptallerde, ödenmiş olan ücret iade edilmez.
Özel Yat Kiralama İptal Koşulları: Rezervasyon, onaylama ve iptal etme tarihleri arasındaki zaman
aralığına bağlı olarak özel gulet kiralama iptali işlemlerinde aşağıdaki koşullar dikkate alınmaktadır.
a) Tekneye giriş tarihinden 90 gün ve öncesinde yapılan iptallerde, ödenmiş olan kaparo bedelinden
%15 idari gider olarak kesilerek geri kalan depozito bedeli iade edilir.
b) Tekneye giriş tarihine müteakip 89-60 gün içerisinde yapılan iptallerde, ödenmiş olan kaparo
bedelinden %35 idari gider olarak kesilerek geri kalan depozito bedeli iade edilir.
c) Tekneye giriş tarihine müteakip 59 gün içerisinde yapılan iptallerde, ödenmiş olan depozito bedeli
iade edilmez.
YÜKÜMLÜLÜKLER
Tur Operatörü, belirlenmiş tur programları ve hizmetlerle ilgili tüm düzenlemeleri yerine getirmekle
yükümlüdür. Hizmetlerimiz bünyesinde bir araya getirdiğimiz tüm firmalar ve servis elemanları bağımsız
olarak çalışırlar. Bununla birlikte verilen tüm hizmetler, bütün müşterilerimize sağlanan Tur Operatörü
garantisi ve kaliteli hizmet yükümlülüklerine dayanır. Tur Operatörü tarafından kayıt altına alınan ya da
müşteriye verilen seyahat belgelerinin tamamı, Türkiye yasaları tarafından belirlenen anlaşma ve
koşulları esas alır. Tur paketimizdeki herhangi bir hizmetin şirketimizin kontrolü dışındaki nedenlerden
ötürü verilememesi durumunda, Tur Operatörü, 24 saat içerisinde aynı konfor ve kalitede bir alternatif
sunmakla yükümlüdür.
SİGORTA
Tüm tekneler geniş kapsamlı sigorta altındadır ve üçüncü şahısları da kapsamaktadır; daha geniş
kapsam için kendi kişisel seyahat, sağlık, kaza, iptal, bagaj güvenceleri içeren sigortalara sahip olmanızı
tavsiye ederiz.

