PŘEDSTAVUJEME VÁM

Soukromé plavby luxusní lodí
PRO FIREMNÍ I SOUKROMÉ ÚČELY
RELAX I ZÁŽITKY I LUXUS I ADRENALIN I ZÁBAVA
plavbaskapitanem.cz

Představujeme vám soukromé plavby luxusní lodí pro firemní i soukromé účely.
Soukromé plavby a celou loď můžete využít pro sebe a své kolegy např. pro porady, teambuilding,
schůzky nebo jako odměnu pro své VIP klienty, zaměstnance a obchodní partnery.
Na lodi můžete pracovat (kvalitní Wi-Fi a audio systém) nebo se jen bavit a užívat si plavby.
V rámci spolupráce nabízíme možnost "brandingu" lodě dle vašich požadavků
(bannery na přídi lodi, vlajka s logem firmy).
Po celou dobu máte k dispozici zkušeného kapitána, který vám splní všechna vaše přání.
Je libo vyhlídkovou (pomalou) plavbu nebo adrenalinovou (rychlou) plavbu?
Nebo se chcete s kolegy posadit za kormidlo a zkusit si řízení lodi se vším všudy? U nás je to možné.
Chceme, abyste na plavbu dlouho vzpomínali a uděláme pro to maximum.

Loď BLUE LEGEND nabízí dostatek prostoru až pro 7 osob + kapitán.
Zadní část lodi je možné zcela otevřít a máte tak krásný výhled na vodu a okolí.
Můžete zde posedět s kolegy, klienty a k tomu si dát sklenku něčeho dobrého.

Vnitřní část lodi je možné uzavřít pro diskrétní jednání a nabízí nadstandardní pohodlí.
Místa pro jednání nebo odpočinek je tu dostatek (jídelní stůl + 4 místa k sezení).
Loď je vytápěná, takže chladno vám nebude ani v zimních měsících.
Pro váš komfort máte k dispozici základní jídelní servis, tekoucí vodu, 2 lednice, koupelnu s klasickou
toaletou, USB nabíječky.
A pokud si chcete odpočinout, můžete k tomu využít 2 samostatné kajuty.
Relaxovat můžete i venku na přídi lodi, kde jsou lehátka pro 2-3 osoby.

Virtuální prohlídku celé lodi najdete ZDE
PROMO VIDEO 1
PROMO VIDEO 2

Servis na palubě
Výhoda pronájmu naší lodě je v tom, že můžete využít veškerého zázemí a vybavení - celá loď je vaše.
Na vaší plavbu si můžete vzít vlastní občerstvení a nápoje, cokoli si budete přát.
V případě zájmu zajistíme dostatek alkoholických i nealkoholických nápojů.

Možnosti pronájmu a trasy plavby
Loď si můžete pronajmout na 3 hodiny nebo i celý den.
V případě kratších plaveb proplujeme centrem Prahy (od Modřan až po ostrov Štvanice), kolem
vyhlášené náplavky, proplujeme plavební komorou a pod Karlovým mostem.
Při delších plavbách můžeme opustit Prahu a užít si okolní přírodu.
Plout můžeme směrem na Slapy, kde zdoláme plavební komory a vychutnáte si nejkrásnější úsek
Vltavy (Svatojánské proudy).
Nebo můžeme vyplout opačným směrem k soutoku Vltavy a Labe (Mělník).

Ceny
Soukromé plavby provozujeme jako tzv. školní plavby, to znamená, že fakturu vám můžeme vystavit
např. na "pronájem školících prostor", "pronájem salonku" apod.
Přizpůsobíme se účelu vašeho rozpočtu.
Cena je vždy za celou loď, včetně služeb kapitána, pohonných hmot a případných poplatků za kotvení.
3hodinová plavba - celková cena 8.990,- Kč, vč. DPH
(průměrná cena za osobu je 1.284,- Kč, vč. DPH)
Celodenní plavba (min. 8 hodin) - celková cena 16.990,- Kč, vč. DPH (sleva 30%)
(průměrná cena za osobu je 2.427,- Kč, vč. DPH)
Rezervace
Rezervaci termínu plavby můžete provést na info@plavbaskapitanem.cz nebo (+420) 606 779 559.
Plujeme od března do listopadu, od rána do večera.
Těšíme se na viděnou na naší luxusní lodi BLUE LEGEND.

