Rio 40 Blu

½ Dia

1 Dia

1
Semana

Dia
Extra

Preço EB

550€

950€

3900€

700€

LOTAÇÃO
10 pax
MOTORIZAÇÃO
2 x Mercruiser TD4 320 hp (Diesel)

Época Alta +50%
O que está incluído
◦ Skipper
◦ IVA

Condições

O que não está incluído
◦ Combustível
◦ Serviço fora de horas (se aplicável)
◦ Extras (se aplicável)

EXTRAS
Bebidas e snacks
Champagne ou Espumante

Época Baixa 01 Outubro – 31Maio / Época Alta 1 Junho - 30 Setembro

◦ Inclui skipper. Também disponível para aluguer com carta de navegação própria mediante diferentes condições, para mais
informações contacte-nos.
◦ As taxas da Marina de Portimão não serão cobradas ao cliente.
◦ Todas as outras eventuais despesas e taxas são da responsabilidade do cliente.
◦ Não inclui combustível, serviço fora de horas (se aplicável) e extras (se aplicável).
◦ A tarifa de meio dia corresponde a 4 horas de aluguer (10h – 14h / 14h – 18h) e a tarifa diária corresponde a 8 horas de aluguer
(10h-18h)
◦ O encontro com o skipper e início do passeio terão lugar na Marina de Portimão ou na Doca Pesca de Portimão.
◦ O Barco iniciará o passeio com o depósito de combustível cheio e deve ser devolvido da mesma forma. Nos casos em que se
apresente a impossibilidade do início do passeio com o depósito cheio, o barco está dotado de um medidor de combustível que
deve ser consultado por um representante do grupo e pelo skipper no início e no fim do passeio a fim de calcular o consumo de
combustível e reabastecer.
◦ Cancelamento a menos de duas semanas da data da reserva não reembolsável.
◦ Deve ser pago um sinal de 50% do valor total do charter ao reservar e o restante duas semanas antes da partida.
◦ Aceitamos dinheiro ou cartão de crédito (visa).
◦ 10% de desconto para reservas no mínimo 2 meses antes.
◦ Para charter em períodos mais longos, por favor contacte-nos.
◦ Todas as representações, imagens e dados técnicos fornecidos são indicativos, não têm valor contratual e podem ser alterados
sem aviso prévio.
◦ Por favor, confirme a aparência e dados técnicos da unidade antes de assinar o contrato de aluguer ou charter.
◦ As imagens ilustram uma configuração que poderá, ou não, estar disponível.
◦ Os preços podem ser alterados sem aviso prévio.
◦ Para mais informações contacte-nos.
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Rio 40 Blu

½ Day

1 Day

1 Week

Extra
Day

Price LS

550€

950€

3900€

700€

High Season +50%
What is included
◦ Skipper
◦ V.A.T

What is not included
◦ Fuel
◦ Out of hour service (if
applicable)
◦ Extras (if applicable)

MAXIMUM CAPACITY
10 guests
POWER
2 x Mercruiser TD4 320 hp
(Diesel)
EXTRAS ON REQUEST
Drinks and snacks
Champagne or
Spumante

Conditions
◦ This boat comes with a skipper. Also available for bareboat charter, for information please contact us.
◦ Marina fees at Potimão marina are free of charge.
◦ The charter starts from Portimão marina or fish harbour or Portimão.
◦ All other fees and expenses are the responsibility of the client.
◦ Fuel, out of hour service (if applicable) and extras (if applicable) are not included.
◦ ½ day – from 10 a.m. to 2 p.m. or 2 p.m. to 6 p.m. / 1 day – from 10 a.m. to 6 p.m
◦ Boat will be chartered with a full tank of fuel and must be returned with a full tank also.
In the event of the boat at the beginning of the rental period not having a full tank of fuel, the fuel indicator should be verified before
departure and at the end of the trip with the skipper and the client, to calculate the quantity of fuel and refuel to that same level.
◦ No refund for cancellations less than two weeks before reservation.
◦ A 50% deposit of the full amount has to be paid on booking and the rest 2 weeks before departure.
◦ We accept cash or credit card (Visa).
◦ 10% discount for any booking at least 2 months in advance.
◦ Ask our prices for any longer rental period.
◦ All drawings, images and technical data are provided solely for your general information. All the data listed on this price list are only
indicative
◦ Please check the outfitting and technical data with us before signing the rental / charter contract.
◦ The images may illustrate a configuration, which may not be available.
◦ The prices can be changed without advanced notice.
◦ For further information, contact us.

Low season October 1st – May 31th / High Season June 1th –
September 31th
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