Prisliste 2019
Bådleje højsæson (1. maj—30. sept.)

Alm. båd

El-båd

Restaurantbåd

•

Mandag til torsdag pr. time

4.500 kr.

+ 650 kr.

+ 650 kr.

•

Fredag til søndag pr. time

4.900 kr.

+ 650 kr.

+ 650 kr.

Bådleje lavsæson (1. okt.—30. april)
•

Mandag til torsdag pr. time

3.500 kr.

+ 650 kr.

+ 650 kr.

•

Fredag til søndag pr. time

3.900 kr.

+ 650 kr.

+ 650 kr.

Bådspecifikation
•

Almindelig båd (overdækket): Op til 150 siddepladser, heraf op til 104 under tag.

•

El-båd (overdækket): 150 siddepladser, heraf 96 under tag. Har toilet om bord. Miljøvenlig og lydløs elmotor.

•

Restaurantbåd (overdækket): 133 siddepladser, heraf 92/72 under tag, ved spisning anbefales max. 66/54 gæster.
Restaurantbådene har borde og bænke indendørs, samt et toilet om bord.

Vilkår
•

Ovenstående priser er inklusive bådfører og guide (dansk/engelsk). En times bådleje svarer til 50 minutters sejltid.

•

For aftensejladser mellem kl. 21:00 og 00:00 tillægges kr. 400 per time. For sejladser mellem kl. 00:00—kl. 07:00 skal priser
forespørges.

•

I vinterhalvåret (1. okt. - 31. marts) er max. kapacitet i bådene reduceret til antallet af indendørs pladser.

•

Bekræftede ordrer kan afbestilles uden beregning frem til 4 uger før sejlads.

Vi kan også hjælpe med...
•

Ekstra guideservice på båd (udover dansk og engelsk )

250 per time

3. sprog: Tysk, spansk, italiensk og fransk.
Andre sprog evt. muligt efter særlig aftale.
•

Forplejning
Vi bestiller og leverer gerne forplejning til dit arrangement.

•

•

Leje af sightseeingbus

Se specifik bestillingsliste for
muligheder og priser.

Dobbeltdækkerbus ”Open Top”, op til 74 pladser.
OBS! Begrænset udlejning i sommerperioden.

Første time: 3.990 + moms
Efterfølgende timer: 1.330 + moms
Guide på bus: 450 per time, min. 2 timer

Leje af både hos Baadfarten

Fra 2.500 per time

Hyggelige træbåde på Furesøen, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

Generelt
•

Ovenstående priser er vejledende, angivet i danske kroner og momsfritaget med mindre andet angivet.

•

Ved bookingforespørgsler kan vi kontaktes på 3296 3000 eller info@stromma.dk.

•

Derudover henviser vi til vores forretningsbetingelser, hvor du kan læse mere om eksempelvis ændrings– og
afbestillingsregler.
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