
Czarter jachtu Laguna 700 Cruiser ze sterem strumieniowym to propozycja dla 
osób, które chcą wynająć nieduży, spacerowy jacht motorowy bez patentu. Jacht 
jest zarejestrowany na 6 osób, jednak do komfortowego pływania polecamy go dla 
2-4 osobowej załogi.

Laguna 700 jest bardzo bezpiecznym jachtem, przystosowanym do spokojnego 
i komfortowego spędzania czasu na wodzie, został zaprojektowany tak by poru-
szanie się zarówno w środku jak i po pokładzie było wygodne i bezpieczne. Warto 
także wspomnieć, że jacht jest bogato wyposażony w sprzęt, który docenią wszy-
scy motorowodniacy. Przede wszystkim posiada ster strumieniowy oraz specjalne 
płyty ułatwiające sterowanie. W chłodniejsze dni na jachcie można w szybki sposób 
rozłożyć bimini osłaniając się z każdej strony od wiatru czy deszczu. Ponadto jacht 
wyposażony jest w ogrzewanie.

Na pokładzie Laguny 700 jest kabina z wc i przestronny kambuz, wyposażony we 
wszystko co potrzebne do przygotowania posiłków: kuchenka gazowa, lodówka, 
zlew, komplet garnków. Zachęcamy także do łączenie rejsu z wycieczkami rowero-
wymi, na Lagunie 700 jest możliwe komfortowe zamocowanie 2 rowerów.

                WYPOSAŻENIE

STER STRUMIENIOWY 1

SILNIK ZABURTOWY YAMAHA 4-suw 15KM

PŁYTY UŁATWIAJĄCE STEROWANIE tak

RADIO CD/MP3

ECHOSONDA tak

INSTALACJA WODY PITNEJ tak

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 12V/230V

KUCHENKA GAZOWA tak

LODÓWKA elektryczna 12V

ZLEWOZMYWAK tak

PEŁNE WYPOSAŻENIE KAMBUZA tak

OGRZEWANIE Webasto DIESEL

STOLIK KOKPITOWY tak

GNIAZDO ŁADOWANIA TELEFONU 12V tak

BIMINI nad i dookoła kokpitu

                  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ILOŚĆ KOI 4+2

DŁUGOŚĆ 7,75 m

SZEROKOŚĆ 2,49 m

ZANURZENIE 0,4 m

MAX. WYSOKOŚĆ W KABINIE 2 m

ZBIORNIK BENZYNY 22 L

ZBIORNIK OLEJU NAPĘDOWEGO DO OGRZEWANIA 12 L

ZBIORNIK WODY 50 L

Laguna 700 Cruiser

Kluczowe cechy jachtu

Moc silnika - 15 KM Ster strumieniowy Ogrzewanie Echosonda

Lodówka Toaleta

Ilość osób - 6 Dobry na pierwszy rejs
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W CENIE CZARTERU

CENNIK NA SEZON 2020 (cena brutto za dobę w PLN) 

KOSZTY DODATKOWE OPCJONALNIE

RABATY

WARUNKI PŁATNOŚCI

WAŻNE INFORMACJE

WYMAGANE DOKUMENTY

• sprawny, czysty, zadbany jacht
• przeszkolenie przez bosmana w porcie
• serwis na całym szklaku WJM
• opłata portowa w porcie macierzystym (Port Mamry w Węgorzewie)
• kompleksowe ubezpieczenie: OC, Casco, NNW
• nabita butla gazowa
• pełny zbiornik na wodę
• toaleta przygotowana do użycia
• naładowane akumulatory
Uwaga: Jacht, który oddajemy w Państwa ręce jest w 100% przygotowany do żeglugi – ma pełny zbiornik z olejem 
napędowym oraz pusty zbiornik na fekalia. Po rejsie należy zatankować do pełna zbiornik paliwa oraz opróżnić 
zbiornik z fekaliami. Stacja benzynowa i Ekomarina znajdują się w Węgorzewie, ok.300m od naszego portu.

• 100 zł - obowiązkowa opłata  
   za sprzątanie jachtu
•  Opłata nie obejmuje: mycia naczyń,  

wyrzucenia śmieci, sprzątnięcia jedzenia  
z lodówki oraz opróżnienia toalety  
– prosimy o wykonanie tych czynności 
przed oddaniem jachtu.

• Pościel (kołdra, poduszka, poszwy, prześcieradło) – 60 zł/os./pobyt
• Ręczniki 2 szt. (mały + duży) – 20 zł/os./pobyt
• Parking – 15 zł/doba
• Sternik – 300 zł/dzień + wyżywienie
• Nieopróżniony zbiornik na fekalia – 50 zł
• Zwierzę na jachcie – opłata ustalana indywidualnie
•  Odbiór lub zdanie jachtu w innym porcie niż port macierzysty 

– cena ustalana indywidualnie

• 15% - tygodniowy czarter poza sezonem (nie dotyczy Weekendu Majowego oraz Bożego Ciała)
• 5% - stały klient
• 5% - wczesna rezerwacja do końca lutego
• 15% - maksymalny rabat
Możliwość negocjacji cen! Rabaty są udzielane przy czarterach minimum 7-dniowych.

• 30% ceny całego czarteru - zaliczka wpłacana przelewem w momencie rezerwacji jachtu
• 70% ceny całego czarteru - płatne przelewem 7 dni przed przyjazdem lub gotówką w porcie
  Kaucja za ten jacht wynosi 600 zł, płatność gotówką w porcie.

• Cena dotyczy jednej doby czarteru przy rezerwacji 7-dniowej
• Istnieje możliwość krótszych rezerwacji (cena ustalana indywidualnie)
• Podane ceny są cenami brutto, w walucie PLN i zawierają podatek VAT 23%
• Standardowo jachty wypożyczamy w zmianach 7-dniowych od soboty do soboty
• Odbiór jachtu, pierwszego dnia czarteru, w godz. 15:00-19:00
• Zdanie jachtu, ostatniego dnia czarteru, w godz. 8:00-11:00
• Inne godziny zdania i odbioru są ustalane indywidualnie

Do prowadzenia tego jachtu nie wymagamy żadnych uprawnień.
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