Prijzen Carrick Craft - Shannon - Short break

PROMOTIES
* 4 nachten voor de prijs van 3 voor alle vertrekken op maandag.
Overzicht type boten
Prijzen en reservaties: Klik hier
Prijzen per cruiser, per shortbreak 3 dagen IECC
CARRICK CRAFT vertrek vanuit Shannon/Banagher
Prijzen en reservaties: Klik hier
Toeslag voor een one-way verhuring : € 100. One-way verhuringen worden pas gegarandeerd 14 dagen
voor aanvang. en kunnen enkel aanvangen op een zaterdag. De rederij heeft het recht om de vaarrichting te
wijzigen of om te veranderen naar een heen-en-terug verhuring. Short breaks kunnen niet in one-way
geboekt worden.
De eerste dag van de verhuring bepaalt de prijs.
Tijdens Ierse Bank Holidays(5/4,3/5,7/6,2/8/21) moet er minimum 4 dagen geboekt worden. Vraag de prijs.
Clare, Kilkenny, Wave Earl, Wave Princess, Wave Duke, Limerick, Tyrone en Carlow kunnen gehuurd
worden vanaf 4 dagen op elke dag van de week behalve zondag. Prijs op aanvraag. De Roscommon,
Fermanagh, Tipperary, Waterford, Wave Queen, Wexford, Longford en Linssen class kunnen pas vanaf 15/2
in short break geboekt worden voor het zomerseizoen.
Dieselverbruik
Het verbruik van de diesel is niet inbegrepen in de prijs maar wordt gerekend per motoruur. Hoeveel dit zal
zijn hangt af van hoeveel u vaart/u de motor laat draaien. Bij sommige zal dat veel zijn, bij andere weinig.
Gemiddeld verbruikt een kleine boot(2 bedden) ongeveer 3,5l per uur, een boot met 4 bedden ongeveer
5l/uur en een boot met 6 bedden ongeveer 7l/uur. Indien u kiest voor de All Inclusive optie hoeft u de diesel
niet apart te betalen.
All inclusive optie
In de All Inclusive optie zit het diesel verbruik voor zowel de motor als de verwarming, de Excess Waiver
(vermindering franchise verzekering tot € 100) en de eindschoonmaak.
Prijzen voor de all inclusive is op aanvraag
Extra’s(Deze extra’s moeten vooraf gereserveerd worden)
Prijzen en reservaties: Klik hier

Nuttige informatie
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Vertrekdagen
Carrick-on-Shannon.
- Zaterdag: Roscommon, Fermanagh, Tyrone, Limerick, Waterford & Wexford
- Alle dagen behalve zondag: Clare, Kilkenny, Earl, Princess, Duke, Carlow Class,
Banagher
- Zaterdag: Fermanagh, Tyrone, Queen, Limerick, Waterford & Wexford
- Alle dagen behalve zondag: Clare, Kilkenny, Earl, Princess, Duke, Carlow Class,
Bellanaleck
- Zaterdag: Fermanagh, Waterford & Wexford
- Alle dagen behalve zondag: Kilkenny, Earl, Princess, Duke, Carlow Class
De pick-up van de cruiser is tussen 16u00 en 18u00.
De teruggave van de cruiser is omstreeks 09u00 op de laatste dag.
Waarborg/Damage Waiver
De cruisers zijn volledig verzekerd met uitsluiting van het bedrag van de waarborg. De prijs van de ´Excess
Waiver´ is verschillend op de Shannon en de Erne: kijk daar voor de juiste prijs.
Prijzen en reservaties: Klik hier
Eventueel kan men ter plaatse een ‘Excess Waiver verzekering’ betalen, mits deze verzekering te
onderschrijven kan men de franchise beperken tot € 100/£ 80.
Transfers
De vermelde prijzen zijn enkel geldig voor de bustransfer bij aankomst in Ierland tussen 12 u. en 18 u. en bij
vertrek tussen 07 u. en 10 u.! De prijs voor transfers op andere tijdstippen of dagen/uren zijn prijzen van
taxitransfers en zijn op aanvraag!
Prijzen en reservaties: Klik hier
Vaarwaterkaart/Captains Manual
Bij uw reisdocumenten vindt u een handige Captains Manual en routeplanner met nuttige informatie over de
vaarreglementen en andere.
Grocery List
Aan de hand van deze lijst kan u vooraf de nodige proviand aan boord bestellen, u betaalt ter plaatse. Dit
moet gebeuren ten laatste 14 dagen voor aankomst.
Eindschoonmaak
U kan opteren voor de optie eindschoonmaak. Hiervoor wordt u een kost aangerekend van € 30/£ 25
(Tyrone, Wave Duke, Carlow, Limerick, Wave Princess), € 50/£40(Kilkenny, Wave Earl, Wexford), € 70/£
60(Fermanagh, Waterford, Wave Queen) en € 80/£ 70(Roscommon, Tipperary, Clare, Longford, Linssen).
Indien U de boot zelf schoonmaakt en nadien blijkt dat niet in orde is, rekent de maatschappij volgende
kosten aan € 90/£ 80 (Tyrone, Wave Duke, Carlow, Limerick, Wave Princess), € 100/£90(Kilkenny, Wave
Earl, Wexford), € 110/£ 100(Fermanagh, Waterford, Wave Queen) en € 120/£ 110(Roscommon, Tipperary,
Clare, Longford, Linssen).
Prijzen te combineren met vluchten en transfers, vluchten en huurwagen of uw eigen wagen en overtochten
van Irish Ferries.
Voor meer informatie en reservering van de boot van uw keuze kan u terecht bij het reisbureau van uw keuze
of via deze website. Reserveringen via een Belgisch reisbureau en een Belgische touroperator zoals Gallia
worden steeds verzekerd door het Garantiefonds Reizen.
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Vraag een offerte
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