Cruisepromoties

PROMOTIES - NICOLS, vaarvakanties in Nederland, Frankrijk en Duitsland
PROMO NICOLS - Last minut boeking
Reservatie binnen de 30 dagen voor vertrek: 15% korting
Reservatie binnen de 15 dagen voor vertrek: 20% korting
Reservatie binnen de 5 dagen voor vertrek: 30% korting
geldig op alle boten en vanuit alle vertrekbasissen behalve vanuit Lübz in Duitsland.
PROMO NICOLS - vertrek in Juni & Juli
Boek voor 17/05/2021 uw vaarvakantie juni/juli 2021 en geniet van
-10% voor cruises 1 week en langer* in juni en 5% met een vertrek in juli
-5% voor een miniweek*
geldig op alle vertrekbasissen behalve in Lübz in Duitsland en op alle boten behalve het gamma Fly.
Deze aanbieding kan gecumuleerd worden met andere aanbiedingen tot een max. van 15% korting op een
cruise 1 week+ en max. 10% op een minibreak.
* Deze aanbiedingen kunnen niet met terugwerkende kracht toegepast worden en niet toegekend worden
samen met andere kortingen.
Overzicht vaarvakanties
JAARAANBIEDINGEN NICOLS
Kortingen geldig gedurende het ganse seizoen, in alle regio’s en cumuleerbaar met tijdelijke kortingen tot een
maximum 10 % voor short breaks en tot maximum 15 % voor week cruises en langer.
Korting lange huur: 10 % korting op de tweede en volgende huurweken.
Groepskorting: Bij huur van minimum 2 boten met dezelfde vertrekdatum en vertrekbasis hebt u recht op
een korting
bij 2 boten 5% korting op de totale prijs
bij 3 boten 7% korting op de totale prijs
bij 4 of meer boten 10% op de totale prijs
Familiekorting: 5 % korting bij de huur van een boot bezet door 2 volwassenen en 1 kind -16j voor alle
boottypes. 10 % korting bij huur van een boot bezet door 2 volwassenen en 2 kinderen -16j voor alle
boottypes. De kinderen moeten de volledige cruise aan boord zijn.
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Korting koppel: 10 % korting bij de huur van een C900DP, N1000 of N1010 indien 1 koppel aan boord.
Seniorenkorting: 5% korting indien min. 1 persoon aan boord +65 jaar is voor de volledige duur van de
cruise.
Overzicht boten
Prijzen cruises

PROMOTIES - LE BOAT, vaarvakanties in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, UK en
Canada
EARLY BOOKING PROMO LEBOAT
Boek voor 31/5/21 uw vaarvakantie 2021 en geniet van onderstaande promoties
Prijzen en reservaties: Klik hier
* promo niet geldig op de Horizon vloot
Kijk bij de respectievelijke landen voor info en prijzen van de boten
Deze aanbiedingen kunnen gecombineerd worden met bestaande aanbiedingen tot max. 15% korting.

PROMOTIES - Carrick Craft vaarvakanties in Ierland
* 10 nachten/11 dagen = 7 nachten/8 dagen indien volledig voor 8/5/21 en vanaf 4/9/21 maar niet geldig voor
periodes met een Bank Holiday(5/4,3/5,7/6,2/8/21), en enkel geldig op de Clare, Kilkenny, Wave Earl, Wave
Duke, Tyrone, Wave Princess, Limerick en Carlow class schepen.
* 4 nachten voor de prijs van 3 voor alle vertrekken op maandag.
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