Estiu	
  	
  
Llista d’elements inclosos i exclosos en el viatge
Inclou:
•
•
•
•
•

Allotjament a bord des del dia de l'embarcament.
Equipament per navegar (pantaló i jaqueta).
Dispositius de seguretat personal: armilla salvavides, corda per la línia de
vida i arnès de seguretat.
Dret d'amarratge al port de sortida i finalització del viatge
Assegurança d'accidents.

No Inclou:
•
•
•
•
•
•
•

	
  

•

Bitllets avió desplaçaments.
Alimentació i beguda durant els dies d'embarcament.
Combustible de l’embarcació
Amarratges a port durant la durada del viatge.
Trasllats als i des dels aeroports.
Cost de les transmissions de comunicacions via satèl·lit per Internet (Iridum).
Altres productes de roba personal que estan detallats a la web sota el nom
de Llista d'equipament i material personal (inclòs el sac de dormir i les botes
de navegar).
Tot el que no estigui a la llista "Inclou".

Fons comú destinat a menjar i gasoil:
Menjar: 22€/dia d’estada a bord, segons estipulat en el calendari de la web.
Sterna en col·laboració amb Snackmar, chefs de la cuina catalana, hem elaborat un
menú per cada dia de la travessia. Els menús son variats, equilibrats i de qualitat.
S’elaboren en funció de les condicions meteorològiques del dia.
El preu no inclou vi, cerveses ni refrescos (coca-cola, fanta, ...). es cobraran apart i
per unitat en funció del consum individual. S’apuntaran en una llista i es cobraran al
final del viatge en funció del consum de cada passatger.
Unitats: Llaunes (cervesa, coca-cola, fanta) 2€, ampolla de vi 10€.
Gasoil: 150€
Es retornarà la part no consumida que es comptabilitzarà un cop finalitzat el viatge.
Consideracions:
L’aportació al fons comú es farà a l’inici del viatge
A la finalització del viatge:
•
•
•

Import menjar: en el cas que el viatge sigui més curt del previst o més llarg,
es retornarà o s’abonarà el diferencial entre els dies teòrics i els reals
Import Gasoil: un cop finalitzat el viatge, es veurà el volum de gasoil consumit
i es retornarà l’import corresponent al gasoil no consumit.
Import consum begudes: es farà el recompte individual del consum de
begudes i es cobraran les unitats consumides.

