
OFERTA WYNAJMU
STATKÓW NA IMPREZĘ
OKOLICZNOŚCIOWĄ

ORGANIZUJEMY:

Wieczory panieńskie

Wieczory kawalerskie

Kolacje

Urodziny

Zaręczyny

POZNAJ  NAS  LEP IEJ  NA  WWW.ZEGLUGAWKRAKOWIE .COM.PL

KRAKÓW FOR YOU 
Sp.  z o.o.



OFERUJEMY WYNAJEM:

Gondole

SMOK
12 osób

WYSPIAŃSKI
12 osób

LAJKONIK
12 osób

BAZYLISZEK
12 osób



Trimaran

ANNA MARIA
12 osób

KORMORAN
60 osób

ALBATROS
40 osób

POMARAŃCZA
12 osób

Statki



CENNIK:

jednostki 12 osobowe: 300 zł brutto za godzinę, każda

kolejna godzina 250 zł brutto;

statek Albatros i Kormoran: 800 zł brutto za godzinę,

700 zł brutto każda kolejna;

WIĘCEJ INFORMACJI:

jednostki obsługuje tylko nasza doświadczona ekipa

stermotorzystów i kapitanów;

jednostki wyposażone są w nagłośnienie; 

można przynieść swoją muzykę na pendrive;

radio;

audioprzewodnik po Krakowie, do wyboru 3 języków;

przed rejsem można we własnym zakresie udekorować łódkę;

można wnieść własny alkohol;

można zamówić własny catering lub skorzystać z naszej oferty:

zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/6trewTK1dWhMj6DE7

napoje: 
piwa regionalne z lodówki - 10 zł/szt;

wino: białe lub czerwone (schłodzone) - 35 zł za butelkę;

Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuzetea, Burn, itp., 0,5l - 5 zł;

catering: 
pakiet kapitana:

3 deski tapasów do wyboru: sery w smakowitych zalewach,

wiejskie wędliny, owoce, zimne napoje (wino, wódka, piwo,

napoje bezalkoholowe bez limitu) 179 zł/osoba/netto;

pakiet bosmana: 

2 deski tapasów do wyboru: sery w smakowitych zalewach,

wiejskie wędliny, owoce, zimne napoje (wino, wódka, piwo,

napoje bezalkoholowe bez limitu) 149 zł/os.netto;

pakiet wegański:

taca wegańskich potraw, owoce, warzywa + napoje bez limitu -

129 zł/os. netto;



MIEJSCE SPOTKANIA:

Przystań “Maja i Gucio”, bulwar Czerwieński, link do mapy: 

 https://goo.gl/maps/WveVChFwAyfu6zweA

REZERWACJE:

precyzyjną datę wydarzenia;

godzinę i długość rejsu;

nazwę wybranego statku;

informacje dodatkowe które mogą być dla nas istotne;

FV czy paragon.

Proszę napisać maila na adres: rejsy.krakowforyou@gmail.com
W treści listu proszę podać:

W przypadku rezerwacji prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości

25% wartości rezerwacji, na konto: Kraków For You Sp. z o.o.,
PKO BP 63 1020 2892 0000 5402 0570 4665. Pozostała kwota

gotówką lub kartą w dniu rejsu. W przypadku anulowania

rezerwacji z powodów losowych lub pogodowych zwracamy ją w

100%.

Kraków for You Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68/6

30-204 Kraków
NIP: 676-007-60-12

e-mail: rejsy.krakowforyou@gmail.com 
telefon: 606 225 555

https://goo.gl/maps/WveVChFwAyfu6zweA
mailto:rejsy.krakowforyou@gmail.com

