FORMULARZ ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH / EQUIPMENT OR SERVICE YOU WISH
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza e-mailem wpisując w temacie wiadomości SERVICE
ORDER FORM lub faxem DO PORTU ZAOKRĘTOWANIA na minimum 2 tyg. przed rejsem. Adres e-mail i numer faxu
można znaleźć w PORADNIKU CZARTERUJĄCEGO BARKĘ (CAPTAINS HANDBOOK) w informacjach o bazach na
stronach 36-56 (poradnik jest również dostępny na stronie barki.pl w dziale DOWNLOAD)
Kod rezerwacji / Booking reference (informacja w biurze PUNT):
Imię i nazwisko kapitana / Captain’s name:
Nr paszportu lub dowodu os. / Number of ID card:
Typ barki / Type of boat booked:
Data i port zaokrętowania / Date and base of departure:

Data i port wyokrętowania / Date and base of return:

Skład załogi / Formation of the crew:
Liczba dorosłych / Adults
Liczba dzieci / Children:
Zwierzęta na pokładzie / Animal(s):
ZAMÓWIENIA DODATKOWE / SERVICE ORDER
Rowery / Bicycles:
Rowery dla dorosłych / Bicycles for adults 44,80 €:
Kaski dla dzieci / Helmets for children*:
Rowery dla dzieci / bicycles for children 21 €*:
Fotelik rowerowy dla dziecka / Baby seat for bicycles*:
Kamizelki rat. dla dzieci / Life jacket for children:
Waga / Weight:
Liczba / Quantity:
Miejsca parkingowe / Parking**:
Parking zadaszony / Undercover parking:
Parking ogrodzony / Enclosed parking:
Dodatkowy sprzęt / Additional equipment:
Łódka wiosłowa (Niemcy) / Dinghy with oars (Germany) - 3m 49€:
Łódka wiosłowa (Irlandia) / Dinghy with oars (Ireland) - 3,5m 49€:
Łódka wiosłowa (Irlandia) / Dinghy with oars (Ireland) - 4,5m 60€:
Żagiel do łódki (Niemcy) / Sail (Germany) 49€:
Silnik do łódki (Irlandia) / Outboard engine (Ireland) 49€:
Dodatkowe łóżko (liczba) / Additional bed quantity***:
*Nie zawsze dostępne.
** Wstawić liczbę zamawianych miejsc parkingowych. Informacja o rodzajach i cenach dostępnych miejsc parkingowych
w poszczególnych bazach znajduje się w poradniku Czarterującego (Captain’s Handbook) na stronach 36-56
*** Wstawić liczbę zamawianych dodatkowych łóżek. Możliwość zamontowania dodatkowych łóżek na barkach: Penichette
1020FB / 1 szt., 1120R / 2 szt., Penichette 1260R / 2 szt., Penichette 1500R / 2 łóżka, Penichette 1400FB / 1 szt. (dla dziecka),
Penichette 1500FB / 4 szt..
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza e-mailem wpisując w temacie wiadomości SERVICE ORDER
FORM lub faxem DO PORTU ZAOKRĘTOWANIA na minimum 2 tyg. przed rejsem. Adres e-mail i numer faxu można
znaleźć w PORADNIKU CZARTERUJĄCEGO BARKĘ (CAPTAINS HANDBOOK) w informacjach o bazach na stronach 3656 (poradnik jest również dostępny na stronie barki.pl w dziale DOWNLOAD)

