Vil i besøge restaurant Qooqqut Nuan?
Afgang fra Nuuk kl. 11:00.
2 timers ophold i Qooqqut.
2 x ca. 1 time sejlads.
Pris 2.800,- DKK, Maks. 5 passagerer.
Tilbuddet udløber 31. august 2015
NB: Kontakt Qooqqut Nuan for reservation.

Mini charter
Ture med op til 5 passagerer
Dette år kan vi tilbyde ture der giver mindre grupper adgang til ture der er attraktivt prissat.
Prisliste
Charter pris inkl. de første 2 timer
Ekstra timer

2.250,- DKK
775,- DKK/time

Transport mellem udvalgte steder
Nuuk og Qooqqut
2.375,- DKK
Nuuk og Kapisillit
3.925,- DKK
Nuuk og Qoornoq
2.750,- DKK
For booking af tur/retur samme dag tilføj de nødvendige timer til opholdet, ellers vil fartøjet returnerer øjeblikkeligt. Ture starter altid fra Nuuk.
Naturskøn fjord tur (2 timers varighed) 2.250,- DKK
Naturskøn fjord tur (3 timers varighed) 3.025,- DKK

Betaling skal være forudbetalt, før booking kan bekræftes.
Prislisten kan blive ændret uden varsel. Kun bookinger der er bekræftet og betaling er modtaget kan blive gennemført under de vilkår det var på tidspunktet for bekræftelse af bookingen. De generelle private kunde betingelser kan findes på http://www.martek.gl.

Fartøjet Mika Martek benyttes til mini charter ture
Fartøjet er mindre og giver de bedste muligheder for at blive sat i land på valgte steder.
Selvom fartøjet er lille, er det effektivt med gode indendørs siddepladser og vinduer
hvor nature kan nydes i ly af vejr og vind. Udstyret med gennemgang er fartøjet velegnet til at afhente eller bringe personer til kysten.
Fartøjet er sikkerheds udstyret bedre end den danske søfartsstyrelse kræver for erhvervsmæssig transport af passage. Termisk beskyttelse, redningsveste og redningsflåde er en del af sikkerheden for ombordværende personer. Bemærk at fartøjet er udstyret et mobilt toilet.

Andre opgaver kan løses, kontakt Martek ApS for yderligere information.

Kontakt Martek
E-mail: martek@martek.gl
Tlf.: +299 487348
Se også http://www.martek.gl
Nuuk 2015-07-16

