RESEINFORMATION

Här kommer viktig reseinformation.
För er som har bokat seglingspaket med flyg gäller
biljettlös incheckning med Air Sweden, SAS och
Malmö Aviation. Ni checkar in biljettlöst endast
med namn och pass. Flygtider kan vara ändrade.
Logga in på er bokning ”Mina bokningar” där
uppdaterad information finns om ni är osäkra.
Senaste bokningsbekräftelsen är den som gäller.
Incheckningen öppnar 2 timmar innan avgång
och stänger 1 timme innan avgång. Var ute i god
tid med tanke på säkerhetskontrollerna. Incheckat
bagage får väga högst:
- Air Sweden och SAS 20 kg per person.
- Malmö Aviation 15 kg per person.
Ett handbagage per person får tas med ombord.
Transfer (tillval, se bokningsbekräftelse)
Efter tullkontrollen väntar vår transferservice med
en skylt Croatia Yacht Club eller huvudbokarens
namn. Transferbilarna går till olika hamnar.
Dubbelkolla med förarens namnlista.
Översikt Marina Kremik Primosten >>

Incheckning / Utcheckning
Incheckning av båt sker på lördagar från
kl. 17.00.
Självklart försöker vi se till att gäster som
kommer tidigt får båtarna så tidigt som
möjligt. Visa dock hänsyn eftersom många
gäster ska checka in samtidigt.
Vid incheckning får skepparen
inventarielista som ska bockas av och
signeras.
Vid sena ankomster (efter 21:00) är båten
öppen och ni kan gå ombord.
Incheckning på söndagar sker mellan
Kl. 09.00 - 12.00.
Checklistan undertecknas och deposition
motsvarande båtens självrisk ska erläggas
(kreditkort). Depositionens storlek hittar
du på vår hemsida under respektive båt.
Utcheckning lördag kl. 09.00.
Städpersonal för slutstädning ska städa
vilket betyder att båten ska vara tömd.
Båten ska vara tillbaka i hamnen
senast fredag kl. 18.00.

Bränsle: Viktigt att båten återlämnas
fulltankad med vatten och diesel. Marina
Kremik har ingen tankstation för diesel.

Vid olycka, skada, fel ska båtuthyrarens representant kontaktas omgående. I fall av skada/ olycka orsakad av annan part ska
skadeanmälan upprättas hos närmaste hamnkapten. Anmälan ska stämplas och undertecknas av hamnkapten samt motparten för
att undvika belastning av er deposition.
Båtarna är välutrustade med flytvästar, selar, sängkläder(komplett), köksutrustning, navigationsutrustning, mm. Utrustningslista
hittar på respektive båtmodell på vår hemsida.

Problem under resan
Vår självklara ambition är att alla skall återvända
hem nöjda. Skulle något ändå gå fel, ansvarar
representant/båtuthyrare för båtens kvalité och
service. Du måste omedelbart vid upptäckt
reklamera skada, felet/bristen på plats.
Du måste utan fördröjning kontakta uthyrarens
jourtelefonnummer som erhålls vid incheckningen
för att rättelse skall kunna ske på plats och ev.
anspråk på ersättning/kompensation kunna göras
senare.
Är inte felet/bristen avhjälpt på plats måste en
skriftlig anmälan lämnas senast vid utcheckningen
till båtuthyraren. Texten bör skrivas på engelska.
En kopia på reklamation måste komma oss
tillhanda senast 2 veckor efter ankomsten.

Kontaktuppgifter:
Croatia Yacht Club d.o.o
Splitska 22/24 Marina Kremik
222 02 Primosten, Croatia
Tel. 022-571925
Fax. 022-571926

Sveriges ambassad i Zagreb
Frankopanska 22,
10000 Zagreb
Tel 01-4925100 Fax. 01-4925125
Öppettider: 10.00-12.00

Kontaktpersoner:
Marina Markoc+385 (0)98-222755 (Bokning, transfers)
info@croatiayachtclub.com

Honorärkonsulat, Split
Obala Kneza Branimira 16
21000 Split
Tel. 021-302620 Fax. 021-302653
Öppettider: 10.00-12.00

Kreso Lucev +385(0)98-9629748 (båt tekniker)
Nödnummer och information
Telefonnummer
Polis
92
Brandkår 93
Ambulans 94
Allmän information 981
Nummerupplysning 988 (inrikes)
Nummerupplysning 902 (utrikes)
Vädertjänst 060 520520
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