Prisliste sæson 2022
Priser

Lørdag/søndag/helligdag

Mandag

Tirsdag-Fredag

•

Bådleje på Furesøen pr. time

4.500 kr.

5.000 kr.*

3.500 kr.

•

Bådleje på Lyngby Sø og Bagsværd Sø pr. time

3.900 kr.

5.000 kr.*

2.900 kr.

* Mandagsprisen er for første times bådleje. Efterfølgende timer koster 2.900 kr.

Bådspecifikation
•

Både på Furesøen: Hjortholm (85 pass.), Furesøen (80 pass.)

•

Både på Lyngby/Bagsværd Sø: Prinsesse Alexandrine (47 pass.), Prins Christian (52 pass.), Dana (50 pass.),
Svanen (max. 60 pass.)

Vilkår
•

Ovenstående priser er inklusive en bådfører og en assistent/billettør

•

For bedre siddekomfort på bådene anbefales typisk 10-20 passagerer færre end hvad den enkelte båd er godkendt til

•

Baadfartens både må sejle i perioden 1. april til 30. september. Det er ikke muligt at leje både uden for denne periode

•

Bådene må ikke sejle efter solnedgang

•

Bemærk at bådleje koster ”mandagspris” på dage, hvor der ikke er almindelig rutesejlads. Se sejlplaner på Baadfarten.dk

•

Fra kl. 19:00 til solnedgang tillægges kr. 375 pr. time

•

Bådene kan minimum lejes for én time ad gangen. En times bådleje svarer til ca. 50 minutters sejltid

•

Bekræftede sejladser kan annulleres frem til 4 uger før afgang uden beregning

Vi kan også hjælpe med...
•

Leje af kanalbåd i København
Højsæson (maj-september):
Lavsæson (oktober-april):

•

•

Fra 4.500 kr. i timen, op til 150 pladser pr. båd
Fra 3.500 kr. i timen, op til 96 pladser pr. båd

Leje af sightseeingbus
Dobbeltdækkerbus ”Open Top”, 74 pladser
OBS! Begrænset udlejning i sommerperioden

Fra 3.990 kr. + moms

Guidet bustur i København (2/3/4 timer)

Fra 5.400 kr. + moms

Generelt
•

Ovenstående priser er vejledende, angivet i danske kroner og momsfritaget med mindre andet er angivet

•

Ved bookingforespørgsler, kontakt venligst vores Customer Service afdeling på tlf.3296 3000 eller info@baadfarten.dk

•

Derudover henviser vi til vores forretningsbetingelser, hvor du kan læse mere om eksempelvis ændrings– og
afbestillingsregler.
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