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BÅDLEJE I ØSTERSØ
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En kort instruktion til vores Danske kunder
PCO
Privat Charter Ostsee er et tysk selskab bosat i Kiel i Nordtyskland. Vi har omkring 480 sejlbåde og
motorbåde til udlejning, og vi udlejer fra næsten enhver havn på den tyske Østersøside også fra nogle havne
i Danmark beliggende tæt ved den tyske grænse.
Flensburg, Kiel, Heiligenhafen, Lübeck, Rostock, Stralsund, Rügen, Fehmarn
Som et af de mest pålidelige populære og anbefalede charterselskaber er vi specialister i bådudlejning. Vi
står til rådighed og hjælper med at finde den perfekte lystbåd til din ferie i Østersøen.

Bådene
Alle vores udlejningsbåde tilhører en privat ejer og bliver passet af ejeren eller af et specialiseret firma.
Bådene er til leje på uge-basis og udlejningen starter som regel på en lørdag. Alle udlejningsbåde i Tyskland
skal have den tyske ” bådanbefaling” („Bootszeugnis“) hvilket er et officielt certifikat for at holde
udlejningskravet fra den tyske lov. Hvert andet år bliver certifikatet fornyet og båden bliver kontrolleret, så
det herved sikres at bådens udstyr altid er i velholdt stand og forsvarligt at sejle med.

Kaptajnen

Alle vores både bliver udlejet uden besætning. Det betyder at du som skipper skal have de rigtige
kvalifikationer, et lovligt certifikat fra Jeres land er også påkrævet. Efter europæisk lov har du lov til at sejle
i dit ejet land og med et certifikat har du også lov at sejle i et hvilket land som helst i EU lande.

Østersøen
Hvis dette er din første bekendtskab med Østersøen bliver du overrasket over dens skønhed og dens store
antal sejlemuligheder. Med start fra en tysk havn er du inden for en dag i det danske farvand, som er et af de
skønneste sejlområder i Østersøen. Navigationen i Østersøen er en let sag, der er ikke tidevand og
sejlrenderne er altid godt markeret. For den erfarene besætning. er det uproblematisk at sejle om natten.
Afstanden mellem havnene er ikke ret store, så det skulle altid være muligt, at planlægge en kort rute efter
ønske og behov.

Havne
Havnene i Østersøen har gode muligheder for inløbende sejlbåde og der er altid mulighed for en liggeplads
for natten. Der er ingen grund til at tage kontakt til havnefogeden for at tilmelde ham om din ankomst. Sejl
blot ind og tag en fortøjningsplads. Havneafgiften er meget rimelige. Det koster fra 70 kroner til 150 kroner
for en overnatning med alt inklusive.

Foretag dit valg
Hvis du ønsker at finde den perfekte sejlbåd for dig og din besætning er der følgende muligheder.
Når du har et eksakte dato for din ferie: Yacht suchen (Find en båd) [1]
Ønsker du blot at se på de både der er til udlejning, da brug linket: Häfen Ostsee [2]
use the link: Häfen Ostsee (Havne på et kort)
Hvis du har nogen spørgsmål så send os venligst en email: info@pc-ostsee.de [3]
Eller ring til os på telefon : +49 431 71 97970 Vi er altid glade for at hjælpe dig.

Kontrakten
Når du/I har valgt Jeres båd sender vi en kontrakt med alle nødvendige informationer.
I den finder i alt om betalingsmåden, navnet på ejeren, priser inklusive alle omkostninger, depositum,
ejerens telefonnummer, den nøjagtige adresse, pladsen i havnen samt tidspunktet.
Når du/I er enige om aftalen så underskriv kontrakten og send den tilbage til os.
Herefter bliver din/Jeres fantastiske ferie på Østersøen en realitet!

Segelreviere Ostsee
Yachtcharter Schleswig-Holstein
Yachtcharter Mecklenburg-Vorpommern
Yachtcharter Dänemark
Yachtcharter Schweden
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