COMUNICACIÓ
SERVEI DE LLOGUER D’EMBARCACIONS AL CLUB NÀUTIC LLANÇÀ
Dijous 22 de juny del 2017, les instal·lacions del Club Nàutic Llançà han acollit la presentació d’un
nou servei ofert a les instal·lacions portuàries gestionades per l’entitat llançanenca.
El Club Nàutic Llançà ha obtingut la concessió per a la gestió de la dàrsena esportiva del port de Llançà
per als pròxims 25 anys. Dins el projecte de futur del club hi figuren un seguit d’actuacions destinades a
impulsar i afavorir l’accés a les activitats nàutiques de lleure i esportives a la majoria de la ciutadania.
En aquest marc d’actuacions s’hi troba el conveni de col·laboració que el Club Nàutic Llançà ha signat amb
l’empresa Nàutica Juanola S.L., del municipi, mitjançant el qual aquest estiu es posen a disposició
embarcacions de diferents tipologies en la modalitat de lloguer, amb les que des del port de Llançà es podrà
accedir a un entorn que conserva intacte el seu encant natural.
Les embarcacions que es podran llogar són les següents:
-

Beneteau Flyer 6.6 SunDeck
Beneteau Flyer 5.5 SunDeck
Brig Falcon 4.50 15CV

La primera es pot governar amb el títol de navegació bàsica, la segona amb llicència, i la tercera no
necessita títol habilitant.
Les embarcacions són noves, matriculades l’any 2017, i compten amb tots els complements de seguretat
a la navegació a que estan destinades, i de confort d’acord amb les seves dimensions.
Les tarifes estan establertes per a lloguers d’un dia, de tres dies, o de una setmana sencera, i l’embarcació
Brig Falcon també es pot llogar per mig dia.
A més d’aquestes embarcacions situades a les instal·lacions del Club Nàutic Llançà, els nostres clients
podran optar per a llogar-ne altres de característiques diferents amb base a ports propers, prèvia reserva
anticipada a les nostres instal·lacions.
El servei de lloguer d’embarcacions es pot contractar a través del telèfon +34 666518929, del correu
electrònic lloguer@nauticajuanola.net , o de la web http://www.nauticajuanola.net/lloguers/

