
Neděláme kompromisy



Hledáte exkluzivní prostředí pro důležitá obchodní jednání?
 

Chcete zaujmout své obchodní partnery či klienty?
 

Už máte dost stereotypu a šedi zasedaček, 
kanceláří či kaváren a restaurací?

Skoncujte s kompromisy a určete si vlastní osobitý styl na jachtě PRESIDENT



PRESIDENT je nejluxusnější lodí své kategorie v Praze

Až deseti hostům nabízí neuvěřitelných 120 m2 využitelné plochy

Délku i trasu plavby si určujete sami

Zkušená posádka vám bude k dispozici po celý váš pobyt



K dispozici je vám komfortní společenský salón s bohatě vybaveným barem
Na přání pro vás zajistíme špičkový catering a další služby adekvátní vašim požadavkům



Vysoký standard pohodlí vám nabídne zadní krytá paluba



Neuvěřitelný výhled i zážitek z plavby si jistě užijete z horní paluby „Flybridge“



Řadu možností využití skýtá prostorná přední paluba



V neposlední řadě Vašim hostům i vám může PRESIDENT nabídnout též
velkorysou formu ubytování



Nejen pro vrcholný management vaší společnosti jsme připravili
tuto exkluzivní nabídku

Buď te výjimeční



50 hodin pronájmu jachty PRESIDENT s výraznou slevou
a možnostmi jejich čerpání v průběhu celého roku

 
Jako bonus dalších 50 hodin pro využití jachty PRESIDENT

k ubytování vašich hostů zdarma
 

 Služby zkušené posádky a využití veškerého vybavení a služeb jachty PRESIDENT
 

Možnost využití jachty i pro soukromé účely

Corporate package obsahuje



25 hodin pronájmu jachty PRESIDENT s výraznou slevou
a možnostmi jejich čerpání v průběhu celého roku

 
Jako bonus dalších 25 hodin pro využití jachty PRESIDENT

k ubytování vašich hostů zdarma
 

 Služby zkušené posádky a využití veškerého vybavení a služeb jachty PRESIDENT
 

Možnost využití jachty i pro soukromé účely

Corporate package mini obsahuje



Co Vám to přinese

Zaujetí vašich obchodních partnerů či klientů
 

 Vysokou míru prestiže vaší společnosti
 

Příjemnou změnu pracovního prostředí
 

Dosažení naprosté diskrétnosti pro vaše jednání



Máte zájem o prohlídku jachty?
Potřebujete další informace?

Neváhejte nás kontaktovat
president@president-yacht.com

 
+420 770 692 255 / +420 602 692 255

 
www.president-yacht.com

https://www.president-yacht.com/

