Bådleje 2019
Lej en båd med Baadfarten - Ofte stillede spørgsmål...

Kan vi selv vælge, hvor sejladsen skal starte og slutte?
Ja, Baadfarten har anløbspladser flere steder rundt om søerne og på Mølleåen (se www.baadfarten.dk).
Der findes også et antal private bådebroer langs søerne. En eventuel tilladelse til at låne disse skal fremskaffes af kunden.
Må vi selv medbringe mad og drikkevarer på båden?
Ja, så længe båden blot efterlades i pæn og ren stand, da den ofte vil skulle sejle andre ture bagefter.
Er der glas og service i bådene?
Nej, vi har ikke glas og service, så det skal man selv medbringe. Vi anbefaler engangsglas m.m., da det er lettere at håndtere.
Er der personale ombord?
Der er altid en bådfører og en guide/vært med ombord (bl.a. af sikkerhedsmæssige årsager).
Er der mulighed for at få pyntet båden?
Ja, hvis I ønsker det, kan vi pynte båden med Dannebrogsflag.
Kan vi leje båden for mindre end en time?
Ja, I bestemmer selv turens længde. En times bådleje er dog altid minimumsprisen, også ved kortere ture.
Ønsker I at sejle 1,5 time koster det 1,5 x timeprisen.
Aflyses sejladsen i tilfælde af regnvejr?
Nej, bådene er overdækkede, og der er mulighed for at rulle regnslag/presenninger ned i bådens sider i tilfælde af regn.
Sejladsen aflyses derfor kun hvis vejrforholdene er så voldsomme, at sejlads ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarlig.
Hvornår på året kan man leje en båd?
Man kan leje en båd hos Baadfarten alle ugens dage, fra sæsonstart 4. maj til sæsonslut 15. september.
Bådene må ikke sejle uden for sæsonen, og må heller ikke sejle efter solnedgang.
Vi har flere gæster, end båden har siddepladser til. Gør det noget, hvis vi bliver lidt flere?
Bådenes max. kapacitet er fastsat af Søfartsstyrelsen og må ikke overskrides (se antal på prisliste eller www.baadfarten.dk).
I hvor god tid anbefales det at bestille en båd?
I så god tid som muligt! Især i weekenderne bruges bådene ofte til bryllupper, jubilæer, runde fødselsdage m.m. og bookes op
til et år i forvejen. Hvis man er fleksibel med dato/tidspunkt plejer det dog at være muligt at finde en løsning, også med relativt
kort varsel. Kontakt os på info@baadfarten.dk eller 3296 3000 for at forespørge på ledige tidspunkter.
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