Dear Guests ,
Planning a safe gulet charter in corona virus conditions, health and quality is becoming more
important than price to most our guests. So what are the benefits of a gulet charter with
Serkan Yachting:
1. Social distancing:
You can choose where you want to go, discover new places, while escaping the crowds and
enjoying the exclusivity that comes with gulet charter.
2. Qualified staff and low risk :
Gulets only have a handful of crew members on board, so it's much easier to keep track of
potential exposure to the corona virus. We are collecting crew health history to protect our
guests. Crew members also live on board, limiting their contact with members of the public.
3. A clean and sterilized environment:
Gulets will be sanitized after guests leave, and sanitization on board gulets is also much easier
when compared to the hotels. Plus, our gulet crews spend hours cleaning every day to ensure
a clean and sterile on-board space for our guests. From the guest areas to the crew areas,
everywhere on board is cleaned to the highest and most hygienic standard.
4. Freedom:
There's really no need to come on shore at all, with the exception of refuelling, waste disposal
or inclement weather. You can spend your whole vacation on deck if you want to, enjoying
five-star dining, playing with water toys and making the most out of all the yacht's facilities.
5.Precautions:
Crew must be able to prove they haven’t been to affected areas within 21 days of
commencement of the charter
Taking crews’ temperatures daily as “an additional preventive measure.”
The safety of our guests and crew is always our top priority. We will all make it through this
difficult time together as a family, and we look forward to welcoming you.

SERKAN YATÇILIK VE SEYAHAT ACENTALIĞI TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ
(Mersis : 0-7630-5309-2400010 )
ANTALYA MERKEZ
: DEMİRCİKARA MAH.B.ONAT CAD.M.ZEYBEK APT.93/2 ANTALYA TEL: 0 242 259 11 44 Pbx. FAX : 0 242 259 25 24
e – mail
: info@serkanyachting.com DTO NO : 48627 Tic.Sicil No:46438 Ant.Kurumlar VD.7630530924
web
: www.serkanyachting.com T.C Turizm Bakanlığı YAT İŞLETME BELGE NO : 176

Sevgili Misafirlerimiz,

Korona virüs koşullarında güvenli bir gulet kiralamayı planlayan misafirlerimizin çoğu için
Sağlık ve kalite, fiyattan daha önce gelmektedir. Peki Serkan Yatçılık ile gulet kiralamanın
avantajları nelerdir:
1. Sosyal mesafe:
Kalabalıktan kaçarak size özel kiraladığınız guletimizde tatilinizin tadını çıkarırken, nereye
gitmek istediğinizi seçebilir, yeni yerler keşfedebilirsiniz.
2. Kalifiye personel ve düşük risk:
Guletlerimiz, sınırlı sayıda mürettebata sahiptir, bu nedenle potansiyel korona virüs
yayılımını daha kolay takip etmekteyiz. Konuklarımızı korumak için mürettebatımızın sağlık
geçmişlerini kontrol ederek ve gulette konaklamalarını sağlayarak, sosyal temaslarını
sınırlıyoruz.
3. Temiz ve sterilize edilmiş bir ortam:
Guletlerimiz, konuklar ayrıldıktan sonra dezenfekte edilmektedir. Guletlerdeki
dezenfeksiyon, büyük ve kalabalık otellere kıyasla çok daha kolaydır. Mürettebatımız
misafirlerimiz için temiz ve steril bir alan sağlamak için her gün saatlerce temizlik
yapmaktadır. Konuk alanlarından mürettebat alanlarına kadar, gemideki her yer en yüksek
hijyen standardına göre temizlenmektedir.
4. Özgürlük:
Yakıt ikmali, atık imhası veya sert hava koşulları dışında kıyıya çıkmanıza gerek yoktur.
İsterseniz tüm tatilinizi güvertede geçirebilir, muhteşem yemeklerin tadını çıkarabilir, su
sporları yapabilir ve guletin tüm olanaklarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.
5. Önlemler:
Mürettebatımız, sözleşmesinin başlamasından sonraki 21 gün içinde virüsten etkilenen
bölgelere gitmediklerini kanıtlayabilmektedir.
Mürettebatın ateşi, önleyici tedbir kapsamında, günlük olarak ölçülmektedir.
Misafirlerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir. Hepimiz bu
zor zamanları bir aile olarak birlikte atlatacağız. En kısa sürede sizi misafir etmeyi diliyoruz.
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