
Aspectes que inclou l'acord: 

1. Les bases que inclou l'acord de col·laboració són Port Mataró, Port El Masnou i Port 
Ginesta.  

2. Els vaixells de Mataró són un Bavaria 30 (veler) i Mythos (motora).  

3. El vaixell de El Masnou és un Bavaria 36 (veler).  

4. Els vaixells de Port Ginesta són un Hansen 32 (veler), Invictus 190 (motora) i Karnic 
602 SL (motora).  

5. Tots els socis de l'ACE tindran una promoció de 12+2. El contracte serà de 14 mesos, 
però la quota serà de 12 mesos.  

6. Els preus són els següents: 

a. Mataró Bavaria 30 veler: 50€ soci Base, 227€ soci i 411€ soci Premium.  

b. Mataró Mythos motora: 50€ soci Base, 184€ soci i 332€ soci Premium.  

c. Masnou Bavaria 36 veler: 50€ soci Base, la resta de preus pendents de càlcul. 

d. Ginesta Hansen 32 veler: 50€ soci Base, 256€ soci i 441€ soci Premium.  

e. Ginesta Karnic motora: 50€ soci Base, 189€ soci i 343€ soci Premium. 

Tots els preus són calculats amb la fórmula 12+2 i són preus nets, IVA inclòs.  

7. Per cada contracte podem incloure dos socis, que compartiran quota i crèdits.  

8. Si un soci de l'ACE no té titulació nàutica, podem canviar la promoció 12+2 per un 
contracte normal de 12 mesos i li paguem la titulació (Llicència de Navegació) en una 
escola nàutica de Port Mataró o Port Ginesta (escoles amb conveni Fanautic Club).  

9. Possibilitat de gastar els crèdits de navegació en d’altres ports  de l’estat amb els 
que hi hagi conveni i disponibilitat. 

10. Possibilitat d’ajuntar els dies de navegació de tot el mes i fer una sortida de 
diferents dies. 

11. “Portes Obertes” al Port de Mataró:  

a. Les sortides poden ser en veler o motora.  

b. Sortida a les 10h / Sortida a les 11:30h / Sortida a les 13h. 

12. “Portes Obertes” a Port Ginesta:  

a. Les sortides poden ser en veler o motora.  

b. Sortida a les 10h / Sortida a les 11:30h / Sortida a les 13h. 

 

Per a qualsevol dubte, ampliació d’informació o coordinar les sortides amb vaixell els 
dies de portes obertes, contactar amb: 

Òscar Fornas Tel 615 173 066 o fornas@fanauticclub.com 
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