Mayna olarak boğaz turu ve teknede davet organizasyonları için yanınızdayız.
Denizcilik alanında ve tekne organizasyonu kapsamında profesyonel ekibimiz
sizlere umduğunuzdan fazlasını sunabilecektir.
Teknede düğün, nişan, kına, sünnet, mezuniyet, yıl dönümü, doğum günü,
evlilik teklifi, şirket toplantıları, etkinlikler, iftar, dernek yemekleri vb. gibi
yemekli tekne turlarını gündüz yada akşam yapabilmekle beraber boğaz turu,
adalar gezileri, yüzme turları, deniz transferleri gibi hizmetler için tekne ve yat
kiralama hizmeti de alabilirsiniz.
Güvenliğinizin yanında kaliteli ve güler yüzlü hizmeti olabilecek en uygun
rakamlara sunabilmek hedefimizdir. Bu kapsamda sizlere de unutulmaz ve
kaliteli bir tekne organizasyonu deneyimi yaşatabilmemiz için hemen bizi
arayabilirsiniz.

Üzerine tıkladığınız hizmetin detayına ulaşmak için web sitemize yönlendirileceksiniz.

TEKNEDE DÜĞÜN: 10 kişiden 650 kişiye kadar düzenleyeceğiniz teknede düğün
organizasyonlarınız için özenle hazırlanmış lüks teknelerimiz de ister yemekli ister
kokteyl organizasyonuyla, özel orkestra eşliğinde en önemli gecenizi unutulmaz
bir anıya dönüştürüyoruz. Başından sonuna kadar teknede düğün
organizasyonunuz için sizinle ilgilenecek ekibimiz bu özel günün farkındalığı ve
hassaslığı ile çalışmakta. Organizasyon sonunda tekne düğünü ayrıcalığını fark
edecek, yapılan seçimin ne kadar yerinde olduğunu sizler ve misafirleriniz tekrar
fark edeceksiniz. Sıkıcı ve basık düğün salonlarında boğulmuyor musunuz? Ferah
ve nefis görsel manzaralar eşliğinde yapılan teknede düğün organizasyonları
nefis görüntülere ve hiç bitmesin diyeceğiniz bir anı haline dönüşmektedir.
TEKNEDE KINA: Evlilik yolcuğuna çıkmış her çiftin aklındaki sorulardan biridir
kına. Özellikle hanımlar için özel olan kına organizasyonunu en güzel ve
unutulmaz bir şekilde yapmayı isterler. Kına gecesi adetidir ağlamak tabi ki ama
örf ve adetlerimizi yerine getirdikten hemen sonra dilediğinizde eğlenebileceğiniz
mükemmel bir organizasyona ne dersiniz? Teknede kına gecesi İstanbul da
boğazda yapabilmek çok kolay!
TEKNEDE EVLENME TEKLİFİ: Birbirinden özel ve donanımlı motor yatlar ile
teknede evlenme teklifi organizasyonunuza ev sahipliği yapıyoruz. Tamamen
isteğinize göre düzenlenen evlilik teklifi organizasyonu ile dilerseniz sadece
romantik bir yemek sonrası teklifinizi yapabilir, dilerseniz volkan şov ve lazer ile
boğaz köprüsüne yansıtılan özel teklifiniz ile tamamen size özel organizasyonlar
düzenlenmektedir. Bunlara sahilden havai fişek, pankart açma, çiçek buketleri,
masa süslemeleri, kemancı gibi birçok ekstra hizmetimizde eklenebilmektedir.

YEMEKLİ BOĞAZ TURLARI: İstanbul boğazında yemekli boğaz turları denildiğinde
akla gelen firma olarak sizlere iki ayrı seçenekte sunabiliyoruz. Dilerseniz 1 kişi
bile katılabileceğiniz her akşam düzenlenen Türk gecesi programlı, eğlenceli ve
aktiviteli yemekli boğaz turumuza katılabilir, dilerseniz grubunuza özel yemekli
boğaz turu düzenleyebilirsiniz.

TEKNEDE ŞİRKET YEMEĞİ: İstanbul Boğazında teknede şirket
yemeği organizasyonu düzenlemek ister misiniz? Bu durumda yapmanız gereken
tek şey; Profesyonel ekibiyle donanımlı firmamızdan iş yemeğiniz için fiyat almak
ve akabinde organizasyonu tamamen bize bırakmak. Birbirinden kaliteli
teknelerimiz ile düzenlenecek organizasyonunuz için bizimle iletişim kurarak
şirketiniz için yemek rezervasyonu oluşturabilirsiniz.

TEKNEDE KAHVALTI: Grubunuza özel yatta kahvaltı turu da düzenleyebilirsiniz.
Sadece size özel olacak yat ile aileniz ya da arkadaşlarınızla güzel bir güne
merhaba demek için detayları inceleyebilirsiniz. Dilerseniz de hafta sonları
düzenlediğimiz teknede kahvaltı keyfine ne dersiniz? Her hafta sonu düzenlenen
teknede kahvaltı turumuzla güne güzel başlayabilirsiniz. İstanbul boğazının eşsiz
güzelliğinde yalılar, Kız kulesi, camiiler, kasırlar ve sarayların önünden geçerek
güzel bir kahvaltı keyfi yapabilirsiniz.

TEKNEDE DOĞUM GÜNÜ: Hayatınıza farklılık katmak, her zaman eğlenceli ve
istenilen bir durumdur. Farklı bir bakış açısıyla birlikte, dilediğiniz gibi
eğlenebileceğiniz ve her gün yapma imkânınız olmadığı değişiklikleri ise, doğum
günü gibi özel günlerinizde sağlayabilirsiniz. Teknede Doğum Günü,
sevdiklerinize yapacağınız en güzel sürprizlerden ve sunacağınız en iyi
hediyelerden birisi olacaktır. Standart kafe ve evlerden uzaklaşarak, İstanbul
boğazının eşsiz görüntüsünde yapacağınız Teknede Doğum Günü Partisiyle
birlikte, sevdiklerinizi en iyi biçimde sevindirebileceğiniz gibi, onları mutlu etmenin
en kolay yoluna da ulaşabilirsiniz. Tam paket şeklinde size sunulacak olan bu
fırsatla birlikte, doğum günü kutlamanızı en dolu ve en dorukta yaşayabilirsiniz.
Müzik, sınırsız hizmet ve mükemmel görsel şölenlerle birlikte, İstanbul boğazının
sizlere sunacağı tüm güzelliklere tek seferde ve en uygun fiyata ulaşabilirsiniz.

TEKNEDE MEZUNİYET: Okulundan mezun olma başarısını gösteren gençler! Bu
başarıyı doyasıya eğlenerek kutlamak için, boğazın serin sularına Mayna Tekne
Organizasyonu ’ile açılın. Ay ışığı, yıldızlar ve yakamozlar eğlencenize eşlik etsin.
İşte tam burası aradığınız yer. 10 kişiden 400 kişiye kadar lüks teknelerimizde
yemekli, yemeksiz veya kokteyl şeklinde alkollü ya da alkolsüz menülerimizle
davet teknelerimizde teknede mezuniyet balosu düzenleyebilirsiniz. Kaç kişi
olursanız olun, Mayna Tekne organizasyonu bünyesinde barındırdığı geniş
yelpazeye sahip alternatifleri ile beklentilerinize cevap verecektir. Yalıların alkışları
eşliğinde siz teknede mezuniyet partinizi verin, Mayna ise size gerekenleri…

BOĞAZDA TEKNEDE TÜRK GECESİ: Sektörün öncülerinden olan firmamız ile
münferit(karışık) katılımlı boğazda Türk gecesi organizasyonuna katılmaya ne
derseniz? Karışık gruplar olarak hizmet veren boğaz turlarımız ile müşterilerimize
kaliteli ve memnuniyet garantili hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizde münferit gece
boğaz turları gerçekleştirmek istiyorsanız geç kalmayın, hemen bizimle irtibat
kurun.

TEKNEDE İFTAR: Farklı bir iftar için İstanbul boğazında herkese açık teknede iftar
programı ya da size özel tekne ile boğazda iftar programı seçeneklerimize bir göz
atın. Grubunuza özel bir tekne ile iftar yemeği verebilir. Ya da ramazan boyunca
kalkış yapan iftar teknemize bireysel olarak katılabilirsiniz.

YAT KİRALAMA: İstanbul boğazında Yat kiralama hizmetimizden yararlanmak çok
kolay. Günün her saati kiralayabileceğiniz yatlarımız son model donanıma
sahiptir. Lüks yat adının tamamıyla hakkını veren yatlarımız ve ekibimiz değerli
müşterilerimizin özel günlerini unutulmaz bir anı haline getirmek için hizmetinizde.

DENİZ TRANSFERLERİ: Günün her saatinde İstanbul boğazının her iki yakasındaki
restoranlara dilerseniz yalılara geçit hizmeti sunmaktadır. Bu deniz transferleri
sadece boğaz içi ile sınırlı kalmayıp adalar ve özel izinle şehir dışına da hizmet
verilmektedir. Gerçekleştirmiş olduğunuz organizasyonlarınızı harika bir şekilde,
günün trafik ve benzeri aksamalarına geçit vermeden tamamlayarak müthiş bir
gün geçirmek için tekne transferleri hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Dilerseniz 35 kişi dilerseniz 600 kişiye kadar transfer sağlayabilme imkânı ile.

YÜZME TURLARI: Yüzme turları organizasyonlarında tercih edilen teknelerimizin
tümünde denize girmek için özel alanlar bulunmaktadır. Bu alanlardan merdiven
ile denize giriş çıkışlar kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayrıca güneşlenmek için üst
katta bulunan minderleri kullanabilirsiniz. Güneşten bunalan misafirlerimiz için hali
hazırda bekleyen alt salonumuzda bulunabilirler. Bu organizasyonlarda tekne
sadece size ait olduğundan teknenin her alanını kullanabilirsiniz. İster 1 kişiden 20
kişi ye kadar özel lüks yat kiralayarak bu koyları gezip, denizin ve güneşin tadını
çıkarabilirsiniz. Dilerseniz 20 kişi üzeri organizasyonlarında yüzme turu için uygun
teknelerimiz ile 300 kişiye kadar hizmet verebilmekteyiz.
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