M/S NAVIGATOR – Introduktion
Generel information
Ombord på den 36 meter lange luksusyacht M/S NAVIGATOR får du en oplevelse, som intet sted
på landjorden kan matche.
Mulighederne er uendelige – fx:
• Forretningsmøde langs kaj
• Forretningsmøde med op til 12 deltagere mens vi sejler – fx en tur på Øresund
• Middagsselskab med op til 12 gæster
• Sejltur i skibets RIB båd – afhentning af gæster, havnerundfart i Københavns Havn etc
• Reception
• Showroom
• Flydende luksushotel for op til 10 overnattende gæster
• Privat krydstogt i nordiske farvande
M/S NAVIGATOR blev bygget som kabelskib på Nakskov Værft i 1941, efterfølgende i 1962 blev
det ombygget til uddannelsesfartøj for søofficerer i den danske handelsflåde, og siden 2005 er M/S
NAVIGATOR gennemgribende renoveret og sejler nu som Danmarks mest luksuriøse charter-,
møde og eventskib.
Skibet er erklæret bevaringsværdigt og fremstår udvendigt samt i visse indvendige områder – fx
maskinrummet – som et klassisk dansk nittet stålskib med spring og bjælkebugt.
Alle møderum, saloner, suiter og værelser m.m. i det 250 m2 store skib er nyindrettede i teak og
messing og med al tænkelig luksus– inspireret af stolte danske design- og håndværkstraditioner.
Der er B&O audio- og videosystem og trådløst Internet til rådighed. Ventilationsanlæg og
gulvvarme sikrer et behageligt indeklima, og det avancerede computerstyrede lyssystem giver altid
den optimale belysning. Middagen serveres ved det store runde teakbord, i spisesalonen – med duge
og broderede servietter i egyptisk bomuld og Arne Jacobsen bestik m.m.
De udvendige dæk – som er delvist overdækkede – er belagt med burmateak, og i sommerhalvåret
kan der også holdes møder m.m. i disse klassiske maritime omgivelser.
M/S NAVIGATOR har fast plads ved Larsens Plads lige ved siden af Hotel Admiral og
Amalienborg Slot, men du bestemmer selv, om dit møde eller arrangement skal holdes et andet sted
– fx i Malmø eller i Oslo.
Som noget helt unikt er der også mulighed for at overnatte ombord i elegante suiter med privat
bad/toilet – alle med sengelinned i egyptisk bomuld, og frottébadekåber m.m. med skibets logo
broderet på.
Ombord på M/S NAVIGATOR bliver du taget godt imod af og førsteklasse betjent af skibets
manager, tjenere og kokke m.fl.
Velkommen ombord!

Kapacitet
Møder
M/S NAVIGATOR er designet til 12 gæster/passagerer – dog er der, når skibet ligger langs kaj,
mulighed for at rumme flere gæster.
Skibets centrale rum – mødesalonen – har plads til 12 personer. Mindre møder kan holdes i TV
salonen på båddækket, hvor der er plads til 6-8 deltagere. I styrehuset kan en mindre gruppe på ca
4-5 personer holde møde, endelig kan skibets kabys bruges som møderum for 4-6 personer. I
sommerhalvåret kan man mødes på det overdækkede agterdæk (8 personer), eller på båddækket (6
personer), hvis vejret tillader.
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Middagsselskab
Det centrale rum benyttes også til middagsselskaber, hvor der kan dækkes op til 12 personer. I
sommerhalvåret kan op til 8 personer spise ved mahognibordet på det overdækkede agterdæk og 6
gæster kan spise i det fri på båddækket.
Receptioner m.m.
Skibet kan – langs kaj – rumme op til ca 50 gæster.
Hotel/overnatning
En stor suite med stor dobbeltseng, egen hall og bad/toilet med badekar.
To suiter med dobbeltseng, og eget bad/toilet.
To enkelt/dobbeltværelser med et fælles bad/toilet.

Faciliteter
AV og internet m.m.
Trådløs visning af slides på B&O skærmene i den store mødesalon og i TV salonen på båddækket.
Adgang til kopimaskine, skanner og printer.
Overalt på skibet kan den trådløse internetforbindelse benyttes af gæsterne.
Varme, ventilation og lys
Skibet er isoleret, så temperaturen – sommer og vinter – er behagelig. Der er elektrisk gulvvarme i
alle rum, og hele skibet er omfattet af det effektive ventilationssystem.
Kabys
Professionelt udstyret med gaskomfur, opvasker, fryser og 2 køleskabe.
MOB båd
Skibets RIB båd er en Zodiac på 5,5 meter, som kan sejle op til 45 knob m. maksimum 14 personer
ombord. Kan også bruges til vandski.

Beliggenhed
M/S NAVIGATOR har fast plads ud for Hotel Admiral/Amalienborg i Københavns Havn.
Som gæst ombord bestemmer du i øvrigt selv, hvor skibet skal lægges/sejle: Sejlområdet er danske
farvande, Syd- og Vestnorge, den svenske vestkyst, Østersøen og Nordsøen - øst for 3. østlig
længde og syd for den 61. nordlige breddegrad.
Se flere informationer på www.ms-navigator.dk – herunder ”fact sheet” og priser.

Med venlig hilsen
Kim Sørensen, reder
kim@ms-navigator.dk
+45 40 55 85 55
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