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Mega yacht Benetti 100
Είναι ένα από τα πιο επιθυμητά ιστορία γιοτ ναύλωσης, η Benetti 100 είναι τώρα διαθέσιμο για ενοικίαση στις Βαλεαρίδες
Νήσους.
Με μόλις 30 μέτρα σε μήκος και τον όγκο που προσφέρει ένα μέγα γιοτ τα δικά της χαρακτηριστικά. Η ποιότητα, ο
εξοπλισμός και ο σχεδιασμός είναι από τα υψηλότερα πρότυπα εξασφαλίζοντας μια άνετη διαμονή επί του σκάφους.
3 καταστρώματα, 5 μέλη του πληρώματος, υπαίθριο τζακούζι, 180 θέα στην κεντρική καμπίνα, ποικιλία από παιχνίδια
νερού, κ.λπ. Είναι μερικά μόνο από τους πολλούς λόγους για τους οποίους αυτό το σκάφος είναι σίγουρα ένα από τα
καλύτερα ενοικίαση γιοτ στη Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα.
Με το λιμάνι του Αλικάντε.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ
- καμπίνα master: διπλό κρεβάτι, μπάνιο, τηλεόραση, Hi-Fi, θυρίδα ασφαλείας, γκαρνταρόμπα, ξεχωριστό γραφείο και
κλιματισμό / θέρμανση.
- καμπίνα VIP: διπλό κρεβάτι, μπάνιο, τηλεόραση, Hi-Fi, θυρίδα ασφαλείας, ντουλάπα, γραφείο και κλιματισμό / θέρμανση.
- 2 καμπίνες με δύο μονά κρεβάτια: 2 μονά κρεβάτια, πλήρες μπάνιο, TV, HiFi, dressing room και κλιματισμό / θέρμανση.
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Παροχές
Κατασκευαστής
Benetti
Μοντέλο
100
Τύπος σκάφους
Mega yacht
Έτος κατασκευής
2003
Ανακαίνιση
2014
Μήκος
30 m Εξαιρετικό μήκος!
Πλάτος
7,16 m
Βύθισμα
1,86 m
ημερήσια χωρητικότητα12 άτομα Μέγιστη χωρητικότητα!
χωρητικότητα για ύπνο 8 άτομα
Καμπίνες
4 Μέγιστη άνεση!
Μπάνια
5 Μέγιστη άνεση!
Καύσιμα
Diesel
Ισχύς μηχανής
2x1370 Ιπποδύναμη
Ταχύτητα πλεύσης
12.00 Κόμβοι
Μέγιστη ταχύτητα
17.00 Κόμβοι
Μέση κατανάλωση
400 l/h

Άλλα

WiFi
HiFi εξωτερικό
Τελευταία βίντεο και ήχου σύστημα με τη σύνδεση της Apple
ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικού συστήματος
εσωτερικό μπαρ
εξωτερικό μπαρ
τραπεζαρία για 10 άτομα
2 εξωτερικές πίνακες
ψησταριά
υπαίθριο τζακούζι
προσφορά
σκι νερού
wakeboard
Μπανάνα για 3 άτομα
2 λουκουμάδες
εξοπλισμός για ψαροντούφεκο
PWC (κατόπιν αιτήματος)

Φωτογραφίες
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