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Mega yacht Conam 600 HT Sport
Αποκλειστική γιοτ μακρύ 18,5 μέτρων με χωρητικότητα για 11 άτομα + ιδανικό για να εξερευνήσετε Ίμπιζα μοτίβο. Με τικ
δάπεδο, αυτό το σκάφος διαθέτει πολυτελές στυλ με πολύ σύγχρονες πινελιές. Ιδανικό για τη ζωή στο πλοίο αυτό σκάφος
έχει σχεδιαστεί για μια πολυτελή διαμονή και να απολαύσετε αξέχαστες διακοπές.
Με δύο κινητήρων 2x1014 hp, ιδανικό για να κινηθεί γρήγορα. Προσφέρει καλό διαμέρισμα κατά τη διάρκεια της
πλοήγησης, που είναι πολύ σταθερή και ευέλικτη συμπεριφορά, με ταχύτητα πλεύσης των 28 κόμβων. αθλητική
συμπεριφορά τους δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο, με κομψές γραμμές και όμορφα σχεδιασμένα.
Διαθέτει 4 καμπίνες και 3 μπάνια που μπορούν να περάσουν άνετα τη νύχτα 6 + μοτίβο. Αυτό το σκάφος προσφέρει άφθονο
εσωτερική και εξωτερική σειρά. Το εσωτερικό είναι πολύ ευρύχωρα με καθιστικό / τραπεζαρία 5 αστέρων, σχεδιασμένο για
να χαλαρώσετε το βράδυ ή όταν ο καιρός δεν είναι. Οι καμπίνες είναι ευρύχωρα και πολύ άνετα.
Διαθέτει μια μαγευτική βεράντα ιδανική για ηλιοθεραπεία και χαλάρωση τόξο. Η πρύμνη είναι ανοιχτή και πολύ μεγάλη, με
σκοπό να κάνουν τη ζωή στη θάλασσα και να έχουν καλή πρόσβαση στο νερό. Έχει ένα μπάνιο ιδανική πλατφόρμα για να
αποκτήσετε πρόσβαση στο νερό εύκολα.
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Εκπτώσεις

Καπετάνιος

Όροι

Υποχρεωτικός καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους

Παροχές
Κατασκευαστής
Conam
Μοντέλο
600 HT Sport
Τύπος σκάφους
Mega yacht
Έτος κατασκευής
2008
Ανακαίνιση
2016
Μήκος
18,57 m Εξαιρετικό μήκος!
Πλάτος
4,40 m
Βύθισμα
1,20 m
ημερήσια χωρητικότητα
12 άτομα Μέγιστη χωρητικότητα!
χωρητικότητα για ύπνο
6 άτομα
Καμπίνες
4 Μέγιστη άνεση!
Μπάνια
3 Μέγιστη άνεση!
Φρέσκο νερό
800 l
Καύσιμα
Diesel
Ισχύς μηχανής
2 x 1014 Ιπποδύναμη
Ταχύτητα πλεύσης
28.00 Κόμβοι Μεγάλη ταχύτητα!
Μέγιστη ταχύτητα
35.00 Κόμβοι
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων3.000 l
Εξοπλισμός καταστρώματος

Swim ladder
hydraulic passerelle

Ηλεκτρονικά και ναυσιπλοϊα

WiFi στο σκάφος
Joystick
Converter to 220V

Θαλάσσια παιχνίδια

Wakeboard

Άλλα

Κλιματισμός
Θέρμανση
Washing machine
Coffee machine

Φωτογραφίες
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επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

