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Mega yacht Abacus Marine 70
22 μέτρα μήκος και 5,4 μέτρα πλάτος, αυτό το σκάφος προσφέρει μεγάλους χώρους τόσο έξω όσο και μέσα.
Το Abacus 70 διαθέτει τέσσερις καμπίνες με διπλά κρεβάτια και ιδιωτικό WC με ντους. Επιπλέον, διαθέτει μια άλλη
καμπίνα πλήρωμα για 2 μέλη του πληρώματος, καθώς και κλιματισμό, μια σχάρα, έναν ice maker για νόστιμα, παγωμένα
ποτά και ένα μηχανοκίνητο σκάφος, το οποίο προσφέρει άφθονη διασκέδαση και δράση με δικό του εξοπλισμό θαλάσσιων
σπορ.
Οι 4 καμπίνες του, 2 με διπλό κρεβάτι και 2 με 2 μονά κρεβάτια, βρίσκονται στο κάτω κατάστρωμα και όλα έχουν δικό
τους μπάνιο.
Puerto Portals (Μαγιόρκα) | Περιλαμβάνεται καπετάνιος

Περίοδοι
από

μέχρι

μισή μέρα

Εγγύηση
Η απαιτούμενη εγγύηση για αυτό το σκάφος είναι 4.000 €

μέρα

εβδομάδα

Καπετάνιος

Όροι
Η βενζίνη δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.

Υποχρεωτικός καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή
extras:
Παραγγείλετε ένα ψυγείο με ποτά της επιλογής σας, το
γεμάτο κουτί σας περιμένει κατά την άφιξη.
Απλά πείτε μας τις επιθυμίες σας πριν από την κράτηση.
Καλάθι με φρούτα από 7,50 €
Πακέτο φαγητού ανά άτομο 9,00 €
Μικτό σούσι για δύο 45 €
Μπουκάλι κρασί 18 €
Μπουκάλι καβα 19 €
Moet Chandon Brut Imperial 59 €
Κουτί για ποτά μικρό 49 €
Ποτό κουτί μεγάλο 69 €
Εάν ακυρωθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η
κράτησή σας μπορεί να αναβληθεί με ευελιξία σε άλλη
ημέρα, εάν είναι διαθέσιμη.
Η ακύρωση λόγω κακοκαιρίας βασικά γίνεται από την
εταιρεία ενοικίασης σκαφών.
Εάν δεν είναι δυνατή η επαναδιαπραγμάτευση σε άλλη
ημέρα, θα λάβετε πίσω το ποσό που έχετε ήδη καταβάλει
εξ ολοκλήρου ή μπορείτε να λάβετε πιστωτικό σημείωμα
για ολόκληρη την τιμή ναύλωσης.
Το πιστωτικό σημείωμα ισχύει για επ 'αόριστον και μπορεί
να μεταφερθεί σε τρίτους.
Εάν η κράτηση ακυρωθεί από εσάς, ισχύουν τα ακόλουθα
ακυρωτικά:
Ακύρωση έως 4 εβδομάδες πριν από την έναρξη της
ναύλωσης - 50% του τέλους ναύλωσης,
Ακύρωση λιγότερο από 4 εβδομάδες πριν από την έναρξη
της ναύλωσης - 100% του τέλους ναύλωσης.

Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους

Παροχές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τύπος σκάφους
Έτος
κατασκευής
Μήκος
Πλάτος
ημερήσια
χωρητικότητα
χωρητικότητα
για ύπνο
Καμπίνες
Μπάνια
Καύσιμα
Ισχύς μηχανής
Ταχύτητα
πλεύσης
Μέση
κατανάλωση

Εξοπλισμός
καταστρώματος

Abacus Marine
70
Mega yacht
2008
22 m Εξαιρετικό μήκος!
5,40 m
10 άτομα
8 άτομα
4 Μέγιστη άνεση!
4 Μέγιστη άνεση!
Diesel
2x1360 Ιπποδύναμη
19.00 Κόμβοι
240 l/h
Πλατφόρμα κολύμβησης
ηλεκτρικός εργάτης άγκυρας
Tender 30hp, παιχνίδια νερού, κλιματισμό, icemaker, μπάρμπεκιου, πλυντήριο ρούχων και
πολλά άλλα

Ηλεκτρονικά
και ναυσιπλοϊα

Τηλεόραση
Σύνδεση iPod
Αυτόματος πιλότος
Γεννήτρια
Ραντάρ
Ταχύμετρο
Ρεύμα στεριάς 220V
Σύστημα ηλιακών συλλεκτών
Τηλεόραση στο σαλόνι
Σύστημα ήχου με Bluetooth, ήχο surround, συμβατό με iPod / μαξιλάρι, Wifi, icemaker,
μπάρμπεκιου, πλυντήριο ρούχων

Θαλάσσια
παιχνίδια

Donut
Wakeboard
Seabob
Banana
Θαλάσσια σκι

Άλλα

Κλιματισμός
Θέρμανση
Πιάτα
Εξοπλισμός ασφαλείας
Ηλεκτρικό ψυγείο
Τραπέζι πιλοτηρίου
Εξοπλισμός κουζίνας
Κλιματισμός σε κάθε καμπίνα
Κλιματισμός στο σαλόνι
Μπαρμπεκιου

Πλήρωμα

Γλώσσες που
μιλάτε

Καπετάνιος
Προϊσταμένη stewardess
Κατόπιν αιτήματος ο πλοίαρχος μαγειρεύει στο πλοίο αλλά δεν είναι επαγγελματίας μάγειρας.
Μια πολύ καλή εταιρεία τροφοδοσίας μπορεί να προμηθεύσει το σκάφος.
Ισπανικά
Αγγλικά
Γερμανικά
Το πλήρωμα μιλάει λίγο Γερμανικά.
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