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Mega yacht Benetti Yachts 62
Αυτή τη μίσθωση αυτή τη φανταστική γιοτ και ετοιμαστείτε να περάσετε ένα όνειρο των διακοπών, να πάρει επί του
σκάφους και έκανε να μεταφέρει από έναν έμπειρο πλήρωμα να τους αγαπημένους σας προορισμούς! Αυτή η θεαματική
Benetti 62 είναι ένα παράδειγμα της τάξης, την κομψότητα και την αποκλειστικότητα τα πάντα σε διανθιστεί με
εξαιρετική άνεση και επιδόσεις για να εξασφαλίσει γρήγορη πλοήγηση, ευέλικτο και διασκεδαστικό, χάρη σε δύο μηχανές
1500CV της. Στο εσωτερικό, μπορείτε να βρείτε 3 καμπίνες για τους επιβάτες, για συνολικά 6 άτομα επί του σκάφους.
Yacht Club Del Mediterraneo (Σικελία) | Περιλαμβάνεται καπετάνιος

Περίοδοι
από

μέχρι

μισή μέρα

μέρα

εβδομάδα

30 Σεπ 2019

30 Δεκ 2019

-

-

10.000 €

Εκπτώσεις

Καπετάνιος

Όροι

Υποχρεωτικός καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

Οι τιμές περιλαμβάνουν: ενοικίαση, το πλήρωμα του
αριθμού indicato, ασφάλιση σκαφών αναψυχής, λινό lacht
πλυντήριο του. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν: τρόφιμα και
ποτά επισκεπτών, καύσιμα για το σκάφος, για το σκάφος
και τη λέμβο, το κόστος ελλιμενισμού, το κόστος για
προσωπικές επικοινωνίες (internet, fax, εάν υπάρχουν), τα
προσωπικά έξοδα πλυντηρίου. φόρο καταναλώσεως
καυσίμων χωρίς καύσιμα μόνο στην Ιταλία.
Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους

Παροχές
Κατασκευαστής
Benetti Yachts
Μοντέλο
62
Τύπος σκάφους
Mega yacht
Έτος κατασκευής
2000
Μήκος
19,95 m Εξαιρετικό μήκος!
Πλάτος
5,40 m
Βύθισμα
1,20 m
ημερήσια χωρητικότητα
6 άτομα
χωρητικότητα για ύπνο
6 άτομα
Καμπίνες
3
Μπάνια
3 Μέγιστη άνεση!
Φρέσκο νερό
2l
Καύσιμα
Diesel
Ισχύς μηχανής
2x1500HP Ιπποδύναμη
Ταχύτητα πλεύσης
26.00 Κόμβοι Μεγάλη ταχύτητα!
Μέγιστη ταχύτητα
32.00 Κόμβοι
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων4.000 l

Ηλεκτρονικά και ναυσιπλοϊα

Radio CD
Τηλεόραση
Ρεύμα στεριάς 220V

Θαλάσσια παιχνίδια

Καγιάκ
Εξοπλισμός snorkeling

Άλλα

Εξωλέμβια μηχανή
Ζεστό νερό
Πιάτα
Κλιματισμός
Θέρμανση
Φούρνος
Ηλεκτρικό ψυγείο
Παγομηχανή
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