Witam.
Mam do zaoferowania najnowszą odsłonę Maxusa 24 od tego roku z dopiskiem Evo,którego nie trzeba
nikomu przedstawiać ani rekomendować,a teraz jeszcze lepszego i bardziej przyjaznego
żeglarzom.Potwierdza to przyznanie złotego medalu na Targach Żeglarstwa i Sportów Wodnych
Boatshow gdzie otrzymał również Tytuł Championa Jachtingu 2016.
Łódź jest podemonstracyjna więc doskonale wyposażona,wykonana,po prostu piękna za którą niejeden
żeglarz się obejrzy.
Maxsus 24 Evo łączy zalety bardzo dobrej nautyki, wiele funkcjonalnych rozwiązań, markowy osprzet
pokładowy Rostana, wnętrze o przytulnej stylistyce, kokpit zapewniający komfortowe warunki podczas
wielodniowych rejsów.
Jacht przeznaczony dla osób ceniących sportowe żeglowanie,zainstalowane ogrzewanie portowe
pozwoli w chłodniejsze noce na komfortowy sen dla 6-8 osób, a dobrze wyposażony kambuz w
kuchenkę, naczynia, garnki, lodówkę i oddzielną kabinę z WC chemicznym pozwoli Państwu poczuć się
jak w domu.
DANE TECHNICZNE:
Ilość koi 6+2
Długość całkowita 8,20m
Długość kadłuba 7,35m
Szerokość kadłuba 2,55m
Wysokość wnętrza 1,88m/1,76m
Powierzchnia żagli 29m²
Zanurzenie 0,32/1,35m
WYPOSAŻENIE JACHTU:
Ogrzewanie portowe
Światła nawigacyjne z oświetleniem kokpitu bardzo przydatne w ciemnym porcie czy też "na dziko"
Podpora masztu
Lodówka z zamrażarką 50l
Radio (CD lub MP3)
Bramka do kładzenia masztu
Lazy jack
Lazy bag
Roler foka
Sztywny sztag
Tent na bom
Drabinka rufowa
Stolik kokpitowy
Kosz dziobowy i rufowy
Relingi
Miecz uchylny
Instalacja wodna (woda pitna )
Instalacja elektryczna
Kabina WC+WC chemiczne
Kambuz:kuchenka gazowa,komplet naczyń, sztućców, garnków oraz patelnia, czajnik
Wskaźnik poziomu wody
Oświetlenie przypodłogowe oraz pod półkami LED mesy i kabin
Apteczka

Przyrząd do bosaka ułatwiający cumowanie
Siekierka
Wszystkie fały sprowadzone do kokpitu
Gaśnica
Pagaje
Kaczy dziób z zamocowaną kotwicą
WAŻNE INFORMACJE
Gratis;
-paliwo 5l (przy tygodniowym czarterze)
-nabita butla gazowa
-woda pitna
-naładowany akumulator
-środki czystości
Wymagane uprawnienia;patent żeglarza jachtowego.

Życzę pomyślnych wiatrów

GALERIA
Jacht burgundowy „Sabinka”

Jacht grafitowy „Dobry Początek”

CENNIK

Do 29.04(d) 29.04 – 4.05(d) 5.05 – 24.05(d)25.05 – 28.05(o) 29.05 – 1.07(d) 2.07 - 8.07(t)
"Dobry Początek" z ogrzewaniem (grafitowa) 190,00zł
334,00zł
260,00zł
271,00zł
1 560,00zł
2 401,00zł
"Sabinka" bez ogrzewania (burgundowa) 180,00zł
2 331,00zł
324,00zł
250,00zł 1 520,00zł
261,00zł
9.07 – 19.08(t)20.08 – 26.08(t)27.08 – 3.09(d) 4.09 – 18.09(d) 19.09 – 30.09(d) Po 30.09(d)
"Dobry Początek" z ogrzewaniem (grafitowa) 2 590,00zł 2 023,00zł 262,00zł
235,00zł
199,00zł
199,00zł
"Sabinka" bez ogrzewania (burgundowa) 2 520,00zł 1 953,00zł 252,00zł
225,00zł
189,00zł
189,00zł

(d) – czarter na dni
(o) – czarter na okres
(t) – sobota czarter tygodniowy

KONTAKT
Sabina Michalak
tel: 691 341 077
e-mail: sabinka36@interia.pl

Zapraszamy!

