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Jacht Lazzara 75' LSX
Deze prachtige 75 'Lazzara is de perfecte handvest voor u en uw gasten. Het is perfect voor niet alleen ontspannend, maar
ook onderhoudend.
U kunt vergeten dat u zich op een boot bij allen met unieke en moderne interieur van dit jacht. De 75 LSX Lazzara geleverd
met een zeer uitgebreide lijst van voorzieningen, alles wat u nodig heeft voor uw droom charter. Er zijn accommodaties
voor 8 in 4 elegante staterooms allen met eigen badkamers. Het achterdek heeft een grote hoogglans hout Afrikaanse
kersen eettafel met stoelen aan een menigte tegemoet te komen. De aangrenzende bar maakt het achterdek de perfecte
plek voor al fresco dineren onder de sterren.
De 75 Lazzara LSX is een van de meest innovatieve ontwerpen in de laatste 10 jaar op de markt worden gebracht. Door het
gebruik van vier Volvo IPS drives, Lazzara was in staat om grote dekruimte, 4 ruime hutten, een keuken en een eettafel met
14 'stahoogte, een grote salon, een Ondeck dayhead, teder garage en voor- en bemanning op te nemen.
Downtown Miami (Zuid-Florida) | Schipper bij prijs inbegrepen

Seizoenen
vanaf

tot

halve dag

dag

week

31 dec. 2018

30 dec. 2019

€ 4.876

€ 5.379

€ 37.654

Schipper

Verdere prijsvoorwaarden

Verplichte schipper is bij de prijs inbegrepen

Prijzen zijn exclusief 18% fooi
Onkosten niet inbegrepen
Alle prijzen zijn inclusief BTW

Voorzieningen
Fabrikant
Model
Type boot
Bouwjaar
Lengte
Dagplaatsen
Slaapplaatsen
Cabines
Badkamers
Brandstof

Lazzara
75' LSX
Jacht
2013
22,90 m Grote lengte!
13 personen Maximale capaciteit!
8 personen
4 Maximaal comfort!
2
Petrol

Dek uitrusting

Electrisch anker
Veiligheidslijn

Electronics en navigatie

GPS Plotter
GPS Plotter in cockpit
VHF
Autopilot
Radar
Dieptemeter
Snelheidsmeter
Windmeter
MP3
Radio CD
TV
Cockpit luidsprekers
220V Walstroom
Dvd-speler
Geluidssysteem

Andere

Warm water
Dekdouche
Keukengerei
Borden
Airconditioning
Oven
Elektronische koelkast
Catering diensten
Chef
Room service
zithoek
State Room
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