Hulp nodig?: info@nautal.nl | +31 20 369 0791 -

Jacht Ferretti 94ft
Cruise in stijl op dit klassieke jacht van 94 voet. Ze beschikt over vier passagiershutten met een mastercabine op het
onderste dek, met jacuzzi in de mastercabine! Alle interieur is gebouwd in hoogglans kersenhout met Alcantara-plafonds en
lichte stoffen en leer, waardoor een klasse van klasse en verfijning ontstaat.
Een aparte formele eethoek en een observatie lounge zijn te vinden op het hoofddek. De kombuis is in het midden van het
restaurant en in de salon. De grote vliegbrug heeft verschillende zitjes en een jacuzzi, perfect om te ontspannen met een
koud drankje terwijl u de waterwegen van Florida bevaart! Geniet van een picknick op het water, we hebben geweldige
cateringopties beschikbaar tegen een meerprijs. (Fooi voor de bemanning is niet inbegrepen, maar wordt sterk
aanbevolen.)
Vermeld het volgende bij het verzenden van uw reserveringsaanvraag:
1) Van welke havenlocatie wilt u varen?
2) Datum / tijd van charter en aantal volwassenen / kinderen
3) Alle specifieke verzoeken om eten / bar - we hebben verschillende soorten menús.
Miami Beach (Zuid-Florida) | Schipper bij prijs inbegrepen

Seizoenen
vanaf

tot

halve dag

dag

week

27 apr. 2019

30 dec. 2019

€ 4.614

€ 9.227

€ 64.592

Kortingen

Schipper

Verdere prijsvoorwaarden
Halve dag prijzen zijn gebaseerd op 3 uur.

Verplichte schipper is bij de prijs inbegrepen
Prijzen zijn inclusief 20% gratuïteiten en 7% florida
belasting.
Informeer alsjeblieft voor een offerte.
Alle prijzen zijn inclusief BTW

Voorzieningen
Fabrikant
Model
Type boot
Lengte
Dagplaatsen
Slaapplaatsen
Cabines
Badkamers
Brandstof

Ferretti
94ft
Jacht
28,65 m
12 personen Maximale capaciteit!
6 personen
4
3
Diesel

Dek uitrusting

Electrisch anker
Bimini
Veiligheidslijn

Electronics en navigatie

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

Andere

Warm water
Cockpit tafel
Keukengerei
Borden
Airconditioning
Verwarming
Oven
Elektronische koelkast
Ijskast

Foto's
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