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Jacht Abacus Marine 70
Met een lengte van 22 meter en een breedte van 5,4 meter biedt dit jacht grote binnen- en buitenruimtes.
De Abacus 70 heeft vier hutten met tweepersoonsbedden en een eigen toilet met douche. Daarnaast heeft het nog een
crewcabine voor 2 bemanningsleden, evenals airconditioning, een grill, een ijsmachine voor heerlijke, ijskoude drankjes aan
boord en een gemotoriseerde rubberboot, die veel plezier en actie biedt met zijn eigen watersportuitrusting.
De 4 hutten, 2 met een tweepersoonsbed en twee met lits-jumeaux, bevinden zich op het benedendek en hebben allemaal
een eigen badkamer.
Puerto Portals (Mallorca) | Schipper bij prijs inbegrepen

Seizoenen
vanaf

tot

halve dag

Borg
De borg voor deze boot bedraagt € 4.000

dag

week

Schipper

Verdere prijsvoorwaarden
Benzine is niet inbegrepen in de prijs.

Verplichte schipper is bij de prijs inbegrepen
Extra's:
Bestel een koelbox met drankjes naar keuze, de gevulde
doos wacht op u bij aankomst.
Vertel ons uw wensen voor het boeken.
Fruitmand vanaf 7,50 €
Lunchpakket per persoon 9,00 €
Gemengde sushi voor twee 45 €
Fles wijn 18 €
Fles cava 19 €
Moet Chandon Brut Imperial 59 €
Drankdoos klein 49 €
Drankdoos groot 69 €
Bij annulering vanwege slecht weer kan uw reservering
flexibel worden uitgesteld naar een andere dag indien
beschikbaar.
De annulering als gevolg van slecht weer wordt in principe
gedaan door de bootverhuurder.
Als de omboeking op een andere dag niet mogelijk is,
ontvangt u het reeds betaalde bedrag terug of krijgt u een
tegoedbon voor de volledige charterprijs.
De creditnota is onbeperkt geldig en kan worden
overgedragen aan derden.
Als de boeking door u wordt geannuleerd, zijn de volgende
annuleringskosten van toepassing:
Annulering tot 4 weken voor aanvang van de charter - 50%
van de charterprijs,
Annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de
charter - 100% van de charterprijs.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Voorzieningen
Fabrikant
Model
Type boot
Bouwjaar
Lengte
Straal
Dagplaatsen
Slaapplaatsen
Cabines
Badkamers
Brandstof
Motor
Kruissnelheid
Gemiddeld
verbruik

Dek uitrusting

Abacus Marine
70
Jacht
2008
22 m Grote lengte!
5,40 m
10 personen
8 personen
4 Maximaal comfort!
4 Maximaal comfort!
Petrol
2x1360 pk
19.00 Knopen
240 l/h
Zwemplatform
Electrisch anker
Tedere 30pk, waterspeelgoed, airconditioning, ijsmachine, BBQ, wasmachine en nog veel
meer
TV
iPod aansluiting
Autopilot

Electronics en
navigatie

Generator
Radar
Snelheidsmeter
220V Walstroom
Zonnepanelen
TV in de salon
Audiosysteem met Bluetooth, surround sound, compatibel met iPod / Pad, Wifi, ijsmachine,
BBQ, wasmachine

Water
entertainment

Donut
Wakeboard
Seabob
Banaan
Waterskis

Andere

Airconditioning
Verwarming
Borden
Veiligheids uitrusting
Elektronische koelkast
Cockpit tafel
Keukengerei
Airconditioning in elke cabine
Airconditioning in de salon
barbecue

Bemanning

Gesproken talen

Kapitein
Hoofd van hostesses
Op verzoek kookt de schipper aan boord, maar hij is geen professionele kok. Een zeer goed
cateringbedrijf kan de boot leveren.
Spaans
Engels
Duits
De bemanning spreekt slechts een beetje Duits.
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