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Jacht Astondoa 102 GLX
Deze fantastische Astondoa 102 GLX biedt plaats aan maximaal 10 personen 's nachts in zijn uiterst comfortabele hutten,
elk met een eigen ligbad. Het interieur is gemaakt van marmer, teak en lederen bekleding in de salon.
Aan dek kunt u een ruime lounge verwachten en de flybridge nodigt u uit om te ontspannen met hun nobele ligstoelen. Aan
dek zijn ook een grote eettafel voor al fresco dineren en een cocktailbar. Laat je gastvrouw je een heerlijk, koel drankje in
de zon serveren.
Naast de Rip Tender, waar je waterski's, wakeboard en andere watersportuitrusting kunt trekken, zijn er ook 2 trendy Stand
Up Padles en shredderuitrusting voor de kinderen aan boord. Alles is doordacht om uw verblijf in de Astondoa 102 perfect te
maken.
Er wordt gezegd dat dit jacht een van de meest luxueuze en best ontwikkelde jachten van Astondoa is. Overtuig uzelf van
uw aanwezigheid en breng een week door op dit luxe jacht, inclusief zijn eigen bemanning en uitrusting, die vergelijkbaar is
met een 5 *** + hotel.
Santa Eulàlia (Ibiza) | Schipper bij prijs inbegrepen

Seizoenen
vanaf

tot

halve dag

dag

week

1 nov. 2019

31 mei 2020

-

€ 9.680

€ 67.760

Schipper

Verdere prijsvoorwaarden
Borg: 30% A.P.A.

Verplichte schipper is bij de prijs inbegrepen
Alle prijzen zijn inclusief crew!
Alle prijzen zijn inclusief BTW

Voorzieningen
Fabrikant
Astondoa
Model
102 GLX
Type boot
Jacht
Bouwjaar
2006
Opknapbeurt 2015
Lengte
31 m Grote lengte!
Straal
7m
Dagplaatsen 12 personen Maximale capaciteit!
Slaapplaatsen10 personen
Cabines
5 Maximaal comfort!
Badkamers
5 Maximaal comfort!
Brandstof
Petrol
Motor
2x2000 pk

Dek
uitrusting

Boegschroef
Zwemplatform
Bimini
Flybridge, elektr. Flybridge bimini-top en zonkussen, loungeruimte, witte romp, vangrail,
spiegelende ramen, barbecue, flybridge-cocktailbar, drankkoeler, royale eettafel, ligstoelen,
zwemtrap, elektrische loopplank, bijboot met straaljager, watersportuitrusting, 2 opsta-pads,
snorkeluitrusting, span vlag

Electronics en
navigatie

Generator
Binnen- en buiten stuurstand, meest moderne navigatieapparatuur, 220V en 12V stopcontacten,
walaansluiting 220V, warmwaterboiler onder druk, acculader, hoofdschakelaar, positielichten,
ruitenwisser

Andere

Teak dek
Veiligheids uitrusting
VIP- & Mastercabine, dubbele cabine, aparte bemanningshut met keuken, complete badkamer
voor elke hut, volledig ingerichte keuken incl. Vaatwasser, gasfornuis, oven, magnetron, koelkast,
vaatwasser, wetbar, airconditioning, ijsmachine, lederen bekleding in salon, bad- en strandlakens,
beddengoed, CD, tv, dvd, flatscreen-tv, schotelantenne, radio, mp3-speler, draadloos internet
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