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Jacht Itama FIFTYFIVE
Itama Fiftyfive is ongetwijfeld de onbetwiste koningin van open, een Italiaanse legende, een luxe motorjacht met geweldige
prestaties en grote plein-luchtruimten.
Verfijnde interieurafwerkingen, optionele onderdelen en geavanceerde apparatuur aan boord maken deze boot ideaal voor
de meest veeleisende klanten. Een fantastische service aan boord en de grote ruimtes die dit jacht kan bieden, garanderen
een ervaring op hoog niveau van het begin tot het einde van uw dag. Laat u begeleiden om de adembenemende
landschappen van onze kust te ontdekken door de natuurlijke magie van dorpen zoals Portofino, San Fruttuoso, Camogli,
Santa Margherita Ligure, Sestri Levante of de typische dorpen van de Cinque Terre en Portovenere met hun terrassen en
prachtige uitzichten te ontdekken. U zult niet missen, wanneer u dat wenst, de mogelijkheid om te genieten van een
uitstekend aperitief met wijn en lokale specialiteiten, vrije tijd om de plaatsen te bezoeken die u het meest intrigeren en
een fantastische lunch waarderen in een van de vele lokale restaurants die visspecialiteiten serveren.
Santa Margherita Ligure (Ligurië) | Schipper bij prijs inbegrepen

Seizoenen
vanaf

tot

halve dag

dag

week

Schipper

Verdere prijsvoorwaarden

Verplichte schipper is bij de prijs inbegrepen

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Voorzieningen
Fabrikant
Model
Type boot
Bouwjaar
Opknapbeurt
Lengte
Straal
Diepgang
Dagplaatsen
Slaapplaatsen
Cabines
Badkamers
Watertank
Brandstof
Motor
Kruissnelheid
Max snelheid
Brandstof

Itama
FIFTYFIVE
Jacht
2012
2019
19 m Grote lengte!
4,60 m
1,40 m
12 personen Maximale capaciteit!
6 personen
3
3 Maximaal comfort!
600 l
Diesel
2 X 1350 pk
28.00 Knopen Hoge snelheid!
40.00 Knopen
2.600 l

Dek uitrusting

Buiskap
Boegschroef
Electrische lieren
Bimini
Flaps
Electrisch anker
Buiten bar

Electronics en navigatie

Autopilot
Generator
MP3
DVD-speler
TV
Cockpit luidsprekers
GPS Plotter
Omvormer
Snelheidsmeter
VHF
iPod aansluiting
GPS Plotter in cockpit
TV in elke cabine
WiFi aan boord
Radio CD

Water entertainment

Donut
Snorkeluitrusting

Andere

Warm water
Magnetron
Bijboot
Dekdouche
Cockpit tafel
Teak dek
Borden
Airconditioning
Diepvries
Veiligheids uitrusting
Kluis
Ijskast

Zeekaarten
Keukengerei
Elektronische koelkast
Airconditioning in elke cabine
Airconditioning in de salon
Verwarming in elke cabine
Verwarming in de salon

Bemanning

Kapitein
Deckhand

Gesproken talen

Engels
Italiaans

Foto's
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