Het jacht: Classic Cruiser 46

De Classic Cruiser 46 is een luxe motorjacht met een klassieke, robuuste en stoere uitstraling.
Het schip is in 2008 nieuw gebouwd en van alle gemakken voorzien. De
Classic Cruiser 46
is een stalen motorjacht met een
motor vermogen van 150 pk
en een kruissnelheid van 14 km/u. Dit betekent, dat u
niet noodzakelijker wijze over een vaarbewijs
hoeft te beschikken, maar wel volledig op de hoogte moet zijn van de vaardigheden van het
luxe jacht en goed bekend met de voorschriften op het water. Daarom is het de bedoeling, dat
een
korte proefvaart
wordt gemaakt. Op deze manier willen wij u en ons ervan overtuigen, dat u met een
gerust gevoel
op vakantie kunt gaan en het schip na de verhuurperiode weer in goede staat terugkomt.

Luxe

De Classic Cruiser 46 is door de sterke hydraulische boeg- en hekschroef met
afstandbediening gemakkelijk te manoeuvreren. Vanaf het bijzonder ruime achterdek met
cabriokap, dektafel en comfortabele dekstoelen kunt u
heerlijk genieten van het uitzicht
en door de twee geïntegreerde
wenteltrappen met led-verlichting
aan de achterzijde kunt u gemakkelijk het
zwemplateau met hekdouche
betreden. De verwarmde buitenstuurstand, dubbelglas en
hetelucht verwarming
zorgen ervoor dat het schip geschikt is voor
ieder seizoen
.
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Slaapgelegenheid

De Classic Cruiser 46 heeft aan boord 2 grote aparte slaapkamers met ruim voldoende
opbergruimte. In het achterschip bevindt zich de
luxe kapiteinshut
met een riant twee persoonsbed met een
aparte badkamer met douchegelegenheid
. De kapiteinshut is voorzien van een groot raam, die een romantische sfeer creëert en een
mooi uitzicht biedt over het water. Daarnaast is het jacht voorzien van een
aparte toiletgelegenheid
met wastafel.

Salon

In de royale luxe salon met voldoende zitcomfort bevindt zich een verzonken flatscreen-tv
met dvd-speler
zodat u zich niet met slecht weer hoeft te vervelen. Tegenover de
ruime eethoek,
waarbij de dinette omgebouwd kan worden tot een extra 2 persoonsbed, bevindt zich een
royale keuken
met 3 pits gaskooktoestel, koelkast 110L met vriesvak, combimagnetron en een
senseo-koffiezetapparaat. In het voorschip bevindt zich een ruime slaapkamer met een
groot V-bed
. De Classic Cruiser 46 is geheel in kersenhout afgewerkt, de
moderne en exclusieve
inrichting moeten u een warm en open gevoel geven. Deze
diamant op het water
zorgt beslist voor een onvergetelijke
vaarvakantie
.

Technische gegevens:
-

Type: Classic Cruiser 46
Lengte: 14.10m
Breedte: 4.40m
Diepgang 1.15m
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-

Doorvaarthoogte: 4.50m
Aantal slaapplaatsen: 4-6 personen
Motor: 150PK/PS Iveco
Dieseltank: 1100 liter
Watertank: 750 liter
Vuilwatertank: 400 Liter
Stroomaansluiting: 220V/24V

Uitrusting aan boord:

Ruimte douche, Toilet, Hetelucht verwarming, Dubbelglas, Omvormer 3000 watt/ 70amp,
Accuwatcher, Flatscreen TV, Radio, Dvd-speler, Combimagnetron, GPS-Kaartplotter, Koelkast
110L met vriesvak, 3 pits gaskooktoestel, Boiler, Hydraulische Boeg- & Hekschroef,
Snelheidsmeter, Dieptemeter, Roerstandaanwijzer, Walstroomaansluiting, Buitenstuurstand
verwarming, Zitbanken in leer, Zonneluifel, Elektrisch Ankerlier, Kluis, Haarfohn, Inventaris voor
6 personen.
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