Algemeen

Z060 Gib Sea 37 - Shamrock
Gegevens
Type
Code
LxBxD
Doorvaarhoogte
Motor
Hutten
Kooien
Vertrekhaven
Provincie
Vaargebied

Gib Sea 37
Z060
11,00 x 3,70 x 1,70 m
16,00 m
Volvo Penta, 29 pk, diesel
3 + kajuit
6
Warns
Friesland
Binnenwateren Nederland incl. het IJsselmeer
en de Wadden. Noordzee op aanvraag.
Zeilen grootzeil (nieuw in 2017); rolfok (nieuw in 2017);
Waarborgsom EUR 750,00
Eindschoonmaak EUR 60,00
Opmerkingen en extra informatie
Deze Gib Sea 37 in Warns, te huur bij Own Ship yachtcharter, heeft
zes slaapplaatsen. Het bouwjaar is 2002. De boot is van alle
gemakken voorzien en heeft een moderne inrichting. Door zijn
uitrusting is de boot gemakkelijk te besturen. De ruime
tweepersoonshut voorin en de twee separate tweepersoonshutten in
het achterschip bieden u privacy en gerieflijke slaapplaatsen. De kajuit
met zitbanken heeft een aparte navigatiehoek en een kombuis met
koelkast, 2 pits kooktoestel en oven. Voor het bedieningsgemak is
deze boot uitgerust met een doorgelat grootzeil met Lazy Jacks en
een rolfok (NIEUW IN 2017). Een halfwinder is als extra te huur. Deze
Gib Sea 37 is o.a. uitgerust met een kaartplotter, plasma tv met
Digitenne en een DVD speler. Dit schip heeft standaard een 6
persoons reddingsvlot aan boord. Het vaargebied zijn de
binnenwateren van Nederland inclusief het IJsselmeer en Wadden.
Noordzee op afspraak.

Uitrusting
kompas
log
dieptemeter
windmeter
electronische kaartplotter
GPS
marifoon
radio cd-speler
plasma tv met DVD
warm en koud stromend water
toilet
douche
2 pits kooktoestel met oven
koelkast
hetelucht verwarming
wielbesturing
buiskap
omvormer 12 / 220V
acculader
walstroomaansluiting
buitendouche
vuilwatertank
zwemtrap
inventaris voor 6 personen

Extra uitrusting
6 x automatische reddingsvesten
life-lines
reddingsvlot voor 6 pers.
halfwinder, € 100 (per week)
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