Algemeen

Z106 Bavaria 34 Cruiser - Diadema
Gegevens
Type
Code
LxBxD
Doorvaarhoogte
Motor
Hutten
Kooien
Vertrekhaven
Provincie
Vaargebied

Bavaria 34 Cruiser
Z106
10,00 x 3,42 x 1,50 m
18,00 m
Volvo Penta, 20 pk, diesel
3 + kajuit
6
Lemmer
Friesland
Binnenwateren Nederland incl. het
IJsselmeer en Waddenzee-West.
Zeilen rolgrootzeil; rolgenua;
Waarborgsom EUR 850,00
Eindschoonmaak EUR 65,00
Opmerkingen en extra informatie
De Bavaria 34-3 in Lemmer uit 2017, te huur bij Own Ship
Yachtcharter, is een zeer goed uitgerust schip. Het jacht is onder
andere voorzien van warm en koud water en een douche binnen en
buiten. Een kleurenplotter, de dubbele stuurstand en een rolgrootzeil
zorgen voor een optimaal bedieningsgemak. Deze boot is geschikt
voor de Friese binnenwateren, het IJsselmeer en de
Waddenzee-West. De automatische zwemvesten worden er
standaard bij geleverd. Haven van vertrek is 4 sterren Jachthaven
Iselmar. Men kan op de haven gebruik maken van wireless internet
via Hot Spots van KPN. Aan de hotelzijde van de jachthaven bevinden
zich de luxe sanitaire voorzieningen en de wasserette. Beiden zijn
smaakvol vormgegeven. Speciaal voor havengasten heeft Iselmar
havenbar de Mermaid. Gedurende de zomermaanden is tijdens het
weekend de havenbar geopend. Op zaterdagavond is er regelmatig
live muziek. Verder is toegang tot het zwembad (29Â°C) met sauna,
Turks stoombad en whirlpool mogelijk. Direct aan het water gelegen
bevindt zich het serre-restaurant met een schitterend uitzicht over de
Jachthaven. De keukenbrigade van Iselmar kookt met een Frans
mediterraan accent en biedt in de maritieme sfeer voor ieder wat wils.
Uw auto kunt U gratis veilig parkeren voor de boot.
Vaargebied zijn de binnenwateren van Nederland incl. het IJsselmeer
en de Waddenzee-West.
De huurder zorgt zelf voor de schoonmaak buiten. (dek en kuip) Laat
hij dit over aan de verhuurder dan zijn de kosten Euro 55,-.

Uitrusting
kompas
log
dieptemeter
marifoon
GPS
electronische kaartplotter
A.I.S. (Automatic Identification System)
windmeter
radio cd-speler met MP3. Bluetooth
warm en koud stromend water
toilet
douche
buitendouche
2 pits kooktoestel met oven
koelkast
2 x wielbesturing
stuurautomaat
buiskap
elektrische ankerlier
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boegschroef
walstroomaansluiting
acculader
omvormer 12 / 220V
hetelucht verwarming
zwemplateau
zwemtrap
vuilwatertank
inventaris voor 6 personen

Extra uitrusting
6 x automatische reddingsvesten
6 x life-lines
reddingsvlot, € 65 (per week)
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Foto's
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