€ 125.000,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Bavaria
€ 125.000,14.49 m
4.39 m
Polyester
2009

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Connect Yachtbrokers
Volmolen 4B
1601 ET Enkhuizen
0228-202030
www.connectyachtbrokers.nl

Omschrijving
Plannen voor een rondje Middelandse Zee? Dan is deze Bavaria 47
Cruiser van de 2e eigenaar zeker een bezichtiging waard!De
Bavaria 47 Cruiser die wij aanbieden is van de 2e eigenaar en
alleen privé gebruikt en uitgerust voor langer verblijf aan boord.
De ruime en beschutte kuip is voorzien van een vaste klapbare
teak kuiptafel en bied een ruime en sfeervolle setting. Dankzij de
uitklapbare bimini is er veel schaduw op de warme Medditeraanse
dagen. De Silent Wind generator icm de 2 100W flexibele
zonnepanelen beschikt u altijd over volle accu's waardoor zij
geschikt is om langere tijd in idyllische baaien te verblijven.

Het interieur beschikt over 3 royale cabines, de salon met
langsgeplaatst kombuis aan bakboord met veel werkblad en forse
ingebouwde koelkast bied ruimte om uitgebreid te koken.
Aan de andere zijde is de U-sofa met diepe zit en navigatietafel
met ruimte voor de 1800series kaarten.
In de boeg is de eigenaars hut gesitueert met make-up tafel en
eigen natte cel met toilet en douche.

Basisinformatie
Merk :

Bavaria

Type :

47 Cruiser

Prijs :

125.000,-

Valuta :

Eur

Diepgang :

1.89

Lengte (m) :

14.49

Conditie :

Gebruikt

BTW :
Breedte (m) :

4.39

Bouwjaar :

2009

Specificaties
Ligplaats :

Roccella Ionica

Ligplaats Land :

It

Rompmateriaal :

Polyester

Werf gebouwd :

Motor
Brandstof :

Diesel

Merk :

Volvo Penta

Inhoud brandstoftank (liters) :

210

Type :

D2-75

Vermogen (in PKs) :

75

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Log :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Windmeter :

Interieur
Airconditioning :
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

3

TV/Video :
Vriezer :
Geluidsinstallatie :
Koeling :
Kooktoestel :

Uitrusting
Acculader :

Sbc Quick

Buiskap :
Omvormer :

Waeco Inverter 2017

Windgenerator :

2016

Zwemtrap :

Tuigage
Genua :
Genua rolreef :

