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

Bobsloepen
€ p.o.a.
6.5 m
2.6 m
Aluminium

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

BobSloepen
Schering 41a C
8281 JW Genemuiden
0654654683
www.bobsloepen.nl

Omschrijving
De 650 is een zeer ruim en comfortabel schip. Heeft weinig
diepgang, lage doorvaarhoogte en een stoere uitstralingZoekt u
een ruime, voordelige, sloep met veel mogelijkheden? Deze
Explorer 650 van Bobsloepen is dan een perfecte keuze als het om
kampeer-, recreatie-, of gezins- en familiesloep gaat en biedt
plaats aan maximaal 8 volwassen personen. Dagtochtjes door de
grachten, over meren en door waterrijke ondiepe natuurgebieden.
Lekker door de Weerribben of andere natuurmonumenten varen,
een rondvaart maken, picknicken, vissen met het gezin, familie of
met vrienden. Of gewoon lekker in je eentje of met z&rsquo;n
twee&euml;n zonnen op het ruime zonnedek. Het is allemaal

mogelijk met deze stoere en robuuste aluminium sloep, die er met
kabelaring of rubberen stootrand. Met de optie van een
kielkoelsysteem is de boot het hele seizoen te gebruiken, dus ook
in de winter.

Basisinformatie
Merk :

Bobsloepen

Type :

Explorer 650

Lengte (m) :

6.50

Breedte (m) :

2.60

Diepgang (m) :

0.60

Conditie :

Nieuw

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Aluminium

Ligplaats :

Genemuiden

Postcode ligplaats :

8281JW

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De 650 is een zeer ruim en comfortabel schip. Heeft
weinig diepgang, lage doorvaarhoogte en een stoere
uitstralingZoekt u een ruime, voordelige, sloep met veel
mogelijkheden? Deze Explorer 650 van Bobsloepen is
dan een perfecte keuze als het om kampeer-, recreatie-,
of gezins- en familiesloep gaat en biedt plaats aan
maximaal 8 volwassen personen. Dagtochtjes door de
grachten, over meren en door waterrijke ondiepe
natuurgebieden. Lekker door de Weerribben of andere
natuurmonumenten varen, een rondvaart maken,
picknicken, vissen met het gezin, familie of met
vrienden. Of gewoon lekker in je eentje of met zâ€™n
tweeÃ«n zonnen op het ruime zonnedek. Het is allemaal
mogelijk met deze stoere en robuuste aluminium sloep,
die er met kabelaring of rubberen stootrand. Met de
optie van een kielkoelsysteem is de boot het hele
seizoen te gebruiken, dus ook in de

