€ 790.000,-

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

Lagoon
€ 790.000,17.07 m
9.45 m
Polyester
2012

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Croatia
D- Marin Dalmacija, Pier 3
23206 SukoÅ¡an
+385 98 574 232
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Zeer mooie, spektaculaire, elegante catamaran, gebouwd in
2012.Er is gewoon niets te vergelijken met relaxen aan boord van
deze charmante &amp; luxueuze catamaran. Lagoon 560
catamaran, met een mastercabine, drie queen size &amp; een
pullman ensuite hutten ontwerp, is meer dan accommoderend.
Het hoofddek heeft drie verschillende sociale ruimtes. De
voorkant heeft een ruim uitzicht op het water, de hoofdsalon
heeft de kombuis, evenals het eetgedeelte, het overdekte
achterste gedeelte opent naar achteren, en dit geeft u ook
toegang tot de achterste zwemplatforms. Het flybridge dek is
volledig open, met grote zit- en loungeruimtes, zodat u, uw familie

&amp; vrienden kunnen zonnebaden.
Ze vaart onder Kroatische vlag. Bel of mail ons of maak een
afspraak in Zadar ( Kroatië ).
Uw jachtmakelaar is White Whale Croatia- Luka , +385 98 574
232 of croatia@wwy.nl.
AccommodatieVerblijfsruimtes:
L-vormige
salonbank
met
salontafel en lineaire zittingHutten: 5 hutten + 2 aparte voor de
bemanningOverig: Wasmachine/Droger
ijpmaker
Vaatwasser

Basisinformatie
Merk :

Lagoon

Type :

560

Lengte (m) :

17.07

Breedte (m) :

9.45

Diepgang (m) :

1.50

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2012

Prijs :

790.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Not Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats :

Dalmatia (hr)

Ligplaats Land :

HR

Motor
Merk :

Yanamr

Type :

4jh4- Atce

Vermogen in PK :

100

Aandrijving :

Saildrive

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

1300

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Radar :
Windmeter :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

10

Aantal hutten :

5 Hutten + 2 Aparte Voor De Bemanning

Koelkast :
Vriezer :
TV :
Audio :
Airconditioning :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

24/220v

Tuigage
Genua :

Volledige Omschrijving
Zeer mooie, spektaculaire, elegante catamaran,
gebouwd in 2012.
Er is gewoon niets te vergelijken met relaxen aan boord
van deze charmante & luxueuze catamaran. Lagoon 560
catamaran, met een mastercabine, drie queen size &
een pullman ensuite hutten ontwerp, is meer dan
accommoderend. Het hoofddek heeft drie verschillende
sociale ruimtes. De voorkant heeft een ruim uitzicht op
het water, de hoofdsalon heeft de kombuis, evenals het
eetgedeelte, het overdekte achterste gedeelte opent
naar achteren, en dit geeft u ook toegang tot de
achterste zwemplatforms. Het flybridge dek is volledig
open, met grote zit- en loungeruimtes, zodat u, uw
familie & vrienden kunnen zonnebaden.
Ze vaart onder Kroatische vlag. Bel of mail ons of maak
een afspraak in Zadar ( KroatiÃ« ).
Uw jachtmakelaar is White Whale Croatia- Luka , +385
98 574 232 of croatia@wwy.nl.

Accommodatie
Verblijfsruimtes: L-vormige salonbank met salontafel en
lineaire zitting
Hutten: 5 hutten + 2 aparte voor de bemanning
Overig: Wasmachine/Droger
ijpmaker
Vaatwasser
Tuigage
Lieren: 2 Lieren voor genua elektrisch; 2 Lieren voor
kluiver en postzeil elektrisch
Genua: 82m2
Overig: Verblijfszeil 45 m2
Lui tasje met luie dommekrachten
aluminium giek
wals furler
dekhardware
Uitrusting
Overig: cockpitvloer bedekt met teakhout
koelkast in de cockpit
douche in de cockpit
spare anker

