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

Sealine
€ p.o.a.
16.13 m
4.56 m
Polyester
0

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

De Vaart Yachting B.V.
Bolderweg 51
8243 RD Lelystad
0320212341
www.devaartyachting.com

Omschrijving
Sealine C530, Ervaar het ultieme ruimtegevoel op de Sealine
C530De Sealine C530 markeert het indrukwekkende hoogtepunt
van de Sealine Cruiser-serie. Hier kunt u het beroemde
cabrio-gevoel van Sealine ervaren in overweldigende dimensies.
De expressieve vorm van de rompramen laat geen twijfel bestaan
over de oorsprong van dit droomjacht. De schuifdeuren aan beide
zijden van de salon versterken de luchtige atmosfeer in de salon
en bieden een snelle en gemakkelijke toegang via de gangboorden
naar de boeg. De zes meter lange panoramische ramen en het
grote zonnedak laten natuurlijk licht naar elke hoek van de salon
stromen. Buiten geven het extra grote zwemplatform en de grill

exclusiviteit tot leven aan boord. Binnen wacht u comfort met
aandacht voor zelfs de kleinste details - van de aparte wijnkoelkast
tot de regendouche in de badkamer van de eigenaar. In drie
dubbele hutten en twee badkamers zullen u en uw gasten
genieten van de luxe van de Sealine C530. Achteraan is er een
grote opslagruimte, die kan worden omgezet in een crew cabin.

Basisinformatie
Merk :

Sealine

Type :

C530

Lengte (m) :

16.13

Breedte (m) :

4.56

Diepgang (m) :

1.12

Conditie :

Gebruikt

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Valuta :

Eur

BTW :

Included

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Ligplaats :

In Verkoophaven

Werf gebouwd :

Motor
Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

1560

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

3

Volledige Omschrijving
Sealine C530, Ervaar het ultieme ruimtegevoel op de
Sealine C530
De Sealine C530 markeert het indrukwekkende
hoogtepunt van de Sealine Cruiser-serie. Hier kunt u
het beroemde cabrio-gevoel van Sealine ervaren in
overweldigende dimensies. De expressieve vorm van de
rompramen laat geen twijfel bestaan over de oorsprong
van dit droomjacht. De schuifdeuren aan beide zijden
van de salon versterken de luchtige atmosfeer in de
salon en bieden een snelle en gemakkelijke toegang via
de gangboorden naar de boeg. De zes meter lange
panoramische ramen en het grote zonnedak laten
natuurlijk licht naar elke hoek van de salon stromen.
Buiten geven het extra grote zwemplatform en de grill
exclusiviteit tot leven aan boord. Binnen wacht u
comfort met aandacht voor zelfs de kleinste details van de aparte wijnkoelkast tot de regendouche in de
badkamer van de eigenaar. In drie dubbele hutten en
twee badkamers zullen u en uw gasten genieten van de
luxe van de Sealine C530. Achteraan is er een grote
opslagruimte, die kan worden omgezet in een crew

