€ 62.500,-

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

Bavaria
€ 62.500,12.13 m
3.87 m
Polyester
2004

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Yachtbrokers BV
Lantaarndijk 8
4797 SP Willemstad
0168820208
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Uitstekend onderhouden Bavaria 38 in de twee hutten
uitvoering.Deze Bavaria 38 in de comfortabele twee hutten
uitvoering is lekker compleet uitgerust en in een uitstekende staat.
De ruime kuip is voorzien van teakhout op de banken en aan de
buiskap kan eenvoudig een kuiptent worden geritst. Er is zelfs een
bimini aanwezig.
Vanaf de stuurstand hebt u goed overzicht en controle over het
schip en zijn motorbediening en navigatie instrumenten onder
handbereik.
Het interieur is ruim en praktisch met een uitstekende afwerking
en veel kastruimte. Bij binnenkomst treft u aan stuurboord de

kaartentafel aan met het schakel paneel van de boordsystemen.
Hier tegenover is aan bakboord een ruim kombuis welke meer dan
voldoende plaats biedt voor proviand en natuurlijk ?werkruimte?
voor de keukenprins of prinses aan boord.
Verder naar voren in de salon is aan stuurboord een royale
U-vormige bank met een flinke tafel in het midden. Hier tegen
over is extra bergruimte te vinden welke kenmerkend is voor de
twee hutten uitvoering van de Bavaria 38.

Basisinformatie
Merk :

Bavaria

Type :

38-2

Lengte (m) :

12.13

Breedte (m) :

3.87

Diepgang :

1.7

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2004

Prijsstelling :

Onder Bod

Prijs :

62.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte :

17.8

Ligplaats :

Rhoon (nl)

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

Md2030

Vermogen (in PK) :

29

Aandrijving :

Saildrive

Bouwjaar motor :

2004

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

150

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Windmeter :
Afstandsbediening :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Buiskap :
Acculader :

Victron

Omvormer :

Victron

Tuigage
Genua :

