Precisa de ajuda?: info@nautal.com.br | +55 21 4042 0668 -

Iate Benetti 100
É um dos iates mais desejados na história da carta, este Benetti 100 está agora disponível para alugar nas Ilhas Baleares.
Com apenas 30 metros de comprimento, oferece o volume e as características de um mega iate. Sua qualidade,
equipamento e design são do mais alto nível, garantindo uma estadia confortável a bordo.
3 pavimentos, 5 tripulantes, jacuzzi ao ar livre, 180º de vista na cabine principal, ampla gama de brinquedos aquáticos, etc.
Estas são apenas algumas das muitas razões pelas quais este iate é, sem dúvida, um dos melhores iates para alugar em
Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera.
Com porto base em Alicante.
DISTRIBUIÇÃO INTERNA
- Cabine principal: cama de casal, banheiro, TV, HiFi, cofre, vestiário, escritório separado e ar condicionado / aquecimento.
- Cabine VIP: camas de casal, banheiro, TV, HiFi, cofre, closet, mesa de trabalho e ar-condicionado / aquecimento.
- 2 cabines gêmeas: 2 camas de solteiro, banheiros completos, televisão, HiFi, vestiário e ar condicionado / aquecimento.
Port d'Eivissa (Ibiza) | Marinheiro incluído no preço
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Condições

Marinheiro profissional de contratação obrigatória incluído
no preço

APA 30%
Todos os preços são finais (IVA incluído).

Características
Fabricante
Benetti
Modelo
100
Tipo de barco
Iate
Ano de fabricação
2003
Última restauração
2014
Comprimento
30 m Grande comprimento!
Boca
7,16 m
Calado
1,86 m
Capacidade
12 pessoas Máxima capacidade!
Capacidade para pernoite8 pessoas
Cabines
4 Máximo conforto!
Banheiros
5 Máximo conforto!
Combustível
Diesel
Potência
2x1370 cavalos
Velocidade de cruzeiro
12.00 nós
Velocidade máxima
17.00 nós
Consumo médio
400 l/h

Eletrônicos

WiFi
HiFi ao ar livre
Último sistema de áudio e vídeo com conexão da Apple
Sistema de interfone
Barra interior
Bar exterior
Mesa de jantar para 10 pessoas
2 mesas ao ar livre
Churrasco
Jacuzzi ao ar livre
Bote
Esquis aquaticos
Wakeboard
Banana para 3 pessoas
2 donuts
Equipamento de mergulho
Scooter de água (a pedido)
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