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Iate Johnson Yachts 103ft
Este belo iate a motor acomoda até 8 pessoas em 4 cabines de banho. Ela oferece aos hóspedes o melhor do ar livre em
seus dois decks generosos; o convés de popa é sombreado e oferece uma opção de refeições ao ar livre, além de uma
grande plataforma de natação facilita o acesso à água. Uma grande proa possui um sunpad duplo para um retiro mais
privado. Acima do convés principal, o flybridge é o ponto de encontro social com uma opção de refeições ao ar livre, uma
segunda mesa com cadeiras, um bar completo com fezes, banheira de hidromassagem e espreguiçadeiras.
Ela tem um interior elegante com atenção específica para a madeira de alta qualidade personalizada; o salão transpira
conforto com 3 sofás de couro em tons creme, um balcão com tampo de mármore, iluminação suave embutida, carpetes
neutros unindo o espaço enquanto grandes janelas panorâmicas proporcionam muita luz natural. Para a frente do salão em
um plano aberto, a mesa de jantar formal apresenta uma mesa oval com assentos personalizados.
O navio possui 4 cabines de luxo para até 8 pessoas; a suíte master é no convés principal com envolver em torno de janelas
e dispõe de uma cama king size, casa de banho privada com chuveiro / banheira de hidromassagem Spa. A cabine VIP
possui cama king size, chuveiro, vaso sanitário e bidê. Uma cabine principal com deck inferior tem cama king size, com
banheiros para ele e para ela, com toaletes e bidês, e chuveiro / banheira. Uma cabine de hóspedes à popa tem duas camas
de solteiro, chuveiro e toalete.
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Condições

Marinheiro profissional de contratação obrigatória incluído
no preço

Período mínimo de charter de quatro horas
Catering disponível a pedido
Todos os preços são finais (IVA incluído).

Características
Fabricante
Johnson Yachts
Modelo
103ft
Tipo de barco
Iate
Ano de fabricação
2008
Comprimento
31,40 m Grande comprimento!
Boca
7,16 m
Calado
1,98 m
Capacidade
12 pessoas Máxima capacidade!
Capacidade para pernoite8 pessoas
Cabines
4 Máximo conforto!
Banheiros
4 Máximo conforto!
Combustível
Diesel
Velocidade de cruzeiro
17.00 nós

Equipamento de convés

Âncora elétrica
Capota Dodger
Guinchos elétricos
Propulsor de proa
Grande plataforma de natação
Equipamento de pesca
Piscina spa no convés

Eletrônicos

GPS Plotter
VHF
CD
TV
Bar com fezes
Churrasco
Secadores de cabelo
Fazedor de gelo
Mergulho por acordo
Rendova / 12ft

Entretenimento aquático

Equipamento de snorkel

Outros

Chuveiro no convés
Mesa no cockpit
Material de cozinha
Louças
Ar condicionado
Geladeira elétrica
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