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Lancha Pershing 54
Experimente umas férias de luxo extra a bordo deste barco a motor de 18 metros.
Disponível na Marina Piccola de Sorrento, este belo iate tem 4 cabines e 3 banheiros para até 12 pessoas a bordo. Dentro
de você encontrará o luxo mais desenfreado, durante o projeto os construtores não foram poupados e a atenção aos
detalhes foi maníaca. A Pershing sempre produziu os melhores iates de linha e este barco é a prova. Os dois motores de
1150 cavalos permitirão que você navegue pelas ondas do Golfo de Sorrento e visite a costa.
Navegue agora e aproveite suas férias de barco.
Porto di Sorrento (Campânia) | Marinheiro incluído no preço

Temporadas
Desde

Até

meio período

dia

semana

31 de dez de 2018

30 de dez de 2019

-

R$ 12.079

R$ 72.477

Marinheiro

Condições
Consumo médio por hora 300 €

Marinheiro profissional de contratação obrigatória incluído
no preço

Todos os preços são finais (IVA incluído).

Características
Fabricante
Pershing Fabricante muito apreciado!
Modelo
54
Tipo de barco
Lancha
Ano de fabricação
2009
Comprimento
18 m Grande comprimento!
Boca
4,80 m
Calado
1,40 m
Capacidade
4 pessoas
Capacidade para pernoite
4 pessoas
Cabines
3
Banheiros
2
Água doce
1.000 l
Combustível
Diesel
Potência
2 x 1150 HP cavalos
Velocidade de cruzeiro
45.00 nós Alta velocidade!
Capacidade do tanque de combustível3.000 l

Equipamento de convés

Âncora elétrica
Guinchos elétricos
Flaps

Eletrônicos

GPS Plotter
GPS Plotter no cockpit
VHF
Piloto automático
Sonda (eco-sonoro)
Anemômetro
MP4
CD
TV
Auto-falantes no cockpit
Tomada 220V

Entretenimento aquático

Equipamento de snorkel

Outros

Água quente
Chuveiro no convés
Mesa no cockpit
Material de cozinha
Fogão a gás
Geladeira elétrica

Fotos
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