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Iate Abacus Marine 70
Com 22 metros de comprimento e 5,4 metros de largura, este iate oferece amplos espaços tanto no exterior como no
interior.
O Abacus 70 tem quatro cabines com camas de casal e banheiro privativo com chuveiro. Além disso, possui outra cabine de
tripulação para 2 tripulantes, além de ar-condicionado, churrasqueira, máquina de gelo para deliciosas bebidas geladas a
bordo e bote motorizado, que proporciona muita diversão e ação com seu próprio equipamento de esportes aquáticos.
Suas 4 cabines, 2 com cama de casal e duas com duas camas de solteiro, estão no convés inferior, e todas têm seu próprio
banheiro.
Puerto Portals (Maiorca) | Marinheiro incluído no preço

Temporadas
Desde

Até

meio período

Depósito caução
Para alugar esse barco deve depositar um caução de R$ 19.327

dia

semana

Marinheiro

Condições
A gasolina não está incluída no preço.

Marinheiro profissional de contratação obrigatória incluído
no preço

extras:
Encomende um refrigerador com bebidas de sua escolha, a
caixa cheia espera por você na chegada.
Diga-nos os seus desejos antes da reserva.
Cesta de frutas a partir de 7,50 €
Almoço embalado por pessoa 9,00 €
Sushi misto para dois 45 €
Garrafa de vinho 18 €
Garrafa de Cava 19 €
Moet Chandon Brut Imperial 59 €
Caixa de bebidas pequena 49 €
Caixa de bebidas grande 69 €
Se cancelado devido a condições climáticas adversas, sua
reserva poderá ser adiada para outro dia, se disponível.
O cancelamento devido ao mau tempo é feito basicamente
pela empresa de aluguel de barcos.
Se a remarcação não for possível em outro dia, você
receberá de volta o valor já pago integralmente ou poderá
ter um crédito emitido em todo o preço do frete.
A nota de crédito é válida por tempo indeterminado e pode
ser transferida para terceiros.
Se a reserva for cancelada por você, as seguintes taxas de
cancelamento serão aplicadas:
Cancelamento até 4 semanas antes do início do charter 50% da taxa de charter,
Cancelamento com menos de 4 semanas antes do início do
charter - 100% da taxa de afretamento.

Todos os preços são finais (IVA incluído).

Características
Fabricante
Abacus Marine
Modelo
70
Tipo de barco
Iate
Ano de fabricação 2008
Comprimento
22 m Grande comprimento!
Boca
5,40 m
Capacidade
10 pessoas
Capacidade para
8 pessoas
pernoite
Cabines
4 Máximo conforto!
Banheiros
4 Máximo conforto!
Combustível
Gasolina
Potência
2x1360 cavalos
Velocidade de
19.00 nós
cruzeiro
Consumo médio 240 l/h
Equipamento de
convés

Plataforma de mergulho
Âncora elétrica
Terno 30HP, brinquedos de água, ar condicionado, máquina de gelo, churrasqueira, máquina
de lavar roupa e muito mais
TV
Conexão iPod
Piloto automático

Eletrônicos

Gerador
Radar
Odômetro
Tomada 220V
Sistema de painel de energia solar
TV no salão
grelha

Entretenimento
aquático

Boia Donut
Wakeboard
Seabob
Boia Banana
Skis aquáticos

Outros

Ar condicionado
Aquecedor
Louças
Equipamento de segurança
Geladeira elétrica
Mesa no cockpit
Material de cozinha
A/C em cada cabine
A/C no salão

Tripulação

Idiomas falados

Marinheiro
Comissária de bordo chefe
A pedido, o capitão cozinha a bordo, mas não é um cozinheiro profissional. Uma empresa de
catering muito boa pode fornecer o barco.
Espanhol
Inglês
Alemão
A tripulação só fala um pouco de alemão.

Fotos
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