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Iate Ferretti 100
Quer ter férias de luxo no sul da Flórida? Então 100 'Ferretti foi feito exatamente para você.
100 'Feretti tem tudo para tornar as suas férias confortáveis, relaxantes e inesquecíveis. O melhor escolheu para uma
empresa de 12 pessoas. Modernas, espaçosas e aconchegantes 5 cabines e 5 cabines lhe darão a sensação de estar no
melhor hotel 5 estrelas. O salão foi feito perfeitamente para passar as noites com seus amigos e familiares, compartilhando
emoções e apenas arrepiante.
O segundo baralho está esperando por suas festas!

Miami Beach (Sul da Flórida) | Marinheiro incluído no preço

Temporadas
Desde

Até

meio período

dia

semana

Marinheiro

Condições
O preço não inclui gorjetas ((15%)

Marinheiro profissional de contratação obrigatória incluído
no preço

Para os afretamentos diários, o limite é de até 13 pessoas
se a pessoa que assina o contrato estiver presente. Se não,
id de capacidade para 12 pessoas.
Todos os preços são finais (IVA incluído).

Características
Fabricante
Ferretti Fabricante muito apreciado!
Modelo
100
Tipo de barco
Iate
Ano de fabricação
2016 Barco muito novo!
Última restauração
2016
Comprimento
30,50 m Grande comprimento!
Boca
23 m
Capacidade
12 pessoas Máxima capacidade!
Capacidade para pernoite10 pessoas
Cabines
5 Máximo conforto!
Banheiros
2
Combustível
Diesel
Potência
2,639hp cavalos
Velocidade de cruzeiro
27.00 nós Alta velocidade!
Velocidade máxima
33.00 nós

Equipamento de convés

Eletrônicos

Luzes do teto
Armário de roupa
Espelho
Equipamento
Dentro do equipamento:
Bomba de porão elétrica
Geladeira
Forno de micro-ondas
Aquecimento
Propulsor de proa
Água quente
Compressor de ar
Fabricante de água doce
Propulsor de popa
Lava-louças
Máquina de lavar
Forno
Carregador de bateria
Ar condicionado
Bomba de porão manual
Cabeça elétrica
Congelador
Equipamento elétrico:
Entrada de energia Shore
Inversor
Gerador
Equipamento de Propulsão e Controle:
Exaustores silenciados subaquáticos de fibra de vidro
Propulsor de proa hidráulico (58 Hp)
Direcção hidráulica assistida
Transmissão da linha do eixo
Caixa de gaxeta com vedação do eixo, baixa manutenção
SISTEMAS ANTI-ROLANTES:
Giroscópio anti-rolamento
Interceptor fixo
Apare as abas (interceptador)

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA:
Machado
Coletes salva-vidas para crianças (2)
EPIRB ACR GLOBAL FIX
Kit de primeiros socorros
Anéis de vida alojados (2), um com corda e bóia luminosa
Coletes salva-vidas (20)
Balsas salva-vidas para 20 pessoas (2 x 10)
SART Transponder ACR PATH FINDER 3
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