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Lancha Rizzardi 53 TOP LINE
O histórico estaleiro pontino realiza este barco pensando tanto em esportividade quanto em funcionalidade, na verdade,
possui 3 cabines duplas, 3 banheiros com chuveiro e cabine para a tripulação. Fora do barco tem um cockpit confortável
equipado com uma área de jantar composto por mesa e sofá, cozinha com pia e churrasqueira e um grande deck de popa.
O comandante deste Rizzardi 53 é profissional, gentil e invisível a bordo, sua taxa está incluída no preço do aluguel! O
barco tem todo o conforto do infotismo. Com esta lancha rápida, você pode chegar a Capri em menos de uma hora e tomar
banhos maravilhosos nas águas cristalinas da famosa ilha.
Castellammare di Stabia (Campânia) | Marinheiro incluído no preço

Temporadas
Desde

Até

meio período

dia

semana

15 de jun de 2019

31 de dez de 2019

-

R$ 11.953

R$ 80.043

Depósito caução
Para alugar esse barco deve depositar um caução de R$ 4.851

Marinheiro

Condições

Marinheiro profissional de contratação obrigatória incluído
no preço

Informamos os nossos clientes que é obrigatório
apresentar-nos dinheiro para fiança e limpeza final
estritamente em dinheiro, para garantir que podemos
devolver imediatamente o dinheiro da fiança (após a
verificação por nossos operadores) no final da locação.
Todos os preços são finais (IVA incluído).

Características
Fabricante
Rizzardi
Modelo
53 TOP LINE
Tipo de barco
Lancha
Ano de fabricação
2000
Última restauração
2019
Comprimento
17,40 m Grande comprimento!
Boca
4,35 m
Calado
2,40 m
Capacidade
14 pessoas Máxima capacidade!
Capacidade para pernoite
6 pessoas
Cabines
3
Banheiros
3 Máximo conforto!
Água doce
600 l
Combustível
Diesel
Potência
2300 cavalos
Velocidade de cruzeiro
23.00 nós Alta velocidade!
Velocidade máxima
35.00 nós
Consumo médio
150 l/h
Capacidade do tanque de combustível2.200 l

Equipamento de convés

Eletrônicos

Capota Dodger
Propulsor de proa
Guinchos elétricos
Churrasqueira
Bimini
Flaps
Âncora elétrica
Sala de cinema exterior
Bar exterior
Estabilizador de embarcação na navegação
Equipamento de Mergulho *
Concorrência motora *
coletes salva-vidas *
Piloto automático
Gerador
MP4
DVD player
Radar
TV
Auto-falantes no cockpit
GPS Plotter
Inversor
Odômetro
VHF
Conexão iPod
Sonda (eco-sonoro)
Anemômetro
GPS Plotter no cockpit
TV em cada cabine
Tomada 220V
WiFi a bordo
CD
Computador

Telefone por satélite
TV no salão
Video game

Entretenimento aquático

Jet ski
Caiaque
Equipamento de pesca
Boia Donut
Seabob
Equipamento de snorkel

Outros

Água quente
Micro-ondas
Bote auxiliar
Colete salva-vidas
Forno
Chuveiro no convés
Mesa no cockpit
Convés de teca
Rádio Beacons Indicador de Posição de Emergência (EPIRB)
Aquecedor
Louças
Ar condicionado
Congelador
Equipamento de segurança
Cooler
Sala cinema
Cartas Náuticas
USB/AUX
Motor de popa
Material de cozinha
Geladeira elétrica
Serviço de Transfer
A/C em cada cabine
A/C no salão
Aquecedor em cada cabine
Aquecedor no salão

Tripulação

Marinheiro
Chefe
Comissária de bordo chefe
Auxiliar de marinheiro

Idiomas falados

Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano

Fotos
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