enavtika
AICON 62
Motorna plovila ,Ljubljana, Slovenija

Opis
Luksuzna motorna jahta AICON 62 SL “ BONHEUR” Vam je na voljo za najem s posadko za Vaš
nepozaben dopust, vikend ali dan za posebne priložnosti. Vkrcanje je možno v marini Portorož v
Sloveniji ali kjerkoli na Hrvaškem ali Italiji. Motorna jahta AICON 62 SL Vam je na razpolago s
posadko: kapitanom in hosteso, sprejme 6 gostov v treh luksuznih kabinah , hrana in pijača po
dogovoru. Za dnevne izlete sprejme 12 gostov.
AICON 62 SL ima tri kabine in tri kopalnice, kar je redka značilnost za motorno jahto te velikosti.
Oblikovana je tako, da izkorišča prostor do maksimuma, saj zagotavlja velik dnevni prostor/salon, ki
je ločen od kuhinje, v kombinaciji z udobno in prostorno nastanitvijo v treh ločenih kabinah, vsaka tudi
s kopalnico.. Prav tako je v kokpitu in na palubi veliko prostora za prijetno druženje oz. sončenje. Na
razpolago Vam, je tudi tender /by boat/ s pomožnim motorjem in sup.
V ceni ni vključeno gorivo, pristaniške takse in stroški priveza v ostalih marinah. Vkrcanje in izkrcanje
v marini Portorož Slovenija, tedenski najem ob 14.00 h, izkrcanje ob 10.00 h. Vikend najem vkrcanje
ob 9.00 h, izkrcanje ob 18.00 h. Dnevni najem po dogovoru. Možnost posebnega dogovora za
drugačne ure vkrcanja.
Končno čiščenje, posteljnina in bricače so vključeni v ceno, prav tako je pijača dobrodošlice na naš
račun. Za ostale storitve hrane in pijače se sklene poseben dogovor glede na želje gostov.

Za več informacij, nas prosim kontaktirajte ! Mail: info@abyachting.si , tel.: 041642079 ali
obiščite našo spletno stran: www.abyachting.si

Cena od 3.500 EUR z DDV na dan !

Podrobnosti oglaševalca
Ime

Bojan TAVČAR

Telefonska številka

041642079

Email

info@abyachting.si

Naslov

Bojan TAVČAR AB Yachting d.o.o. ,Ljubljana,
Slovenija - 1000

Več podrobnosti
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Dolžina

2040 m

Širina

526 m

Leto izdelave

2008

Št. kabin

4

Št. ležišč

8

Rezervoar goriva

3200 l

Rezervoar vode

850 l

VHF

VHF-GMDSS

Hladilnik

3

Št. motorjev

2

Znamka motorja - tip

MAN d

Moč motorja

1000 kW

Gorivo

Diesel

Radio

MP3,USB

Udobje

klima,webasto,mikrovalovnapeica,ledomat,TV,Pralnist
roj,Pomivalnistroj

Zunanja oprema

Bimini,Mornarskabrv,Tikovina,Pomonoplovilo

