€ 156.000,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Bavaria
€ 156.000,11.8 m
3.59 m
Polyester
2012

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

All Waters Yachts
Martinusstraat 36
3840 Gors-Opleeuw
+32(0)473926394
www.allwatersyachts.com

Omschrijving
Snelvarende sportcruiser, goed onderhouden. Ruime kuip met
open dak voor plezier bij warm of fris weer. Genot in alle
wateren.Bavaria 34 HT is een betrouwbaar motorjacht voor jong
en oud. De nadruk ligt op ontspannen in alle comfort.
Het jacht oogt sportief door de dynamische vormgeving van de
bovenbouw met open dak en grote raampartijen. Er werd gekozen
voor een handbediend soft schuifdak, dat makkelijk helemaal
openschuift. Op zonnige dagen is het fantastisch genieten in de
ruime cockpit. Dankzij het verlengde zwemplateau heb je veilig
toegang tot het jacht. De zitbank kan makkelijk veranderen in een
breed zonnebed. Ook bij frisser weer kan je van deze extra

leefruimte blijven genieten. Erg handig is de aanwezigheid van een
koelkast en televisie.
Enkele treden lager ervaar je opnieuw een ruim jacht. De kombuis
is praktisch en compleet met een mooie L-vormige zitbank en veel
lichtinval. Dit jacht biedt voldoende privacy door de aanwezigheid
van een master cabin en een gastenkamer met zitbankje. Overal is
voldoende bergruimte en lichtinval.
Dit jacht gaat jaarlijks op winterstalling en is met de nodige zorg
onderhouden.

Basisinformatie
Merk :

Bavaria

Type :

34 Sport Ht

Lengte (m) :

11.8

Breedte (m) :

3.59

Diepgang :

1.05

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2012

Prijs :

156.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

Regio Roermond

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

D6

PK vermogen :

370

Aandrijving :

Stern Drive

Bouwjaar motor :

2012

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Uren :

410

Boegschroef :

Jet

Hekschroef :

Jet

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

: Master Cabin Met Centraal Bed, Gasten 2 Aparte Bedden Met Zitbankje

Douche binnen :
Koelkast :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Omvormer :

