Katalog jachtów
Bavaria 37 Cruiser (2015) Sukosan, Chorwacja

POPULARNOŚĆ
MAKSYMALNA LICZBA OSÓB
DŁUGOŚĆ [m]

duża
8
11.35

SZEROKOŚĆ [m]

3

ZANURZENIE [m]

2

LICZBA KABIN 2-OS

3

LICZBA KABIN 1-OS

0

LICZBA ŁAZIENEK

1

POWIERZCHNIA ŻAGLI [m2]

67

MOC SILNIKA [KM]

29

ZBIORNIK WODY [l]

210

TYP

żaglowy

https://pro-skippers.com/ | 06-03-2021 | Strona 1/2

Bavaria 37 Cruiser jest świetną jednostką przygotowaną i zaprojektowaną na potrzeby rejsów
rodzinnych, towarzyskich i spokojnego żeglowania po ciepłych wodach morskich. Wysoka pokładówka
daje w konsekwencji przestronną, dobrze oświetloną i wygodną mesę. Specjalnie dla załogi i jej
komfortu jacht wyposażono w dużą ilość schowków w mesie oraz w kabinach. Szoty, fały i topenanta są
poprowadzone do kokpitu. Genua jest pełna, a grot rolowany. Powierzchnia całkowita żagli jest
wystarczająca do osiągania dobrej prędkości na wszystkich kursach. Bavaria 37 Cruiser świetnie
sprawdza się w manewrach pod żaglami jak i przy wykorzystaniu silnika.

STANDARD WYKOŃCZENIA DOPRACOWANY W KAŻDYM SZCZEGÓLE
Jacht jest gustownie i starannie wykonany. Skuteczna powierzchnia antypoślizgowa na pokładzie
zapewnia bezpieczne żeglowanie. Dzięki rozkładanemu pomostowi na rufie, można się dowoli
nacieszyć skokami do wody oraz opalaniem w najbardziej przyjemnej wersji, czyli z bezpośrednim
dostępem do wody. Dzieki temu rozwiązaniu, ułatwione zostało również wejście na jacht z niskiego
pomostu. Nietuzinkowy design łódki na zewnątrz oraz we wnętrzach podnosi walory estetyczne i
komfort wypoczynku. Nowoczesna elektronika jest tu ogromnym atutem podnoszącym bezpieczeństwo
żeglugi. Dwa koła sterowe, potęgują morski wizerunek i wygodę prowadzenia jednostki. Redator
naczelny amerykańskiego magazynu dla żeglarzy Sail Magazin rekomenduje Bavaria 37 Cruiser jako
doskonały wybór do uprawienia wygodnego, bezpiecznego i radosnego żeglowania rodzinnego.
Podkreśla świetne właściwości morskie, w tym łatwość kontroli nad jachtem.
Inne wybrane parametry techniczne:
Kabin 2 os.: 3 + 2 pojedyncze (nie rozkładane) koje w mesie
Zbiornik paliwa: 150 l
Wybrane wyposażenie:
Kambuz: kuchenka na dwa palniki, lodówka, zlewozmywak, mikrofalówka, etc.
Nawigacja: kompas, echo sounder, mapy żeglarskie, GPS, VHF radio.
Sprzęt bezpieczeństwa: kamizelki ratunkowe, sygnalizacja, apteczka, komplet gaśniczy, tratwa
ratunkowa.
Inne: ster strumieniowy, bimini, sprayhood, radio/CD, ogrzewanie wody, pełne wyposażenie
elektroniczne, ponton
W sprawie rezerwacji/zapytania czarterowego do tego jachtu prosimy o kontakt z nami:
+48 22 243 09 00
info@pro-skippers.com
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