Katalog jachtów
Chaparral 260 Signature (2004) - Chorwacja, Sukosan

MAKSYMALNA LICZBA OSÓB

4

DŁUGOŚĆ [m]

8,41

SZEROKOŚĆ [m]

2,59

LICZBA KABIN 2-OS

1

LICZBA ŁAZIENEK

1

MOC SILNIKA [KM]

300

ZBIORNIK WODY [l]

95

TYP

motorowy

Chaparral 260 to jeden z najpopularniejszych modeli rodzinnych motorówek. Wspaniale
skonstruowana łódka wyróżnia się jakością i wszechstronnością. Nasza lista wyposażenia zawiera
wiele dodatków, tak by Wasze wakacje nad Adriatykiem były wygodne, bezpieczne i
bezkonkurencyjne! Piękna linia motorówki, łatwość prowadzenia oraz ekonomia użytkowania
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sprawiają, ze Chaparral 260 jest świetnym wyborem dla pasjonatów wakacji na morskich wodach
Adriatyku. Zapraszamy tych, którzy chcą jak najwięcej czasu spędzić ze swą rodziną, pragną zwiedzać
wybrzeże i nie martwić się o żagle i wszelkie nautyczne wymogi łódek żaglownych. Chaparral 260 daje
tyle samo radości, co większe motorówki. Można na niej swobodnie pływać – od krótkich przelotów na
pikniki po dłuższe wycieczki. Komfortowy nocleg zapewniony jest dla 4 osobowej rodziny, która również
przygotuje posiłki w razie chęci wspólnego pichcenia. Na łódce mamy oczywiście do dyspozycji toaletę
z prysznicem oraz audio
Łódź jest wyposażona mocno ponad standard i bardzo zadbana. Instalacja na 230 V podłaczona do
źródła napiecia z kei pozwala bez żadnych ograniczeń włączyć kuchenkę mikrofalową, wszystkie
światła i jeszcze ekspres do kawy.
Dodatkowe wyposażenie:
Przyłącze portowe – 230V + 20 metrów kabla (zabezpieczenie różnicowo prądowe plus przepięciowe)
Winda kotwiczna LOFRANS + 40m łańcucha 8mm z A2 i kotwica dziobowa + bezpiecznik
automatyczny
Radio VHF + własna antena
Pełna nawigacja z chart plotterem i AIS
RADAR
Echosonda
Kompas
Radio sterowane pilotem + cztery głośniki
Kuchenka mikrofalowa
Kuchenka gazowa
Zlewozmywak w panelu kuchennym- kran z opcją wyciąganej długiej słuchawki z ciepłą i- zimną wodą
Lodówka w panelu kuchennym
Drewniany stół w środku opuszczany, co pozwala dziób łodzi zmienić w bardzo wygodne duże spanie
Duże tylne spanie z własnym otwieranym bulajem
Łazienka z toaletą morską ( toaleta wyposażona w zbiornik wody szarej z pomiarem stanu zapełnienia,
maceratorem i podłączam burtowym) w łazience umywalka ciepła – zimna woda + prysznic ciepła –
zimna woda z automatycznym odpływem i pompą wody z kąpieli, dwa lustra, szafki dolne + górne,
elektryczny wentylator łazienki z wyciągiem za burtowym.
Bojler ciepłej wody dwuobiegowy (grzanie wody z silnika lub grzałka elektryczna)
Umywalka na pokładzie
Prysznic na platformie kąpielowej (ciepła i zimna woda)
Stolik na pokładzie z funkcją opuszczania do możliwości zrobienia spania
Obrotowy fotel sternika z regulacją wzdłużną i podnoszoną podstawką do wygodnego prowadzenia
łodzi na stojąco
Tylna platforma kąpielowa
Komplet zegarów kontrolnych z alarmem ciśnienia oleju, temperatury silnika, braku ładowania
Oświetlenie pokładowe
Cennik czarteru 2018:
2018.04.07-05.19 - 1 800 EUR
2018.05.19-06.09 - 1 900 EUR
2018.06.09-06.30 - 2 100 EUR
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2018.06.30-08.18 - 2 400 EUR
2018.08.18-09.01 - 2 100 EUR
2018.09.01-09.29 - 1 900 EUR
2018.09.29-10.27 - 1 800 EUR
Cena zawiera: wynajem jachtu na 7 dni oraz opłaty za cumowanie w marinie Dalmacija w Sukosan k.
Zadaru
Opłaty dodatkowe obowiązkowe:
pakiet czarterowy - 130 EUR
kaucja zwrotna - 1 200 EUR
W skład pakietu czarterowego wchodzi: końcowe sprzątanie jachtu, pościel, gaz do butli kuchennej,
podwodna inspekcja kadłuba jachtu po czarterze. Czarterujący pokrywa koszty zużytego podczas
czarteru paliwa. Kaucja pobierana jest gotówką w momencie przejęcia jachtu, bez możliwości jej
ubezpieczenia przez armatora (ew. ubezpieczenie kaucji we własnym zakresie).
Minimalne wymagania formalne niezbędne do prowadzenia jachtu: patent sternika motorowodnego
+ SRC
W sprawie dostępności i cen prosimy skorzystać z poniższego zapytania.

https://pro-skippers.com/ | 08-01-2023 | Strona 3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

