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Scherp geprijsde occasions op
Kerst Show van Pedro-Boat
Tijdens de Pedro-Boat Kerst Show op 21, 22 en 23 december is het weer mogelijk
om een ruim aanbod aan jachten op één dag te bezichtigen. Tijdens deze dagen zijn
de diverse occasions scherper geprijsd en zijn er leuke acties. De Pedro-Boat Kerst
Show is bedoeld voor de oriënterende bootliefhebber en vindt plaats op het 40.000
m² grote terrein in Zuidbroek, vlakbij de Duitse grens. Onder het genot van een hapje
en een drankje in kerstsfeer kunnen bezoekers kennis maken met de jachten in het
verkoopassortiment van Pedro-Boat. Ook voor bezoekers die een nieuwe Pedro willen
laten bouwen is deze Kerst Show een mooie gelegenheid om ideeën op te doen.
Wie snel beslist, kan mogelijk al in 2018 onbezorgd varen. Tevens biedt deze show
de gelegenheid om erachter te komen wat Pedro-Boat nog meer voor booteigenaren
kan betekenen, zoals transport over het water of over de weg, refit en renovatie,
stralen, stoffering, zeilmakerij en winterstalling. De werf is deze dagen geopend van
9.00 tot 17.00 uur. Voor de bezoekers die van ver moeten komen is het mogelijk
een overnachting bij hotel Van der Valk te Zuidbroek te boeken. Meer informatie is
verkrijgbaar via marketing@pedro-boat.nl.
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Jetten Shipyard start nieuw seizoen
met nieuwe schilderhal
Tijdens Motorboot Sneek begin
november heeft Jetten Shipyard de werf
opengesteld zodat bezoekers, naast vele
boten, ook de recente ontwikkelingen
konden zien. Zo heeft Jetten Shipyard
een nieuw ingerichte schilderhal, die
sinds 1 oktober 2017 operationeel is.
De kwaliteit van het schilderwerk is
dusdanig hoogstaand, dat Jetten door
AKZO wordt gecertificeerd. Ook heeft
de werf in Sneek een nieuw ingerichte
timmerhal.

In januari 2018 pakt jachtbouwer Linssen
Yachts uit Maasbracht groot uit op Boot
Düsseldorf. 2017 stond voor Linssen in
het teken van de gefaseerde introductie
van haar compleet vernieuwde Grand
Sturdy-modelprogramma van luxe stalen
motorjachten. Op Boot Düsseldorf geeft
Linssen Yachts bezoekers alle ruimte
om de voltallige nieuwe Grand Sturdyserie van binnen en buiten te bekijken.
De Grand Sturdy-modellen die worden
tentoongesteld zijn de Grand Sturdy
35.0 AC en Sedan, de 40.0 AC en
Sedan, de 470 Sedan Wheelhouse en
als wereldprimeurs, de Grand Sturdy
45.0 AC en de Grand Sturdy 500 AC
Variotop®. Gedetailleerde informatie over
deze nieuwe Linssen-vloot is verkrijgbaar
bij de stand van Linssen Yachts op Boot
Düsseldorf, standnummer 17A24.
Linssen Yachts
T: 0475-439999
www.linssenyachts.com

Jetten Shipyard
T: 0515-560066
www.jettenshipyard.com
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