
Ook Melior Yachts is aanwezig op Boot Holland 2018 dat gehouden wordt in de WTC 
Expo te Leeuwarden. Melior Yachts presenteert hier van 9 tot en met 14 februari twee 
nieuwe Saga boten: de modellen Saga 325 en Saga 365. Saga staat bekend om zijn 
Noorse kwaliteit en degelijkheid. De Saga 325 is een doordacht concept met een grote 
zeewaardigheid. Het jacht is ideaal voor het buitenwater, maar ook voor het verkennen van 
de kleinere binnenwateren van Europa. De Saga 365 biedt veel comfort, is zeer zeewaardig 
en heeft een verbeterde romp met minder brandstofverbruik. Deze Saga heeft een royale 
open kuip. De salon is meer dan drie meter lang en de bedden en douche zijn uitzonderlijk 
groot. Melior Yachts is dealer van de Noorse merken Saga, Viknes en Skilso in de landen 
Nederland, België en Duitsland.  
 
Melior Yachts  |  T: 06-20002312  |  www.melioryachts.com
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De Riva 56’ Rivale-New is het nieuwste 
model in de open serie van het 
legendarische Riva. Het volledige nieuwe 
ontwerp is afkomstig van Officina Italiana 
Design dat wederom een iconische 
Riva weet te creëren met elegante en 
sportieve lijnen. Het interieur is tot in 
detail afgewerkt met hoogwaardige 
materialen. Er kan gekozen worden voor 
een 2- of een 3-cabin lay-out. In beide 
gevallen is de eigenaarshut midscheeps 
over de volle breedte gesitueerd met een 
ensuite badkamer. De VIP-gastenhut 
bevindt zich voorin het schip, eveneens 
met een ensuite layout. De crew cabin 
kan optioneel omgebouwd worden naar 
een tweede gastenhut. Alle hutten zijn 
toegankelijk vanuit de ruim opgezette salon 
met een L-sofa en open keuken. De kuip 

is ontworpen voor het echte buitenleven 
en bestaat naast de zeer complete en 
overzichtelijke stuurstand uit een luxe 
buitenkeuken met lounge-area. Onder het 
enorme ligbed aan de achterzijde kan een 
Williams tender met een lengte van 3.25 
meter worden gestald. In de basis wordt 
de 56’ Rivale aangedreven door twee 
1.000 pk V8 MAN motoren waarmee zij 
met gemak 35 knopen vaart. Optioneel 
kan er gekozen worden voor tweemaal 
1.200 pk. In Nederland wordt de nieuwe 
Riva aangeboden door Yacht Consult, de 
exclusieve dealer voor de Benelux van de 
merken Ferretti Yachts, Pershing en Riva.

Yacht Consult 
T: 085-4840220 (Zwijndrecht - NL)
www.yachtconsult.be

Voor wie op is zoek naar een gebruikte 
Linssen en komend seizoen nog wil 
varen, organiseert Linssen Yachts een 
speciale gebruikte botenshow van 
zaterdag 24 tot en met maandag 26 
februari in Maasbracht. Tijdens dit 
weekend staat een uitgebreide selectie 
van uitstekend onderhouden Linssen-
jachten opgesteld in de ‘gewone’ 
showroom, de Collection-showroom en 
in de haven. In het segment van acht 
tot vijftien meter is er voor iedereen wel 

wat te vinden. Linssen Yachts biedt 
twee verschillende categorieën gebruikte 
jachten aan: jachten uit de Linssen 
Collection en ‘bemiddelingsjachten’. De 
Linssen Collection is een kleine, unieke 
selectie van jonge, gebruikte Linssen-
jachten. Alle jachten met het Linssen 
Collection-label zijn na een uitgebreide 
technische en optische inspectie in de 
best mogelijke staat gebracht en worden 
aangeboden met één jaar werfgarantie. 
Bemiddelingsjachten biedt Linssen 
Yachts in opdracht van de huidige 
eigenaar ter verkoop aan. Linssen Yachts 
treedt hier op als bemiddelende partij en 
is niet de eigenaar van de betreffende 
jachten. Ook deze jachten worden 
onderworpen aan een uitgebreide 
inspectie. De openingstijden tijdens het 
Collection Weekend zijn dagelijks van 
10.00 tot 16.00 uur. 
 
Linssen Yachts 
T: 0475-439999  
www.linssenyachts.com
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