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Ferretti lanceert grootste Riva ooit
Riva Yachts heeft haar nieuwe meesterwerk te water gelaten:
het 50 meter lange jacht genaamd “Race”. Hiermee bouwde de
bekende werf haar grootste model ooit. Het nieuwe vlaggenschip
ging te water tijdens een emotionele privéceremonie in de Riva
Superyachts Division op de jachtwerf in het Italiaanse Ancona. Op
een lengte van 50 meter en een maximale breedte van 9 meter
biedt ze niet alleen comfort en elegantie, maar toont het jacht ook
nog altijd alle zorg voor detail waar het merk om bekend staat.
Geavanceerde technologie komt samen met de verfijnde smaak en
hoge verwachtingen van haar Italiaanse eigenaar. “De nieuwe Riva
is een grote sprong voorwaarts. Niet alleen voor Riva, maar
voor de hele watersportwereld. Het 50 meter lange jacht is een
echte schoonheid geworden, gebaseerd op een legendarische
177-jarige geschiedenis en vergezeld van een ultramoderne visie
op jachtbouw,” aldus Alberto Galassi, CEO van de Ferretti Group.
In juni zal het superjacht haar officiële debuut maken tijdens
de Venice Boat Show in Venetië. Daarna wordt ze ook op de
Monaco Yacht Show getoond. In de Benelux wordt Riva Yachts
vertegenwoordigd door Yacht Consult.
Yacht Consult | T: +31 (0)6-25050779 | www.yachtconsult.be

Altena in
Raamsdonksveer
geeft gas met
jachtbemiddeling
Sinds medio 2018 staat Altena Yachting
in het Brabantse Raamsdonksveer
niet alleen bekend als bouwer van
motorjachten, maar is ze ook actief als
jachtmakelaardij onder de naam Altena
Yachtbrokers. De nieuwe dienstverlening
binnen de Altena Group draagt zorg
voor een professionele bemiddeling van
gebruikte motorjachten. Maurice Pols en
Pim Tillmann zijn de contactpersonen
voor Altena Yachtbrokers. Door de
uitgebreide kennis van motorjachten, de
beschikking over de benodigde faciliteiten

Luxe Motor-serie
combineert nostalgie
met comfort
Het is inmiddels ruim twintig jaar geleden
dat Euroship Services startte met de bouw
van de Luxe Motor-schepen. Inmiddels
levert de werf uit Heerewaarden een
complete serie. Anno 2019 is het tijdloze
schip nog altijd mateloos populair, mede
door het multifunctionele karakter. De
Luxe Motor is namelijk niet alleen geschikt
voor lange en korte reizen, maar ook voor
bewoning. Momenteel werkt Euroship
Services aan een Luxe Motor 1700. De
boten behouden het klassieke uiterlijk,
maar zijn voor extra comfort aangepast
naar de eisen van deze moderne tijd.
Dieselgeuren en klamme, natte interieurs
hebben plaats gemaakt voor stahoogte
voor de steeds langer wordende mens en
volop leefruimte, zowel binnen als buiten.
Het donkere ruim is vervangen door goed
uitzicht naar buiten. Daarbij zijn de boten
van alle gemakken voorzien. Er vaart zelfs
een Euroship Luxe Motor 2200 rond met
een autogarage aan boord. De Luxe Motor
is in diverse afmetingen verkrijgbaar.
Euroship Services
T: +31 (0)487-571498
www.euroshipservices.nl

en vijftig jaar ervaring in de jachtbouw,
kan Altena Yachtbrokers kopende en
verkopende partijen ondersteunen. De
jachtbemiddeling beschikt over een
nieuwe, ruime verkoophaven aan de A27
en de Bergsche Maas. De verkoophaven
biedt ruimte aan circa dertig schepen,
met voor elk schip een eigen vingerpier
en walstroomvoorziening.
Altena Yachtbrokers
T: +31 (0)162-512714
www.altena-yachtbrokers.com
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