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Pardo 38 op Masters of LXRY
Orange Yachting zal de Pardo 38 tijdens de Masters of LXRY van
12 tot en met 16 december in de Amsterdam RAI aan het publiek
tonen. Gedurende vijf dagen is deze beurs een epicentrum van
luxe met onder meer kunst, mode, gadgets, juwelen, horloges,
auto’s en boten onder één dak. De Italiaanse Pardo-jachten
vormen een lijn elegante, innovatieve jachten voor eigenaren die
graag tijd met familie en gasten doorbrengen aan boord. Comfort
en luxe worden gecombineerd met geavanceerde technologie
en hoogwaardig design. De Pardo 38 is een snelle cruiser met
buitenkeuken waarmee gemakkelijk een dag of weekend gevaren
kan worden. Ze wordt aangedreven door twee krachtige Volvo
Penta-motoren met sterndrives. Binnen is er slaapplaats voor vier
personen en een natte cel met electrisch toilet. Orange Yachting is
exclusief distributeur voor Pardo Yachts voor de Benelux.
Orange Yachting
+31 (0)71-2402969 | www.orangeyachting.nl

Nieuwe dealer
voor Aquador,
Bella en Flipper
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Enkhuizensloep
zamelt met
Snerttocht geld in
voor goed doel
Op zondag 6 oktober organiseerde
de werf van de Enkhuizensloep de
bekende Snerttocht. Met deze tocht
biedt Stoop Jachtbouw de eigenaren
van een Enkhuizensloep een ontspannen
vaartocht door het West-Friese landschap
ter afsluiting van het seizoen. Deelname
aan de tocht was gratis. In plaats van
een deelnametarief bood de werf de
sloepvaarders de gelegenheid om te
doneren aan twee goede doelen: het
Prinses Beatrix Spierfonds en SMA de

wereld uit. Het team van Enkhuizensloep
kijkt terug op een geslaagde dag:
“Ondanks de slechte weersvoorspellingen
hebben we met een gezellige groep
eigenaren een rondje gevaren.
Halverwege hebben we genoten van een
heerlijke kop snert.”

De Finse werf Bella-Veneet Oy heeft
De Vaart Yachting in Lelystad benoemd
tot dealer voor Aquador, Bella en
Flipper motorjachten in de Benelux.
De motorjachten van Aquador worden
gebouwd op vier moderne werven in
Finland. De range bestaat uit daycruisers,
cabin-, sporttop- en hardtopmodellen van
25 tot 35 voet. Het grootste model, de
Aquador 35 AQ, werd al door De Vaart
Yachting getoond op de HISWA te water
in Lelystad. De polyester motorboten van
Bella en Flipper zijn verkrijgbaar in lengtes
van 5 tot 9 meter.

Stoop Jachtbouw
+31 (0)228-321385
www.enkhuizensloep.nl

De Vaart Yachting
+31 (0)320-212341
www.devaartyachting.com
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