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HAMBURG ancora YACHTFESTIVAL
Bezoek de grootste Duitse botenbeurs te water in de Ancora Marina in Neustadt in Holstein, een klein 
uurtje voorbij Hamburg. Het zogeheten HAMBURG ancora YACHTFESTIVAL vindt plaats van 20 tot en 
met 22 mei in deze 5-sterren jachthaven. Tijdens het driedaagse evenement liggen er 180 jachten te 
wachten op een nieuwe eigenaar. Maak een ontspannen wandeling langs de steigers en bewonder de 
gestroomlijnde sportcruisers, imposante catamarans of de diverse zeil- en motorjachten. Op de wal 
bevindt zich een grote watersportmarkt met maritieme toeleveranciers van hoogwaardige apparatuur, 
technische installaties, kleding en accessoires. Er is voor ieder wat wils, van de beginnende tot de 
ervaren watersporter.

De bezoeker kan zijn hart ophalen 
met de primeurs van de internationale 
scheepswerven. Zo zijn de Hallberg Rassy 
400 en de Hallberg Rassy 50 de nieuwste 
modellen die gepresenteerd worden door 

de traditionele Zweedse scheepswerf. 
De Franse jachtbouwer Bénéteau komt 

met de sportieve First 36 voor het 
eerst naar Duitsland en het Zweedse 
Arcona introduceert de nieuwe 
Arcona 385. De Hanse 460 van 
de grootste Duitse scheepswerf 
wordt voor het eerst aan het publiek 

getoond en is bekroond met de 
titel ‘Jacht van het Jaar 2022’. De 

chique daysailer Saffier SE 33 Life 
van Nederlandse makelij is eveneens 

benoemd tot ‘Jacht van het Jaar 2022’. Het 
grootste model zeiljacht is de Jeanneau 
Yacht 60. Voor de motorboot liefhebber is 
het zeker de moeite waard om een kijkje te 
nemen bij Absolute 48 Coupe die gekozen 
is tot ‘Powerboat of the Year 2022’. De 
wereldprimeur van Bavaria is de nieuwe 
Bavaria SR 36 uit de populaire SR lijn. Ook 
zal de de sportieve Weekender Ryck 280 
van HanseYachts te bewonderen zijn.

Organisator Heiko Zimmermann: “Ik ben blij 
dat wij als Yachtfestival zoveel vertrouwen 
genieten. Uit de aanmeldingen blijkt echter 
ook dat er dringend behoefte is aan een 
dergelijk evenement. De laatste twee jaar 

is de watersportmarkt enerzijds booming, 
maar anderzijds is er minder direct contact 
geweest met geïnteresseerde klanten 
buiten de eigen clientèle vanwege de 
afgelaste botenbeurzen. De exposanten 
willen hun producten eindelijk weer live 
laten zien en de bezoekers willen weer 
ervaren, zien, voelen en vergelijken. Dit 
alles in een mooie en veilige ambiance. 
Dat is waarom het HAMBURG ancora 
YACHTFESTIVAL het ideale evenement is”.

Naast de boten en jachten op het water en 
op het land trekt het programma elk jaar 
duizenden watersportliefhebbers van jong 
tot oud naar Neustadt in Holstein. Zo kan 
men zich wagen aan onder andere stand-
up paddling op het strandgedeelte van de 
jachthaven van Ancora. Met spannende 
workshops, live demonstraties en een 
voorprogramma van topklasse biedt het 
Yachtfestival een belevenis van bijzondere 
aard! Bij de hippe foodtrucks kan men 
terecht voor een hapje en een drankje. Stap 
binnen in de wereld van de pleziervaart en 
beleef een exclusieve dag op het water.

Kom langs, de toegang is gratis.

Meer informatie kunt u vinden op: 
www.yachtfestival.de

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

MEER JACHT! 
MEER BELEVING!

yachtfestival.de

20 – 22 mei 2022 Neustadt in Holstein

Duitslands grootste 

IN-WATER BOAT SHOW: 
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