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Messink Yachting verwerft importeurschap van
Solaris zeiljachten in de Benelux

begonnen in het Italiaanse Aquilleia,
aan de oevers van de Laguna Veneto,
net boven Venetië. Met een totale
oppervlakte van 26.000 m2 kan er gewerkt worden aan boten tot 100 ft. De
werf staat in voor een zeer hoogwaardige kwaliteit gecombineerd met een
prachtig design en performance. Sinds
enkele jaren timmert het merk hard aan
de weg om Solaris meer bekendheid te
geven in Noord-Europa. Het importeurschap van Messink Yachting helpt
hierbij.
Messink Yachting
T: 0228-322780
www.messink.nl

Messink Yachting brengt met het
importeurschap van Solaris zeiljachten
opnieuw Italiaanse charme naar de
Benelux. Per 1 januari 2012 is
Messink Yachting aangesteld als

importeur voor de Benelux. Solaris
bouwt stijlvolle zeiljachten in het hogere segment. Kwaliteit, performance
en styling zijn de kernwoorden. De werf
van Solaris is 35 jaar geleden

PB Watersport
importeur van
Krezel boten

Avontuurlijk dagje zeilen

Sinds woensdag 11 januari is
PB Watersport in Workum aangesteld
als importeur van Krezel boten. Het
merk omvat sloepen, visboten, motorkruisers en ook zeilboten.
PB Watersport is nog op zoek naar
dealers voor het merk om zo het bereik
voor de Krezel boten te vergroten. U
vindt PB Watersport op Boot Holland
van 10 tot en met 15 februari op standnummer 4042.
PB Watersport
T: 06-53293448, www.pbwatersport.nl

Er is een nieuwe zeiltochtaanbieder op
de markt: Select Sailing Day. Met dit
initiatief probeert gastheer en schipper Michel Secréve zijn klanten een
avontuurlijk dagje zeilen te bezorgen.
Daarbij laat hij zijn passagiers alle
facetten van de watersport beleven. Ze
kunnen luieren in de zon of juist actief
meezeilen. Het Grevelingenmeer, het
grootste zoutwatermeer van Europa,
wordt als vaargebied gebruikt. Ook
kennismaking met zeehonden en
bruinvissen kan tot de tocht behoren.
De Hanse 341, de boot die bij de tochten gebruikt wordt, biedt ruimte aan
maximaal vijf bemanningsleden. De
tochten worden aangeboden van
1 april tot 15 oktober.
Select Sailing Day
T: 06-53634775
www.selectsailingday.nl

YachtFocus Magazine 88 • www.yachtfocus.com nieuwe jachten - gebruikte jachten

nieuwe zeilboten | 35

