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Drie miljoen voor Friese sloepenroute Da Vinci Yachts
komt met luxe
cruiser: Da Vinci
32S

De sloepenroute tussen Leeuwarden en
Grou is klaar. Afgelopen maand zijn de
werkzaamheden op het traject Wirdum Grou afgerond. Daarmee heeft de route
een doorvaarthoogte van 1.22 meter,
de hoogte van de brug in Goutum. Het
gedeelte Wirdum - Leeuwarden werd

in mei 2013 al feestelijk opgeleverd. De
sloepenroute is een initiatief van de gemeente Leeuwarden en Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân.
Het Friese Merenproject
www.friesemeren.nl

Bootzeil verhuurt eigen sloep voor
goede doel
Serious Request zal dit jaar in Haarlem
plaatsvinden. Bootzeil heeft haar hoofdkantoor in Haarlem en wil hier graag een
steentje aan bijdragen. Om die reden verhuurt het bedrijf voor de lentemaanden
haar sloep. Het volledige bedrag wordt
aan het goede doel gedoneerd. Bootzeil
verhuurt haar zespersoons sloep deze periode voor minimaal € 75,- per dag. Normaal betalen de sloephuurders € 125,per dag, al mag er uiteraard ook meer dan
€ 75,- gedoneerd worden. De actie loopt
tot en met 19 december 2014. Deelnemers mogen later bepalen welke dag men
gebruik wil maken van de sloep. Aanmelden kan via info@bootzeil.nl of door te doneren op de website www.kominactie.nl.

In januari 2015 zal op Boot Düsseldorf
de internationale introductie zijn van het
nieuwste schip van Da Vinci Yachts uit
Sneek. Het gaat om de Da Vinci 32S, een
luxe cruiser van 32 voet getekend door
Vripack. De nieuwe Da Vinci 32S is uitgevoerd met een keukenunit in de cockpit en
een deur in de spiegel voor een eenvoudige doorgang naar het zwemplateau. De
ruime U-bank biedt plaats aan meerdere
personen en kan tevens gebruikt worden
als zonnebed. De luxe bestuurdersbank
en stoel maken ook langere vaartochten
uiterst comfortabel. Voor het interieur kan
gekozen worden voor een rondzit welke
middels de verzinkbare tafel omgebouwd
kan worden naar een royaal tweepersoonsbed, of voor de indeling met een
vast dubbel bed. In het interieur bevindt
zich verder een ruime natte cel met toilet- en douche voorziening. Naar keuze
is het schip uit te voeren met enkele of
dubbele Volvo Penta motorisering van 1x
140 pk tot 2x 200 pk waarbij een snelheid
gehaald wordt van 40 knopen. Het schip
is mede ontwikkeld voor de internationale
markt nadat er een contract is gesloten
met e-Yachts, jachtdealer in Australië
en Nieuw-Zeeland en onderdeel van de
Windcraft Group. De eerste schepen zijn
in aanbouw voor Australië, China en Nederland. De vanafprijs is € 194.500 incl.
BTW.
Da Vinci Yachts
T: 0515-230003
www.davinciyachts.com

Bootzeil
T: 023-5219692
www.bootzeil.nl
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