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The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.
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Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

26.78 м

6.60 м

1.90 м

GRP

5 + 2

5 + 2

2 x MAN V12 1900 к. с.

9500 л

2000 л

27.00 узл

24.00 узл

380 м/ч

Туреччина



Екстер'єр M/Y DREAM

Екстер'єр M/Y DREAM



Носова частина палуби

Лежаки для засмагання в носовій частині



Зона відпочинку в носовій частині палуби

Боковий прохід



Пост керування на флайбриджі

Джакузі та лежаки для засмагання в кормовій
частині флайбриджу



Джакузі та лежаки для засмагання в кормовій
частині флайбриджу

Обідня зона та бар на флайбриджі



Бар на флайбриджі

Бар на флайбриджі



Флайбридж

Джакузі на флайбриджі



Обідня зона на кокпіті

Обідня зона на кокпіті



Салон

Салон



Салон

Салон



Обідня зона в салоні

Сходи на головний пост керування та прохід до
каюти власника



Головний пост керування

Кухня



Кухня

Кухня



Кухня

Вихід на боковий прохід для членів екіпажу



Каюта власника на головній палубі

Каюта власника на головній палубі



Санвузол власника

Санвузол власника



Сходи на нижню палубу

VIP каюта по лівому борту на нижній палубі



VIP каюта по лівому борту на нижній палубі

VIP каюта по правому борту на нижній палубі



VIP санвузол

Гостьова каюта № 1



Гостьова каюта № 2

Гостьовий санвузол



Гараж

Моторний відсік



Моторний відсік

Моторний відсік



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба (5 кают = 4 на нижній палубі + майстер на головній)



Нижня палуба (4 каюти = 3 на нижній палубі + майстер на головній)
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Довжина габаритна 26.78 м Ширина габаритна 6.60 м

Осадка 1.90 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 14 Berths 10 + 3

Кількість кают 5 + 2 Кількість санвузлів 5 + 2

Двигуни 2 x MAN V12 1900 к. с. Запас палива 9500 л

Запас води 2000 л Бак чорних вод 850 л

Бак сірих вод 850 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

27.00 узл

Крейсерська швидкість 24.00 узл Наработка 380 м/ч

Водозміщення 89.00 т Дизайнер інтер'єру Achille Salvagni

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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5 каютне планування палуби (дві каюти з двома односпальними ліжками в носовій
частині палуби)

Плавникові стабілізатори Zero speed

Хард топ

Кормовий підрулюючий пристрій Пакет навігації Simrad Gold

Автоматична ідентифікаційна система AIS 650 Покращений пакет аудіо / відео системи (для 5 каютного планування палуби)

Підготовка під установку супутникової антени SAT TV Система підйому / спуску для тендера

Опріснювач води 180 л / год Панель дистанційного керування для опріснювача води (на головному посту
управління)

2 x 120 л нагрівача води Підключення води на носовій частині палуби, на кокпіті і флайбриджі

Берегове підключення води Кавовий столик в носовій частині палуби

Стіл в носовій частині палуби Тент в носовій частині палуби на знімних опорах

Маркіза на кокпіті (електричне управління) Тримачі склянок на зовнішніх зонах

Холодильник на кокпіті Оздоблення тиком флайбриджа

Джакузі на флайбриджі Додаткове барбекю на флайбриджі

3 x барних стільця, що обертаються, з нержавіючої сталі з сидінням, спинкою і
підставкою для ніг на флайбриджі

Подовжений диван в обідній зоні на флайбриджі (повернутий до корми)

Холодильник на флайбриджі

Льодогенератор на флайбриджі Два прожектора на кормовій частині флайбриджа

Регулятори яскравості освітлення для зовнішніх зон (кокпіт і флайбридж) Підсвічування хард топа

Робоча поверхня на вет барі на флайбридже з полірованого Neolith Оcean led підводне підсвічування в кормовій частині (4 шт.)

Декоративна шторка для дверей гаража Флагшток

Москітні сітки на ілюмінатори
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2 x додаткові водонепроникні розетки 220 В Вимикачі Vimar Eikon

Регулятори яскравості освітлення в салоні і в каюті власника Висувний кронштейн для телевізора в салоні

Дерев'яна підлога в обідній зоні Дерев'яна підлога на головному посту управління

Винний холодильник в салоні Дизайнерський столик між кріслами в салоні

Лампа в салоні в кормовій частині по лівому борту Два двох дверних холодильника GE (один з дозатором і один без дозатора)

Набір постільної білизни в каюту екіпажу Набір постільної білизни в каюти

Пральна і сушильна машини в зоні екіпажу Третє ліжко в каюті екіпажу

Мікрохвильова піч у зоні екіпажу Додаткова шумоізоляція в відсіку стабілізаторів під ліжками екіпажу

Додаткова ізоляція між кухнею і каютою власника Сейф в каюті власника

Штори у всіх гостьових каютах з сонцезахисної тканини Туалетний столик в каюті власника

Душова в каюті власника з двома дверцятами з матового скла шириною 1,5 метра
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Azimut Yachts Ukraine
01024, Київ, вул. Лютеранська, 17

+38 (044) 279 79 99

www.azimutyachts.ua

Ми надаємо повне сприяння в питаннях юридичного
оформлення угоди, попереднього технічного сюрвею,
перевезення в необхідний регіон, страхування,
підбору екіпажу і реєстрації під прапор судна в усіх
основних регістрах.

Моторна яхта Azimut Grande 27 METRI: перегляд,
сітрайл та укладання угоди проводяться відповідно
до умов MYBA.

Кирилл Куатов
CEO | Старший брокер
+393335764444

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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