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Aurora была спущена на воду в августе 2011 года. Эта яхта обладает
неординарным для своей категории  интерьером и отличительным
качеством деталей и отделки. Внешние линии корпуса Aurora
привлекают внимание своей инновационностью. Низкий фальшборт
и большие окна позволяют заполнить естественным светом
главную палубу и все гостевые каюты.

На главной палубе размещены салон, обеденная зона, камбуз и пост
управления. Пять кают на нижней палубе включают: мастер-каюту в
самом широком месте корпуса, две двухместные каюты и две
каюты твин с доступом с центральной лестницы. Открытые зоны
для отдыха на Aurora очень просторные. В носовой части палубы
размещена джакузи и лежаки для загара. В кокпите находится стол
на 10 человек, который трансформируется в широкую зону для
загорания.

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Крейсерська швидкість

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

30.60 м

6.50 м

3.30 м

GRP

5 + 3

6 + 2

2 x CAT C 32 Acert 1825 к. с.

28.00 узл

22.00 узл

2300 м/ч

Греція



Экстерьер Tecnomar 30 - 2011

Экстерьер Tecnomar 30 - 2011



Экстерьер Tecnomar 30 - 2011

Экстерьер Tecnomar 30 - 2011



Экстерьер Tecnomar 30 - 2011

Флайбридж



Джакуззи в носовой части

Кокпит



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Каюта владельца



Каюта владельца

Ванная комната в каюте владельца



Ванная комната в каюте владельца

Гостевая каюта #1



Гостевая каюта #2
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Довжина габаритна 30.60 м Ширина габаритна 6.50 м

Осадка 3.30 м Будівельний матеріал GRP

Berths 12 + 6 Кількість кают 5 + 3

Кількість санвузлів 6 + 2 Двигуни 2 x CAT C 32 Acert 1825 к. с.

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

28.00 узл Крейсерська швидкість 22.00 узл

Наработка 2300 м/ч Builder Tecnomar (Италия)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Розташування кают

5 кают на нижній палубі: майстер-каюта на всю ширину корпусу, 2 двоспальні
каюти і 2 каюти з двома односпальними відкидними ліжками кожна. Односпальні
ліжка в каютах трансформуються в двоспальні ліжка.

У всіх каютах є санвузли.

Устаткування

2 ТВ LCD 32" Sharp в салоні ТВ LCD 26" c DVD / CD плеєром Sony в майстер-каюті

ТВ LCD 22" з DVD / CD плеєрами Sony в усіх каютах BBQ на верхній палубі

Джакузі на верхній палубі Система кондиціювання

Тендер і водні іграшки

Тендер Zodiac 4 м з двигуном Yamaha 40 к.с. Гідроцикл

Буксирувані надувні круги Банан

Рибальське спорядження Устаткування для снорклінгу
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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 Tecnomar Nadara 30: 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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