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Technische gegevens Avatar
12 passagiers bij meerdaagse tochten
55 passagiers bij dagtochten
6 tweepersoonshutten
6 douches
2 toiletten
lengte over alles: 34,5 m
breedte: 6,4 m
diepgang: 2,8 m
zeiloppervlak: 450 m²
compleet uitgeruste, professionele keuken
fornuis
oven
steamer
magnetron
koelkast
vriezer
koffiezetapparaat
centrale verwarming in het gehele schip
douche en wastafel in alle hutten
beddengoed inbegrepen
televisie en dvd-speler
radio-/cd-speler met usb en bluetooth
biertap en softdrinks-automaat
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Een nieuw droomschip

Na de verbouwing van een vissersschip tot de
tweemastschoener Twister en 14 mooie zeiljaren
met haar, besloot André Hanzens om een ander
schip te verbouwen tot een nieuw droomschip: de
topzeilschoener Avatar. Wat ooit een KFK kotter was,
heeft prachtige nieuwe lijnen gekregen. En net als de
Twister is de Avatar volledig verbouwd tot een luxueus
zeilschip met de uitstraling van een jacht.

Geweldige dekaccomodatie

Grootste troef is de geweldige dek accommodatie met
twee zit-/eetgelegenheden. Eén op het middendek en
de ander op het achterdek, en beide naar behoefte te
beschutten tegen de zon of regen. Verder bieden het
voor- en achterdek nog extra zitgelegenheid.

In het dekhuis vindt u de uitnodigende salon met
bar en rondom uitzicht op het buitengebeuren en de
omgeving. Hier vindt u vast een heerlijk plekje om een
gezellige avond door te brengen.
Benedendeks bevinden zich de comfortabele
tweepersoonshutten met eigen douche. Ook de
professionele kombuis is benedendeks, waar de eigen
kok van de Avatar voor de heerlijkste gerechten zorgt.

Allure en sfeer

Met haar indrukwekkende verschijning en razeilen is
de Avatar graag gezien op nautische evenementen.
Haar allure in combinatie met een ongedwongen
sfeer, een gastvrije bemanning en uitstekende
catering, maakt dat u hier op een prettige manier uw
relaties kunt ontvangen om van een mooie zeildag te

genieten. De Avatar neemt onder andere deel aan de
Hafengeburtstag Hamburg, Kieler Woche, Hanse Sail
Rostock, Sail Bremerhaven en SAIL Amsterdam.

Heerlijke zeilvakantie

Wilt u graag actief zeilen en prachtige zeilgebieden
verkennen, alleen of met een groep? Dan bent u bij de
Avatar ook aan het juiste adres. Tijdens meerdaagse
tochten leren André en zijn bemanning u graag alle
fijne kneepjes van het zeilen, ook als u nog geen
zeilervaring heeft. Geniet van een heerlijk relaxte
vakantie aan boord, zonder haast of stress. U kunt het
schip exclusief voor uw eigen gezelschap huren. Of u
kunt alleen of met zijn tweeën inschrijven op één van
de meezeilreizen. Ga mee op verkenning in Europa of
misschien wel overzees!

