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Lüks yelkenli yatımız M/S Flas VII tamamen klimanı 8 kabinde en fazla 17 yolcu 

alacak kapasitede tasarlanmıştır. Bu yat üçlü, çift ve tek kişilik kamara seçenekleri 

ile büyük aileler veya arkadaş grupları için idealdir. En büyük boy yataklı 1 

büyük ana kamara, büyük boy yataklı 1 ana kamara, 3 çift yataklı kamara, 

çocuklu bir çift veya üç çocuk için ideal olan bir çift ve bir tek yataklı 1 kamara 

ve iki tek kişilik yataklı 2 kamaradan oluşmaktadır. Geleneksel Gulet tasarımı 

geniş ön, yan ve arka güverteler, modern deniz aksamı, güverte yemek masası, 

minderli oturma bölgeleri, güneş yatakları, güneşten koruyucu tente ve diğer 

çağdaş konforlar kapsayacak şekilde adapte edilmiştir. Teknenin zarif iç bölgesi, 

tam klimalı yüksek tavanlı 8 kamara ve geniş koridorlardan oluşmaktadır. Her 

kamarada eşya koymak için yeterli alan, duş, mermer lavabo, makyaj aynası ve 

tuvaletten olusan geniş bir banyo vardır. Mürettebatın kamarası ayrıdır.
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M/S FLAS VII

TEKNİK ÖZELLİKLER:

› Boy: 110 ft (33.5 m)

› En: 26 ft (7.90 m)

› Motor: 2 x 440 PS MAN

› Jeneratör: 1x 27 kVa + 1x32 kVA

MÜRETTEBAT: 5 (kaptan, aşçı, usta gemici, gemici ve miço) 

TEKNEDE KONFOR
Her türlü içeceğiyle bir bar ve buz makinesinin bulunduğu bir salon, salonda yemek 

masası, tam donanımlı mutfak, klima, yeterli dolap ve eşya koyma yeri, başucu ışığı, 

kapalı duşuyla banyo, sıcak ve soğuk su, ev tipi tuvalet, makyaj aynası, mermer 

lavabo, havlular (yüz, el, banyo, plaj), bornoz, saç kurutma makinesi, güvertede 

yüzme merdiveni ve duş bulunmaktadır.

GÜVENLİK
Çocuklar ve yetişkinler için can yelekleri yatakların altındadır. Salon, makine dairesi 

ve mutfakta yangın söndürücüler vardır. Yatın ön koridorunda bir yangın kaçış 

yolu bulunmaktadır ve ilk yardım çantası da salondadır. 

Master King

Superior Twin

› Elektrik: 12-24-220 V

› Yelken Alanı: 1378 ft2 (420 m2)

› Genoa furling, flok furling, vinç

› Dıştan takma 60 beygir Yamaha motorlu
Zodyak bot
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M/S FLAS VII

ETKİNLİKLER
Her yaş için snorkel, palet ve su kayağı, 1 kano, yüzme aygıtları ve olta takımları, 

DVD & CD çalar ve iPod bağlantılarıyla birlikte televizyon, iç ve dış hoparlörler, 

tavla, satranç, oyun kağıdı ve yoga matları bulunmaktadır.

TELEFON & INTERNET
Teknemizde cep telefonu kullanımı ve 4 GB’a kadar ücretsiz WiFi bağlantısı 

mümkündür. Bunun üzeri internet kullanımı için ekstra ücretlendirme yapılacaktır.

KLİMA
Türk limanlarında klima sürekli çalışabilir fakat Yunan limanları klimalar için yeterli 

voltajı sağlamadığı için burada jeneratör gece yarısına kadar çalıştırılmaktadır 

(liman kuralları bu saatten sonra jeneratör kullanımını yasaklamaktadır). Yatımızın 

bir koyda demirli olması durumunda ise klima güvenlik sebebiyle 24 saat sürekli 

çalıştırılmamaktadır, çünkü klima kullanımı sırasında makine dairesinde birinin 

bulunması gerekmektedir.

M/S FLAS VII: 8 KABİN – MAKSİMUM KAPASİTE 17 KİŞİ 
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M/S FLAS VII
Hoşgeldiniz
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