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[Test] Vaarseizoen 2018: beurzen en meer...
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Heeft u ook zo’n zin in het het vaarseizoen?
Als aftrap op het watersportseizoen lanceren wij met gepaste trots een compleet nieuwe
website. Bent u nieuwsgierig naar het resultaat klik dan hier.
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BAVARIA SUMMER FEVER SALE
Vanaf nu kunt u onze succesvolle CRUISER en VISION modellen krijgen tegen speciale
prijzen die niet te overtreffen zijn - met kortingen oplopend tot 100% op geselecteerde
pakketten en opties.

Snel zijn loont: de actie is geldig met onmiddellijke ingang en is beperkt tot 20 jachten per
model. Wilt u meer informatie dan informeren wij u graag over de mogelijkheden.

OVERWEEGT U DE OVERSTAP TE MAKEN NAAR
EEN CATAMARAN?
Ons salesteam uit Almere is aanwezig op de grootste multihullshow van het jaar in La
Grande-Motte waar u verschillende Bavaria catamarans kunt bezichtigen: de Nautitech 40
OPEN, 46 OPEN, 46 FLY en de 47 POWER. De show is van 17 t/m 22 april. Laat u weten
als u in de buurt bent?

Er is meer nieuws!
In het weekend van vrijdag 5, zaterdag 6
en zondag 7 april a.s. organiseren wij
samen met een aantal vooraanstaande
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watersportbedrijven op ’t Ges de
voorjaarsshow MOTORBOOTSNEEK.
Tezamen met de deelnemende bedrijven en de gastwerven presenteren wij circa 400 boten.
Stap aan boord en bezichtig vrijblijvend ons aanbod van nieuwe – en occasion motorboten.
U bent van harte welkom!

Benieuwd wat er op dit moment voor occasions beschikbaar zijn? Via onderstaande
foto komt u in een overzicht van ons huidige aanbod van gebruikte schepen.
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