
BÅTMESSE PÅ 
GRASHOLMEN 

Lørdag 24. og søndag 25. mai

Bavaria Cruiser 37

Greenline 33

Velkommen til åpen helg i vår nye avdeling på  Grasholmen

Lik oss på 
Facebook

Lørdag 11.00 -17.00 og søndag 11.00 -17.00

   Fjordsailing Yacht AS, 
   Grasholmbryggå 28, Stavanger, 
   fjordsailing.no
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VIKNES 1030 har fått større skyvetakluker i hardtop, bedre belysning og elektrisk
foldetak over akteredekk. Dette i tillegg til 3. kabiner, 5. seter i fartsretning og to
store salonger. Velkommen om bord i den komplette familiebåten. 

Viknes 980, bygget og 
godkjent i henhold til Nordisk
Båtstandard designkategori B.
Denne nye båten kan også
leveres som en godkjent
kystsjark. Båten har selv-
følgelig alle de kvaliteter den
moderne båtbruker måtte
ønske. Båten kan skredder -
sys etter reders ønsker.

www.viknes.no

Postadresse: Postboks 33, N-5321 Kleppestø I Telefon 56 15 22 20 I www.viknes.no  I firmapost@viknes.no
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Dehler 38

W-Yacht AS | Båsen 38, 4152 Vestre Åmøy 
| Telefon: 4000 4933 | post@w-yacht.no | www.w-yacht.no | www.dufor.no

Bavaria Sport 29  
Utstilt båt selges på messen!

Clipper 40 Sedan 
Utstilt båt selges på messen!

Utstilt båt selges på messen!
Dufour Grand Large 310  NYHET
  


