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VE TŘECH PODOBÁCH

43STOPÝ GALEON 

Když se v Galeonu rozhodli připravit nový model 
v délce 42–44 stop, což je nejprodávanější velikost mezi 
33–60stopými loděmi, mysleli na své zákazníky.

Galeon 420 Fly a Galeon 430 SkyDeck
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A tak byla jedna z nejlepších lodí této 
značky navržena ve třech variantách: 
s  flybridgem to je Galeon 420 Fly, 

s hard topem Galeon 430 HTC s prosklenými 
dveřmi do  salonu a  sportovní verze Galeon 
430 SkyDeck, která kombinuje výhody hard 
topu a flybridge a je určená těm zákazníkům, 
kteří mají rádi pevnou otevírací prosklenou 
střechu a zároveň ocení malý flybridge avšak 
dost velký, aby si na  něm kapitán mohl užít 
společnost dvou až tří spolucestujících.

Ale nejsou to jen tyto tři verze, které jsme 
právě popsali. Galeon navíc nabízí tři různé 
délky těchto lodí 42–44 stop se standardním 
záďovým platem, rozšířenou pevnou plošinou 
anebo hydraulickou. V nabídce jsou dvě různé 
varianty uspořádání interiéru – dvoukajutová 
nebo tříkajutová + salon, která nabízí spaní pro 
šest osob. Když ale pozvete přátele, můžete 
rozložit ještě sezení v  salonu, čímž vznikne 
další dvoulůžko. Je třeba zmínit, že tři kajuty 
na 42stopé lodi nejsou příliš obvyklé. 

Galeon 420 Fly nabízí možnost rozšíření sa-
lonu, když se otevřou prosklené dveře a sofa se 
vysune do  kokpitu. Ve  spojení s  kokpitovou 
lavicí tak vznikne sezení až pro deset lidí. Ku-
chyň může být posunuta ke  dveřím (stan-
dardně u Galeonu 430 SkyDeck) nebo zůstat 
v přední části salonu. Ve verzi se dvěma kaju-
tami je kuchyň v podpalubí.

Galeon je schopen postavit každou loď zcela 
podle přání zákazníka včetně sebemenších de-

Galeon 420 Fly – na flybridgi je situováno sezení do tvaru písmene „L“ pro 

šest osob s oválným stolem s držáky nápojů. Na pravoboku dřez, pod ním 

výrobník ledu, nalevo lednička s grilem – to vše slouží k pohodě na palubě. 

Vepředu je druhé řídicí centrum lodě.

V  kokpitu Galeonu 420 Fly je na pravoboku sezení, které lze 

rozložit na opalovací lehátko. 

V zadní části salonu Galeonu 420 Fly je na pravoboku sezení s rozkládacím 

stolem. Lze jej složit a na jeho místě pomocí dalších matrací vytvořit 

dvojlůžko. Nebo lze lavici otočit a otevřít dveře, a vytvořit tak obrovské 

sezení spojené s lavicí v kokpitu, které pojme velký počet hostů.

Galeon 430 SkyDeck – druhou možností 

uspořádání kokpitu je „ostrůvek“, který se dá 

změnit na dvě sedačky se stolem uprostřed, 

nebo se rozloží na velkou plochu na opalování.
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tailů. Budoucí majitel si může svou loď navrh-
nout přímo v designovém studiu a vybrat si ze 
16 metalických barev trupu, 15 druhů dřeva 
v interiéru, nejrůznějších druhů corianu, mo-
zaik v koupelně, koberců či venkovního pols-
trování. Je to možné, protože v Galeonu se vše 
vyrábí pod jednou střechou, včetně nábytku, 
nerezových dílů, polstrování, oken a všech de-
tailů interiéru. 

Pokud jde o motorizace, Galeon opět nabízí tři 
možnosti. Majitel může volit z pohonů z-ná-
hon, shaft nebo IPS a motorů Volvo Penta D4-
260, D6-435 nebo IPS 600.

Text Marek Bylnický

Foto Galeon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Galeon 420 Fly/430 HTC/430 SkyDeck

Celková délka 12,5/13,25 m
  s prodlouženou platformou
Celková šířka 4,16 m
Hmotnost 12 110 kg
Cena od 354 000 EUR
www.aventuraboats.sk 

www.aventuraboats.cz

Galeon 430 HTC – majitel si může vybrat ze 16 metalických barev trupu.

Na Galeon 430 SkyDeck je kuchyň standardně 

umístěna u vstupních dveří do salonu.

Majitelská kajuta Galeonu 430 SkyDeck 

s pódiovým dvojlůžkem a velkým střešním 

oknem.

Galeon 430 SkyDeck je kompromisem mezi hard topem a flybridgem.

Galeon 430 SkyDeck – napravo se v přední části salonu nachází posuvná lavice 

pro řidiče a spolujezdce a palubní deska se všemi ovladači a přístroji.


