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PLNÝ INOVACÍ 

GALEON 460 FLY 

Galeon 500 Fly s výsuvnými boky přinesl vloni malou revoluci 
ve středním segmentu luxusních jachet a dostal ocenění 
Evropská Motorová loď roku 2016 v kategorii nad 45 stop.

Nyní je tu jeho menší sourozenec Galeon 
460 Fly, který pochází také z pera Tony 
Castro Studia a který převzal všechny 

inovace – prostorný flybridge, velký salon 
i komfortní podpalubí, a hlavně beach mode 
pro rozšíření paluby. Boční stěny salonu se ote-
vřou, čímž vznikne bar pod širým nebem, který 
navazuje na  kuchyň umístěnou v  salonu. 
Z  něho se zároveň stane otevřená terasa. 
Na zádi je široká koupací plošina a nechybí ani 
barbecue. Také přední paluba se dá proměnit 
v opalovací terasu s lehátky a stolkem. 

Tříkajutový interiér se šesti lůžky nabízí kvalitní 
materiály a zákazník může vybírat z 12 dostup-
ných dřev a 500 různých vzorků tkanin i rozsáh-
lého vybavení. Jedna z největších majitelských 
kajut v této kategorii lodí je umístěna ve střední 
části a  má vlastní oddělenou koupelnu. Také 
flybridge patří k nejprostornějším v této třídě 
a  je vybaven kuchyní, sezením až pro 8 osob 
a velkým opalovacím lehátkem.Boční stěny salonu se otevřou, čímž vznikne bar pod širým nebem.
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Na výběr je několik typů motorů Volvo Penta 
včetně IPS, což umožní najít rovnováhu mezi 
spotřebou paliva a sportovním výkonem. Ga-
leon 460 Fly je loď, kde i tři rodiny najdou dosta-
tek prostoru k životu na palubě.

Text Eva Skořepová

Foto Galeon V salonu je kromě jídelního koutu a řídicího centra také kuchyň.

Přední paluba se dá proměnit v opalovací terasu s lehátky a stolkem. 

Jedna z největších majitelských kajut v této 

kategorii lodí je umístěna ve střední části lodě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka 14,35 m
Šířka 4,37 m
Ponor 0,9 m
Hmotnost 16 700 kg
Počet osob 12
Motor max. 2x 600 HP
Objem nádrží na palivo 2x 750 l
Objem nádrže na vodu 650 l
Kategorie CE B
Cena ???? včetně DPH
www.aventuraboats.skPalubní deska na flybridgi s velkými displeji Raymarine


