Overzicht boten en prijzen van Carrick Craft

Carrick Craft was één van de eerste verhuurmaatschappijen in Ierland met een uitgebreide vloot, verspreid
over 3 vertrekbasissen: Carrick-on-Shannon en Banagher in Ierland, Bellanaleck in Noord-Ierland.
1. Roscommon Class 10 + 2 pers. - 14,60 x 4.00 m
Dit is een stijlvolle en luxueuze cruiser. Hij heeft 5 tweepersoonskajuiten en de woonruimte kan omgevormd
worden tot extra tweepersoonsbed. 3 badkamertjes met wc/douche. Ruime goed uitgeruste keuken. Het
salon beschikt over CD-radio en DVD speler. 240V aansluiting. Veel bergruimte. Groot zonnedek. Dubbele
besturing. Boeg- en hekschroef. Min. 3 volwassenen nodig voor het correct besturen van deze boot. Beperkt
aantal beschikbaar dus vroeg boeken is de boodschap.
2. Fermanagh Class 8+2 pers. – 12,80 x 4,10 m
Zeer populaire boot omwille van zijn grootte. Perfect voor een grotere familie. Deze cruiser heeft 4
tweepersoonskajuiten waarvan 2 met dubbel bed en 2 met 1-persoonsbedden, verder zijn er 2 aparte wc’s en
douchecellen. De cruiser heeft tevens een dubbele besturing en boeg- en hekschroef. De keuken is voorzien
van al het nodige comfort. U kan de boot aansluiten op walstroom, er is een 240V aansluiting en een DVD
speler.
3. Tipperary Class 6 pers. - 12.95 x 3.84 m
Zeer recente boot. Ideaal voor 3 koppels of een grote familie. 3 kajuiten: 1 met tweepersoonsbed en 2 met 2
x 1-persoonsbed. 3 badkamertjes met wc/douche. Dubbele besturing. Groot zonneterras met banken en een
speciaal achterdek om te kunnen zwemmen.
4. Waterford Class6 + 2 pers. - 11,39 x 3.86 m
Ideaal voor 3 koppels of grote familie. 3 kajuiten: 2 met 2 éénpersoonsbedden om te vormen tot
tweepersoonsbed en achteraan 1 kajuit met tweepersoonsbed. Alle kajuiten hebben privé douchecel, wc.
Mooie ruime woonkamer en goed uitgeruste kombuis. Ingericht met DVD-speler, 240V aansluiting en
haardroger. Groot zonneterras met banken, binnen- en buitenbesturing en boegschroef. Grote
brandstoftanks waardoor u gemakkelijk 2 weken kan varen zonder bijtanken.
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5. Wave Queen Class 5 pers. - 11,30 x 3,65 m
Ideaal voor een familie van 5 personen. 2 x 2-persoonskajuit met badkamertje met wc/douche en een
1-persoonskajuit. 240V via standaard adapter. Binnen- en buitenbesturing.
6. Clare Class 6 + 2 pers. - 11,37 x 3,70 m
Groot centraal salon en ingerichte keuken. 1 kajuit met tweepersoonsbed en badkamertje wc/douche, 1 kajuit
met stapelbed, 1 kajuit met 2 x 1-persoonsbedden. Modern interieur en ruim zonneterras. binnen- en
buitenbesturing, boegschroef en lange afstand brandstoftanks.
7. Longford Class 4 pers. - 12.95 x 3.84 m
Voor wie wat meer ruimte wilt is de Longford ideaal. Met zijn bijna 13 m lang is deze boot met 4
slaapplaatsen groter dan de meeste boten met 6 slaapplaatsen. Het heeft 2 zeer ruime kajuiten met 2 x een
tweepersoonsbed waarbij er in 1 kajuit ook 2 x 1-persoonsbed van kan gemaakt worden, een mooie
woonruimte en zonnedek. Beide kajuiten hebben een bijhorend badkamertje met wc/douche. Goed uitgeruste
keuken. Dubbele besturing. Achteraan is er een zwemdek perfect om in/uit een vissersbootje te stappen.
8. Linssen 35.0 AC 4 + 2 pers. - 10,7 x 3,4 m
Zeer luxueuze boot, perfect voor 2 koppels of een familie. In Nederland in staal gebouwd biedt deze boot
meer luxe dan de andere boten. 2 tweepersoonskamers met badkamertje, ruime lichte woonkamer en
kombuis. Buitenbesturing. Boeg- en hekschroeven.
9. Kilkenny Class 4 + 2 pers. - 10,40 x 3,80 m
Cruiser speciaal ontworpen voor 2 koppels. 2 aparte kajuiten, vooraan en achteraan, elk met 2
éénpersoonsbedden of 1 dubbelbed. Beide kajuiten hebben eigen douche, wc en lavabo. Ook mogelijk voor
familie van 6 met ruim salon/tweepersoonsbed. Ruime ingerichte keuken. Binnen- en buitenbesturing en
lange afstand brandstoftanks.
10. Wave Earl Class 4 + 2 pers. - 9,75 x 3,65 m
2 slaapkajuiten voor telkens 2 personen en met elk hun eigen douchecel/wc. 2 extra personen kunnen
slapen in de leefruimte. Binnen- en buitenbesturing, 240V adapter en een zwemdek waardoor de boot in- en
uitstappen gemakkelijk is.
11. Wexford Class 4 + 2 pers. – 11,00 x 3,80 m
Ruime cruiser met in het midden aan stuurboordzijde het stuurhuis met 4 naar voor gerichte, comfortabele
zetels. Centraal salon dat kan omgebouwd worden tot tweepersoonsbed. Kajuit vooraan met 2
éénpersoonsbedden of 1 tweepersoonsbed en wat heel uitzonderlijk is: 2 kajuiten met elk een single bed.
Afzonderlijke doucheruimte met wc en lavabo. Ideaal voor vissers en voor een familie met kinderen.
12. Limerick Class 4 + 1 pers. - 10,50 x 3,80 m
Cruiser speciaal ontworpen voor een klein gezin. Deze boot heeft een goed uitgeruste keuken en een
woonruimte die onmiddellijk uitgeeft op het ruime achterdek, perfect voor een visser of een kleine familie. 2
aparte kajuiten, vooraan met 1 tweepersoonsbed en 1 kajuit met stapelbed. Ruime douchecel met wc en
lavabo.
13. Wave Princess Class 4 + 1 pers. - 9,45 x 3,50 m
Groot achterdek. 1 kajuit midscheeps met dubbel bed en 1 kajuit vooraan met 2 aparte bedden. 1
badkamertje met douche/wc. 240V adapter.
14. Tyrone Class 2 + 1 pers. - 9,00 x 3,20 m
De Tyrone class zijn volledig gerenoveerde boten met nieuw vasttapijt, gordijnen en speciale details. Hij
beschikt over alle luxe comfort zoals een ruime kajuit met tweepersoonsbed vooraan en badkamertje met
douche,wc en lavabo. Mooie woonruimte met directe toegang tot achterdek. DVD-speler, haardroger en
adapter.
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15. Wave Duke class 2 + 1 pers. - 8,84 x 3,17 m
Het ruime salon en de binnenbesturing hebben door de grote ramen ruim uitzicht. 1 tweepersoonskajuit met
badkamertje wc/douche. 240V via adapter.
16. Carlow Class 2 + 2 pers. - 8,25 x 3,10 m
Stijlvolle en luxueuze cruiser. Salon vooraan, ombouwbaar tot 2 éénpersoonsbedden of 1 dubbelbed + kajuit
2 personen vooraan zodat met 2 personen het salon niet moet omgevormd worden tot slaapplaats. Cockpit in
aparte plaats achter de woonruimte, afgesloten van het dek met glazen schuifdeur. Groot open achterdek.
Prijzen voor het varen op de rivier de Shannon
Prijzen voor het varen op de Erne Waterways
Voor meer informatie en reservering van de boot van uw keuze kan u terecht bij het reisbureau van uw keuze
of via de ´Reisadvies´ knop.
Reserveringen via een Belgisch reisbureau en een Belgische touroperator zoals Gallia worden steeds
verzekerd door het Garantiefonds Reizen.
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