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Het leven is een aaneenschakeling van keuzes. Het heeft u geleid naar dit unieke moment waarin u staat voor de aanschaf van uw eigen schip. Met een Aquanaut European of Global Voyager
kiest u voor passie, vakmanschap en topkwaliteit. Ook wordt uw schip op onze eigen werf in
waterstad Sneek met de hand gebouwd. Dit geeft meer vaarplezier, omdat het ook ruimte laat
voor persoonlijke keuzes. Uw keuzes. Want welk model u ook kiest, u zult er altijd trots op zijn.
Omdat u met een European of Global Voyager kiest voor perfecte vaareigenschappen en een
vormgeving en inrichting die van goede smaak getuigen. Uw eigen smaak!

Trots op de keuzes die u maakt
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REIZEN BEGINT

met kiezen

Hoe ver, comfortabel en veilig wilt u varen? En met hoeveel mensen en hoelang? Ziet u de oceaan als grens
of als reisweg..? Praktische vragen die een emotionele beslissing om uw ideale schip te vinden eenvoudiger
maken. Want elke reis begint met kiezen. Deze brochure helpt u goed op weg.
Global Voyager: Grootste schip van Aquanaut voor grootse reizen en wensen. Alles ademt
premium klasse uit. Een elegant Mediterraan design met afgeronde vormen in combinatie
met een krachtige, Hollandse boeg. Zeer ruim zonnedek, salon en kuip. Alles is gelijkvloers.
Hoge mate van ingebouwde veiligheid en comfort. Daardoor uitermate geschikt voor lange
vaartochten of zelfs permanente bewoning. De inhoud van de diverse tanks is daar op
afgestemd. Perfecte keuze voor mensen die niet denken in grenzen, maar in mogelijkheden.
In vrijheid, avontuur en vakanties van Noordkaap tot Gibraltar.
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European Voyager:

Avontuurlijk en robuust ontwerp, geïnspireerd door Amerikaanse
Passagemaker trawlerjachten. Geschikt voor binnen- en buitenwater. De kruiphoogte en
constructie van de European Voyager geven u de mogelijkheid om zowel langs de kust als via
het binnenwater naar bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk te varen. Aan ruimte geen gebrek. Over bijna
de gehele scheepslengte heeft u twee etages. De salon en de open kuip liggen op één niveau.
Riant bovendek. Dit alles samen geeft u de vrijheid en ruimte voor een luxe binnen- en heerlijk
buitenleven. Ook buiten het geëigende vaarseizoen.
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ULTIEME VRIJHEID

Voyager

De wereld nodigt u uit om te genieten
Voor de mensheid hoeft u de wereld niet te ontdekken.
Want dat is al voor u gedaan. Elk stukje aarde is reeds in
kaart gebracht en dat is eigenlijk wel zo prettig. Immers, het
geeft de zekerheid dat u niet zult verdwalen als u de wereld
voor uzelf wilt ontdekken. Met moderne techniek kunt u
bestemmingen sneller, comfortabeler en veiliger bereiken
dan de ontdekkingsreizigers van weleer ooit voor mogelijk
hadden gehouden. Toch is het gevoel van vrijheid en
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avontuur, dat ook Christoffel Columbus, Willem Barentz
of Abel Tasman ervoeren, onveranderd. Met uw Aquanaut
Global of European Voyager kunt u havens overal ter
wereld aandoen. Bijvoorbeeld om samen aan dek de zon
onder te zien gaan in Spanje, Kroatië, Zuid-Frankrijk of
Florida. Het gevoel dat u die mogelijkheden heeft, alleen
dat al, is werelds genieten.
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VORM & FUNCTIE

Exterieur Voyager

Innerlijke kracht om uiterlijk
verwachtingen te overtreffen
De European en Global Voyager zijn schepen met een eigen karakter en lijnenspel. Maar altijd
dynamisch, doordacht en ingetogen. Tijdloze klasse die z'n waarde ook in de toekomst zal
bewijzen. De krachtige, Hollandse boeg toont dat een Voyager over serieuze vaareigenschappen
beschikt. Een multiknik-romp zorgt voor aangename vaareigenschappen onder alle
omstandigheden. Een European Voyager is standaard CE B gecertificeerd (zeewaardig),
maar dit kan uitgebreid worden naar CE A (oceaanwaardig). Een Global Voyager is standaard
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CE A gecertificeerd. Uitrusting en motorisering worden vanzelfsprekend afgestemd op
het vaargebied. Voldoende grote diesel- en watertanks en krachtige, betrouwbare motoren
zorgen voor de gewenste actieradius. Voortreffelijke isolatie, airconditioning (optioneel) met
verwarming en een enorm ruimteaanbod geven comfort in alle seizoenen en windstreken.
Grote raampartijen maken de Voyager schepen letterlijk en figuurlijk lichter.
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VORM & FUNCTIE

Interieur Voyager

Alles wat nodig is voor een bijzonder
aangenaam verblijf
Vorm in dienst van functie. Dat is de essentie van een goed
ontworpen scheepsinterieur. Om die reden wordt uw
interieur pas in detail getekend en ingedeeld als de constructie
van uw schip al begonnen is. Dit geeft meer tijd voor het
inventariseren van al uw wensen. Elk interieur is namelijk
100% maatwerk. Wat stijl betreft, heeft u keuze uit een
klassiek interieur met veel massief lijstwerk van bijvoorbeeld
kersen- of notenhout. Of een moderne stijl met licht eiken of
teak en leeraccenten. Aan de hand van uw wensen stellen we
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een eerste selectie samen van materialen en apparatuur. Maar
de eindkeus ligt altijd bij u. En er is echt heel veel mogelijk. Bij
de vervaardiging van het interieur wordt namelijk handmatig
vakwerk gecombineerd met computergestuurde ontwerp-,
zaag- en freestechnieken. Dit zorgt ervoor dat functie ook
vrijwel elke gewenste vorm kán krijgen. Want het is onze
missie om u en uw gasten alles te bieden wat nodig is voor
een aangenaam verblijf aan boord van uw Voyager.
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VOYAGER

(100%) Vertrouwd

Betrouwbare bondgenoot
op een soms onvoorspelbare zee
Wie de onstuimige natuur van de zee kent, wenst maximale zekerheid. Met een Voyager weet
u dat uw schip gebouwd zal worden door een scheepswerf met een grote historie en ervaring.
Sinds 1961 bouwt Aquanaut met passie de beste schepen in haar klasse. Meer dan duizend
schepen zijn er inmiddels van de werf gerold. Als enige werf in Nederland is Aquanaut ISO
9001 gecertificeerd. Een certificering die gewaarborgd wordt door Lloyd's Register. Schepen
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voldoen aan de CE standaard. Evenals aan de strenge wet- en regelgeving die in Nederland geldt
op het gebied van constructie en zeewaardigheid en (brand)veiligheid. De monitoring hiervan
vindt plaats door het Dutch Certification Institute (DCI). Daarnaast is Aquanaut aangesloten
bij de bekende Nederlandse Jachtbouwbrancheorganisaties. Al deze ingebouwde zekerheden
dragen bij aan de waardevastheid en betrouwbaarheid van uw Voyager.
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VOYAGER

VOYAGER

Opties en
mogelijkheden

Persoonlijke
service

Altijd de juiste keuze door een
zee aan keuzemogelijkheden
Geen mens is gelijk, geen wens is gelijk... dus geen Aquanaut is gelijk. Omdat Aquanaut 100%
maatwerk levert. U kiest natuurlijk een bepaald type, zoals een European of Global Voyager,
maar binnen uw keuze heeft u een zee aan mogelijkheden met betrekking tot: kleuren,
materialen, afmetingen, apparatuur en interieurindeling. U krijgt alle ondersteuning om uw
droom te realiseren zoals u voor ogen had. Aan de hand van uw wensen maken wij altijd
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een eerste selectie in materialen en apparatuur. Deze is gebaseerd op ons veeljarig inzicht in
het vertalen van wensen naar de praktijk. Bewezen betrouwbaarheid is hierin een belangrijke
wegingsfactor. Onze voorkeur zal altijd uitgaan naar solide merken die beschikken over een
wereldwijd servicenetwerk. Essentiële zaken voor schepen en schippers die landsgrenzen niet
als belemmering zien, maar als nieuwe horizon.

Onderlinge verschillen
Vaargebied*
Binnendoor naar Zuid Frankrijk 1300 - 1500
Binnendoor naar Zuid Frankrijk, alleen 1500
Naar de Zwarte zee via de Donau
CE Categorie B, zeegaand
CE Categorie A, ocean going
Tankvolumes naar wens met global range
Exterieur
Kuip laag bij het water, opstap naar stuurhuis
Flush deck, bovenom geen niveau verschillen
Fly bridge laag boven het water, achter hoog windscherm
Fly bridge boven stuurhuis, extra lang Interieur
Interieur
Niveau verschillen voor lage kruiphoogte
Overwegend gelijkvloers

European Voyager

Global Voyager

•
•
• A optie

Passie voor varen is de motivatie en drijfveer van het
familiebedrijf Aquanaut. U ziet dit onder meer terug in
goede en persoonlijke service en after-sales. Wie een
Aquanaut koopt, wordt 'deel van de familie'. U krijgt
de best mogelijke ondersteuning om in elk deel van het
bouwproces van uw schip de juiste keuzes te kunnen
maken. Ook na de tewaterlating van uw schip kunt u
rekenen op ondersteuning van Aquanaut. Twee jaar
garantie met calamiteitenservice af werf is standaard.
Na het verstrijken van de garantieperiode kunt u
terugvallen op de vertrouwde service en onderhoud
van Aquanaut tegen marktconforme tarieven. Dat is
het voordeel van de passie en langetermijnvisie van
een familiebedrijf. Het bewijst zich ook in een solide
klanttevredenheid.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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SPECIFICATIES

European Voyager

Afmetingen:
Lengte over alles
Breedte
Diepgang
Hoogte boven waterlijn
Gewicht leeg ca, kg
Tank inhoud diesel*
Tank inhoud drinkwater*

1300
13.15 m
4.35 m
1.15 m
3.10 m
20.000
1200
800

1400
14.15 m
4.35 m
1.15 m
3.10 m
24.000
1200
800

1500
14.95 m
4.55 m
1.25 m
3.20 m
30.000
1200
800

1700
17.10 m
5.10 m
1.35 m
3.45 m
37.000
3000
1200

1700
17.15 m
5.10 m
1.45 m
3.75 m
45.000
3000
1200

1900
19.13 m
5.20 m
1.65 m
3.80 m
60.000
5000
1200

* Tankcapaciteiten kunnen in onderling overleg verder vergroot worden, afhankelijk van uw overige keuzes.

SPECIFICATIES

Global Voyager

Afmetingen:
Lengte over alles
Breedte
Diepgang
Hoogte boven waterlijn
Gewicht leeg ca, kg
Tank inhoud diesel*
Tank inhoud drinkwater*

1350
13.60 m
4.50 m
1.30 m
3.40 m
30.000
1200
800

1500
14.95 m
4.80 m
1.40 m
3.45 m
36.000
2000
800

* Tankcapaciteiten kunnen in onderling overleg verder vergroot worden, afhankelijk van uw overige keuzes.
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AFWERKING

European Voyager

Ervaar het rijke gevoel van Aquanaut
Geef het beeld dat deze brochure geschetst heeft van
een European of Global Voyager nog meer diepgang.
Bezoek onze werf en zie en ervaar hoe wij met passie en
vakmanschap schepen bouwen. Of beter nog: maak een
proefvaart. De meest ideale vorm daarvan is het huren van
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een Aquanaut. Juist dat geeft u alle tijd en gelegenheid om te
ontdekken wat de prettige eigenschappen van een Aquanaut
zijn. Of welke keuzes u zou maken om uw eigen Aquanaut
nóg prettiger te maken. Alleen op het water kunt u het echte
rijke gevoel van een Aquanaut ervaren. Een gevoel dat zich

niet laat omschrijven maar slechts laat typeren door woorden
als: vrijheid, comfort, veilig en één met de natuur. We staan
graag tot u dienst om al uw vragen te beantwoorden en al uw
wensen waar te maken.
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Aquanaut Dutch Craftmanship since 1961
Water- en handelsstad Sneek heeft een rijke historie van honderden jaren als het gaat om scheepvaart en scheepsbouw.
Water en schepen horen bij de cultuur van onze stad. Het zit in het DNA en de harten van de mensen. En daarmee ook
in ons bedrijf en de vakmensen die er werken. Ons bedrijf huist tegen het hart van Sneek en meet zo'n 35.000 m2. In dit
omvangrijke gebied zijn alle Aquanaut divisies gevestigd, zoals: jachtbouw en -werf, verhuur, scheepsmakelaardij,
schiphuizen, jachtservice en jachthaven. Daarmee biedt Aquanaut al sinds 1961 vakmanschap van A tot Z in op het
gebied van motorjachten.

Selfhelpweg 9
NL-8607 AB Sneek
Nederland
t +31(0)515 41 22 53
f +31(0)515 41 66 55
e sales@aquanaut.nl
Facebook.com/aquanaut
Twitter.com/aquanaut
Youtube.com/aquanaut

aquanaut.nl

