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Vi taler om en søstærk båd med masser af plads for familien. Den 
nye Saga 365 er for øvrigt, sammen med Saga 415, de to største både 
i hele Saga programmet.

Nok engang har man et 100 % fuldisoleret GPR skrog for helårsbrug 
og samtidigt et stærkt let skrog. Skrogdesignet gør båden meget nem 
at manøvrere, den er semiplanende og går perfekt i søen. Båden 
løfter sig hurtig op i plan, selv med en moderat dieselmotor, Volvo 
Penta D6, 435 hk. En støjsvag, men økonomisk turbodiesel motor. 
En marchfart i omegnen af 18-24 knob anbefales, her opnår du også 
at sejle langt på literen. Bådens vægt er ca. 7000 kg.

Man sidder pænt højt bag rattet i den nye Saga 365, og man kan 
virkelig fornemme, at producenten har fået meget ud af de ekstra 
fod, der er lagt til i længde og bredde i forhold til f.eks. Saga 320. Fra 
den gode førerposition, med god støtte i sider og lænd, er der nem 
adgang til alle funktioner og instrumenter, samt kortplotter lige foran 

Nu er den flunkende nye Saga 365 klar til det 
danske marked. I typisk Skandinavisk sommervejr 
prøvesejlede vi den i farvandet udenfor Bergen. 
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Stort agterdæk
På det store dybe agterdæk (god sikkerhed, red.) er der en stor U- 
bænk med plads til hele familien. Ved siden af sofaen fi ndes en bred 
låge, der kan låses, som fører ud til den dybe badeplatform. Fra denne 
går der trin op til ringdækket, så man nemt kommer til på begge 
sider af styrehuset. Man går trygt på skridsikkert underlag, og der 
er placeret griberækker langs styrehusets tag og en høj pulpit mod 
rælingerne. På det brede fordæk er der optimal mulighed for at solbade. 
Helt for er ankerbrønden placeret. Seks solide fortøjningsklampee 
for, midtskibs og agter giver tryghed og naturligvis gode muligheder 
for brug af spring, og dermed optimal fortøjning. I motorrummet 
kan man nemt komme til at udføre service og vedligehold, da der 
er god plads rundt den kompakte Volvo Penta dieselmotor. Hernede 
kan man, som før omtalt, få plads til meget udstyr, grej, cykler og 
redningsfl åde.

snuden. Om læ, i salonen, fi nder man en stor sofa med plads til seks 
voksne og spiseplads til alle rundt et pænt stort bord. I styrbord side 
fi ndes et godt pantry med et højt køkkenbord, skabe, skuffer, stor 
ovn, kogeplader, dobbelt vask og køleskab. Høje vinduer i salonen 
gør den lys og hyggelig, og bådens bredde på 3.50 m. er nok til, at 
man nemt kommer omkring. I ruffet, over skipper, er der to luger, 
der kan åbnes luft og lys.

Owners cabin kan skipper glæde sig over, den er placeret helt frem-
me i båden. Børn og gæster vil trives godt i en af to midtskibskahytter 
med plads til to voksne eller tre børn. Et stort dejligt bad/toilet med 
separat bruser, alt holdt i lyse farver og gyldent træ. Der er høje skabe, 
masser af stuveplads, blandt andet under skippers dobbeltkøje til 
sengetøj, grej og anden bagage, man har behov for om bord. Cykler 
kan eksempelvis få plads under en stor luge agter, da motoren ikke 
tager meget plads.




