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Lüks markalar bir arada
Tasarım ve üretim alanındaki İngiliz 
menşeli lüks markaları yöneten Wessex 
Bristol, Ekim 2015 itibarıyla Fairline 
Boats’u da Better Capital PPC’den alarak 
bünyesine kattı. Yeni Targa 53GT modelini 
Southampton Boat Show’da lanse ederek 
büyük ilgi toplayan markayla ilgili olarak 
Wessex Bristol Eylül 2015’ten beri görevde 
olan yeni CEO’su Ayiaz Ahmed, “Global 
markette lüks yat markası tanımıyla öne 
çıkan Fairline’ı portföyümüze katmış 
olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz” dedi. 
www.karina.com.tr
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2016 model Lagoon
Fransız katamaran markası Lagoon, 2016 
model yeni 42 feet’lik teknesiyle ilgili ayrıntıları 
paylaştı. Üç ya da dört kamara seçenekleriyle 
sunulacak Lagoon 42, Van Petegram-
Lauriot Prévost imzasını taşıyor. 12,80 metre 
boyundaki katamaranın eni 7,70 metre. 
İskele tarafta yükseltilmiş dümen mahalli olan 
katamaran 87,4 metrekare toplam yelken 
alanına sahip. Yeni Lagoon 42, daha önce 
denizseverlerin büyük beğenisini toplayan 
Lagoon 421’in yerini alacak.
www.tezmarin.com

İki Hollandalı birleşti
Hollandalı firma Acico Yachts, Eylül 2015’te 
1953’ten bu yana yelkenli ve motoryat üretimini 
Wieringerwerf’teki 44 bin metrekarelik tersanesinde 
gerçekleştiren Hollandalı Jongert’in hisselerini satın 
aldığını açıkladı. Hollandalı Yat İmalatçıları tarafından 
2003’te kurulan firmanın açıklamasına göre, Jongert 
ayrı bir marka olmayı sürdürecek. Acico Yachts’ın 
desteğini arkasına alan firmanın üretimini kendi 
gelenekleri doğrultusunda devam ettirmesi bekleniyor. 
www.hnfyachting.com

Setur Gökova açıldı
Setur Gökova Ören Marina 1 Ekim’de hizmete girdi. Gökova Körfezi’nde 
mavi yolculuk yapmak isteyenlere de hizmet verecek olan Setur Gökova 
Ören Marina,  iki ayrı bölüme sahip. Marinanın batıda yer alan Ören 
Plajı’na bakan ve daha küçük kapasiteli bölümüne charter tekneleri 
alınacak. Doğuya bakan bölüm ise özel teknelere hitap edecek. 420 
teknelik deniz kapasitesine sahip Setur Gökova Ören Marina, çekek 
yerinde 150 tekneye kara hizmeti verebilecek. Marina misafirlerine yıllık 
sözleşmelerde yüzde 15 indirim ile dört ay ücretsiz ilave süre, günlük 
sözleşmelerde yüzde 50 indirim ve katamaranlara özel yıllık bağlama 
promosyonları sunuyor. Sekiz aylık sözleşmelere kışlama döneminde ise 
(1 Ekim-31 Mayıs) yüzde 50 indirim veriliyor. 
www.seturmarinas.com
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