
14 ARALIK 2014

LİVAR

MBY 
ÇALIŞIYOR

MBY kızları olarak mis gibi 
bir havada Azuree serisinin 
en büyüğü 46’yla seyre 
çıktık.  

Okurumuz Emre Özgen’in 
fotoğrafından anladığımız 
MBY’nin yanında havuçlu 
kek iyi gidiyor. 

Editörümüz Kadir 
Pirasoğlu ve Ayşegül 
Torun, Marmaris Yarış 
Haftası’nda işbaşında.

Koskoca yedi yıldan geriye 
kalan, 85 sayı ve sayısız 
güzel iş. 

Tekne sahipleri için kış hiç de “sıcak 
çikolata-battaniye-kitap” 
romantizminde ya da “kartopu-
kardanadam” neşesinde bir mevsim 
değildir. Aksine teknelerinin 
güvenliğini garantileme derdine 
düştükleri, endişeli bir mevsimdir. 
Neyse ki bu endişelerini giderecek 
karapark alanlarıyla marinalar imdada 
yetişir. Palmarina Bodrum da 260 ton 
kapasiteli mega travel liftiyle süper ve 
mega yatlar için bile karaparkında ev 
sahipliği yapıyor. 710 tekne deniz 

bağlama kapasitesine sahip 
Palmarina Bodrum, tam donanımlı 
karapark sahasındaysa maksimum 
45m’ye kadar 140 tekneye teknik 
servis hizmeti sunuyor. Marinanın 
uluslararası standartlarla sunduğu 
integratif hizmetlerle kış sezonunda 
karada olmayı tercih eden 10,5 metre 
en ve 260 ton ağırlığa kadar olan 
megayatları bile ağırlayabiliyor. 
Üstelik 15 Kasım’dan 15 Mayıs 2015 
tarihine kadar karapark 
rezervasyonlarında ilginç bir 

uygulamayı hayata geçiriyor ve 
teknenin boyu oranında indirim 
olanağı sunuyor. Ayrıca, altı aylık 
bağlama taahhütlerinde yüzde 35 
oranında indirim de uyguluyor. Bu 
arada teknesini kış boyu her an yola 
çıkmaya hazır tutmak isteyenler için 
de Palmarina Bodrum’da çeşitli 
boylardaki yelkenli ve motor yatların 
yanı sıra, 43 adet 40m ve üzeri Mega 
yat ve 26 adedi 70-150m arası Giga 
yatlara da bağlama ve yıl boyu 
konaklama imkanı bulunuyor. 

Fairline, Prestige, Williams, Regal ve 
Jeanneau gibi dünyaca ünlü 
markaların Türkiye distribütörlüğünü 
yapan Karina Yatçılık yeni 
kampanyasını duyurdu. Yeni 
kampanya Jeanneau’nun günlük gezi, 
uzun seyir ve sportif balıkçılık 
faaliyetleri için ideal modelleri Merry 
Fisher ve Cap Camarat ‘ı kapsıyor. 
“Keyfe olta at” sloganıyla başlatılan 

kampanyada avantajlı fiyatlar 
sunulacak. Kampanya süresince 
Merry Fisher’lar 39 bin 950, Merry 
Fisher Marlin’ler 40 bin 990 ve Cap 
Camarat’lar 44 bin 660 Euro’dan 
başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor 
olacak. 
 Karina Yatçılık’ın bir diğer 
markası Prestige Yachts, 14 -16 Kasım 
tarihleri arasında Fransa’nın Nantes 

şehrindeki fabrikalarında Prestige VIP 
Days düzenledi. Prestige 420, 450, 
500, 550 ve 620 Flybridge ve 420 S, 
450 S spor modellerinin tanıtıldığı 
organizasyonda Jeanneau Genel 
Müdürü Jean Paul Chapeleau’nun 
yanı sıra, markanın üst yönetimi, 
tasarım ekibi ve farklı motor üreticileri 
konukların merak ettikleri sorulara 
cevap verdiler.  karina.com.tr

Palmarina Bodrum’da güvenli bir kış

Karina’dan cazip kampanya


