YENİ TEKNELER

Four Winns Horizon 350
Dışarıdan bakıldığında Horizon 350
tipik bir sürat teknesi gibi gözükse
de, yakından bakınca üst kısımları
süsleyen gövde pencerelerini fark
edeceksiniz. Bu pencereler aşağıdaki
oturma bölümü, çift kişilik yatağı ve
banyosuyla ufak bir kamaraya
açılıyor. Teknenin güverte yerleşimi
misafirleri ağırlamak için harika; kıç
aynadan ön kısma kadar uzanan
bolca oturma alanı ve başta rahat

yatar koltuklar yer alıyor. Dümen
bölümündeki öne bakan dört koltuk
daha uzun seyirlerin keyfini sürmek
için birebir. Kamara lüks olmasa da
geceleme yapmaya elverişli;
banyosu olması da bir başka artısı.
Yalnızca benzinli makinelerle
sunuluyor olması bazı müşterileri
ürkütecek olsa da en azından bolca
makine seçeneği sunulmuş.
tezmarin.com

Havuzluk misafir
ağırlamak için ideal.

İçerideki açık plan
çift kişilik yatak.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boy 10.7m (35ft)
En 3.3m (10ft 10in)
Makine Çift MerCruiser/Volvo
benzinli 860hp’ye kadar
Maksimum sürat 45 knot
(tahmini) Fiyatı 194 bin 963 Euro

Azimut 55
Piyasada özellikle Princess 55 ve
Sunseeker 52’ye rakip olacak Azimut
55’in dışı Stefano Righini’nin
çizgilerini taşıyor. İçiyse Azimut’la
yeni bir iş birliğine giren ünlü iç
tasarımcı Achille Salvagni tarafından
dekore edilmiş. Keskin köşelerin
bulunmadığı cesur iç tasarımda
yuvarlak hatlara sahip mobilyalar
kullanılmış.
Aşağıdaki üç kamaralı yerleşimde
vasatta tüm ene oturan master
kamaranın yatağı zemin alanını en iyi
kullanacak şekilde açılı yerleştirilmiş,
başta bir VIP ve sancakta aynı
banyoyu paylaşan çift yataklı bir
kamara bulunuyor.
Geriye doğru uzatılan flyrbidge
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TEKNİK ÖZELLİKLER
havuzluktaki dikmelerle
destekleniyor, böylece opsiyonel
hardtop’tan uzakta yeterli sabit
oturma ve güneşlenme alanı

bulunuyor. Bir çift şaft tahrikli 800hp
Volvo Penta dizel makine tam yolda
31 knot sürat için yeterli olacaktır.
karina.com.tr

Boy 16.7m (54ft 9in)
En 4.95m (16ft 3in)
Makine Çift Volvo Penta D13-800hp
Maksimum sürat 31 knot
Fiyatı 1 milyon 100 bin Euro
Uzun flybridge
havuzluğun üzerine
kadar ulaşıyor.

Salonda canlı
renkler ve şık
detaylar göze
çarpıyor.

katkılarıyla

Sanatçı denizkızı

Türk müziğinin önemli isimlerinden “Denizkızı” Eftalya Işılay 1939’da
bugün öldü. Küçük yaşta babasının teknesinde şarkı söylemeye başlayan
Eftalya’ya çevredeki denizciler “Denizkızı” lakabını uygun görürken,
sanatçının jubile gecesi ise Şirket-i Hayriye vapurlarında yapılmıştı.
d-marin.com
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