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Yüzlerdeki hikâyelere meraklıysanız
Serap Ünal’ın instagram hesabı sizlere
göre. Adana Fotoğraf Amatörleri
Derneği üyesi Ünal’ın çektiği fotoğraflar
yaşamların yüze yansımasını anlatıyor.

Fairline Squadron 53,
düzenlenen gecede
ziyaretçilerden tam
not aldı.

Fairline Days X’e büyük ilgi
Fairline Yachts Türkiye distribütörü
Karina Yatçılık tarafından
düzenlenen ve Squadron 53 Türkiye
lansmanının da yapıldığı “Fairline
Days X” iş ve cemiyet dünyasının
önemli isimlerini biraraya getirdi.
Rahmi Koç Müzesi’nde
gerçekleştirilen ve Fairline Yachts’ın
50’nci yaşının kutlandığı
organizasyonda, Türkiye prömiyeri

yapılan Fairline Squadron 53 de
tekne severlerin beğenisine
sunuldu. Etkinliğe Fairline
Yachts’dan Genel Müdür Russell
Currie ve İş Geliştirme Direktörü
Karl Gilding de katıldı. Fairline Days
X’te konuşan Russell Currie,
“Türkiye dâhil tüm dünya pazarı
yeni model geliştirme
programımıza olumlu cevap

veriyor. Ödüllü tekne tasarımcısı
Alberto Mancini’yle olan iş
birliğimiz sayesinde piyasaya
daha özel tarzda tekneler
üretmeye devam ediyoruz. Bu stil
sahibi tekneler ve el işçiliği
zanaatkârlığımız ödül kazanacak
bir kombinasyon üretiyor”
yorumunu yaptı.
karina.com.tr

Yeni lezzet durağı

Sportif balıkçılar buluştu

Nişantaşı’nda bulunan
The Urban Goat,
balık ekmekten,
pancake’e kadar
uzanan zengin
menüsüyle
sofistike bir
mutfak deneyimi
yaşatıyor.
Restoran ayrıca
hem çalışanları
hem de sunumlarıyla
diğer restoranlardan
farkını ortaya koymak istiyor.

Beneteau tarafından düzenlenen
Barracuda Tour’un Türkiye
elemesi, Tezmarin ve Suzuki
Marine iş birliğiyle İstanbulBurgazada parkurunda
gerçekleşti. 6 Mayıs Pazar günü
Kalamış Marina’daki kahvaltının
ardından Barracuda ve Antares
dıştan takma model teknelerin
katılımıyla start verilen yarış,
Burgazada’da son buldu.Birinci
olan Ares 2 Teknesi ile Yusuf Fazlı
Temiz, Orhan Erdenen, Dergun
Tansel ve Osman Dumlupınar 30
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Şef Emir Kaan tarafından
hazırlanan yemeklerde
ister klasikten
vazgeçmeyip Türk
mutfağının eşsiz
lezzetlerinden
seçebilir, isterseniz
de değişik tatlar
deneme amacıyla
The Urban Goat’ın
usta aşçılarının
hazırlamış olduğu farklı
menülere göz atabilirsiniz.
theurbangoatistanbul.com

Mayıs - 2 Haziran 2018 tarihleri
arasında Fransa Port du Crouesty’de
düzenlenecek olan büyük finale
Tezmarin sponsorluğunda gitme
şansını yakaladı. tezmarin.com

