KILAVUZ KAPAK KIZI

Euphoria 68

FIYATI BELIRTILMEDI
Bu ay kapağımızı da süsleyen, Sirena Marine’in
Azuree serisinden sonra oluşturduğu Euphoria
serisinin ikinci modeli 21,07 metre boyundaki
Euphoria 68’in dış tasarımı German Frers’e, iç
tasarımı ise Design Unlimited ve Sirena Marine
ekibine ait. Üç farklı alternatifle sunulan teknenin performans
versiyonunda sudan 34 metre yukarıya kadar uzanan üç
gurcatalı karbon direk mevcut. Bu arma 150 metrekarelik
bir ana yelken ve 117 metrekarelik bir flok taşıyabiliyor.
Opsiyonel karbon V şekilli bumba ana yelkenin kolay ve
düzgün katlanabilmesini sağlarken teknenin görünüşünü
daha da güzelleştiriyor. Teknenin güverte ekipmanının
tamamı (vinçler, makaralar, ray ve arabalar, paslanmaz yelken
ekipmanı) Harken marka, bu da sert havalarda bile armanın,
yelkenlerin kumandasını çok verimli ve kolay bir hale getiriyor.
Ekipmanlarının havuzluk çevresindeki düzenli yerleşimi, iki
kişilik bir ekip tarafından yelkenlerin kumanda edilebilmesine
olanak sağlıyor. Ana kamarası isteğe bağlı baş ya da kıç tarafa
yerleştirilebilen semi-custom teknede üç farklı yerleşimde bir
master, iki konuk ve bir mürettebat kamarası bulunuyor.
www.sirenamarine.com.tr

1.139.000 EURO
Tasarımı J&J Design ile Garroni Design’a ait 19,02
metre boyundaki Prestige 630, Fransız Jeanneau’nun
Prestige motoryat serisinin en yeni modeli. 630,
markanın amiral gemileri 750, 680 ve 620’nın tasarım
geleneğini sürdürüyor. İkiz Volvo IPS 950 motorla
tekne; 24 knot seyir, 30 knot maksiumum hıza ulaşıyor.
Bir master süit, iki misafir ve bir mürettebat kamarasıyla
tasarlanan iç mekânlar geniş cam cepheleri,
dekorasyonda kullanılan açık dokular sayesinden
ferahlatıcı bir his veriyor.
www.karina.com.tr
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www.yachtturkiye.com

Oceanis Yachts 62

650.000 EURO
Fransız Beneteau’nun, Berret Racoupeau ve
Andreani tasarımı yeni serisi Oceanis Yachts’ın
ilk modeli 62, yenilikçi çizgileri ve geniş
hacmiyle çağa uygun bir tekne. Üç adet çift
kişilik kamarası, açık ve kapalı yemek alanı ve
tam donanımlı kuzinesi, çift dümenli kokpiti ve
denize kolay erişim sağlayan hidrolik sistemle
açılıp kapanan yüzme platformuyla keyif ve
konfor sunuyor. Geçen ay suya inen 19 metre
uzunluğunda, 5,33 metre genişliğindeki Oceanis
Yachts 62, 182 metrekarelik toplam yelken
alanı ve 160 beygirlik Yanmar motoruyla iyi bir
performans sergiliyor.
www.tezmarin.com
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Prestige 630

Beneteau, First,
Oceanis ve
Sense’den sonra
Oceanis Yacht ile
yepyeni bir seri
yarattı.

