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‘E’ CHARTER 

E, a new environmentally conscious charter yacht designed in partnership with Sunreef Yachts, was 
launched at Cannes Yachting Festival.

”إي“ هي مركبة مائّية صديقة للبيئة قابلة للتأجير تّم تصميمها بالّتعاون مع سنريف لليخوت، وها 
هي تظهر للعيان للمرة ا�ولى في مهرجان كان لليخوت.

”إي“ في أّول عرض
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أّول مركبة سنريف 60 في العالم مع نظام الّدفع الكهربائي 
عالي القّوة هي مركبة كاتاماران رائدة بطول 60 قدم صديقة 

للبيئة، تسمح للّضيوف باالستمتاع بتجربة ا�بحار الفاخر ضمن 
مناخ آمن سعيدين بكونهم ال يؤّثرون سلب� على البحار 

والمحيطات على قدر ا�مكان.
بدأ مؤسسوا ”إي“ برؤيا تقوم على تغيير شكل صناعة ا�بحار 

وبعث ا�لهام نحو الّتغيير من أجل حماية المحيطات. هذا 
الّشغف تجاه المحيطات، مجتمع� مع روح ريادّية وانبهار فائق 
بالّتكنولوجيا الحديثة، أوصلتهم إلى تصميم ”إي“. من أجل 

تحويل هذه الرؤيا إلى حقيقة، دخل مؤسسوا ”إي“ في شراكة 
مع سنريف لليخوت إلى جانب بعض من أبرز العقول والعالمات 
الّتجارّية في مجاالت الّتكنولوجيا، أسلوب الحياة، الحياة البحرّية، 

واالستكشاف، مطّورين منتجّا فريد� من نوعه، أّول مركبة 
كاتاماران فاخرة صديقة للبيئة تسمح لضيوفها با�بحار في 

هدوء تمام.
أحد المشاركين في خلق هذا المشروع، توماس بيكاريك، قال: 

”كنا نحلم با�بحار في سكون، أن نحصد قّوة الّشمس، البحر، 
والّريح من أجل خلق تجربة إبحار ثورّية مستدامة ضمن إطار من 

الفخامة الحقيقّية.
إّنه أكثر من مجّرد يخت ميكانيكي، نريد أن تصبح ”إي“ قوة 

تغيير، ملهمة للّضيوف ولمجتمع اليخوت العريض“

www.esupercat.com
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  he world’s �rst �unreef  �� 
with a high-powered electric 
propulsion system is a 
pioneering ��ft eco-catamaran 
that allows its guests to enjoy 
a luxurious sailing experience 
safe in the knowledge they are 
making as minimal impact on 
the oceans as possible. 
�’s founders set out with 

a vision to change the face of  the yachting 
industry and inspire change in order to protect 
the oceans. �his passion for the ocean� combined 
with an entrepreneurial spirit and a fascination 
with cutting-edge technology led them to design 
�. �o achieve this vision� they partnered with 
�unreef  �achts along with some of  world’s most 
prestigious minds and brands across the marine� 
technology� lifestyle and exploration sectors� 
developing a one-of-a-kind product� the �rst 
luxury eco-catamaran that allows its guests to �sail 
in silence’. 
�roject co-creator �omas� �iekarec said� ��e had 
a dream to sail in silence� to harness the power of 
the sun� sea and wind to create a truly sustainable 
and innovative yachting experience that still affords 
our guests the luxuries associated with a charter 
holiday. 
��uch more than an electric yacht� we want � to 
be a force for change� inspiring our guests and the 
wider yachting community to be more responsible� 
with the legacy of  preserving our precious oceans 
for generations to come�� he added.

www.esupercat.com
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Following her sea trials in the Baltic Sea, the Sunreef 80 
GIJA was recently successfully delivered at the Gdansk 

Shipyard in Poland. 

لقد تّم إنزال أّول وحدة من الّطراز الجديد من مجموعة بالنينغ من كستوم الين 
في المياه الّزرقاء في فناء مجموعة فيريتي للسوبر يخت في أنكونا.

سنريف 80 غيجا 

HADAG YACHTS

SUNREEF 80 GIJA
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This ��ft luxury craft belongs to the shipyard’s 
new range of  sailing catamarans and is intended 
exclusively for private navigation. 
���A’ vast main saloon features a cosy lounging 
area to starboard� a dining space to portside 
and a central kitchen island with a wine-cooler 
and retractable T�. To the bow� the saloon gives 
access to the generous forward terrace. Towards 
the aft� the sliding door opens onto the cockpit� 
offering alfresco dining space� a wet bar and also 
a multifunctional aft platform. 
�own in the hulls� ���A sleeps up to six guests 
in supreme comfort thanks to a smart three-
cabin layout. The yacht’s starboard hull houses 
the opulent master suite with a king-si�e bed� 
a sofa� desk� dressing corner and an elegant 
bathroom clad in light grey �uart�. �urther to 
the bow� the guest cabin features a double bed� 
plenty of  storage and a big bathroom. Another 
identically set up cabin is found in the port 
hull along with the yacht’s two galleys and crew 
�uarters. 
�esigned for daytime lounging and dining� 
���A’s �ybridge offers immense living space 
with large sunbeds� a ��� bar� a large height-
adjustable table and free-standing furniture.
The latest in the �unreef  �� series� which saw 
another delivery� �aya� before the end of  last 
year� boasts desirable outdoor areas elsewhere. 
�p top� for instance� the �ying bridge beckons 
with big sunbeds. There’s no need to go below 
for meals� either� due to a barbecue here. �ack 
on the main deck� meanwhile� the saloon yields 
access to a foredeck terrace� between the hulls.
�peaking of  the hulls� all staterooms� including 
the master� are contained within them. �ija 
has a three-stateroom con�guration� with the 
master and one guest stateroom to starboard. 
�ven though the two guest cabins are separate� 
they’re identical in si�e and design. The light 
greys characteri�ing the common areas above 
characteri�e the master� too� especially the en 
suite bath. �old purples mix in as well.
�nterestingly� �ija has a slightly larger mainsail 
than other �unreef  �� deliveries. �t’s more than 
����� s�uare feet ���� s�uare meters�.

www.sunreef-yachts.com
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بعد تجاربها في البحار وتحديد� في بحر البلطيق، تّم تسليم 
سنريف 80 غيجا بنجاح وذلك في فناء الّسفن غدانسك في 

بولندا.
هذا وتعتبر هذه المركبة الفاخرة ذات الّثمانين قدم� واحدة من 

ضمن المجموعة الجديدة لفناء الّسفن من فئة مراكب كاتاماران 
(طوف) الّشراعّية والتي تهدف حصرّي� إلى تقديم الخصوصّية 

الّتاّمة خالل المالحة. 
تحتوي غيجا على منطقة معيشة واسعة تحتوي على منطقة 

استرخاء حميمة عند الميمنة، منطقة طعام عند الميسرة، 
وجزيرة مطبخ وسطّية مجّهزة بمبّرد للّنبيذ وتلفاز قابل 

للّتحريك. في المقّدمة، يعطي الّصالون إمكانّية الوصول إلى 
التّراس الخلفي الّرحب. باّتجاه الخلف، ينفتح الباب القابل لالنزالق 
على قمرة القيادة، كاشف� عن منطقة طعام خارجّية جميلة، بار، 

ومنّصة خلفّية متعّددة االستعماالت.
داخل البدن، تستطيع غيجا استيعاب سّتة ضيوف في راحة تاّمة 

بفضل مخّطط ذكي يتضّمن ثالثة قمرات. تستضيف ميمنة 
البدن الجناح الّرئيسي المبهج المجّهز بسرير مزدوج من مقاس 

كينغ، كنبة كبيرة، مكتب، زاوية لتبديل المالبس، وحّمام أنيق 
بلون الكوارتز الّرمادي الفاتح. نمضي قدم� في المقّدمة، قمرة 

الّضيوف تحتوي على سرير مزدوج، الكثير من مساحات الّتخزين، 
وحّمام كبير. هذا وتوجد قمرة أخرى مشابهة تمام� في ميسرة 

البدن بالقرب من المطبخ والقسم الخاص بطاقم الّتشغبل.
أّما ”الفاليبريدج“ أو الّسطح المعّلق الخاص بغيجا، فلقد صّمم 

خّصيص� من أجل االستمتاع باالسترخاء وتجربة طعام ممّيزة 
خالل الّنهار بما يقّدمه من مساحة مهولة للمعيشة مع أّسرة 

شمسّية كبيرة، بار خاص بالّشواء، طاولة كبيرة ارتفاعها قابل 
للّتعديل، ومفروشات حّرة (غير مثّبتة با�رضّية).

آخر ا�صدارات من مجموعة سنريف 80، والذي شهد عملّية 
تسليم أخرى، ”غايا“، قبل نهاية الّسنة الماضية، يقّدم بدوره 

مناطق خارجّية جّذابة. على سبيل المثال، يقّدم الّسطح المعّلق 
أسّرة شمسّية كبيرة. لن يضطر المالك وضيوفه إلى الّنزول من 

أجل الحصول على الّطعام مع توّفر منطقة الّشواء البديعة. 
وبالعودة إلى الّسطح الّرئيسي، يلج الّضيوف عبر الّصالون إلى 

تيراس جميل يقّدم مناظر ال مثيل لها.
كّل غرف ا�قامة متواجدة في البدن، بما فيها الغرفة الّرئيسّية، 

إذ تقّدم غيجا تقسيم� يتضّمن ثالثة غرف ل�قامة. وبالّرغم من أن 
الغرفتين الخاّصتين بالّضيوف منفصلتين إال أّنهما متطابقتين 

تمام� من حيث الحجم والّتصميم. الّرمادي الفاتح يسيطر على 
المناطق العاّمة كما يشّكل ركيزة الّتصميم الّداخلي للغرفة 

الّرئيسّية، وخاّصة الحّمام. هذا ويتداخل الّلون البنفسجي 
الجريء مع الّرمادي أحيان�.

وأخير�، وعلى غير المعتاد، تتمّتع غيجا بشراع رئيسي أكبر من 
أّي مركبة أخرى من سنريف إذ تبلغ مساحته 2,292  قدم مرّبع.

www.sunreef-yachts.com


