Öne Çıkanlar

İlk kez geçen ocak ayında
Phuket RendezVous’da
karşımıza çıkan Sunreef 82
Double Deck Houbara’ya
yakından bakıyoruz.

İlk Randevu
Zarif ama gösterişli bir gövdeye,
kusursuz performans kabiliyetine, son
teknolojiyle hazırlanan bir sisteme ve
kişiselleştirilebilen iç tasarıma sahip
olan ve Sunreef Yachts’ın (sunreef-yachts.
com) elinden çıkan Sunreef 82 Double
Deck Houbara, sahil kenarına konuşlanan
otel ya da plajlardan farksız bir konfor
anlayışı sunuyor. 25 metre uzunluğunda
ve 34,1 metre genişliğindeki Sunreef 82
DD’nin en önemli yanı performansından
ödün vermeden tasarlanan gövdesi. İki
katlı yatın ön tarafında oldukça ferah
bir kamara bulunuyor. Bir salon gibi
dekore edebileceğiniz bu mekâna, sekiz
kişilik yemek masası ya da bir orta sehpa
yerleştirebilirsiniz, sessizlikte yol alırken
okuyacağınız kitapları dekoratif bir şekilde
bu sehpa üzerine dizebilirsiniz. Aynı katta
en az kamara kadar görkemli olan kaptan
köşkü de yer alıyor. Yedi arkadaşınızla
beraber tatile çıkmak için ideal olan bu
yatta, yat sahibinin kamarası dışında,
bir VIP süit ve dilerseniz bir Pullman
yatakla üç kişiliğe dönüştürebileceğiniz
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Tatile çıkmak için ideal olan bu yatta, yat sahibinin
kamarası dışında, bir VIP süit ve dilerseniz bir
Pullman yatakla üç kişiliğe dönüştürebileceğiniz
ayrı bir kamara daha bulunuyor.

ayrı bir kamara daha bulunuyor. Aynı
zamanda kaptan ve yatın sahibine yardım
edebilecek iki mürettebat için de yer
mevcut.
Bu mükemmel eserin sahibi sizseniz
aslında oldukça şanslısınız. Zira
kamaranız yatın iki katına da yayılıyor.
Size özel banyo, tavandan yere kadar
uzanan dolaplar ve de jakuzi oda içinde
ihtiyacınız olan tüm konforu sunuyor.
Peki, su sporlarından hoşlanır mısınız?
Ya da sakin geçecek yolculuğunuza biraz
heyecan katmaya var mısınız? O halde
dalış takımlarının ve güvertenin altında
gizli olan bir jet skinin sizi beklediğini
belirtmekte fayda var. Yatın iç tasarımı
ise tamamıyla size ait. Dilerseniz
demirleyeceğiniz bir koyun bulunduğu
ülkenin kültüründen ilham alarak
tasarlatabilir ya da konforunuzu gözetecek
bir dekorasyonla kişiselleştirebilirsiniz.
Unutmadan! Bu süperyatı daha
yakından tanımak isterseniz 12–15
Nisan’da Singapur’daki Yachts Show’u da
ziyaret edebilirsiniz. - A.T.
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