


.Sunreef Supreme 68 Dreamliner 2 و
ولـكل واحـد منهـا جـو خـاص وطّلـة مختلفـة. وقـد نظمـت 
للضيـوف رحـالت علـى متنها فـي Kotor Bay وأقامت حفالت 

ليلية أيضًا.
Sunreef 80 7X يمتلـك مسـاحات إقامـة تتجـاوز 300 متـر 
مربـع. وهـو يضـم أربـع كبائـن مـن ضمنهـا جنـاح رائـع للمالـك 

وصالـون واسـع للغاية مع ديكـور متميز مطعم بالتيك والكوارتز 
والمعدن.

Sunreef 60 Gryfalcon جرى إطالقه في العام الحالي 
كيخت للتشارتر. وقد بدأ رحالته في كرواتيا في شهر حزيران/
أمام  الطبخ  في  مهارته  طاقمه  وعرض  الماضي.  يونيو 
الضيوف الذين استمتعوا بالخدمات وكأنهم في رحلة تشارتر.

البحار، ورجال أعمال وشركاء تجاريون، ومالكو يخوت. وقد تعرف 
الجميـع علـى تجربـة فريـدة مميـزة تجمـع بيـن استكشـاف تـراث 
مونتينيغـرو الطبيعـي والثقافـي، واإلبحـار علـى يخـوت فخمـة 

متعددة الهياكل.
يخـوت  ثالثـة  الشـركة  اختـارت  فقـد  المناسـبة  ولهـذه 
 Sunreef 60 Gryfalcon و   Sunreef 80 7X Split هـي: 

بيـن الثالثيـن مـن أيـار واألول من حزيـران الماضيين، 
 Porto مـع  باالشـتراك   Sunreef Yachts أقامـت 
 Montenegro Rendez -Vous أول دورة مـن Montenegro

على البحر األدرياتيكي.
هـذا الحـدث البحـري الجديـد حضرتـه مجموعـة منتقـاة مـن 
الضيوف، من بينهم ممثلون للصحافة الدولية المختصة بعالم 
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البهيـج  الكوكتيـل  ليلـة الجمعـة، اسـتمتع الضيـوف بحفـل 
الذي أقيم عند مسبح قرب نادي اليخوت في بورتو مونتينيغرو 
 Better و   Medus Events و   Antonius Caviar بمشـاركة 

.Sunreef Charter و Half Garage
 Francis Lapp الســيد  أعلــن  بالــزوار  ترحيبــه  وبعــد 
خــالل الحفــل عــن افتتــاح Sunreef Yachts مكتبــًا لهــا فــي 

أمـا Sunreef Supreme 68 Dreamliner 2 يخت شـراعي 
مـزدوج الهيـكل ذو مواصفـات رائعـة. وهـو يحتوي علـى صالون 
وبـرج قيـادة واسـعين، وكاراج خلفـي مسـاحته تفـوق مسـاحة 

الكاراجات المماثلة.
أحـواض  ورئيـس  مؤسـس   Francis Lapp علـق  وقـد 
التـي  األولـى  المـرة  هـي  »هـذه  قائـاًل:   Sunreef Yachts

ننظـم فيهـا حدثـًا مـن هذا النـوع خارج بولنـدا بعدمـا نظمناه في 
السـنوات األربـع األخيـرة في مدينـة غدانسـك البولندية. عندما 
كنـا نفكـر فـي الموقـع اتجـه نظرنـا نحـو مونتينيغـرو علـى الفور. 
فهي من ناحية جوهرة غير مكتشـفة في البحر المتوسـط، ومن 
ناحية أخرى موقع حيوي متصاعد للسـوبر يخت. لقد دهشـنا من 

جمالها وضيافة سكانها«.

Porto Montenegro وأن العمــل قــد بــدأ فيــه خــالل شــهر 
حزيران/يونيو الفائت.

للمزيد من المعلومات ُيرجى االتصال بـ:
karolina@sunreef-yachts.com

artur@sunreef-yachts.com

 Francis Lapp السيد
خالل إلقائه كلمته.

السيد Lapp بعد تسليمه اليخت لمالكه الجديد الذي 
يبدو في الصورة مع عائلته وأفراد الطاقم.

 Sunreef 60 الصحافيون يتناولون الغداء على متن اليخت
.Kotor Bay خالل الرحلة في Gryfalcon

الشيف أمتع الضيوف 
بأطباقه الشهية.

 Sunreef إحدى الرحالت التي نظمتها
في Kotor Bay الخالب.

Sunreef تحتفل بضيوفها في 
.Montenegro Yacht Club

المالك الجديد يدشن يخته.
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أطلقت Sunreef Yachts أخيرًا أول نموذج من يختها الجديد Sunreef 50 الذي 
ينتمي إلى تشكيلتها من اليخوت الشراعية الفخمة الكالسيكية المزدوجة 

 Sunreef 60 و Sunreef 70 و Sunreef 80 :الهيكل التي تضم حتى اليوم
.Sunreef 50 و

إنه يخت مصنوع بكامله وفقًا لمواصفات معينة. وهو يتمتع بمساحات 
إقامة خاصة، وتشغيل سهل وقدرات كبيرة على اإلبحار الكفؤ.

ويلفت النظر فيه تيراس المقدمة وبرج القيادة ومركز القيادة الخلفي، التي 
.Alfresco توفر كلها مساحات مثالية للقاءات وتناول طعام

ويحتوي اليخت على ثالث كبائن جميلة معدة لتلبية حاجات المالك وخططه 
في الرحالت البحرية إلى أنحاء العالم.

ضيوفه ستة أشخاص وطاقمه اثنان.
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