Turquoise 74M
ً
73,6مترا
الطول اإلجمالي:
ً
مترا
العرض14,2 :
الغاطس 4,05 :أمتار
الوزن اإلجماليً 1558 :
طنا
مادة الصنع :البدن من الفوالذ والبنية الفوقية من
األلمنيوم

التصميم الخارجيA. Vallicelli Yacht Design :
التصميم الداخليKen Freivokh Design :
المهندس البحريTurquoise Yachts :
أماكن اإلقامة :جناح للمالك مع متن خاص وجاكوزي 6 +

كبائن للضيوف  +صالون وغرفة للطعام  +صالون

علوي مع بار  + Beach Club +غرفة للمساج +

غرفة للبخار  +مركز للتمارين الرياضية في الداخل

والخارج  +مسبح  7أمتار  +مصعد من الكاراج إلى
الطبقة الشمسية

الطاقم :كابينة للقبطان  6 +كبائن مزدوجة للطاقم 4 +
كبائن منفردة للطاقم

القوارب واأللعاب :قارب ليموزين بطول  10أمتار +

قارب للضيوف  8أمتار  +قارب إنقاذ  +جت سكي
 +ألواح للتزلج على المياه

 Turquoiseتنجز

ً
مترا) الذي جرى
بعد 47( Razan
تسليمه لصاحبه قبل أشهر ،فإنها

ً
ً
استثنائيا
يختا

ً
مترا
تستكمل بناء يخت بطول 77

صممته  H2على أن يجري تسليمه في

طوله ً 74
مترا

بداية صيف العام المقبل .2018

ً
مترا من المتوقع
والثالث وطوله 74

وخصائصه

تسليمه في نهاية العام .2019

كالسيكية حديثة

2

التصميم على األناقة الكالسيكية.

بكامل عرضه ،يفتح على منصة السباحة

ً
دمجا
والهدف هو إيجاد تصميم يؤمن

ً
كامال بين الطبقات والمساحات الداخلية

( Yacht Designالخارج) و Ken Freivokh

اللوبي المركزي مرتبط ببهو متعدد

ويضم بابين إلى الجانبين يفتحان ليتحوال
إلى منصتين ممتدتين إلى البحر.
وهناك كاراج لقارب له باب كبير مما
يسمح بإيواء قارب ليموزين بطول 9,6
أمتار إضافة إلى قارب للضيوف متعدد

الطبقات في وسطه ّ
سلم لولبي.

االستخدامات .هذا إضافة إلى قارب

الطبيعي إلى الصالونات وغرفة الطعام

الداخل مضيء ومرحب ومتوازن .المواد

للطاقم ولإلنقاذ إلى األمام مع مساحة

وكبائن الضيوف .جناح المالك على

المستخدمة منتقاة بعناية من األخشاب

ألكثر من جت سكي واحدة.

الطبقة العلوية محاط بالنوافذ ومطل

والرخام والغرانيت والزجاج والجلود

على مساحة جلوس خارجية خاصة من

وغيرها.

وال ننسى أن نذكر مهبط الهليكوبتر
العامل بكبسة زر ،الموجود في مقدمة

الصالونات تتمتع بمشاهد بانورامية

الطبقة العلوية ،الذي ندخل منه مباشرة

وهي تتصل بمتون خلفية مثالية

إلى المساحة الخارجية الخاصة بالمالك

المستطيلة على الطبقة الرئيسية ،في

للجلوس وتناول الطعام إضافة إلى

المزودة بطاولة للطعام ووسائد

المنطقة التي تحتل كامل عرض الهيكل،

المسبح .وكبائن الضيوف الـ  12تتسم

لالسترخاء تحت الشمس وجاكوزي.

ويلفت النظر هنا النوافذ

theworldofyachts.com

يقول « :Ken Freivokhيركز

وهذا اليخت يتميز بـ Beach Club

خطوط اليخت».

ضمنها شرفتان.

www.turquoiseyachts.com

لكبار الضيوف.

لتتحول إلى صالونات خاصة.

تصميمه مشترك بين A. Vallicelli

النوافذ الكبيرة تدخل الضوء

ً
واحدا تلو اآلخر.
في إنجاز مشاريعها

ً
ً
خاصا
شعورا
نوافذ جناح المالك لتعطي

األجنحة تفتح على بعضها عند الضرورة

األساسية .كل التفاصيل تعزز استمرارية

( Design Teamالداخل).

ما زالت  Turquoise Yachtsمنغمسة

إذ أنها ذات هندسة مميزة مختلفة عن

بالمرونة التامة إلى درجة أن بعض

theworldofyachts.com
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