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Türkiye’den ve dünyadan en taze haberler
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Boy: 20,32m (68ft )
En: 6,30m (20ft 7in)
Makineler: Çift 1550hp MAN V12

playlıst
Bu ay Ege’nin tuzlu suyunun tadına
varmış, rüzgârının kokusunu içine
çekmiş okuyucularımıza bir küçük jest
yapalım istedik. Uzonun, cacıkinin,
beyaz peynirli salatanın ve iştah
kabartan zeytinlerin hayalini kurarken
playlistiniz de size gerekli fonu
sağlayacak. Bırakınız, cacıki kimindi, o
türkü kimden devşirildi muhabbetlerini
başkaları yapsın. Siz Ege sularında
kendinizi romantizme bırakın.

Alen 68 hızlı ve güzel
İç ve dış mekanlarda kullanılan
yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken
Alen Yacht’ın yeni amiral gemisi Alen
68, Foster + Partners imzası taşıyor.
Yenilikçi bir teknolojiyle tasarlanan
tekne hem günlük kullanım için hem
de süper yat takip teknesi olarak
uygun özelliklere sahip. Güvertede
rahat bir dolaşım alanı bulunan
teknenin 16 kişilik misafir ağırlama
kapasitesi de var. Teknenin yüzme
platformundan basamaklarla
yükseltilmiş kıç tarafa çıktığınızda
geniş güneşlenme alanı,
havuzluğundaysa oturma grubu ve
yemek masası yer alıyor.
Beyazlatılmış meşe, beyaz deri ve
beyaz onyx kullanılan alt güvertede
iki farklı iç plan seçeneği sunuluyor.
İlk planda baş tarafta gövdeyi dönen
ve gövdeyle bütünleşmiş oturma

1. Gülbahar
Rena Dallia
2. The Depots are on Fire
Evanthia Reboutsika
3. Oi Filoi
Haris Alexiou
4. İstanbul Kasabikosu
Cafe Aman
5. Anixe Anixe
Manolis Mitsias
6. Fragosiriani
George Dalaras

grubunun bulunduğu salon, salonun
ortasında mutfak, vasattaysa geniş
modern mobilyalarla döşenmiş
master kamara bulunuyor. İkinci
plandaysa başta çift kişilik iskelede
tek kişilik misafir kamarası, sancakta
salon, vasattaysa diğer plana göre
ölçülerin korunduğu master kamara

yer alıyor. Kullanılan beyaz gövde
rengi ve çok sayıda tavan led
aydınlatmayla ferah iç mekanlar
hedeflenmiş. Çift 1550hp V12
makineyle donatılan Alen 68 fabrika
verilerine göre seyir halinde 41 kt,
tam yoldaysa 45 kt hıza ulaşıyor.
alenyacht.com

7. Zorba The Greek
Mikis Theodorakis
8. To Minore Tis Avgis
Sotiria Bellou
9. O Pasatempos
Lemonopoulos
10. Tis Amynis Ta Paidia
Rebetiko

Suzuki Türkiye
ikinci sıraya yerleşti
DF20 A
makinelerin
yeni bir yakıt
enjeksiyon
sistemi var.
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Dıştan takma makinelerde iddialı Suzuki
Türkiye, yeni teknoloji kullanılarak, çevre
bilinci ve yakıt verimliliği ön planda
tutularak üretilen DF20 A makinelerin
satışında ABD’den sonra dünya
genelinde ikinci oldu. DF20 A makineler,
daha küçük ve hafif parçalardan oluşan,
yeni bir yakıt enjeksiyon sistemine
sahip. Kolay ve hızlı marş yapma olanağı
bulunan modelde Suzuki Motor
kullanıcılarına yüksek yakıt ekonomisi ve
düşük emisyon değerleri sunuyor.
marine.suziki.com.tr

