
 Imperial لــو لم يكنلــو لم يكن ســوبر يخت فخمًا كفــؤاً آمنــًا .. لما اختارتــه
Yachts للتشارتر.

بطوله البالغ 136 متراً )446 قدمًا و 19 إنشًا( ومواصفاته المطابقة 
لمتطلبات رحالت التشــارتر المثالية، بات Flying Fox »مودياًل« حديثًا 
لليخوت الطامحة لدخول عالم التشــارتر الذي يشــهد رواجًا عامًا بعد 

عام.

هــذا اليخت الراقــي الذي أعطى تحديــداً جديداً ليخت التشــارتر 
الناجــح المصنــوع بمعايير جديــدة، اختــار Imperial لتكــون وكيله 

األساسي الحصري في تنظيم تلك الرحالت التي يحلم بها كثيرون.
شكله الخارجي االستثنائي المكور، الذي يستند إىل هيكله الرمادي 

الذي صممه Espen Oino، جعل منه قطعة بحرية فريدة.
وبعرضــه البالــغ 22,5 متــراً والتزامــه بمتطلبــات PYC فأنه يوفر 

مســاحات إقامة مريحة مع تصميم مميز للداخــل والخارج. وهو قادر 
عىل حمل 36 شــخصًا من بينهم 25 ضيفًا خصصت لهم 11 كابينة لها 
تيراساتها الخاصة المطلة عىل البحر. كما أنه يمكن إضافة كبائن أخرى 

للموظفين عند الطلب.
 Mark صممهــا  التــي  العصريــة  الداخليــة  باألماكــن  وإســوة 
 Espen فأن المســاحات الخارجية التــي كانت من إبداع ،Berryman

Oino ال تقــل رقيًا وراحة. منها مثاًل المســبح البالــغ طوله 12 متراً عىل 
الطبقة الرئيســية والذي شــكل تحديًا تكنولوجيًا صعبــًا عند تصميمه 
بســبب وضعيته، وقد يكون أول مســبح بهذا الحجم عىل هذه الطبقة 

في سوبر يخت بهذا التصنيف.
وفي كل مكان عىل المتن، نجد أن االبتكار في األشــكال إضافة إىل 
الراحة العليا، هما العنصران األساسيان. من منصة السباحة العريضة 

FLYING FOX
 »ملك جمال« التشارتر

موديل رفيع فاخر مزروع بأشجار حقيقية
Imperial بات بأيدي ..
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إىل طبقــة الروف، تطغى الحداثة والجــودة الرفيعة عىل كل التجهيزات 
والتشطيبات.

ــر المتعــارف عليهــا  ولقــد صنــع Flying Fox وفــق أعــىل المعايي
فــي األســواق البحريــة. المســاحات الداخليــة مرتفعــة الســقوف. 
الحياديــة  الدافئــة  واأللــوان  الديكــورات  تعــززه  الهــادئ  وجوهــا 

الطبيعيــة.

أمــا المفروشــات واألرضيات فقــد صنعت من أخشــاب البامبو 
والتيك والســنديان التــي ترفع من درجة أناقته، هــذا إضافة إىل أحجار 

Travertine والجلود الثمينة في كل األماكن.
ويلفــت النظر أن كل عناصر التصميم مطعمة بلمســات خضراء: 
أشــجار ونباتات حقيقية موزعة في ســائر األرجاء إلحضــار الطبيعة إىل 

الداخل.

الطبقة الرئيســية مزودة بعشــر كبائن أنيقة رحبة لكبار الضيوف، 
لهــا حماماتهــا الخاصة. الســاللم اللولبية والمصعــد الخاص تخدم 
كل الطبقــات .. حتى برج القيادة. أما الصالون الرحب فهو مقســم إىل 

طبقتين ويضم مدفأة خشبية وطاولة طعام جميلة لـ 22 شخصًا.
 D-box وال ننســى أن نذكــر الســينما العصرية المــزودة بمقاعد

ونظام صوتي متطور.

ويمكن للضيوف األساســيين أن يســتمتعوا بمســاحة منفصلة 
عــىل الطبقة العلوية، توفر لهم أوقاتًا ممتعة. من المتن الخلفي المزود 
بشاشة سينما خارجية جذابة وصالون وغرفة للمؤتمرات، إىل المنطقة 
الخاصــة المصممــة بعناية والتــي تتميز بأناقــة عالية، وتضــم مكتبًا 
خاصًا وحمامين وغرفتين للتزين )له ولها( وغرفة رئيســية لها صالونها 
وأشــجارها ومدفأتها ونافذتها التي تفتــح عىل الجاكوزي الخاص. وهنا 

إنه سوبر يخت فريد من نوعه، يقترب 
من كونه منتجعًا بحريًا متكاماًل يوفر 

للجميع ما يطلبونه .. عىل الفور
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نجــد ضمن المنطقــة الخاصــة Beauty Centre يوفــر الخصوصية 
واالسترخاء.

والمشــاهد البانورامية التي يوفرها اليخت ال توجد إال في قلة من 
اليخوت المشابهة. صالون المراقبة بنوفذه الدائرية يضمن جواً مميزاً، 

مع الجاكوزي. متن الروف ال يقل جاذبية.

136 متراً x 22,5 متراً مزدحمة 
بما يرضي كل حواس الضيوف 

ويجلب لهم السعادة واالنشراح 
والصحة والراحة العليا
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وبالنســبة للطاقــم فهــو ال يقــل عــن 54 محترفــًا فــي مختلف 
االختصاصات، من بينهم أبطال أولمبيون أيضًا.

وعــىل صعيد عاشــقي الرياضات المائيــة فأن هــذا اليخت مزود 
بمســتودع لمعــدات الغــوص يضــم أحدث األجهــزة الموجــودة في 
األسواق مع مدربين محترفين، إضافة إىل مجموعة واسعة من األلعاب 
المائية المتنوعة. ومنها مثاًل الجت ســكي Sea Doo الكالســيكية والـ 
Seabobs و Zapata Flyboard and Hoverboard. وتسعة قوارب 
من بينهــا واحد ليمو فخم بمواصفات خاصة طولــه 12,5 متراً، وقارب 
ليمو مكشــوف فخم طوله 11 متراً وقارب للنزول عىل الشاطئ بطول 9 

أمتار و Super Air Nautique Coastal بطول 8,5 أمتار.
وبالطبع كل هذه المعدات الرياضية تضمن للضيف رحلة تشــارتر 

ال تنسى.
 Spa هناك الـ Flying Fox ومن نقاط الجذب األساسية عىل متن
المقسمة عىل مستويين بمســاحة 400 متر مربع التي تحتوي عىل كل 

ما تتطلبه هذه المنطقة الواسعة من معدات وعالجات وأخصائيين.
وعىل الطبقة الرئيســية نجد Sea Lounge وجاكوزي كبيراً وممراً 
مباشــراً إىل البحر عبر مركز الغوص إضافة إىل الســونا والحمام التركي 
والـ Cryo Sauna التي يشرف عليها أخصائيون في العالجات والحفاظ 

عىل العافية.
وكمــا ذكرنا عىل برج القيادة هناك الـــ Beauty Centre مع غرف 
المساج ومركز التمارين الرياضية الكامل التجهيز والمدربين الخاصين. 
وقد تكون هذه المنطقة أهم مكان لالســترخاء وممارسة الرياضة عىل 

المتن.
وعىل صعيــد األطعمة فأن اليخت يضم عدداً مــن الطهاة األكفاء 
الذين يتولون شؤون المطبخ الحديث المجهز بكل ما يحتاجونه لتقديم 

مختلف األطباق التي يطلبها الضيوف.
 Teppanyaki وال ننســى أن مؤخــرة القيادة تضم جهازاً للشــواء

وفرنًا وباربكيو وغيرها.
وبالطبع، هذا الســوبر يخت الحديث يضم مهبط هليكوبتر يحمل 

شهادة رسمية.
www.imperial-yachts.com

Flying Fox

Lurssen :الصانع

السنة: 2019

Mark Berryman :المصمم الداخلي

Espen Oino :المصمم الخارجي

الطول اإلجمالي: 136 مترًا

العرض: 22,5 مترًا

الغاطس: 5,1 أمتار

سرعة اإلبحار: 17 عقدة

الضيوف: 25

الكبائن: 11 )واحدة رئيسية و 10 للضيوف(

الطاقم: 54

 – Spa – أماكن التسلية: جاكوزي – مسبح – مركز للتمارين الرياضية

جت سكي – سينما – Seaboobs – منصة شاطئية

بعض األنظمة والمزايا والخدمات: نظام للسالمة واألمان والمراقبة – 

نظام للموسيقى والفيديو مع مكتبة كبيرة لألفالم البريطانية والروسية 

– سينما مقاعدها D-box – مركز خارجي للطبخ عىل متن برج القيادة 

يضم جهازًا للشواء وفرنًا للبيتزا و Teppanyaki – Spa مساحته 400 

متر مربع من طابقين يضم أرقى العالجات المتوفرة )ومنها جاكوزي 

وسونا وحمام تركي و Cryo Sauna( مع أخصائيين في العالج – مركز 

للغوص كامل التجهيز مع مدربين محترفين – مسبح 12 مترًا.

 Compass Limousine القوارب: مجموعة واسعة من بينها قارب

 Compass مترًا – قارب Windy Limousine 11,80 – 12,50 مترًا

للشغل بطول 10,50 أمتار– قارب رياضي بطول 9,50 أمتار – قارب 

رياضي Super Air Nautic بطول 8,30 أمتار – قاربا Pascoe بطول 

6,80 أمتار.

 1xGTX260 Jetski – 3xGTX300 Jetski – 4xF5S :األلعاب المائية

Seaboobs – كاياك – ألعاب مفتوحة – قوارب منفوخة – ألواح 

 4xPoseidon Seven – للتزلج عىل المياه – 10 أجهزة للغوص

Rebreathers

 حتى األلعاب المائية المتنوعة 
تغري بالنزول إىل المياه .. أو الشاطئ 

لمن لم يجربها قبل اليوم
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