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Columbus Yachts
 70متراً

Columbus Sport
Oceanic 70M
يحمل اللمسات السحرية
لـ Studio Vafiadis
ويتوجه  ..للنخبة.

أعلنت

صناعة اليخوت وأنتجنا ثالث مجموعات رائعة هي:

الدف���ع الهجين الجديد من ضمن الخصائص البيئية

ف���ي ( Messinaصقلي���ة) ،وحوض���ان للتصليحات

 ،Vafiadisقبل عرضه���ا يختها الجديد Columbus

The Sport Hybrid – The Explorer – The

العديدة».

والترمي���م في  Maltaواحد للس���فن التجارية وآخر

 Sport Oceanicفي معرض موناكو الماضي.

 Classicوذل���ك تحت العالم���ة التجارية Columbus
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هذه الشركة التي تُ عد إحدى ماركات Palumbo
( Groupتعم���ل ف���ي قط���اع الش���حن من���ذ نصف
ق���رن) تجمع بين الخبرات التقني���ة الرفيعة واألناقة
اإليطالية المعروفة.
يق���ول  Giuseppe Palumboالمدير التنفيذي
ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب

وكان���ت  Palumbo Groupق���د تأسس���ت في

للسوبر يخت ،إضافة إلى حوض للتجديد مخصص

.Yachts

نابولي العام  1967كورش���ة صغيرة للنجارة واللحام

أما  Columbus Sport Oceanicالمذكور فهو
ً
خطا
ثم���رة التعاون مع  Studio Vafiadisويش���كل

للسفن التجارية .واليوم بعد ثالثة أجيال باتت واحدة

في  2008توجهت المجموعة نحو قطاع اليخوت

م���ن أكب���ر المجموع���ات البحرية في البح���ر األبيض

الفخمة وأطلقت أول سوبر يخت العام  2011تمت

المتوس���ط الت���ي تملكها وتديرها العائلة نفس���ها.
ً
حاليا منش���آت ف���ي نابولي مخصصة
وللمجموعة

تس���ميته  .Primaوأطلقت الع���ام  2013أول يخت

ً
ً
ً
موجها للزبائن الجدد .وإس���وة بخط
متط���ورا
جديدا

 Columbus Yachtsف���إن الدراس���ات البيئي���ة كان

للسوبر يخت في .Marseille

من طراز  Sport Hybridتحت اسم .40S Hybrid
ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب
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 Columbus Yachtsأنها وقعت
ً
عق���دا للتع���اون م���ع Studio

للمجموع���ة« :لق���د نقلن���ا خبراتنا في الش���حن إلى

له���ا تأثي���ر مهم ف���ي التصميم .وه���و يحمل نظام

لصن���ع وترمي���م الس���وبر يخ���ت ،وح���وض تج���اري
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ً
حاليا ثالثة سوبر يخت وستسلم
 Columbus Yachtتصنع
اثنين منها العام الحالي
ويضم القس���م الجديد للبناء الواقع في ميناء
نابولي التجاري ثالث صاالت مغطاة .وهناك خطط
لتطويره.
ً
وللحوض خط ساحلي طوله  840مترا ورافعتان
ً
طن���ا) وس���ت رافع���ات
ضخمت���ان ( 7أطن���ان و 12

ومضيئة.
وم���ن ميزات���ه ال���ـ  Beach Club / Spaالمتطور
الذي يواجه منصة السباحة الكبيرة ،ويتم الوصول
إلي���ه من ردهة على الطبقة الرئيس���ية .وكذلك برج

ً
طن���ا حت���ى  700طن) .المراس���ي
تلس���كوبية (20

القي���ادة المناس���ب لالس���ترخاء واالحتف���ال وذل���ك

مجهزة بكل الخدمات الساحلية الضرورية.

بوجود جاكوزي وفرش شمسية إضافة إلى مساحة

وقد حصلت الش���ركة على ش���هادة ISO 9001

للجلوس وتناول الطعام يخدمها بار كامل.

من���ذ الع���ام  1998وبعده���ا  ISO 14000منذ العام

ف���ي الداخ���ل صالون���ان كبي���ران عل���ى الطبقة

 .2005وهي ملتزمة بمعيار .OHSAS 18001
ً
حاليا ثالثة س���وبر
وتصنع Columbus Yachts

الرئيس���ية والطبقة العليا حافالن بالزجاج مما يؤمن

ّ
تس���لم اثنين منها في العام الحالي
يخت ،على أن
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مساحاته الخارجية واسعة وأقسامه الداخلية فخمة

مشاهد رائعة.
كبائن الضيوف ست :أربع على الطبقة الرئيسية

 2015والثالث في .2016

وخامس���ة للمال���ك ف���ي مقدمتها وسادس���ة في

يخت���ا الع���ام الحالي هم���ا ثاني يخت م���ن طراز
ً
مت���را) ويخ���ت
40( Columbus Sport Hybrid

مقدمة الطبقة العليا مخصصة لكبار الضيوف.

ً
مترا.
كالسيكي مزاح بالكامل بطول 57

على الطبقة الس���فلية مس���احات تقنية ومكان
للقارب وغرفة المحركات] .

وتج���در اإلش���ارة إل���ى أن Columbus Sport
 Oceanicيلب���ي حاج���ات المالكي���ن العصريي���ن:
ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب

www.columbusyachts.it

