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Gulf Craft تفاجئنا مجددًا

MAJESTY 140
الداخل والخارج يتنافسان
على إمتاع كل الحواس!



وبما أن تايالند – وخاصة Phuket – نمت مع مرور السنوات 
حتى صارت هدفًا للسوبر يخت، فقد جاء إلى هذا الحدث البحري 
المهـم، الـذي عقـد فـي شـهر كانـون األول/ديسـمبر الماضـي، 
 Royal و Benetti المزيـد مـن المـاركات البحريـة العالميـة مثـل
 Camper & Nicholson و Burgess و Feadship و Huisman

و Northrop & Johnson، التي كانت راعية له أيضًا.
 Kata Rocks الرئيس التنفيذي لـ Richard Pope وقد علق
and Infinite Luxury قائـاًل: »إن KRSR 2017 يفتخـر بجـذب 
أكثـر العالمـات التجاريـة البحرية شـهرة في العالـم، ومن ضمنها 
Feadship و Royal Huisman اللتـان ال تعرضـان منتجاتهما إال 
فـي معرضي موناكو وفـورت لودورديل. وبدعم هذه الماركات 
لمعرضنـا فإنهـا تعزز االهتمام بـ Phuket وتايلند وآسـيا كوجهة 

أساسية للسوبر يخت من أنحاء العالم«.
هذا الحدث استقطب أكثر من 20 يختًا متجاوزًا الدورة السابقة 
 Lady العـام 2016. ومـن بيـن اليخوت البارزة نذكـر: اليخت اآللي
Christine )70 متـرًا( الـذي صنعتـه Feadship حامـاًل تصميمـًا 
خارجيـًا مختلفـًا أبدعـه De Voogt Naval Architects – اليخـت 
 Northern اليخـت اآللـي – Phinsi )52 متـرًا( Zen الشـراعي
 Princess اليخت اآللي – Burgess 51 مترًا( الذي أحضرته( Sun
– Monte Carlo 86 Yachts 32 متـرًا( – يختـان مـن( Sauvage

.Sunseeker Manhattan 66 Grace – 2017 اليخت اآللي
ولكونهـا أحـد رعـاة الحـدث، أقامـت Feadship حفـل عشـاء 
للمالكيـن حضـره مجموعـة مـن مالكي السـوبر يخـت مع ضيوف 
نؤمـن  »نحـن  الشـركة:  Farouk Nefzi مديـر  مميزيـن. وقـال 
بإمكانـات منطقـة آسـيا ولدينـا العديـد مـن الزبائـن اآلسـيويين. 
 KRSR وقـد أقمنـا عالقـات وثيقـة معهـم. وال شـك فـي أن

مالئم لنا تمامًا«.
أما Royal Huisman فقد أقامت بدورها حفل غداء احتفااًل 
الجديـدة "Pura" فـي آسـيا، وهـي عبـارة عـن يخـت  بفكرتهـا 

شراعي بمواصفات خاصة يخفض فترة التسليم للمالك.
وأقامت Benetti و Vista Jet حفل عشاء خاصًا أيضًا.

كمـا أن الفنـان Alexander Lamont المقيـم فـي بانكـوك 
 Contest Yachts صمـم هدايـا أنيقـة لكبـار الضيـوف. وأقامـت
التـي تصنـع يخوتـًا شـراعية بمواصفـات خاصـة حفـل كوكتيـل 

بمناسبة بدء نشاطها في آسيا.
 Northrop & Johnson ومن الشركات اإلقليمية، أحضرت

أسـطولها إلـى المعـرض ورعـت العديـد مـن األنشـطة بحضـور 
ضيوف مميزين.

 Simpson وقام أحد كبار الالعبين المحليين الرئيسيين وهو
 .Sanlorenzo بدعم المعرض بالتعاون مع Marine

ومـن المتوقـع أن يعرضـا يخوتهمـا في دورة العـام الحالي. 
كما أن Le Marine الشـركة المحلية المعروفة في تايلندة هي 
شـريك فـي المعـرض منـذ بدايته قد أحضرت إليـه مجموعة من 
يخوتها. وال ننسى أن نذكر Camper & Nicholson التي باتت 

شريكًا جديدًا.
ويجـدر بالذكـر أن ثالثيـن من مالكي السـوبر يخت والقباطنة 
اجتماعـي  ترفيهـي  ببرنامـج  اسـتمتعوا  الشـخصيات  وكبـار 
توثيـق  هدفهـا  بحريـة  ورحـالت  ومـآدب  حفـالت  ضـم  موسـع 
العالقـات وافتتـاح موسـم التشـارتر فـي جو فخم. وجـرى تكريم 
الضيـوف فـي حفل عشـاء خيـري ضم فقرات منوعـة جذابة، من 
 Tata Young الموسـيقى إلـى المغنـي التايالنـدي المشـهور

واأللعاب النارية فوق بحر Andaman .. وغيرها.
نذكـر:  المعـرض  رافقـت  التـي  األخـرى  األنشـطة  ومـن 
باربكيـو علـى الشـاطئ فـي Surin Phuket – حفـالت كوكتيـل 
 Princess واليخـت اآللـي Northern Sun علـى اليخـت اآللـي
 Northrop & Johnson رحلة عند الغروب أقامتها – Sauvage
علـى متـن اليخـت Zeelander. وقـام الضيـوف بالصعـود إلـى 
 Sea Doo وتجربـة الــ ،Yacht Hop اليخـوت المذكـورة خـالل الــ
خـالل "Big Boys’ Toys" وكذلـك الفقـرة الجديـدة التـي عرفـت 

."King’s Cup Superyacht Experience" باسم
وجـرى االتفـاق علـى عقـد الـدورة الجديـدة مـن هـذا اللقـاء 
السنوي بين السابع والتاسع من ديسمبر/كانون األول المقبل، 

على أن يكون أكثر تطورًا وحضورًا.
ومـن الواضـح أن كثيريـن يقضـون عطالتهـم فـي منتجـع 

.Kata Beach الواقع على الساحل جنوب Kata Rocks
 Best Apartment قـد فـازت بلقـب Kata Rocks وكانـت
 London International Property مـن   in the World

.Awards
كمـا أنـه جـرى اختيارهـا العـام 2016 واحـدة مـن أفضـل 25 
 Readers Choice – فندقـًا فـي جنـوب شـرق آسـيا مـن قبـل
جوائزهـا  رفـع  Awards Conde Nast Travelers 2016 ممـا 

الدولية إلى أكثر من خمسين.

.. بدأ حدثًا بحريًا عاديًا خاصًا لعاشقي اليخوت، في 
Phuket التايالندية، قبل عامين فقط.

 Kata Rocks Superyacht Rendezvous صـار  واليـوم 
 (KRSR(الـذي يسـتضيفه منتجـع Kata Rocks الفخـم، مناسـبة 
بحريـة كبيـرة تجـذب إليهـا مالكـي اليخـوت الحالييـن والمحتمليـن 

في آسيا.
ولكن يجدر بنا أن نسارع للقول بأن حضوره ال يتم إال بدعوة 
خاصـة، ممـا يتيـح للضيوف أن يلتقوا بعضهـم بعضًا في أجواء 
 Kata Rocks منتجـع  فخامـة  وسـط  سـرية،  وجلسـات  خاصـة 
المراكـب  ازدحـام معـارض  عـن  بعيـدًا  الرائعـة،  إقامتـه  وأماكـن 

العادية وسهولة دخول أي كان إليها.
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