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«أكبر» مارينا في إيطاليا
ً
ً
مترا
يخوتا طولها 140
تستضيف
وتضم  1108مرسى
 100منها للسوبر يخت
تمثـل  Porto Mirabelloواحـدة مـن أبـرز المارينـا

واألمن مضمون على مدار الساعة بوجود  90فيديو/كاميرا

المهمـة فـي ( Liguria at la Speziaإيطاليـا) قـرب

متطـورة مـن الجيـل الجديـد ومحطتيـن للتـزود بالوقـود ومهبـط

 Portofinoو  Portovenereو .Cinque Terre

ً
متـرا يتيـح
هـذه المارينـا محميـة بكاسـر لألمـواج بطـول 620

ليخوت االستجمام أن تصلها خالل  300يوم كل عام.
وهـي توفـر بيئة فخمة تقدم للزبائن أقصـى درجات الراحة.
وقـد صممـت بصفة خاصة كي تحتضن اليخوت السـوبر الكبيرة

ً
متـرا ،علـى شـهادة  ISPSوهـي مختصـر لعبـارة
إلـى 130
.International Ship and Port Facilities Security Code
وهذه شهادة ال يملكها إال القليل من المارينا في إيطاليا.

بمـا تحتاجـه مـن تجهيـزات للرسـو .وهنـاك مسـاحة خاصـة للميغا
يخـت مـزودة ببوابـات آمنـة وبطاقـات دخـول خاصـة و Gulf of

طويلـة ومزعجـة ومضجـرة لكنهـا فـي هـذه المارينـا غيـر ذلـك،

 – Poetsتيـراس مـع باربكيـو ،يتم تموينها مباشـرة من منشـآت

ألنهـا تقـع وسـط العديـد مـن المواقـع السـياحية والرياضيـة

الرسو والخزن.

والمخصصـة للتسـلية والمتعـة .وعلـى بعـد كيلومتـرات قليلـة

كفؤ..
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ً
يخوتـا تصـل
هـذا وقـد حـازت هـذه المارينـا التـي تسـتقبل

فـي العـادة تكون إقامة األطقـم والقباطنة ،في المرافئ،

كما أن الرسو مضمون طوال العام ويجري بمساعدة فريق
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هليكوبتر.

منهـا مـن الممكـن ممارسـة أي رياضـة وسـط الطبيعـة وجمـال
.Cinque Terre
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مراكز  80بالمئة من األحواض اإليطالية
ً
ميال من هذه
المهمة تقع على بعد 22
المارينا المتطورة

وال ننسى أن الـ  Conciergeبتصرفك على الدوام ويمكنه
أن يملأ وقـت فراغـك :التجديف – الكاياك – سـباقات القوارب،
ً
دليلا يرافقك في تجربة شـيقة هـي رحلة في نهر،
أو يحجـز لـك
أو ركوب الخيل ،وقضاء النهار بين الـ  18حفرة.
 Mirabelloالمرتبـط بــ  La Speziaبواسـطة جسـر .وهـو مـكان

ً
ً
ً
ً
جديدا للعناية
ومركزا
كبيرا،
متجرا
رائع لالستمتاع إذ أنه يضم 30

ً
ً
ً
متنوعـا ،مـع
مطعمـا
ومركـزا للتماريـن الرياضيـة ،و 11
بالصحـة،
مقاه ومجهزين وموردين للقطاع البحري ووسطاء يخوت.

أمـر آخـر هـو أن  80بالمئـة مـن غالبيـة األحـواض اإليطاليـة

ً
ً
ميلا
المهمـة ،أقامـت مراكزهـا األساسـية علـى بعـد 22
بحريـا
فقـط مـن هـذه المارينـا  ..فـي منطقـة اليخـوت ،قلـب صناعـة
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ً
أيضا.
إلى المطارات الدولية األساسية والمطارات الخاصة
ومن خصائص هذه المارينا نذكر:
	–الموقع الجغرافي:

وعلى بعد قليل من البحر ،هناك مركز التسوق في Porto
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كمـا أن الموقـع الجغرافـي لهـذه المارينـا يتيـح لـك أن تصـل

– –44° 05'. 803 N – 09° 49'. 989 E
	–عدد المراسـي 407 :لليخوت الكبيرة و  700لليخوت األصغر
ً
حجمـا .ومـن بيـن هـذه المراسـي  50لليخـوت األكبـر مـن 30
ً
ً
مترا.
مترا ،و  17للسوبر يخت بين  60و 140

ً
مترا
	–الطول140 :
	–الغاطس 9 :أمتار

ً
مترا
	–عرض المدخل40 :
	–لالسـتفادة مـن فـرص االسـتثمار فـي Porto Mirabello

ً
ً
قياسـيا .وهـذه
رقمـا
السـوبر يخـت التـي سـجلت فيهـا إيطاليـا

يرجى االتصال بالسيدة Marina Tagi

فرصـة مهمـة للذيـن يفتشـون عـن مسـاعدة تقنيـة ليختهـم مـن

Mob: +34 645 782 225

الحوض األم.

Email: mthartconsulting@protonmail.com
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