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Ταξιδεύουµε στη Γένοβα και στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ναυπηγείου Tankoa Yachts για την πρώτη παγκόσµια 
παρουσίαση του νεότευκτου M/Y Suerte.  
Το event του καλοκαιριού δεν θα µπορούσε να ήταν άλλο από την πρώτη εµφάνιση του νέου megayacht των 69 µέτρων από 
την ιταλική Tankoa Yachts, ένα ναυπηγείο «boutique» όπως αποκαλείται στους σχετικούς κύκλους λόγω των σύγχρονων 
εγκαταστάσεων. Στη Γένοβα, πλησίον του αεροδροµίου και µέτωπο τη θάλασσα, η Tankoa Yachts παρουσίασε τη νέα 
δηµιουργία της για έναν επιφανή και δραστήριο επιχειρηµατία που επιθυµεί να ταξιδεύει µε την οικογένειά του απολαµ-
βάνοντας ανέσεις πεντάστερου ξενοδοχείου. Ταυτόχρονα, οι απαιτήσεις ήταν υψηλότατες αναφορικά µε τον σχεδιασµό, 
τις επιδόσεις, την εξοικονόµηση καυσίµων. Αυτό ήταν και το στοίχηµα που έπρεπε να κερδίσει το ναυπηγείο και η οµάδα 
αρχιτεκτόνων, µηχανικών και επιθεωρητών που ηγήθηκαν του project.

Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ S693 M/Y SUERTE
Από το dry dock του ναυπηγείου, το οποίο είχε µεταµορφωθεί σε µια καλαίσθητη βεράντα και υπό το φως του γεµάτου 
φεγγαριού, οι 500 VIP καλεσµένοι από το επιχειρηµατικό και ναυπηγικό στερέωµα παρακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια 
του νέου σκάφους. Ενα φαντασµαγορικό show µε µπαλαρίνες που ίπτανται και ξεπροβάλλουν ανάλογα µε τον τέµπο της 
ορχήστρας επάνω από τα decks του Suerte.

Η ΟΜΑ∆Α ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ 
Το S693 M/Y Suerte φέρει την υπογραφή του επιφανούς σχεδιαστή Francesco Paszkowski και της οµάδας του που φρόντισαν 
για τις εξωτερικές γραµµές. Τη ναυπηγική µελέτη εκπόνησαν και έφεραν σε πέρας ο καθηγητής Ruggiero µε το επιτελείο 
του, ενώ την εποπτεία εκ µέρους του ιδιοκτήτη είχε ο Albert McIlroy, γνωστός για πολλά και επιτυχηµένα projects. Με αυτά 
τα δεδοµένα και µια οµάδα όπως η προαναφερθείσα, τα standards ξεκινούν πολύ ψηλά και έχουν όλες τις προϋποθέσεις 
να ικανοποιήσουν τις πιο υψηλές προσδοκίες.

ΤΟ S693 M/Y SUERTE
Μοντέρνες γραµµές, υψηλή αισθητική, αφαιρετική προσέγγιση και ποιότητα κατασκευής. Ετσι µπορούµε να συνοψίσουµε 
το νέο σκάφος. Το S693 M/Y Suerte έχει ολικό µήκος τα 69,40 µέτρα και µέγιστο πλάτος τα 11,60 µέτρα. Η κατασκευή της γά-
στρας είναι από χάλυβα, ενώ η υπερκατασκευή από αλουµίνιο. Το βύθισµα φτάνει τα 3,38 µέτρα και το συνολικό εκτόπισµα 
είναι στους 1.220 τόνους. Στο µηχανοστάσιο είναι εγκατεστηµένο ένα ζεύγος κινητήρων από την Caterpillar µε συνολική 
ισχύ τους 4.960 ίππους επιτυγχάνοντας µέγιστη ταχύτητα του 16,5 κόµβους. Οι δεξαµενές καυσίµου έχουν χωρητικότητα 
160.000 λίτρα και αυτονοµία περί τα 5.000 ναυτικά µίλια. Το σκάφος διαθέτει 2 ζεύγη stabilizer (πτερύγια σταθεροποίησης) 
από τη NAID που διασφαλίζουν τις βελούδινες πλεύσεις. 
Περνώντας στα εσωτερικά το σκάφος προσφέρει φιλοξενία υψηλού επιπέδου και όλα τα στοιχεία που καθιστούν το ταξίδι 
απολαυστικό. Μεγάλοι κοινωνικοί χώροι, γυάλινες επιφάνειες για φυσικό φωτισµό και θέα στη θάλασσα. Αναφορικά µε τη 
διανυκτέρευση, το Suerte διαθέτει συνολικά 6 σουίτες µε αυτήν του ιδιοκτήτη στο upper deck απ’ όπου έχει θέα 180 µοίρες. 
H Master αναπαριστά ένα αυτόνοµο διαµέρισµα µε διαφορετική είσοδο. ∆ιαθέτει επίσης walk in γκαρνταρόµπα χώρο 
υποδοχής και γραφείο. Ολες οι σουίτες είναι κλιµατιζόµενες και διαθέτουν συστήµατα ψυχαγωγίας µε τεχνολογία αιχµής.
Το Suerte θα παρουσιαστεί επισήµως στο ευρύτερο κοινό κατά το Monaco Yacht Show, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 
23-26 Σεπτεµβρίου.


