LİVAR
İsveç markası
Sail Raicing
denizcinin
DNA’sına
işliyor.

Manzaranız
hem orman
hem deniz olsun
Yazın yaklaşmasıyla kısa süreli
tatillerden sıyrılıp Bodrum’da bir ev
satın alma fikri yavaş yavaş akıllara
düşmeye başladı. Seçenekleri
değerlendirenlerin, Bodrum merkeze
yakın bir kısmı orman, bir kısmı hem
orman hem deniz manzaralı ve her
dairesi balkonuyla birlikte 100 m2, üç
oda, bir salon olarak tasarlanan Ege
Sevgi Ormanı Evleri’ne bakmasında
fayda var.
www.egesevgiormanievleri.com

Sail Racing artık
Türkiye’de
Sail Racing ruhunu taşıyan SS14
koleksiyonu, ilk defa
Vakkorama’larda müşterilerle
buluşuyor. Spor giyimi tercih
edenleri ve bilhassa tekne ve yelken
tutkunlarını tatmin edebilecek ve
onların sürekli değişen ihtiyaçlarını
karşılayabilecek giysiler üretmeyi
arzulayan, deniz tutkunu kişiler
tarafından kurulan İsveç markası,
1977 senesinde Sail Racing adıyla
tescillenmiş.
Türkiye’ye Bubago Sport
tarafından getirilen markanın
teknik ürünleri, uluslararası
arenada Extreme Sailing
takımlarından Volvo ve SAP

tarafından kullanılıyor.
Türkiye’deyse Team Turx ve Arkas
takımlarıyla başlanıyor. Adrenalin ve
hızın önemini vurgulayan ve bu
düşünceyi tasarımcıları ve test

ekibinin DNA’sına işleyen Sail
Racing, çalışmaları sonucunda
eşsiz kalite ve inovasyon
konusunda öncü kabul ediliyor.
sailracing.com

Amerikan usulü
ABD merkezli 66 yıllık tekne üreticisi
Boston Whaler, bugüne kadarki en
büyük modelini üretiyor. Her ayrıntısı
bir teknecinin konfor ve rahatlığı
düşünülerek tasarlanan ve 420
Outrage adlı modelin Mercury
Verado motorlarıyla da
güçlendirildiği açıklandı. “Dünyanın
yatçılık merkezi” Florida’da bu sene
30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında
55’incisi düzenlenecek Fort
Lauderdale International Boat
Show’da lansmanı yapılacak.

Kaş’ta yüzme festivali
Kaş, 18 Mayıs Pazar günü yüzme
bilen herkese hitap eden, eğlenceli ve
aynı zamanda zorlu bir açıkdeniz
yüzme festivaline ev sahipliği
yapacak. Kaş Kaymakamlığı ve
Belediyesi’nin desteğiyle, Macera
Akademisi tarafından düzenlenen
Kaş 361 Açık Deniz Yüzme Yarışı,
eşsiz bir doğada yüzme fırsatı
sunuyor. Kaş’ta aslında uzun yıllardır
ülkemizin en zor ve keyifli
yarışlarından Meis – Kaş yüzme
yarışması yapılıyor. Fakat bu tür
organizasyonlara genelde
profesyonel yüzücüler katılıyor.
Organizasyon bu nedenle yüzmeyi
amatör ve orta seviyede yapanları da
cesaretlendirmeyi amaçlıyor.
Kaş361’de her seviyede yüzücü için
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hazırlanan parkurlarla 1km-3km-6km
arasında seçim yapılarak yüzülecek.
Konuklar arasında Manş’ı yüzerek
geçen en yaşlı Türk yüzücü unvanının
kazanan Kamil Resa Alsaran ve Manş
denizini geçen Çılgın Türkler

ekibinden isimler de olacak.
Düzenlenen yarışma için toplanan
katılım ücretlerinin bir miktarı
Düşler Akademisi’ne aktarılacak.
kas361.org
Kadir Pirasoğlu

Yaza YAYA kalalım
Hotiç’in yürümeyi sevenler için
tasarladığı konforlu ve ekonomik
markası YAYA’nın ilkbahar/yaz
erkek koleksiyonu hazır.
Koleksiyonda özellikle derby stilli
ayakkabılar dikkat çekerken eskitme
tabanlı makosenler, espadriller,
bağcıklı spor ayakkabılar farklı pastel
veya canlı renk seçenekleriyle her
türlü alternatifi sunuyor.

