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Denizi hissetmenin çevre dostu ve lüks yolu

İtalyan Arcadia Yachts’ın “cep megayatı” konseptini 
yenilikçi bir yaklaşımla geliştirerek tasarladığı Sherpa 80 XL, 

çağdaş ve şık karakteriyle öne çıkıyor. İlk olarak 2016’da 
lanse edilen Sherpa serisinin son üyesi olan yat, daha büyük 

yatların standartlarını üst düzey konfor vaadiyle yakalıyor. 

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN
Fotoğraflar ARCADIA YACHTS ARŞİVİ

ARCADIA SHERPA 80 XL

Güneş panelleriyle donatılan Arcadia Sherpa 
80 XL'in "Tropical" ve "Mediterranean" olmak 
üzere iki versiyonu var. 

apoli, İtalya merkezli Arcadia 
Yachts 2008’de “ekolojik 
bir hayal”den yola çıkarak 
kuruldu. “Arcadia”, pastoralizm 
ve doğa ile uyum vizyonuna 
atıfta bulunan Yunan kökenli 

bir kavram. Latincede “pastoral ütopya” 
anlamına geliyor. Anlaşıldığı üzere, şiirsel 
ve mitolojik bir boyutu da var. İtalyan 
üreticinin modelleri de bu vizyonla 
uyumlu özellikler taşıyor. 

24,61 metre boyundaki semi planning 
gövdeli Sherpa 80 XL, toplam 221 
metrekarelik iç ve dış yaşam alanlarıyla 
adından söz ettiriyor. Uzun seyirler, 
partiler ya da aile ve arkadaşlarla 
vakit geçirmek isteyen yatçılar için 
tasarlanan yat, 2019 yılında World 
Yacht Trophies’de “Best Innovation (En 
İyi İnovasyon) 64-80’” kategorisinin 
kazananı olmuştu. Deneyimli yatçılar için 
18-35 metre arasında lüks yatlar üreten 
İtalyan tersane, bu modeli için “denizi 
hissetmenin yeni yolu” ve “teknede 
Rönesans” ifadelerini kullanıyor. İtalyan 
üreticinin yola çıkış noktasından söz 
etmiştik. Güneş panelleriyle donatılan 
Arcadia Sherpa 80 XL’in temiz enerji 
ürettiğini de vurgulamakta fayda var. 
Yat, havalandırma sistemleri hariç, 
konaklama için gerekli enerjiyi güneşten 
elde edebiliyor. Sherpa 80 XL, “Tropical” 
ve Mediterrranean” olmak üzere iki farklı 
versiyonla sunuluyor.

KONUKSEVERLİĞİN 
YENİ TANIMI
Sherpa 80 XL’in dış yaşam alanlarından 
başlayan incelemede, alana verilen 
önemin ve özenin vurgulandığını 
görüyoruz. Yatta lüks ve konfordan taviz 
verilmeden tasarlanan mekânların misafir 
ağırlamak için düşünüldüğü de ortada. 
Tüm güvertelerin düzenlemelerinde de 
bu plan açığa çıkıyor.

36 metrekare genişliğe sahip Sun 
Lounge, yatın konuklarının denizle 
ve güneşle buluşma noktası olarak 
kurgulanmış. Sherpa 80 XL’in stil sahibi 
ve güçlü karakterinin sesi bu bölümde 
kendini duyuruyor. Yemek masası, bar ve 
şarap soğutucuları ile donatılmış. Tercih 
edilen kaliteli ve lüks materyallerin 
işlevsellikle harmanlandığını da 
gözlemliyoruz. Elbette bir sun deck de 
güneş tutkunları için ihmal edilmemiş.

N

Boy 24,61 m
En 6,98 m

Fiyat 
4.950.000 Euro*

Teslim tarihi
Temmuz 2022

*Mediterranean versiyonun 
başlangıç fiyatı
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MARİN YAŞAMA “İNOVATİF” 
BAKIŞ
Yatın en çarpıcı bir diğer alanı Sky Lounge. Sherpa 80 
XL’in belki de en havalı ortak yaşam mekânı diyebiliriz 
burası için. Bir düğmeyle yükseltilip alçaltılabilen inovatif 
cam panelleri sayesinde koruma sağlanarak açık ya da 
kapalı hale getirilebilen Sky Lounge’da seçilen mobilyalar 
kadar yerleşim de yat sahibi ve konuklarının marin hayat 
tarzını üst düzey konforla deneyimlerini vadediyor. 
Aerodinamik bir profile sahip yatın Sky Lounge’unda 
meşe parke ve açık gri Alpi mobilyalar tercih edilmiş. 
Kokpitin Sky Lounge’dan bağımsız şekilde konumlandığını 
ama mürettebat kabinine bağlandığını da belirtelim. Bu 
akıllı çözümün nedeni, konukların seyir mahremiyetini 
korumak. 

TASARIMIN EN GÜÇLÜ YÖNÜ:
DENİZLE DOĞRUDAN TEMAS
Sherpa serisinin son üyesi olan bu özel model, Hot Lab 
tasarım stüdyosu ile iş birliği içinde geliştirildi. Sherpa 80 
XL’in tasarımının güçlü yönlerinden biri, kıç güvertede 
vurgulanan deniz ve çevre ile doğrudan temas. Çevreyle 
kurulan güçlü etkileşim; basit geometrilerin hacimleri 

Sun Lounge

Sky Lounge

Kıç güvertenin 
oturma grubu

Yalın ve sofistike 
dekorasyon tarzı denizle  

direkt temas eden 
tasarımla uyum içinde.

vurguladığı, mevcut alandan en iyi şekilde yararlanan ve mümkün 
olan en yüksek konforu sunan sade, temel bir tarzda sofistike mobilya 
öğeleriyle karakterize edilen iç mekân tasarımına da yansımış. 

Sherpa 80 XL’in yat sahibinin rafine zevklerini ve sofistike tarzını 
çözümlemek zor değil. Boyunu aşan özelliklere sahip yatın temiz ve 
şık çizgilere ana güvertesinde kendisiyle dolaylı da olsa tanışabiliyoruz. 
Sky Lounge’u da içinde barındıran güvertenin tavanında yer alan güneş 
panellerinin yarattığı efekt oldukça etkileyici. Teras ve veranda ise 
denizle kesintisiz iletişim kurmak için yattaki en konforlu açık alanlar. 



Kapak

www.yachtturkiye.com46

Büyüklüğü merak konusu olabilir. 65 
metrekarelik hayli geniş bir alandan söz 
ediyoruz. Burada Arcadia’nın felsefesini 
hatırlayalım: “Kullanıcın hem doğayla iç 
içe olduğu hem de doğaya saygı duyduğu 
bir yat.” 

GECE YÜZMEK İÇİN 
SUALTI IŞIKLARI
Geniş beach alanına ve bir deniz 
oyuncağıyla bir tender’ı saklayabilecek 
yan garaja sahip kıç güvertenin tamamen 
denizle uyumlu kurgulanmasının sebebi, 
İtalyan tersanenin her yeni modelinde 
bir adım ileriye taşıdığı doğa dostu 
yaklaşımdan kaynaklanıyor. Yemek masası, 
yan yürüme yolları, rahat otuma grupları 
da yat sahibinin deniz ve tabiat tutkusunu 
deşifre ediyor haliyle.  

Kıçtaki geniş yüzme platformunun 
işlevselliği de ıskalanmayacak 
ayrıntılardan. Amaç denizin keyfini 
çıkarmak olduğundan platformun orta 
kısmı kaldırılabiliyor ve bir düğmeye 
dokunularak suya açılıyor. Bu da 
yüzme sonrası tekneye kolayca çıkmayı 
sağlıyor. Kıç kısmı çevreleyen bir dizi 
sualtı aydınlatması da gece yüzüşleri için 
düşünülmüş.

Arcadia Sherpa 
80 XL'in 

doğal ışıktan 
sonuna kadar 

faydalanmasının 
hem işlevsel hem 

estetik boyutu 
ortada.

Cep megayatın 
sıra dışı 

özelliklerinden 
birisi de garajın 

konumu.

Salon
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ARCADIA SHERPA 80 XL
Tam boy 24,61 m

En 6,98 m

Draft (max.) 1,45 m

Deplasman 

(tam yükte) 71 t

Yakıt tankı 
kapasitesi 7.250 lt

Su kapasitesi 1.650 lt

Motor 
2x Volvo Penta IPS 1050 / 

1350 (STD / OPT) 

Gövde ve ana güverte 
inşa malzemesi 

Fiberglas

Maksimum hız 20-23 

knot

Seyir hızı 18-20 knot

Güneş paneli 
enerjisi ± 2,5 kW

İletişim 

www.tezmarin.com

VIP kamara

Master süit

KONAKLAMA ALANLARINDA YAT 
SAHİBİNİN ETKİSİ
Arcadia’nın Sherpa serisinin bazı tipik özellikleri vardır. Elbette 
lüksten ve konfordan taviz verilmeden kurgulanan kamaralarda 
benimsenen tarz, tersanenin ve iş birliğinde bulunduğu 
tasarımcıların imzalarını taşır. Sherpa 80 XL’de yat sahibinin zevkine 
tanık oluyoruz. Alt güvertede yer alan master süit, 7 yıldızlı otel 
süitlerinden farksız. Hatta artısı var; denizde ve en ince detayına 
dek kişiye özel planlanmış bir alan burası. Yatın garajı yanda 
konumlandırıldığından, master süitte genişlik elde edilmiş. Kabine 
mükemmel bir şekilde entegre edilmiş banyo ile deniz seviyesinde 
görkemli bir süit. Ayrıca sessizliğinin altı çiziliyor; motor sesi buraya 
ulaşmıyor. Süperyatlarda görmeye alıştığımız bir düzenlemeye sahip 
master süit’e baş tarafta bir VIP kabin ve iki misafir kabini eşlik 
ediyor. Üç kişilik mürettebat içinse iki kabin tasarlanmış.

Bir “cep megayatı” olarak tasarlanan Sherpa 80 XL, kompakt ayak 
izinden en iyi şekilde yararlanan tasarımıyla yeni bir konseptin 
habercisi. Türkiye temsilciğini Tezmarin’in üstlendiği Arcadia 
Yachts’ın 2022’de de yine kendi çizgisinde ve yenilikçi modeller 
açıklaması bekleniyor. ☸

Master süitin 
banyosu

Misafir kamarası

Mürettebat kamarası

Maksimum hızı 23 knot'a 
ulaşan Arcadia Sherpa 
80 XL'in dört kamaralı 
yerleşim planı (altta).




