
Mając wielowiekowe tradycje morskie 
i szkutnicze, Holendrzy doskonale wiedzą, 
jak tworzyć łodzie. Przekonałem się o tym 
podczas prezentacji flagowego „okrętu” 
największej stoczni jachtowej w tym kraju, 
Contest Yachts. Największy model oferowa-
ny przez tę rodzinną firmę o prawie 60-let-
niej historii to luksusowy i elegancki Con-
test 72CS. Jego kadłub i pokład budowane 
są z zastosowaniem technologii infuzji, z la-
minatów winyloestrowoszklanych i z prze-
kładką ze specjalnie zabezpieczanej balsy. 
Powierzchnię pokładu wykłada się teakiem,  

luki pokładowe montuje na płask, a osprzęt, 
w tym między innymi podpokładowy roler 
foka czy elektryczne kabestany, pochodzi 
od najlepszych światowych producentów. 
Jednostka oferuje gigantyczną ilość miej-
sca dla załogi. Kokpit pomieści w komforto-
wych warunkach nawet 12 osób, przestron-
ne wnętrze zaś dostępne jest aż w sześciu 
wariantach zabudowy, w każdym z ogrom-
ną, armatorską kabiną na rufie. To, co 
szczególnie zwraca uwagę w Conteście, 
to najwyższa jakość wykonania. Spraw-
dziłem, podczas wizyty w stoczni, że nie 

ogranicza się ona jedynie do elementów 
widocznych – także te poukrywane, np. 
pod podłogą czy za panelami obiciowy-
mi, wykonano z najwyższą starannością. 
Ponadto zamówić można węglowy maszt 
i bom oraz regatowe żagle. Tego typu jed-
nostka – luksusowa, ale budowana seryj-
nie z wielką precyzją i szeroką ofertą do-
stępnego wyposażenia, z możliwością 
wprowadzenia wielu indywidualnych roz-
wiązań to najlepsze, najmniej kłopotliwe 
i pewne rozwiązanie dla tych, którzy prze-
znaczyli blisko 4 mln euro na zakup  
wymarzonego jachtu. (dż)

Luksus precyzyjnie dopasowany
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Duże, podłużne okna w kadłubach, cha-
rakterystyczne klinowate kształty wielkich 
okien w nadbudówce i drugi, przedni kokpit 
to wyróżniki Leoparda 48. Buduje go stocz-
nia Robertson & Caine. Ta południowoafry-
kańska firma tworzy katamarany od ponad 
30 lat, a można je spotkać w największych 
firmach czarterowych na całym świecie 
– stanowią m.in. podstawę floty w The Moo-
rings. Prezentowana jednostka, znana tak-
że pod nazwą Moorings 4800, ma smukłe 
kadłuby, wąskie w linii wodnej i poszerzają-
ce się skokowo na wysokości kabin. Zapew-
nia to lepszą prędkość podróżną, a nie po-
garsza komfortu. Zadaszony przedni kokpit 
to odpowiedź na wymagania załóg czarte-
rowych w ciepłych krajach. To przestronne, 
doskonałe miejsce na relaks, z gwarantowa-
nym chłodzeniem wiatrem podczas żeglu-
gi większością kursów. Projektanci znako-
micie wkomponowali go w sylwetkę jachtu, 
co z pewnością było wielkim wyzwaniem. 
Z kolei umieszczona na podwyższeniu ste-
rówka, na którą można dostać się od stro-
ny kokpitu oraz z bocznego pokładu, zapew-

Dwa kadłuby,  
dwa kokpity

długość całkowita  21,80 m
szerokość  5,70 m
masa  44,3 t
zanurzenie stand.  2,80 m
masa balastu w kilu  16,5 t
pow. grota/genuy   133/129 m2

zb. paliwa/wody  1700 l/1600 l
silnik  Perkins 216 KM
kategoria CE  A
więcej:  www.luxury-sails.pl

Con t e s t 72Cs
da n e t e C h n iC z n e

długość  14,78 m
szerokość  7,62 m
zanurzenie  1,25 m
masa 12,6 t
pow. żagli  145 m2

silnik  2 x 39 KM
cena  569 tys. USD
liczba kabin/koi  3 – 4/6 – 10
zb. wody/paliwa   780/700 l
więcej:  www.leopardcatamarans.pl

L e opa r d 48
da n e t e C h n iC z n e

nia niczym nie zakłóconą widoczność do-
okoła całego jachtu. Stąd też obsługuje się 
żagle i silniki, manewruje w porcie. Wnętrze 
może być w wersji trzy- lub czterokabinowej, 
przy czym w każdym z tych pomieszczeń 
znajduje się oddzielna łazienka z kabiną 
prysznicową, sedesem i umywalką. Kaju-
ty te poumieszczane są tradycyjnie, w kad-
łubach i w każdej z nich są podwójne łóżka. 
We wszystkich dostępnych wersjach goście 
mają do dyspozycji ogromną mesę łączoną 
z wielkim kokpitem, a stała załoga dwie do-
datkowe, małe kajutki na dziobach. (dż)
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