
برز عىل الساحة البحرية أخيراً، مرفأ متطور 
 Port عــىل البحــر األبيــض المتوســط، هــو
Adriano الــذي يضم 488 مرســى من بينها 
87 مرسى للســوبر يخت التي يزيد طولها عىل 

100 متر.
وهو يقع عىل بعد 20 كلم من مدينة بالما 
دي مايــوركا اإلســبانية، فــي Calvia. كما أنه 

يبعد 30 كلم عن المطار.
 Philippe وقــد توىل تصميمــه المميــز
Starck فجاء مرفأ حديثًا مثاليًا لالســتجمام 
والمتعة وهو يضم حوضين ومساحة تجارية.
كمــا أنه يوفر لســكان بالمــا دي مايوركا 
وللســواح أيضًا مســاحة واســعة للتســوق 
والتســلية، بدعم من تشــكيلة من المطاعم 
ومحالت األزياء والمكاتب العقارية والمكاتب 
التجارية المرتبطة باإلبحار والرياضات المائية.
وبالنســبة للمطاعم فأن هناك تشكيلة 
دولية منها تتــراوح بين مطاعم البحر األبيض 
المتوســط والمأكــوالت البحرية واآلســيوية 
واإليطاليــة. وهي مزودة بتيراســات واســعة 
مطلة عــىل اليخوت والمياه. كمــا أنها ضمن 

ممرات المشاة.

هــذا المرفــأ متعــدد الخدمــات أيضــًا 
فهــو مثالــي لحفــالت الكوكتيــل واللقاءات 

والمحاضرات أيضًا.
وخالل العام، فأن المرفأ يشهد مجموعة 
من األحداث المهمــة المتنوعة وخاصة تلك 
المرتبطــة بالتســلية والترفيــه والســباقات 
والرياضــات  والعــروض  والمنافســات 
والحفالت والمهرجانــات والفنون المتنوعة، 

سواء عىل اليابسة أو المياه.
 Palma وقد وّقع المرفــأ أخيراً اتفاقًا مع
للترويــج   Aquarium Foundation
لحماية التنــوع البيئي للبحــار والمحيطات. 
 Save the كما أنــه يتعاون في نشــاطاته مع
وكذلــك   ،ONG Project Zero و   Med
 Environmental Education and

.Circular Economy Project
ومنذ العــام 2004 بــدأ تصنيفــه دوليًا 
وفقًا لمعايير ISO 9001 & 14061. وفي العام 

.EMAS 2009 حصل عىل تصنيف
كما أنه وقع اتفاقــًا للتعاون في األبحاث 
والتطويــر مــع Seabin Project الذي يعتبر 
مركزاً عائمًا لجمــع النفايات، وذلك لمكافحة 

تلوث البيئة العالمية بالبالستيك.
وبنــاء لذلــك فقــد حصــل المرفــأ من 
 Best عــىل جائزة Balearic Government

.Environmental Action
وعالوة عىل كل ما ســبق، فأنــه أول مرفأ 
فــي مايوركا يحصل عىل شــهادة مرموقة هي 
اللتزامــه  نظــراً   Safe Tourism Certified
بدقة بمعايير الســالمة واألمان التي فرضتها 

جائحة كورونا المستمرة.
 Ocibar ومــن ناحية أخــرى فأن شــركة
 Port هي التي تدير (Marinas Singulares)
 Port Tarraco في مايوركا، إسوة بـ Adriano

.(Ibiza في) Botafoc Ibiza و
وهي شركة مختصة ببناء وإدارة منشآت 
الرياضــات البحرية في إســبانيا منذ أكثر من 
25 عامًا. وتتوىل الترويــج لجودة وخصوصية 
الموانــئ التــي تديرهــا والتي يوحدهــا قيمة 

مشتركة هي االمتياز.
وهي موانئ فريدة أتاحت لهذه الشــركة 
أن تقدم للزبائن شــبكة من المارينا تمنحهم 

تجربة مميزة.
ونظــراً لموقعه جنوب غــرب خليج بالما 

 Philippe Starck
أعاد تصميم المساحة 
التجارية للمرفأ فجاءت 

رائعة جذابة منوعة

برنامجه السنوي يضم 
تشكيلة واسعة من 
األحداث واألنشطة 

والمناسبات والمهرجانات 
والسباقات والعروض 

والحفالت والرياضات...

PORT ADRIANO
اسم لمع بسرعة عىل البحر المتوسط

وبات مقصداً للسوبر يخت لخدماته المتنوعة الراقية

Port Adriano أول مرفأ في 
المنطقة يحصل عىل شهادة 
.Safe Tourism Certified
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