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CRN 122 Romance
laäng maån
phong caách Yë
bài: TUẤN MINH
ảnh: CRN

Đôi khi chỉ cái tên cũng có thể nói cho chúng ta biết
điều ẩn chứa bên trong của nó. “Romance” cũng vậy, khi
cái tên “Lãng mạn” phần nào là cái nhìn bao quát về chiếc
du thuyền dài 56,5m của hãng CRN (Ý), theo phong cách
nghệ thuật Baroque xa xưa .
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Tất cả những yếu tố cấu thành nên CRN 122 Romance, từ
những chi tiết thiết kế nội thất đến những loại vật liệu và đồ trang
trí, đều được được xây dựng với mục đích tạo ra một sản phẩm
mang đậm dấu ấn của văn hoá thời kỳ Baroque – một tác phẩm
nghệ thuật thực thụ mang vẻ đẹp của sự sang trọng, tao nhã và tỉ
mỉ đến từng chi tiết. Với Romance, hãng CRN đã hình thành một tiêu
chuẩn mới về độ sang trọng của một chiếc siêu du thuyền.
Là sản phẩm duy nhất của một dự án mang số hiệu 122, với cái
tên đầy đủ CRN 122 Romance, chiếc du thuyền là thành quả lao động
của một nhóm hãng đóng du thuyền hàng đầu của thế giới. Mỗi bên
tham gia vào dự án này đảm nhiệm một công việc cụ thể để đảm bảo
những điểm mạnh nhất của từng hãng được phát huy tối đa. Với sự
kết hợp giữa CRN và Zuccon International Project Firm, ngoại thất
Romance được thiết kế như một toà lâu đài trên mặt nước; trong khi
nội thất cực kỳ tinh tế và tao nhã lại là tác phẩm của những nghệ
nhân đến từ hãng Design Department có trụ sở ở Ancona (Ý).
Kiệt tác văn hoá Baroque
Ngay sau khi được hạ thuỷ và giới thiệu tới công chúng hồi
tháng 4/2008, CRN 122 Romance đã được đánh giá là một kiệt tác
của nghệ thuật Baroque, thứ nghệ thuật vương giả xa xưa của những
ông hoàng bà chúa.
Những vật liệu và đồ trang trí nội thất sử dụng nguyên liệu quý
hiếm như đá hoa cương (Onyx) từ Ai Cập huyền thoại, vải lụa tơ tằm
và vàng - tất cả được kết hợp để tạo ra cảm hứng sang trọng của
phong cách nội thất thế kỷ 17 – độc đáo và nguy nga của kiến trúc
cung đình bên cạnh những tiện nghi hoàng gia... Toàn bộ sàn, tường
và trần thuyền đều được làm từ gỗ gụ.
Nổi bật hơn cả trong không gian nội thất là những tấm thảm
được dệt thủ công từ lụa tơ tằm, xuất hiện từ cửa lên thuyền và đi
vào tận những ngóc ngách. Điều đặc biệt là chúng được thiết kế phù
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hợp với từng căn phòng, từng phong cách trang trí ở từng khu vực.
Thảm tơ tằm góp phần tạo nên một hình ảnh độc nhất vô nhị trong
thế giới du thuyền ngay trên Romance: cung điện của hoàng đế Pháp
- Louis XIV. Bên cạnh đó, nhiều vật dụng trong 6 cabin đều được bọc
vải và da (thỏ) do các chuyên gia của hãng Zuber (Pháp) thực hiện
thủ công. Một đặc điểm “độc” nữa ở Romance chính là chiếc lò sưởi
bằng gỗ đặt tại phòng khách lớn. Về tổng thể, Romance đích thực là
một toà lâu đài cổ trên biển khơi.
Boong thuyền sở hữu những thiết bị và tiện nghi cao cấp như
bồn tắm theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ, một phòng tắm vật lý trị liệu,
một phòng sauna với nguyên liệu đặc biệt có mùi thơm của cây linh
sam, một phòng massage và một phòng thể dục với đầy đủ dụng cụ
hiện đại. Điểm nhấn nổi bật trên boong thuyền là một bể bơi dài 6m
và rộng 2,5m. Nhìn chiếc boong hoành tráng này, nhiều người đã ví
Romance như một “trang trại làm đẹp” (beauty farm).

Toà lâu đài nổi
Chiếc du thuyền có đủ chỗ ăn ở và sinh
hoạt xa hoa cho 12 khách và thuỷ thủ đoàn
10 người trong 6 căn phòng (cabin) rộng rãi
và sang trọng với đầy đủ tiện nghi được bố
trí tại 4 khoang của chiếc thuyền.
Khoang trên cùng (sun deck) chính là
“sân thượng” để tắm nắng và phục vụ hoạt
động ngoài trời. Tại đây chúng ta có thể tìm
thấy bể bơi, một khu vực tắm nắng và một
bàn ăn, tất cả được sắp xếp hợp lý.
Khoang thứ 3 (upper deck) gồm một
phòng VIP (dành cho khách) rất rộng và cực
kỳ sang trọng, một phòng khách thoáng
đãng có tầm nhìn bao quát xung quanh, một
khu chứa đồ ăn được sắp xếp gọn gàng và
một khu giải trí hiện đại. Đây có thể được coi
là căn phòng tiếp khách chính của chiếc
thuyền, giống như phòng khánh tiết của
cung điện nơi vua chúa đón tiếp khách quý.
Khoang thứ 2 (main deck) là khoang
chính của chiếc siêu du thuyền, nơi phòng
riêng của chủ nhân (master stateroom) “tọa
lạc”. Tại căn phòng này, toàn bộ nội thất và
thiết kế đều mang âm hưởng của văn hoá
Baroque. Ấn tượng đầu tiên là những cây cột
được thiết kế theo kiểu cột đá ở thành cổ
Corin (Hy Lạp) cùng với những tấm panô dát
vàng lá. Trần phòng là một tác phẩm nghệ
thuật độc đáo: một bức tranh “ bầu trời đầy
sao” (starry sky) được chế tác từ pha lê
Swarovski. Chiếc giường của chủ nhân đích
thực là giường của ông hoàng, với những
nét chạm khắc và mạ vàng.

Những chiếc bàn và ghế bọc da thỏ
cũng phụ họa cho ấn tượng về sự xa xỉ.
Ngoài ra, master stateroom còn được trang
bị 2 phòng tắm lát đá hoa cương. Một trong
2 phòng tắm này được trang trí bằng những
tấm thạch cao tuyết hoa Ai Cập cuối cùng
của thế giới - loại thạch cao rất quý hiếm.
Tại phòng ăn, những tác phẩm làm từ
pha lê Swarovski tiếp tục là tiêu điểm của sự
chú ý: một bộ đèn trang trí được làm từ
4.800 miếng pha lê treo ở chính giữa của
chiếc bàn ăn lớn có chỗ cho 12 người. Ngoài
ra, còn có một phòng khách nhỏ, một phòng
đọc sách, một khu chứa đồ ăn và một căn
bếp được trang bị đầy đủ những tiện nghi
hiện đại nhất.
Khoang cuối cùng của Romance (lower
deck) là khu vực dành cho khách. Tại đây, có
4 phòng ngủ (2 phòng đôi, và 2 phòng đơn
với giường tầng cho 2 người). Dù chỉ là
những căn phòng “dự bị”, nhưng tất cả đều
được trang hoàng không kém phòng VIP bởi
nhiều vật dụng được dát vàng lá cùng
những tiện nghi đắt tiền của những thương
hiệu nổi tiếng.
CRN là một thương hiệu hạng sang của
hãng đóng du thuyền hàng đầu thế giới
Ferretti S.p.A. Dù chỉ là một phân hạng nhỏ
của Ferretti, nhưng CRN vẫn luôn đứng trong
tốp thương hiệu du thuyền hạng sang của
thế giới hiện nay, bao gồm Ferretti, Pershing,
Itama, Bertram, Riva, Apreamare, Mochi Craft,
CRN và Custom Line.G

Thông số
Chiều dài: 56,50m
Nguyên liệu làm thân: thép
Nguyên liệu làm khung: nhôm
Số phòng (cabin):
1 phòng riêng của chủ nhân, 3 phòng VIP, 2 phòng đôi
Số lượng khách: 12 người
Thủy thủ đoàn: 14 người
Động cơ: 2 động cơ 3512B Caterpillar
Công suất (động cơ): 1.950 mã lực
Tốc độ tối đa: 22,8 km/giờ
Hải trình tối đa: 4.000 dặm
Dung tích bình nhiên liệu: 110.000 lít (dầu diesel)
Dung tích bình chứa nước ngọt: 22.000 lít
Máy phát điện:
2 máy phát CATERPILLAR C9 175 kW 380V 50Hz
(1 máy phát phụ: CATERPILLAR C4.4 60 kW 380V 50Hz)
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