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Foi a necessidade de descobrir e explorar 
novos mundos que levou o Homem a construir 
embarcações para se aventurar pelas águas em 
busca de novas culturas. este instinto primário 
de partir à descoberta é o que, nos dias de hoje, 
impulsiona alessandro Pannone a imaginar e 
desenhar novos iates, como o Gemini 60M.
Caracterizando-se pelas suas formas elegantes 
e pela proporção harmoniosa de todos os seus 
elementos, o novo mega iate da Pannone 
architetti surgiu da intenção de apresentar uma 
embarcação contemporânea cujas linhas clássicas 
se mantivessem atuais com o passar dos tempos. 

It was the need to discover and explore new 
worlds that led man to build vessels to venture 
out across the waters in search of new cultures. 
this primitive instinct to head off in search 
of something is what now causes alessandro 
Pannone to think up and design new yachts, 
such as the Gemini 60M.
Characterised by its elegant lines and the 
harmonious proportion of all its elements, 
the new mega yacht from Pannone architetti 
came about from the intention to present a 
contemporary vessel featuring classic lines 
that resist the passing of time. 

Gemini 60m
explorar os Mares ˙ exploring the Seas
˙Estela Ataíde texto text ˙Pannone Architetti Fotografia Photography
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˙Modelo ˙Model
Gemini 60M 

˙Marca ˙Brand 
Pannone Architetti

˙Origem ˙Origin
Itália / Italy

equipado com todos os recursos atualmente 
disponíveis para iates desta dimensão, o luxuoso 
protótipo apresentado por Pannone contra balança 
o exterior arrojado com uma organização interior 
clássica, onde as duas cabines dos proprietários 
são aspetos centrais, estando ambas equipadas 
com enormes terraços, salas de massagens, 
ginásio e sauna. 
Com 60 metros e equipado com pista para 
aterragem de helicóptero, o protótipo Gemini 
60M é ideal para proprietários que pretendem 
chegar ao seu refúgio do mar a partir de qualquer 
local, podendo zarpar a qualquer momento, livres 
para explorar novos territórios.  

equipped with every convenience available 
to yachts of this size nowadays, the 
luxury prototype presented by Pannone 
counterbalances the daring exterior with a 
classic interior layout, where the two owners’ 
cabins are central aspects, and both feature 
enormous terraces, massage rooms, gym 
and sauna.
60 metres long and featuring a helipad, the 
Gemini 60M prototype is ideal for owners who 
want to get to their sea haven from any place, 
ready to set sail at any moment, free to explore 
new territories. 


	House trends 11-2013 copertina.pdf
	House trends 11-2013-articolo.pdf

