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A fokozott érdeklődés nem vélet-
len: az Antila 33-as első ránézésre 
pont olyan pofás, mint fő riválisai 
– és mint megtudtuk, ára igencsak 
versenyképes, hiszen 57 700 ezer 
eurós indulóára (illetve: motorral 62 
ezer) nagyon hosszú extralistával 
büszkélkedik. A hajó formaterve a 
legújabb trendekhez igazodik, vagy-

is egyszerre sugall erőt és dinamiz-
must, és persze modern.

A tízméteres vitorlás közelebbről 
vizsgálva sem okoz csalódást. Per-
sze nem hozza mondjuk a Dufour 
prémium minőségét, de a német 
gyártóktól nincs fényévekkel lema-
radva. A kezelőszervek márkás, 
minőségi cuccok, a beltérben fel-
használt anyagok prémium-közeli 
minőségérzetet adnak, a kivitelezést 
nem tudtuk érdemben kritizálni. 
Olyannyira nem találtunk semmi 
szóvá tehetőt, hogy a cégvezető 
segített: rendkívül korrektül felhívta 

Nem csak négynek, de akár 
hat személynek is kényel-
mes a hajó méretes kokpit-
ja. A bimini nem része az 
egyébként rendkívül hosszú 
alapfelszerelés-listának  

a figyelmünket néhány apróságra, 
amelyek között olyasmik szere-
peltek, hogy a mennyezet fehér 
festésén észrevehettük, hogy nem 
egységesen csillan vissza a kintről 
báradó fény… Jujj! Szerintünk, ha 
egy hajón keresni kell a hibát, akkor 
ott komoly gond nincs. 

Kényelmes kokpit 
A kokpit kifejezetten tágas és 
könnyű mozogni benne. A kabin 
meglepően nagy, amire ráerősít a 
világos színekkel komponált enteriőr 
is. Rengeteg a fény és teljes állóma-
gasság van. Jól felszerelt konyha, 
kényelmes ülősarok, nagy hűtő, 
rengeteg tárolóhely, korszerű elekt-
romos kapcsolópanel – minden 
megvan, ami kell. A mosdó 
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E
gyszerűen szétszednek 
minket. Sosem hittem 
volna, hogy ekkora lesz 
az érdeklődés – mond-
ta Jordáki Gábor, az új 

modellt forgalmazó Antila Yachts 
Magyarország ügyvezetője. Persze, 
szinte minden hajó előtt sorba kellett 
állni az idei balatoni seregszemlén, 
de a lengyel hajó előtt még hosz-
szabb sorok kígyóztak, mint sok 
más helyen. 

Antila 33 

Komoly 
kihívó
A BALATON BOAT SHOW EGYIK LEGNÉPSZERŰBB HAJÓJA A NÁLUNK 
ELŐSZÖR KIÁLLÍTOTT LENGYEL ANTILA 33-AS VOLT. A FORMÁS VITORLÁS 
NEM VÉLETLENÜL KELTETTE FEL SOKAK ÉRDEKLŐDÉSÉT: JOBB 
MINŐSÉGŰ, MINT GONDOLNÁNK, ÉS OLCSÓBB, MINT LEGTÖBB RIVÁLISA.
TÉNYLEG OLYAN JÓ AJÁNLAT, MINT AMILYENNEK LÁTSZIK?

Szemből a valóságosnál 
talán nagyobbnak látszik a 
hajó. Divatos orr, elegánsan 
ívelő vonallal tervezett 
felépítménnyel

A családi vállalkozásként indult, idén éppen 30 éves Antila Yachts hajógyár Varsótól  délre, a 
lengyelországi Radomban található. A cég mára 50 főt foglalkoztató, modern, professzionális 
vállalkozássá fejlődött, amely 24-33 lábas felső középkategóriás túravitorlásokat készít. Főtervezőjük 
a Svédországban alkotó, lengyel származású Michal Orych, míg a dizájnért az Antila Yachts saját 
csapata felel.

MI AZ AZ ANTILA?

„AZ ANTILA 33-AS EGY TÍZÉVES, HASONLÓ MÉRETŰ ÉS FELSZERELTSÉGŰ 

VITORLÁS ÁRÁÉRT EGY VADONATÚJ, TÖKÉLETESEN ELFOGADHATÓ 

MINŐSÉGŰ, JÓL HASZNÁLHATÓ HAJÓ” u
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A mosdó fényűző – a 
legszebb, amit ebben a 
kategóriában valaha láttunk

A szalon tágas és világos, a 
színvilág trendi – az orrka-
bin mérete átlagos, oldalsó 
ablak nincs

mesebbé téve a mozgást a hajó 
gyomrában. 

Felszereltség, ár
Minőségérzet, ergonómia, dizájn és 
térkínálat tehát nincs semmi szé-
gyenkeznivalója a hajónak. A megle-
petések azonban még hátravannak. 

Az Antila 33-as igazi erénye ára 
és felszereltsége. Ötvennyolcezer 
eurótól induló ára eleve a legjobb 
ajánlatok közé sorolja a hajót (a 
legtöbb vetélytársa 15-35 ezer 
euróval is többe kóstál). Ráadásul 
ezért a summáért olyan, máshol 
nagyon kemény felárakért kínált 
extrákat is ad a gyártó, mint például 
az orrsugár kormány (!), a kétállású, 
hidraulikus kormányszerkezet, a 
Raymarine műszeregység, az ön-
váltós fock, a kétfejes gáztűzhely, 
a nagy hűtőszekrény, a hideg-
meleg vízrendszer, LED világítás, 
CD rádió, 3 akkumulátor, komplett 
12V és 220V elektromos rendszer 
parti áram csatlakozóval – és még 
sorolhatnánk. Mindezt figyelembe 
véve kijelenthetjük: az Antila 33-as 
egy tízéves, hasonló méretű és 
felszereltségű vitorlás áráért egy 
vadonatúj, tökéletesen elfogadható 
minőségű, jól használható hajó.

Szerintünk
Remek ár/érték arányával az Antila 
33-as több, mint megfontolandó 
opció. n

helykínálata viszont nem túl tágas, 
e téren az Antila 33-as nem tartozik 
az élmezőnyhöz. Az orrkabin mérete 
átlagos, ráadásul kétszárnyas ajtó-
val van szerelve, így lényegében egy 
légtérbe nyitható a szalonnal – ezzel 
is növelve a térérzetet és kényel-

pedig olyan fényűző, hogy nálam ez 
nyerte a balatoni seregszemlén lá-
tottak közül a „legimpozánsabb mel-
lékhelység” címet. Na, nem mintha 
ez olyan fontos szempont lenne 
hajóválasztáskor – de jár érte a 
pont. A kokpit alá épített hátsó kabin 

Alig több mint egy órát töltöttünk vízen az Antila 33-assal Török 
László, a Raffica csapat versenyzőjének szakértő társaságában 
a hajót próbálgatva átlagos 2-es, 3-as balatoni szélviszonyok 
között. Ez persze kevés ahhoz, hogy érdemben minősíteni tud-
juk vitorlázótulajdonságait, de elég ahhoz, hogy saját benyomá-
sokra tehessünk szert. 
„Kényelmes, könnyen vezethető, nagyon szimpatikus” – foglalta 
össze négy szóban benyomásait Laci. Három percébe se került 
egyedül szélbe állnia és vitorlát húznia. „Tényleg minden kézre 
esik, simán lehet egykezezni vele” – kommentálta az eredményt 
a versenyző. Egyedül a kormány okozott némi meglepetést, hiszen Balatonra specifikált hajók eseté-
ben ritkaságnak számtó hidraulikus rendszer némi megszokást igényel, mivel kevesebb visszajelzést 
ad – cserébe viszont akkor is tartja a beállított irányt, ha elengedjük a 800 mm-es bőrborítású kereket.   

A KORMÁNY MÖGÜL


