TRAVEL & LIFESTYLE

Yachting

the great escape

Una dintre modalităţile ideale de a explora lumea este vacanţa
pe Iaht, paşaportul către unele dintre cele mai ascunse şi inedite
destinaţii. Vacanţe petrecute în intimitate deplină, confort şi
lux, cu posibilitatea de a personaliza fiecare aspect al acesteia,
ajungând astfel la o veritabilă experienţă de şapte stele.
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pentru a defini ambarcaţiunile scumpe, dotate cu
echipaj (fully crewed). Aceste luxoase case pe apă pot
fi cu sau fără vele, ambele fiind construite şi echipate
la cele mai înalte standarde, decorate cu stil, menite
să ofere confortul maxim oaspeţilor. Când vorbim de
super iahturi ne gândim la ambarcaţiuni de peste 24
m care necesită prezenţa unui echipaj experimentat.
Acest tip de ambarcaţiuni sunt dotate cu 3 – 4 punţi
şi tot atâtea cabine, gata să acomodeze până la 12
oaspeţi sau chiar mai mult. De multe ori se întâmplă
ca echipajul ce deserveşte un astfel de iaht să fie
format din mai mulţi membri decât oaspeţii prezenţi,
iar nivelul de lux diferă de la iaht la iaht şi acest lucru
se reflectă şi în preţul acestuia.

Alături de multe dintre variantele oferite de Round The World Travel, stilul red
carpet este asociat celor ce trăiesc un stil de viaţă jet-set, la extrem. Programul
unei astfel de vacanţe include tot timpul cele mai luxoase locaţii, vicii, plăceri: cine
la restaurante decorate cu stele Michelin, intrări la cele mai renumite cluburi şi
casinouri, transferuri cu limuzina către cele mai bune magazine pentru shopping,
golf pe cele mai bune terenuri. Iar pentru timpul petrecut on board, nu lipsesc
petrecerile, şampania, divertismentul, sporturile acvatice şi, nu în ultimul rând,
cocktailurile servite pe punte cu prietenii.

De la şarmul mediteraneean la însoritele plaje
Caraibiene, Oceanul Indian sau îndepărtata Australie
sau Noua Zeelandă, itinerariile şi flota care se
pun la dispoziţie sunt nenumărate. Fie că vrei să
experimentezi bogăţia culturală a locurilor din cartea
preferată, cele mai inedite petreceri pe plajă sau să te
relaxezi în intimitate, cei de la Round The World Travel
te vor ajuta să faci alegerile potrivite. Pentru cei mai
aventurieri din fire, tradiţionalele insule Caraibiene
sau din Mediterană e bine să fie date uitării şi atenţia
îndreptată către locuri neexplorate precum Australia,
Noua Zeelandă, Pacificul de Sud, Asia, Oceanul Indian
şi, de ce nu, Scandinavia. Aceste destinaţii oferă
nenumărate resurse de activităţi şi atracţii, promiţând
o adevărată aventură. Aşadar, oricare ar fi pasiunile
tale, varietatea şi multitudinea zonelor navigabile,
aceste locații cu siguranţă nu te vor dezamăgi.

Înainte de a lua orice decizie, este esenţial să alegi tipul de ambarcaţiune care
se potriveşte dimensiunii şi preferinţelor tale deoarece alegerea iahtului potrivit
este poate cel mai important dintre paşii necesari în planificarea unei vacanţe
de sailing. Un motoriaht este ideal pentru o vacanţă cu familia, în timp ce un
sailing iaht este alegerea perfectă pentru un împătimit al navigaţiei. Super iahturile
sunt potrivite grupurilor de dimensiuni mari, dar şi doar pentru câteva persoane;
dotările sunt de ultimă generaţie, iar printre facilităţi se numără piscine, discoteci,
săli de conferinţă, cinema, săli de sport și spa. Termenul de super iaht este folosit

Marea Mediterană este atât de complexă şi variată,
încât este greu să generalizezi, fiecare regiune având un
farmec aparte, unic. Şarmul şi eleganţa sunt prezente
la tot pasul, peisajul trecând de la zone încărcate de
istorie la clădiri moderne, oraşe dinamice, livezi de
măslini şi plaje aurii mărginite de palmieri. Coasta de
Vest, de la Saint Tropez la Porto Cervo, este mecca
gurmanzilor şi fashionist-ilor, în timp ce Coasta de Est
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încântă prin istorie şi tradiţie. De la Atena şi insulele greceşti la zonele
neexplorate ale Croaţiei şi până în Turcia, varietatea acestor zone este
cutremurătoare, numitorul comun fiind tot timpul istoria.
Fie că sunteţi în vestul Mediteranei, la o cină pe terasa restaurantului
Castillo Son Vida’s admirând panorama spectaculară asupra oraşului
Palma de Mallorca, savurând un Martini pe terasa unui luxos hotel de
pe Coasta de Azur sau în estul Mediteranei, pe Insula Kea renumită
pentru buticuri şi galerii de artă, luând masa liniştiţi în unul dintre
cele mai luxoase restaurante din Mykonos, Grecia sau la shopping în
bazarul tradiţional din Marmaris, senzaţiile sunt de neegalat, iar vacanţa
va fi cu siguranţă una reuşită.
Dacă doriţi totuşi o vacanţă liniştită, în care să vă dedicaţi timpul
micilor plăceri, RTW Travel vă poate oferi câteva zile în stilul hedonist.
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Pentru persoanele care vor să-şi valorifice experienţa la maxim,
să vadă cum se fabrică trabucurile cubaneze sau să vadă un dans
tradiţional polinezian live, spor turi acvatice şi alte activităţi spor tive,
stilul activ şi cel energy sunt cele mai potrivite. De asemenea nu
sunt ignoraţi nici cei mici care, prin intermediul stilului family, vor
avea par te de o experienţă memorabilă. O opor tunitate ideală
pentru companiile care vor să-şi răsplătească par tenerii de afaceri
sau angajaţii, îl reprezintă stilul corporate, o modalitate inedită şi
eficientă, ce va fi cu siguranţă apreciată.
Un iaht de lux oferă cu siguranţă un plus de eleganţă şi stil vacanţei
tale de sailing. Este metoda ideală de a te bucura de peisaje
deosebite, de a explora plaje exotice din întreaga lume. Iahtul este
propriul tău resor t de lux, pe care îţi poţi petrece vacanţa în orice
destinaţie doreşti.
www.yachtcharters.ro
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ANASSA - “regina” în Greaca veche, este un superb iaht de 86 de
picioare, ce atrage privirile prin designul şi eleganţa sa. Pentru interiorul
modern şi spaţios au fost selectate cele mai fine materiale, mobilier
şi decoraţiuni marca Armani şi Fendi. Iahtul poate acomoda până la 8
persoane în cele 4 cabine duble, dotate cu tehnologie de ultimă oră.
DETALII
Zona de croazieră vara: Mediterana
Zona de croazieră iarna: Mediterana
Tip: Motor
Lungime: 26.48m
Lăţime: 6.4m
Cabine: 2 x Double, 2 x Twin

Capacitate maximă în cabine: 8
Echipaj: 4
An fabricaţie: 2008
Constructor: Canados
Motoare: 2 x 1800 HP C32 CAT
Viteza de croazieră: 27 noduri
Consum: 680 l/h
Facilităţi: barca tender de 3,80m, echipament de snorkeling, pescuit,
kayak, banana etc.
Preţ: de la 38,000 EUR* pe săptămână
office@yachtcharters.ro; 021.232.9098; * Se oferă o reducere de 3%
pentru sezonul 2010 - cod de rezervare YC2010ANASSA
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HUMMINGBIRD este un iaht care cu siguranţă nu trece neobservat. Cu
o viteză de croazieră ce ajunge până la 25 de noduri vă poartă în stil de la
o insulă la alta. Acesta poate acomoda 6 oaspeţi într-un interior modern
decorat în culori calde, conceput de Daniele Chopard Yacht Design.
DETALII:
Zona de croazieră vara: Mediterana de Vest - Riviera/Corsica/Sardinia
Zona de croazieră iarna: Mediterana de Vest - Riviera/Corsica/Sardinia
Tip: Motor
Lungime: 30.40m
Lăţime: 6.50m
Cabine: 2 x Double, 1 x Twin
Capacitate maximă în cabine: 6
Echipaj: 4
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An fabricaţie: 2007
Arhitect naval: Guy Couach
Design interior : Daniele Chopard
Constructor : Couach
Motoare: 2 x MTU 2400 HP
Viteza de croazieră: 25 noduri
Consum: 600 l/h
Facilităţi: echipament de snorkeling, sistem video cu 500 de filme, etc.
Preţ: de la 60,000 EUR* pe săptămână
office@yachtcharters.ro; 021.232.9098;
*Se oferă o reducere de 3% pentru sezonul 2010 - cod de rezervare
YC2010HUMMINGBIRD
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NOSTROMO este un iaht impresionant de
30m proiectat de Dubois, ce a fost recent
lansat de marele constructor britanic
Pendennis. Iahtul poate acomoda până la
9 persoane în cabinele elegant decorate,
dotate cu tehnologie de ultimă generaţie,
interiorul impecabil fiind realizat de
Redman Whitely Dixon.
DETALII:
Zona de croazieră iarna: Caraibe
Zona de croazieră vara: Mediterana
Tip: Sail
Lungime: 30.00m
Lăţime: 7.34m
Cabine: 1 x Double, 2 x Twin, 1 x Single, 2
x Pullman
Capacitate maximă în cabine: 9
An fabricaţie: 2009
Arhitect naval: Dubois Yachts
Design interior : Redman Whitely Dixon
Constructor : Pendennis
Motoare: Scania D112 59M 450HP
Consum: 20 lph
Viteza de croazieră: 9 noduri
Facilităţi: sistem stereo CD & DVD, plasmă
tv, Wifi, etc.
Preţ: de la 45,000 EUR* pe săptămână
office@yachtcharters.ro;
021.232.9098;
*Se oferă o reducere de 3% pentru
sezonul 2010 - cod de rezervare
YC2010NOSTROMO
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