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toate lucrurile de care ai nevoie ca s  ̀\]i fac`
posibil̀  vacan]a la care ai visat [i pot oric\nd
s  ̀\]i ofere variante optime \n func]ie de ideile
tale, de nevoile pe care le vrei acoperite sau
de stilul \n care vrei s  ̀c l̀̀ tore[ti... pe ape.
Dar iat̀ , \n linii mari, ce trebuie s  ̀[tii c\nd alegi
o vacan]̀  cu yachtul. 

Ce fel de c`l`toare e[ti: 
|n func]ie de gusturile tale [i de stilul de
via]` cu care te-ai obi[nuit, ai mai multe
op]iuni atunci c\nd alegi s` \]i petreci o
vacan]` pe yacht, de care cei care \]i orga-
nizeaz` c`l`toria vor ]ine cont.

✔Dac` e[ti obi[nuit` cu escapadele de
foarte multe stele, ]i se va potrivi, f`r` urm`
de \ndoial`, stilul red carpet, care \]i ofer` tot
ce \]i po]i imagina, de la restaurante \nnobi-
late cu stele Michelin \n care s` iei cina la
intr`ri \n cluburi exclusiviste, golf pe terenurile
cele mai [ic de pe ]`rm [i, desigur, o por]ie
serioas` de shopping pentru momentele \n
care te afli pe uscat. Iar pe ap`, cocktailurile
servite la bord [i sporturile acvatice pe care
po]i s` le practici vor \ntregi experien]a.

✔Dac  ̀\]i dore[ti un concediu \n care s  ̀afli
[i s  ̀\nve]i c\t mai multe despre specificul altor
culturi, \nseamn  ̀c  ̀]i se potrive[te stilul activ. 

✔ Dac` vrei s` \]i dedici sejurul numai
pl`cerilor personale, s` te relaxezi cu un
masaj sau un tratament spa ([i [tim c` vrei)
[i s` te r`sfe]i cu preparate gourmet, atunci
]i se potrive[te m`nu[` stilul hedonist. 

✔ Iar dac` nici nu \]i imaginezi s` \]i la[i

familia acas`, \i po]i lua pe to]i cu tine, pentru
c` stilul family include[i activit`]i, at\t la bord,
c\t [i pe ]`rm, special g\ndite pentru copii. 

✔Nu vrei s  ̀stai la soare toat̀  vacan]a, ci
mai degrab  ̀vrei s  ̀te bucuri de sporturi, dru -
me]ii, ciclism, explor`ri \n jungl̀  sau chiar c  ̀l̀  -
rie? Atunci po]i s  ̀le ai pe toate c l̀̀ torind \n
sti lul energy; c\nd te vei \ntoarce pe yacht dup`
o astfel de zi te vei putea relaxa \n jacuzzi sa -
vur\nd un cocktail preg t̀it special pentru tine. 

✔ Iar dac` munca ta st` \nainte de orice
altceva, trebuie s` [tii c` p\n` [i un team-
building are [anse s` func]ioneze mult mai
bine pe un yacht dac` vei c`l`tori \n stilul
corporate, mai cu seam` c` unele ambar-
ca]iuni pot g`zdui p\n` la 140 de persoane. 

✔Nu \n cele din urm ,̀ dac  ̀e[ti o fire aven-
turoas ,̀ obi[nuit̀  s  ̀ia lumea la explorat cu un
rucsac \n spate, ]i se va potrivi stilul adventure,
care te poate duce, \n deplin confort, spre
orice destina]ie exotic ,̀ din Maldive p\ n  ̀\n
Patagonia [i din Seychelles p\n  ̀\n Chile. 

Unde c`l`tore[ti: 
Speciali[tii de la YachtCharters.ro, care \]i
pot organiza vacan]a, \]i ofer  ̀o multitudine
de destina]ii dintre care o po]i alege pe cea
ca re te tenteaz  ̀cel mai tare. Fie c  ̀vrei s`
z`bove[ti pe o plaj̀  din Caraibe sau s`
mergi c`tre Australia, Noua Zeeland  ̀sau
Scan dinavia, zonele navigabile \n care ajung
yachturile din portofoliul lor s\nt foarte multe,
a[a c  ̀ai [ansa s  ̀alegi \ntr-adev`r un col] de
lume la care visai dintotdeauna, f`r  ̀s  ̀crezi
c  ̀vei ajunge vreodat̀  acolo. |ns ,̀ chiar da -
c  ̀de-abia te-ai aventurat \n acest nou stil de a
c  ̀l̀ tori, sau dac  ̀e[ti deja o veteran  ̀a ya -
ch ting-ului, exist  ̀o destina]ie apropiat  ̀care
se va dovedi perfect̀  pentru vacan]a ta: Ma -
rea Mediteran`. Toate regiunile ei au un far -
mec aparte, fie c  ̀preferi zona Coastei de
Vest, de la Saint Tropez la Porto Cervo, unde
mo da [i gastronomia fac legea, fie c  ̀\]i do -
re[ti o c l̀̀ torie exotic  ̀\ntre timpuri [i tradi]ii [i
pre feri Coasta de Est, de la Atena p\n  ̀ \n
Croa]ia [i Turcia.

cum ceva vreme, c\nd am ajutat o pri-
eten  ̀s  ̀\[i reorganizeze garderoba, am
fost surprins  ̀s  ̀g`sesc \n dulapul ei o

mul]ime de haine albe – pantaloni, rochii, cardi-
gane care nu [i-ar fi g`sit utilizarea pe str`zile de la
noi [i pe care le-am privit la momentul respectiv cu
mirare. „S\nt pentru yacht”, mi-a zis ea vis`toare,
de[i varianta unei vacan]e \nsorite la bordul unei
ambarca]iuni nu p`rea posibil̀  \n acel moment.
Desigur, s\nt multe motivele pentru care ne-am dori
fie [i o s`pt̀ m\n  ̀de vacan]̀  pe mare. 
|n afara confortului pe care \l poate oferi o
ambarca]iune, similar sau chiar superior celui pe
care \l g`se[ti \ntr-un hotel de 5 stele, un yacht te
poate duce spre multitudine de destina]ii as cun se,
la care ai ajunge altfel cu mare greutate. De
asemenea, o astfel de vacan]` \]i ofer` [i o mare
flexibilitate deoarece po]i alege \mpreun` cu c` -
pi  tanul traseul de urmat, dup` cum \]i face pl` ce -
re. Iar intimitatea de care te po]i bucura, pentru c`
nu ai l\ng` tine dec\t pe cei pe care \i vrei acolo,
este un alt atu important. {i trebuie s` recu no[ti c`
de multe ori, c\nd pleci \n vacan]`, \]i dore[ti cel
pu]in c\teva zile \n care s` nu vezi aproa pe pe
nimeni, un timp numai pentru tine [i pen tru cei
dragi \n care s` ui]i de tot ce ai l`sat acas` [i s` \]i
refaci energia consumat` la serviciu. 
O vacan]  ̀cu yachtul poate s  ̀fie organizat  ̀[i
personalizat  ̀astfel \nc\t te vei bucura de expe-
rien]a ta \n mai mare m`sur  ̀dec\t ai face-o \ntr-un
resortcu foarte multe stele. Iar dac  ̀spiritul de aven-
tur  ̀nu te-a ocolit, o esca pad  ̀pe mare este, cu si -
guran]̀ , o variant̀  excelent̀  pentru tine, fiindc  ̀nu
doar c  ̀ te vei r`sf`]a la soare, pe punte, cu un
cocktail \ntr-o m\n  ̀[i cu o carte \n cealalt̀ , dar \]i vei
pune \n func]iune [i toate veleit̀ ]ile de exploratoare
[i [tii [i tu c  ̀undeva, adormite ad\nc \n interiorul t̀ u,
ele exist`. Desigur, toate pot p`rea bune [i fru-
moase dac  ̀visezi cu ochii deschi[i la o astfel de
vacan]`, \ns  ̀dac  ̀te temi c  ̀realitatea poate fi
mai complicat  ̀ [i c  ̀ te va readuce urgent cu
picioarele pe uscat, trebuie s  ̀[tii c  ̀acum exist`
solu]ii confortabile [i rezonabile pentru toate pro -
blemele pe care ]i le-ai pune \n leg`tur  ̀cu o astfel
de escapad`. Asta pen tru c  ̀speciali[tii (da, po]i
apela [i \n Ro mânia la astfel de servicii) s-au g\ndit la

a
LA DOLCE VITA

Ne-am obi[nuit s` credem
c` o EVADARE pe ape
este rezervat` doar celor
frumo[i [i foarte boga]i, \n
vreme ce, \n ultimul timp, o
VACAN}~ la bordul unui
YACHT nu mai este un
proiect irealizabil pentru
fiecare dintre noi.
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Ce s` vezi [i ce s` faci \ntr-o
vacan]` pe Marea Mediteran`: 
O escapad  ̀pe Mediterana te pune \n
fa]a at\tor op]iuni \nc\t \]i va fi foarte greu s`
alegi dintre toate lu crurile pe care le ai de
f̀ cut [i de v`zut. |ns  ̀nu trebuie s  ̀ratezi o ci -
n  ̀la restaurantul Castillo Son Vida’s, de unde
vei admira [i pano ra ma asupra ora[ului
Palma de Mallorca [i pentru care merit̀  s  ̀\]i
pui \n bagaj una dintre acele rochii p`strate
pentru ocazii speciale. Iar pe Coas ta de Azur
po]i s  ̀ toastezi un pahar de [am pa nie, \n
amin tirea faimoasei epoci de aur a zonei, la
Grand Hôtel Cap Ferrat. Restauran tul Alain
Ducasse’s Louis XV din Monaco este o desti-
na]ie obligatorie pentru gurmanda din tine, iar
o aruncare cu zarurile la Casino de Monte
Carlo te va duce cu g\ndul la toate filmele
\nc`rcate de glamour-ul vremurilor trecute pe
care le-ai v`zut vreodat̀ . Muzeul Es Baluard
din Palma este o destina]ie obligatorie dac`
e[ti pasionat  ̀ de arta contemporan`: vei
g`si acolo o colec]ie important  ̀de lucr`ri
sem nate de Joan Miró, Picasso, Andy War -
hol, Anselm Kiefer sau Christian Bol tan ski. La
fel este [i Muzeul Picasso din Antibes, un loc
pe care nu ai voie s  ̀\l ratezi dac  ̀\l admiri pe
cel mai important artist al secolului al XX-lea.
Dac  ̀ vrei s  ̀ te relaxezi \n vacan]a ta pe
Mediterana, locurile unde o po]i face s\nt at\t
de multe \nc\t va dura ceva p\n  ̀vei alege
unul, fie c  ̀optezi pentru Maricel Spa din
Mallor ca, pentru Thalasso First Marine Ther -
mal Baths din Saint Tropez, fie c  ̀mergi \n
Ischia, „the island of wellbeing”, sau testezi
efectele apelor marine la Royal Myconian
Resort&Thalassa Spa din Mykonos. 
Dac  ̀e[ti o pasionat̀  de istorie, \n zona
Me diteranei vei sim]i c  ̀\ntr-adev`r mergi pe

urmele navigatorilor din vechime [i vei vedea
o multitudine de locuri \nc`rcate de trecut. Prin -
tre ele, Casa Bianca de pe insula Caprera,
unde a tr ìt \n ultimii s ì ani Ga ribaldi, Ca te -
drala Amalfi, Il Duomo di Ce falù din Sicilia,
Valea Templelor din Agrigento sau satul preis-
toric dat\nd de la 1800 \.e.n. din Filicudi. Iar
pentru sporturi [i timp petrecut activ cu familia,
\ncearc  ̀sand-surf pe dunele de nisip de la
Piscinas Beach din sudul Sardiniei, scufund`ri
\n Ile de Porquerolles, golf pe terenul de la
Saint-Endréol, o c`utare de comori \n pe[terile
din insulele Thirassi, Palea [i Nea Kameni sau
windsurfing \n Vassiliki, Levkas sau Insula Paros.
{i, ca aventura s  ̀fie complet̀ , nu rata o expe-
di]ie \n canoe printre canioanele [i cascadele
de la Mreznica, \n Croa]ia. 

Ce fel de ambarca]iune 
]i se potrive[te: 
O vacan]̀  pe ape, chiar dac  ̀va fi planifi-
cat  ̀de al]ii, te pune \n fa]a unei mul]imi de
alegeri, iar una foarte important  ̀este cea a
ambarca]iunii potrivite. Ai de ales \ntre ambar-
ca]iuni cu motor, cu vele, catamarane, gullets
[i yachturi de lux, \n func]ie de num`rul de
pasageri [i de bugetul pe care \l vei aloca

c l̀̀ toriei. Dac  ̀crezi c  ̀te dep`[e[te o astfel de
problem ,̀ \ns ,̀ po]i s  ̀stai f̀ r  ̀grij̀ , c`ci vei fi ghi-
dat̀  \n alegerea ta. Este bine s  ̀[tii, totu[i, c  ̀un veli-
er este, pentru cei pasiona]i de sailing, cea mai
bun  ̀alegere, sau c  ̀un catamaran este potri vit
celor care se afl̀  la primele vacan]e pe ape. |n
schimb, dac  ̀vrei s  ̀petreci cea mai luxoas  ̀va -
can ]  ̀a ta, un superyacht  \]i pune la dispozi]ie un
echipaj mai numeros [i ofer  ̀ un confort maxim,
tehnologie modern ,̀ jacuzzi, piscin ,̀ sal̀  de cine-
ma [i multe altele \n func]ie de dot̀ rile sale.

Ce trebuie s` mai [tii 
c\nd decizi s` navighezi: 

✔Vei avea nevoie de consultan]̀  specializat̀  \n
organizarea vacan]ei tale. Consultan]ii de la Round
The World Travel \]i vor oferi ajutor avizat prin servi -
ciul YachtCharters.ro, pentru c  ̀au acces direct la
bazele de date ale marilor operatori, iar costurile
vor fi cele stabilite de furnizor, f̀ r  ̀alte taxe.

✔Costurile unei vacan]e variaz  ̀\ntre 300 de
euro/persoan  ̀pe s`pt̀ m\n  ̀pentru o ambar ca -
]iune de 12 metri pe coastele Greciei la c\teva mii de
euro pentru un superyacht cu un echipaj de 10-30
de persoane. Spre exemplu, un velier tip mono-
coc ,̀ cum este Oceanis 50, cu patru cabine duble,
este disponibil pe YachtCharters.ro la un tarif de
3.950 euro/s`pt̀ m\n .̀ 

Ce s` \mpachetezi pentru vacan]a
pe yacht: 

✔O marinier  ̀din bumbac de la Petit Bateau; 
✔o p`l`rie din pai à la Prada;
✔o geant` transpa -
rent` Louis Vuitton;

✔ un ceas Chanel alb.
C`l`torie pl`cut`!  n

ELLEtravel
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