DESTINAŢII

Yachtingul – o
Imaginează-ţi o vacanţă în care poţi
decide când şi unde vrei să mergi, în
ritmul tău propriu, în care te poţi
relaxa fără să fii deranjat de curioşi;
asta este lumea yachtingului.

DESTINAŢII

nou` abordare
O experienţă unică,
100% personalizată

O vacanţă pe yacht îţi oferă confortul şi
beneficiile unei adevărate case şi mai mult,
îţi dă posibilitatea de a explora o varietate
de destinaţii inedite în intimidate deplină,
confort şi lux. Mai mult decât atât, ai posibilitatea de a personaliza fiecare aspect
al vacanţei, ajungând astfel la o veritabilă experienţă de şapte stele! Fie că preferi
eleganţa tradiţională oferită de un yacht cu
vele sau te bazezi pe cele mai noi şi performante yachturi cu motor, portofoliul nostru acoperă întreaga gamă. Extravaganţa
unei vacanţe cu yachtul este dată de flexibilitatea şi intimitatea oferite. Yachtingul
este modalitatea ideală de a explora lumea; fie că vrei să faci scufundări în Insulele Virgine, să vizitezi pieţele alimentare din
zona mediteraneeană, să faci exerciţii de
pilates pe plajele din Bora Bora sau să admiri superbele peisaje oferite de Seychelles, vacanţa pe yacht este paşaportul tău
către unele dintre cele mai ascunse destinaţii ale lumii. Însă o vacanţă nu înseamnă acelaşi lucru pentru fiecare dintre noi;
tocmai de aceea este important sfatul unui
specialist. Pentru a-ţi uşura munca, am
pregătit pentru tine un ghid practic al vacanţelor pe apă: idei, stiluri, nevoi. Pentru
aceasta, am delimitat cinci tipuri de vacanţe diferite, ce pot fi grupate în vederea obţinerii unei escapade memorabile.

Stilul Luxury – Red Carpet

Stilul red carpet este asociat celor ce trăiesc un stil de viaţă jet-set, la extrem. Programul unei astfel de vacanţe va 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. Pentru
timpul petrecut on board, petrecerile nu
vor lipsi, şampania, cinele, divertismentul,
sporturile acvatice şi, nu în ultimul rând,
cocktailurile servite pe punte cu prietenii.

Stilul Activ

În opinia noastră există mai mult de
şapte minuni în lume; fiecare loc pe

care îl vizitezi are un farmec aparte, o
poveste de spus şi peisaje de admirat.
Cine nu şi-ar dori să vadă cum se fabrică
trabucurile cubaneze, să vadă un dans
tradiţional polinezian live, la lumina lunii sau să privească Acropole-ul la apus?
Fiecare vacanţă poate fi organizată astfel încât destinaţia aleasă să fie valorificată la maxim.

Stilul hedonist

Pentru mulţi vacanţa înseamnă relaxare; însă de ce nu am dedica o vacanţă exclusiv plăcerilor personale? Imaginează-ţi cum ar fi să începi fiecare zi cu
micul dejun servit în pat, pentru ca apoi
să te relaxezi pe punte citind cartea preferată sau să te bucuri de un masaj, un
tratament spa, să îţi dedici timpul micilor plăceri, cum ar fi golful, muzica, filmele, arta culinară. O vacanţă în stilul
hedonist este cu siguranţă o oportunitate de relaxare ce ar trebui experimentată de fiecare dintre noi.

Stilul family

Unul din principalele avantaje ale
vacanţelor pe yacht este posibilitatea
de a experimenta în acelaşi timp luxul,
siguranţa şi intimitatea alături de întreaga ta familie. În funcţie de destinaţia aleasă, activităţile on board şi
offshore sunt nelimitate, astfel încât şi
cei mici vor avea parte de o experienţă
memorabilă.

Stilul energy

Cele mai multe persoane asociază vacanţa pe yacht cu relaxarea, într-un mod
greşit. Pe lângă sporturile acvatice care
sunt la îndemână, gândiţi-vă că majoritatea terenurilor de golf sunt situate
în zone uşor accesibile pe apă, iar unele destinaţii, accesibile doar pe această cale oferă posibilităţi nenumărate de
activităţi sportive precum excursii pe
munte, ciclism, drumeţii în junglă/păduri
tropicale, călărie etc. Iar după o zi activă, ce poate fi mai plăcut decât să te întorci la bordul vasului unde te aşteaptă
un jacuzzi şi multe delicatese pregătite
special pentru tine?
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Stilul corporate

Chartering-ul înseamnă inspiraţie, lux
şi relaxare, fiind în acest mod oportunitatea ideală pentru companii de a răsplăti partenerii de afaceri sau angajaţii.
Fie că este vorba de un team building, o
recompensă, o petrecere corporate sau
alt eveniment, este o modalitate inedită
şi eficientă, ce va fi cu siguranţă apreciată. Unele dintre cele mai noi modele de
mega yachturi pot găzdui până la 140 de
oaspeţi, pe lângă echipajul ce le va sta la
dispoziţie.

Stilul adventure
- On the Wild Side

Pentru cei pasionaţi de aventură,
veţi descoperi că a ajunge într-o destinaţie izolată nu este neapărat nevoie
de rucsac, saci de dormit sau hosteluri.
Yachtul personal te poate duce în astfel de destinaţii în confort deplin, fie că
este vorba de Chile, Patagonia, Seychelles sau Maldive. Decizia este a celor care
călătoresc!

Punctele forte ale Coastei de Vest
West Mediterranean Style
Stilul luxury
- O cină pe terasa restaurantului Castillo Son Vida’s
este o modalitate excelentă de a admira panorama
spectaculară asupra oraşului Palma de Mallorca.
- Daca ajungeţi în Ibiza nu puteţi rata renumitul KM5
- Pe Coasta de Azur, păstraţi timp pentru a savura
un Martini în memoria epocii de aur, pe terasa de la
Grand Hotel Cap Ferrat
- Pampelonne Beach, ce găzduieşte Nikki Beach şi
Club 55, este cel mai hedonist refugiu de pe Coasta
de Azur
- Petreceţi o seară de vedetă la faimosul Jimmy’z din Cannes
- Pentru gurmanzi, restaurantul Alain Ducasse’s Louis
XV din Monaco este un must
- Pentru cei mai energici şi petrecăreţi, puneţi-vă
pantofii de dans pentru Les Caves du Roy de la hotelul
Byblos din St Tropez
- Cei mai excentrici îşi pot încerca norocul şi arunca
zarurile la Casino de Monte Carlo
- Înainte de masa de seară, recomandate sunt
aperitivele de la Il Pontile Piano Bar, la Hotelul
Cala di Volpe din Sardinia
- Daca ajungeţi în Capri, nu rataţi vizita la Anacapri,
unde, pe lângă peisajele extraordinare veţi găsi o
sumedenie de buticuri şi restaurante
- Încheiaţi o seară excelentă cu un aperitiv la
Quisisanna Hotel din Capri
Stilul activ
- Dacă aţi fost impresionaţi de Tate Modern, nu rataţi
Es Baluard – replica spaniolă
- Ibiza înseamnă mult mai mult decât party; o vizită
în cartierul Dalt Vila, listat în patrimoniul UNESCO, vă
va schimba complet părerea.
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- Esenţele tari se ţin în sticluţe mici; vizitaţi muzeul
Picasso din oraşelul Antibes.
- Pe insula Caprera puteţi vizita Casa Bianca, unde
Garibaldi şi-a petrecut ultimii ani din viaţă
- Descoperiţi impozanta Catedrală Amalfi
- În Sicilia, nu rataţi vizita la Il Duomo di Cefalu, o
catedrală ce datează din sec. XII
- Experimentează Valea Templelor din Agrigento
- O plimbare la Filicudi te va ajuta să descoperi ruinele
unui sat preistoric, ce datează din anul 1800 IC
Stilul hedonist
- Dacă după o noapte de party ai nevoie de relaxare,
încearcă Maricel Spa, Mallorca – deschis până la 1.30 am
- În Saint Tropez, relaxare deplină găseşti la Thalasso
First Marine Thermal Baths la Issambres
- Cunoscută drept ,,Island of Wellbeing”, Ischia este
locul ideal unde te poţi destinde - Regina Isabella
thermal spa
Stilul family
- La Natura Parc Zoo, Mallorca poţi vedea păsări
Flamingo şi vulturi negri
- În sudul Sardiniei, la Piscinas Beach poţi face 
Sand-surf pe dunele de nisip
- Un tur cu elicopterul desupra Etnei cu siguranţă te
va încânta
- Descoperă mitul de la Blue Grotto din Capri
Stilul energy
- Descoperă superstarul din Mallorca – lanţul
muntos Serra de Tramuntana
- Pentru cei ce adoră scufundarile, Ile de Porquerolles
este locaţia ideală
- Împătimiţii golfului nu trebuie să rateze terenul de
la Saint-Endreol

Spotlight: St Tropez
SHOPPING
- Gas Bijoux – ,,the place” pentru shopping de bijuterii
- Boutique Battaglia
- Diane Von Furstenberg – în centrul staţiunii, între Place
des Lices şi Port of St. Tropez
- Othello – pentru bărbaţi
BEACH CLUBS
- Club 55 – relaxare cu stil pe plaja Pampelonne
- Les Palmiers
- Nikki Beach – clientelă high end
NIGHT CLUBS
- Les Caves du Roy – la fel de faimos ca şi hotelul ce îl
găzduieşte - Hôtel Byblos
- VIP Room – glamour
RESTAURANTE
- Spoon – bucătărie cu specific Mediteranean şi
Asiatic la Hôtel Byblos
- Salama – Nikki Beach
- The Strand – filosofia Nikki Beach...la farfurie
HOTELURI
- Hôtel Byblos – o legendă şi în acelaşi timp o oază de
lux şi relaxare, din 1967
- Château de la Messardière – apartamente moderne,
o galerie de artă şi 25 de acri de panoramă
- Pan Dei – un palat Indian în inima St Tropez-ului,
din 1835
- Villa Marie – eleganţa tipică Rivierei Franceze cu un
centru spa şi o piscină ce oferă privelişti către golful
Pampelonne
- La Maison Blanche – un adevărat rai pe pământ
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Cum îţi planifici
vacanţa de sailing?

Este esenţial să alegi tipul de ambarcaţiune care se potriveşte dimensiunii şi preferinţelor grupului. Un motoryacht este ideal
pentru o vacanţă cu familia, în timp ce un
sailing yacht este alegerea perfectă pentru
un împătimit al navigaţiei. Pasul următor
este alegerea stilului de vacanţă potrivit:
luxury, activ, hedonist, family sau energy, în
funcţie de destinaţia la care visezi şi perioada când vrei să mergi. Fie că eşti un navigator experimentat sau eşti novice, întrebările sunt tot timpul aceleaşi: Când ar trebui să
merg? Unde ar trebui să merg? Ce stil de vacanţă mi se potriveşte? Ce tip de ambarcaţiune mi se potriveşte? Din fericire, noi îţi putem răspunde la toate aceste întrebări.

Cum alegi tipul de
yacht care ţi se potriveşte?

Alegerea yachtului potrivit este poate cel
mai important dintre paşii necesari în planificarea unei vacanţe de sailing şi esenţial
pentru o vacanţă de succes. Pentru a veni în
ajutorul tău, am delimitat în continuare patru categorii principale şi am evidenţiat caracteristicile şi atuurile fiecăreia:
Motor yachtul modern, de dimensiuni
mari este potrivit pentru familii, navigatori
începători, grupuri de mari dimensiuni deoarece oferă spaţiu, stabilitate şi confort.
Motor yachtul de dimensiuni mai mici
se potriveşte celor care vor să exploreze zonele de coastă într-un timp mai scurt, dar
caută în acelaşi timp andrenalina specifică
super yachturilor. Este construit în linii simple, are un motor puternic şi de aceea este
mereu alegerea potrivită pe mare.
Sailing yachtul modern – este alegerea potrivită pentru cei care caută dimensiunea, confortul şi facilităţile oferite
de un motor yacht, dar în acelaşi timp
vor să experimenteze posibilitatea de a
deschide velele ocazional.
Sailing yachtul clasic se potriveşte în
general celor în căutarea adevăratei experienţe de sailing; acest tip de ambarcaţiune nu oferă acelaşi lux ca un motor
yacht, însă pentru navigatorii împătimiţi,
cu siguranţă nu există altă opţiune.
Catamaranul este recomandat pentru
orice grup, în special pentru cei ce caută
ceva diferit sau cei ce doresc să exploreze
golfuri retrase; este un mix ideal între vele
şi motor. Pescajului redus este ideal pentru
zonele cu ape de mică adâncime.
Mega yachturile 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, spa etc.

Cum alegi destinaţia
pentru sailing?

De la şarmul mediteraneean la însoritele plaje caraibiene, Oceanul Indian sau
îndepărtata Australie sau Noua Zeelandă,
itinerariile şi flota pe care le punem la dispoziţie sunt nenumărate. Noi îţi vom dezvălui atuurile fiecărei destinaţii şi te vom ajuta
să-ţi construieşti vacanţa de vis, fie că vrei
să experimentezi bogăţia culturală a locurilor din cartea ta preferată, să experimentezi

cele mai inedite petreceri pe plajă sau să te
relaxezi în intimitate. Pentru cei mai aventurieri din fire, uitaţi de tradiţionalele insule
Caraibiene sau din Mediterană şi îndreptaţivă atenţia către locuri mai îndepărtate 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 nu te vor dezamăgi. Marea
Mediterană este atât de complexă şi variată,
încât este greu să generalizezi, fiecare regi-

Recomandări pentru cei ce preferă Coasta de est
East Mediterranean Style
Stilul luxury
- Odată ajunşi în Corfu, nu rataţi Taverna Nikolas, pe
plaja Angni
- Tot în Corfu, alăturaţi-vă celorlalţi navigatori de la
Mitsos Taverna, în Nissaki
- Insula Kea este renumită pentru buticuri şi galerii
de artă
- În Mykonos, ,,the place to be” este Delos Lounges
bar, la hotelul Mykonos Blu
- Unul dintre cele mai luxoase restaurante din Grecia
se alfă în Mykonos - Aegean Poets
- Pentru cei ce preferă distracţia, nu rataţi Sea Satin
sau Paradise Beach Club, Mykonos
- Pentru shopping 100% turcesc, este necesară o
vizită în bazarul tradiţional din Marmaris
- Pentru cei ce aleg Croaţia, ,,the place to be” este
Hvar
Stilul activ
- O vizită la Acropole şi la Stadionul Olimpic în Atena
te va purta în trecut
- Insula Ithaca – explorează miticele Cave of Nymphs
- Păşeşte pe pământul sacru din Delos, locul unde sau născut Apollo şi Artemis
- Păstrează o seară pentru o excursie la muntele
Olimp
- În portul Knidos, descoperă ruinele unui vechi
templu dedicate Afroditei

- Vizitează rămăşiţele oraşului antic Gemiler Adasi
- Urcă cele 282 de trepte de pe muntele Hum, până la
peştera lui Tito – Vis, Croaţia
- Lasă-te purtat de labirintul de turnuri şi fortificaţii
de la palatul lui Diocleţian, în Split
Stilul hedonist
- Încearcă efectele curative ale apelor marine la Royal
Myconian Resort & Thalassa Spa, Mykonos
- Fă o vizită la spa resort-ul din Loutra
- Încearcă o adevărată baie turcească în Fethiye
Stilul family
- Explorează plajele din Amorgos – locaţia a fost
aleasă pentru filmul lui Luc Besson, The Big Blue
- Organizează o căutare de comori în peşterile de pe
insulele Thirassi, Palea şi Nea Kameni, Cyclades
- Rezervă o seară pentru a vedea un apus în Oia,
Santorini
- Explorează peşterile din Numara Adasi
- Vizitează Underwater Archaeology Museum din
Bodrum
Stilul energy
- Datorită vânturilor constante, Vassiliki, Levkas este
paradisul windsurfer-ilor
- Insula Paros este locaţia potrivită pentru
windsurfing şi alte sporturi acvatice
- Testează-ţi forţele cu o canoe printre canioanele şi
cascadele de la Mreznica, Croaţia
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une 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, aşa cum probabil ştiţi, mecca gurmanzilor şi fashionist-ilor, în timp ce Coasta de
Est 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.

Caraibe

Marea Caraibelor, această întindere
de ape cristaline, acest paradis al navigatorilor, adăposteşte o serie de insule,
un amalgam de culturi: olandeză, franceză, britanică, spaniolă, nord Americană. Începând cu plajele albe ale Insulelor
Virgine din nord, există mii de insuliţe ce
oferă peisaje dramatice, oportunităţi ideale pentru iubitorii sporturilor acvatice,
bucătărie de elita gurmanzilor, o istorie
fascinantă şi nu în ultimul rând localnici
primitori, gata să îţi dezvăluie secretele
locurilor.

Pacificul de Sud

Liniştea şi intimitatea, împreună cu un
peisaj natural de neimaginat, fac din insu-

Recomandări pentru cei ce ajung În Caraibe
Caribbean Style
Stilul luxury
- Pe insula Jost Van Dyke, BVI, înoată până la Soggy
Dollar Bar pentru faimosul cocktail Painkiller
- Socializează cu alţi navigatori la Bitter End Yacht
Club pe Virgin Gorda, BVI
- Pentru cei mai petrecăreţi, nu rataţi Willy T’s
pe Norman Island, BVI
- Savurează delicatesele locale la restaurantul
Altamer în Anguilla
- Rezervă o masă la restaurantul On-the-Rocks la
Eden Rock, St Barths
- În St. Barths, ,,the place to be” este Le Ti St Bart
Stilul activ
- Vizitează istoricul Nelson’s Dockyard în Antigua
- Explorează pieţele în aer liber din St Lucia
- Fă o plimbare pe străduţele din St George, Grenada
Stilul hedonist
- Răsfaţă-te la luxosul spa de pe insula privată Peter
Island, BVI
- Dezvoltă-ţi partea spirituală cu o şedinţă de yoga la
Cap Jaluca în Anguilla
Stilul family
- Ancorează în largul insulei Norman, BVI, şi înoată
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până la ţărm, la ,,Treasure Island”
- Vizitează St Thomas’ Coral Undersea Observatory în Coki
Beach, USVI, unde poţi vedea rechini şi pisici de mare
- La Dolphin Discovery în Anguilla poţi înota cu
delfinii
- Vizitează zona protejată Tobago Cays pentru
snorkeling
- Construieşte castele din nisip roz pe plaja Pink
Sands, pe Harbour Island, Bahamas
Stilul energy
- Încearcă una dintre cele mai renumite
zone de diving din BVI, Royal Mail
Steamer Rhone
- Vizitează băile de pe Virgin Gorda
- Joacă alături de profesionişti la
Greg Norman-design Temenos golf
course, Anguilla
- Vizitează Sandy Point Reef National Marine Park,
St Kitts
- Vizitează Soufrière Scottshead Marine Reserve
pentru diving
Spotlight: St Barths
SHOPPING
- Calypso – beachwear
- Lolita Jaca – shopping de kimono-uri

- Human Steps – designer wear
- Boutique de Luxe
BEACH CLUBS
- Isle de France – private residence club
- Taiwana – o experienţă inedită, plaja Flamands
- Eden Roc – locaţie şi servicii la superlativ
- Guanahani – lux, relaxare, stil
- Nikki Beach – pentru petrecăreţi
NIGHT CLUBS
- Le Yacht Club
- Strand Supper Club
HOTELURI
- Eden Rock Hotel – folosirea cuvântului
,,NU” este interzisă; staff-ul hotelului
este de 140 de persoane la 66 de oaspeţi
- Hôtel Guanahani & Spa – arta de a trăi
- Isle de France – Flamands bay
- Le Sereno – adevăratul spririt al insulei St Barths
RESTAURANTE
- Barto
- Eddy’s
- Jao – bucătărie Thai
- The Strand – caviar, sushi
- Le Ti St Barth
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Unlimited Style
Stilul luxury
- Savurează un cocktail şi un aperitiv la Pearl în
Nantucket, New England
- Experimentează delicatesele premiatului
restaurant Spire în Boston, New England
- Alătură-te altor navigatori pentru o experienţă
culinară inedită la Phuket Yacht Club, Thailand.
- Cumpără bilete pentru o piesă la Sydney Opera
House, Australia
- Explorează sofisticatul Stockholm
- Savurează delicatesele locale de tipar în Ribe,
Danemarca
Stilul activ
- Explorează peninsula Yucatan
- Mergi la Boston Symphony Orchestra, New
England
- Vizitează Museum of Fine Art în Boston, New
England
- Vizitează Royal Palace în Phnom Penh, Cambodia
- Vizitează insula La Digue, Seychelles
- Escaladează vârfurile muntoase din Raiatea
pentru vederi spectaculoase asupra Polineziei
Franceze.

lele din Pacific un adevărat paradis. Până
şi denumirile insulelor te fac să te gândeşti la plaje infinite, un sanctuar perfect,
unde timpul se opreşte în loc, pentru ca
tu să te poţi bucura de albastrul infinit.
Navigând printre insulele din Pacificul de
Sud te transpui într-o lume paralelă, cons
truită din plaje cu nisip alb şi corali. Tahiti,
Moorea, Bora Bora, Fiji, odată ajuns aici,
cu siguranţă vei căuta să revii.

Asia de Sud Est

Îmbogăţite de cele mai exotice şi intrigante culturi ale lumii, ţările asiatice
sunt cu adevărat captivante. Thailanda,
ţara zâmbetului, Vietnamul, ce păstrează
aerul colonial, Cambodgia, un amalgam
între cultura chinezească şi indiană, şi
Malaezia, fiecare cu şarmul său unic, păstrează un mister aparte.

Australia &
Noua Zeelandă

Australia, cu o vastă regiune de coastă, reprezintă locaţia ideală pentru aventurieri. Stilul vibrant, oraşele cosmopolite, frumuseţea naturală şi kilometrii
de plaje sunt principalele atuuri. Posibi-

lităţile sunt nenumărate: snorkeling la
Marea Bariera de Corali, o vizită la Sydney Opera House, un tur al vinului sau
o croazieră printre Whitsunday Islands.
Noua Zeelandă, cu cele două insule, este
o destinaţie complexă oferind o mare
diversitate de activităţi: munţi, fiorduri,
gheţari, ape geo termale. Partea de nord
găzduieşte oraşul Auckland, ,,City of sails”, în timp ce partea de sud oferă un peisaj idilic pentru sailing şi aventură.

PolineZia Franceză

Ajutată de un climat tropical
pe toată perioada anului şi de
vânturi constante, Polinezia
Franceză are toate premisele unei vacanţe pe o
insulă pustie. Aruncate
în mijlocul oceanului şi
uitate de tehnologia secolului 21, cele peste 130
de insule înşirate în laguna albastră abundă în
vegetaţie luxuriantă şi plaje pustii. Oricare dintre cele
cinci arhipelaguri este o destinaţie potrivită pentru sailing.

Stilul hedonist
- Răsfaţă-te la Six Senses Spa de la Ann Mandara
Resort, Vietnam.
- Mergi la premiatul spa de la Rheeti Rah, Maldives.
- Fă o baie în gheizerele din Islanda
Stilul family
- Vizitează muzeul vrăjitoarelor din Salem, New
England
- Urmăreşte urangutanii – Malaezia este unul din
cele două locuri din lume unde trăiesc în sălbăticie.
- Petrece o zi explorând Taronga Park Zoo sau
Sydney Aquarium, Australia
- Vânează comori ascunse pe insula Moyenne în
Seychelles – fereşte-te de fantomele din legende
- Încarcă-ţi imaginaţia cu o croazieră
pe teritoriu Viking din Danemarca
Stilul energy
- Experimentează o plimbare
cu barca pe apele din jungle
Tenacatita, Mexico
- Încheie o zi excelentă
privind apusul de pe
Sydney harbor Bridge.
- Pentru sporturi acvatice,
mergi la Marlborough
Sounds, New Zealand
- Pentru surf, snorkeling şi
schi nautic, mergi la Huahine,
Polinezia Franceză.
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America de Nord

Zonele navigabile din Pacificul de nordvest dezvăluie unele dintre cele mai diversificate şi uimitoare peisaje. Între coasta de
vest a Canadei şi Insula Vancouver, strâmtoarea Georgia este presărată cu mici insule şi peninsule, ce te conduc spre zona de
nord, cu văi glaciare, golfuri, fiorduri şi vârfuri semeţe. Zona adăposteşte o viaţă maritimă diversificată, cu balene, delfini, foci şi
este recomandată în special aventurierilor.

Europa de Nord

Insulele baltice sunt probabil cele mai
puţin explorate zone navigabile şi reprezintă destinaţia ideală pentru o vacanţă liniştită. Ţărmurile abrupte, fiordurile
Norvegiei şi Islandei, apele interioare ale
Danemarcei şi Suediei, satele pescăreşti
din Finlanda desprinse parcă din poveşti,
coasta Scandinavă, toate oferă un peisaj
greu de reprodus în cuvinte.
De la mijlocul lunii iunie şi până la mijlocul lunii iulie, aici ai parte de zile care
nu se mai termină, întrerupte de doar câteva ore de întuneric.

New England

Cu un trecut strâns legat de Jackie
Kennedy, zona este considerată casa
yachtingului nord american. Peisaje
montane, sate pescăreşti, plaje şi situri
istorice, Noua Anglie oferă un nou în-
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ţeles conceptului de yachting. Insulele
Martha’s Vineyard, Nantucket şi zona de
coastă de lângă Maine, răspund exigenţelor oricărui tip de navigator.

Mexic

Acest exotic amalgam de cultură spaniolă şi indiană, cu influenţe aztece şi
mayaşe, oferă navigatorilor un peisaj
complex cu vârfuri semeţe acoperite de
zăpadă, platouri înalte, păduri tropicale şi ţărmuri bogate în vegetaţie exotică.
Peninsula Yucatan are un climat asemănător zonei caraibelor, iar Baja California,
pe partea vestică, este o zonă deşertică
mărginită de ape cristaline.

Seychelles & Maldive

Insulele Seychelles, formate din atoli de
coral scufundaţi în lagune albastre, reprezintă escapada perfectă. Situate la sud de
ecuator, arhipelagul format din 115 insule
este mediul ideal pentru sailing. Înşirate în
Oceanul Indian, dintre insulele arhipelagului Maldive, doar 200 sunt locuite, iar fiecare
dintre ele este situată în propria lagună, oferind astfel intimitate deplină. 
Material realizat cu sprijinul
www.YachtCharters.ro

