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6 paşi pentru o vacanţă perfectă
Contestată, lăudată, supraevaluată sau dur criticată, această
ţară a zeilor rămâne un reper important pentru turismul
mondial. Este practic imposibil ca din atâtea insule să nu
nimereşti paradisul perfect; Grecia insulară le are pe toate
pornind de la Creta, Santorini şi Rhodos, insule populare,
cosmopolite şi moderne, până la Naxos sau Zakyntos, oaze
ale naturii, relaxării şi tăcerii.

E

ste la fel de uşor însă să fii
dezamagit de Grecia; este
îndeajuns să nimereşti pe
insula nepotrivită. Şi asta
pentru că destinaţiile insulare ale
Greciei s-au dezvoltat în mod diferit
din punct de vedere turistic: există
oaze deosebite dedicate tinerilor,
în care muzica şi voia bună rămân
în atmosferă până în orele târzii
ale dimineţii sau oaze ale relaxării,
culturii şi arheologiei.
Principalele zone de sailing sunt
Insulele Ionice, Insulele Ciclade,
Golful Saronic, insulele Sporade
şi Dodecaneze. În timp ce fiecare
dintre aceste destinaţii este bazată
în principiu pe conceptul de „island
hopping”, sunt în acelaşi timp
distincte, mulţumind astfel chiar şi
cei mai exigenţi dintre navigatori.

Ce zonă de
sailing alegem?

Insulele Ionice sunt în topul preferinţelor navigatorilor britanici, fiind
zona cea mai accesibilă din punct de
vedere al condiţiilor de sailing, în timp
ce Cicladele, situate în mijlocul mării
Egee sunt cele mai „challenging”. Îmbinând perfect condiţiile de sailing pe
timpul zilei şi posibilităţile de distracţie nocturnă, Cicladele atrag cei mai
mulţi turişti tineri.
Pentru cei cu înclinaţii spre
partea culturală, Golful Saronic este
destinaţia ideală, unde fiecare insulă
este ca o carte deschisă. Skiathos şi
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insulele Dodecanese reprezintă o
provocare pentru navigatori, oferind
în schimb, drept răsplată, cele mai
frumoase plaje şi golfuri.
Teritoriul grecesc este compus
din peste 6.000 de insule şi insuliţe
răspândite în marea Egee şi Ionică,
un fenomen unic pe continentul
european. Dintre toate aceste insule
arhipelagul grecesc însumează
7.500 km din totalul de 16.000 km
de coastă, oferind un peisaj complex
şi diversificat: plaje întinse, golfuri şi
peşteri ascunse, dune de nisip, plaje
cu pietre, ţărmuri abrupte, plaje cu
nisip/pietriş negru etc.
Fiecare insulă are stilul său
propriu, şarm şi evident istorie.
Arhitectura albă şi abruptă a
Cicladelor este cu totul diferită de
cea veneţiană pe care o veţi întâlni
în insulele Ionice sau cea gotică, ce
caracterizează insulele Dodecanese.
Aici există câte o insulă pentru
fiecare, fie că vă doriţi o vacanţă
relaxantă la plajă sau sunteţi dornici
de distracţie şi aventură.
Ca şi activităţi oferite, pe lângă
deja bine cunoscutele scubadiving,
snorkeling, înot, water skiing şi
windsurfing, insulele abundă în
situri arheologice, tradiţii fascinante
şi un trecut istoric impresionant.
Toate cele de mai sus, împreună
cu un climat ideal, ape liniştite şi
distanţe scurte între porturi, au făcut
din insulele greceşti o destinaţie mai
mult decât populară, atât în rândul

grecilor, cât şi printre străini.
Majoritatea insulelor sunt situate
în Marea Egee şi sunt împărţite în 7
categorii (de la nord la sud):
- Insulele din Marea Egee de
NE: Agios Efstratios, Thasos, Ikaria,
Lesvos, Limnos, Inousses, Samos,
Samothrace, Chios, Psara.
- Insulele Sporade: Alonissos,
Skiathos, Skopelos, Skyros
- Evia
- Insulele Saronic: Angistri,
Aegina, Poros, Salamina, Spetses,
Hydra şi zona de coastă Methana.
- Insulele Ciclade: o grupare
de 56 de insule, dintre care cele
mai importante sunt: Amorgos,
Anafi, Andros, Antiparos, Delos,
Ios, Kea, Kimolos, Kythnos, Milos,
Mykonos, Naxos, Paros, Santorini,
Serifos, Sikinos, Sifnos, Syros, Tinos,
Folegandros, precum şi „Cicladele
Mici” care cuprind Donousa, Irakleia,
Koufonisia şi Schinoussa.
- Insulele Dodecanese:
Astypalaia, Kalymnos, Karpathos,
Kasos, Kastelorizo, Kos, Lipsi, Leros,
Nisyros, Patmos, Rhodes, Symi, Tilos,
Halki.
- Creta
Marea Ionică, pe de altă parte,
găzduieşte grupul insulelor Ionice,
respectiv Zakynthos, Ithaca, Corfu,
Cephallonia, Lefkada, Paxi, Antipaxi,
Ereikoussa, Mathraki, Meganissi,
Othoni şi Strofades. Acestea,
împreună cu Kythira şi Antikythira,
formează Eptanissa.

The eternal and fascinating Greece
Greece - 6 steps for a perfect holiday
Contested, praised, overstated or harsh criticized, this Gods’
country remains an important landmark for the world of tourism.
It is almost impossible not to find the paradise in one of its many
islands; Insular Greece has it all starting from Crete, Santorini and
Rhodos, popular islands, cosmopolite and modern, up to Naxos or
Zakyntos, oases of nature, relaxation and silence.
Also, it is very easy to get disappointed by Greece; it is enough
to land on the wrong island. And this is because the insular
destinations of Greece developed differently from tourist point of
view: there are special oases dedicated to youngsters where music
and joy remain in the air until late hours of the mornings or oases of
relaxation, culture and archeology.
The main sailing areas are Ionian Islands, Cyclades, Saronic Bay,
Sporade and Dodecanese Islands. While every destination is based
on the concept “island hopping”*, in the same time they are very
distinctive, satisfying even the most demanding sailors.
*Island hopping is a term that has several different definitions
as it is applied in various fields. Generally, the term refers to the
means of crossing an ocean by a series of shorter journeys between
islands, as opposed to a single journey directly across the ocean to the
destination.
What sailing area do we choose?
Ionian Islands are in the top choices among British seafarers,
being the most accessible area from sailing conditions’ point of
view, while Cyclades situated in the middle of Aegean Sea are the
most challenging. Combining daytime sailing conditions with
nightly entertainment opportunities, the Cyclades attract mostly
young tourists. For those with cultural inclinations, Saronic Bay
is the ideal destination where each island is like an open book.
Skiathos and Dodecanese Islands represent a challenge for sailors,
offering in return the most beautiful beaches and gulfs.
The Greek territory comprises over 6,000 islands and islets
scattered in the Aegean and Ionian Sea, a unique phenomenon in
Europe. Of all these islands the Greek archipelago sums 7,500 km
of the total sum of 16,000 km of coastline, offering a complex and
diverse landscape: wide beaches, hidden coves and caves, sand
dunes, beaches with rocks, steep coasts, beaches with sand/black
gravel, etc.
Each island has its own style, charm and clearly a history. Sharp
white Cycladic architecture is quite different from the Venetian
encountered in the Ionian Islands or the Gothic, which characterizes
the Dodecanese Islands. Like the activities offered, besides the
well known scuba diving, snorkeling, swimming, water skiing and
windsurfing, the islands abound in archaeological sites, fascinating
tradition and impressive historical past.
All of the above, together with an ideal climate, calm waters and

YACHTING PLEASURE

69

DESTINAŢII

DESTINAŢII
Cum alegem charterul
potrivit?

Pentru cei ce consideră în mod
eronat că sailingul este pentru cei
bogaţi, noi vă arătăm cum puteţi
organiza o astfel de vacanţă cu un
buget redus. Pentru aceasta trebuie
să aveţi în vedere următoarele:
- alegeţi o perioadă în afara
sezonului de vârf (sfârşitul lui
septembrie sau începutul lui iunie);
- alegeţi o ambarcaţiune puţin
mai veche (mai mult de 4 ani);
- alegeţi o ambarcaţiune de
dimensiuni mai mici (aproximativ 32
picioare);
- încercaţi să petreceţi cât mai
puţin timp în zonele turistice foarte
populare, unde preţurile sunt mai
mari, inclusiv costurile pentru
aprovizioarea yachtului;
- la alegea yachtului ţineţi cont
de faptul că unele modele sunt mai
ieftine decât altele;
- alegeti portul de plecare în
funcţie de zbor, astfel puteţi economisi mai mult pe partea de transport.
Cele de mai sus fiind spuse,
aveţi toate armele pentru a începe
procesul de pregătire al vacanţei

perfecte. Fie că este vorba de un
grup de prieteni, familie sau doar
un cuplu, opţiunile sunt multiple.
Astfel, un cuplu poate opta pentru
închirierea unei ambarcaţiuni de
mici dimensiuni, cu 2-3 cabine, sau
poate opta pentru închirierea unei
cabine pe o ambarcaţiune mai mare,
cu un traseu prestabilit.
În cazul în care optaţi pentru
închirierea integrală a unei
ambarcaţiuni, aveţi posibilitatea
de a angaja un echipaj profesionist
care vă va sta la dispoziţie 24/7.
Pentru cei mai aventurieri din fire,
care doresc un charter fără echipaj,
trebuie să aveţi în vedere că insulele
Ciclade şi Dodecanese pot fi mai
solicitante decât alte insule din
marea Ionică şi golful Saronic.

rezervată echipajului, care va locui
împreună cu voi pe toată durata
vacanţei şi, nu în ultimul rând, de
înălţimea yachtului (sub punte),
factor extrem de important pentru
confortul celor mai înalţi dintre voi.
În ceea ce priveşte lungimea
ambarcaţiunii, limita inferioară este
de 30 picioare, suficientă pentru
condiţiile oferite de marea Egee şi
Ionică.
Vârsta yachtului este de
asemenea un element foarte
important, cele cu o vechime de
maxim 5 ani fiind considerate relativ
noi, în timp ce yachturile mai vechi
de anul 2000 ar trebui verificate mai
atent înainte de închiriere, pentru
a evita orice tip de neplăceri pe
durata vacanţei.

Cum alegem tipul de
ambarcaţiune potrivit?

După stabilirea destinaţiei,
perioadei şi a bugetului alocat
pentru vacanţă, pasul următor este
alegerea tipului de yacht potrivit.
Pentru zona Mării Mediterane
şi în special Grecia, cele mai
populare sunt monohull-urile,
deşi catamaranele oferă o serie de
avantaje precum:
- pescajul redus ce permite

Pregătirea vacanţei de sailing
poate fi un proces relativ uşor
şi plăcut, atât timp cât recurgeţi
la ajutor specializat. Primele
criterii de selecţie sunt în general
dimensiunea şi numărul de cabine.
Foarte important este ca în alegerea
yachtului să ţineti cont de cabina

Ce itinerariu alegem?
Insulele Ionice
Cu peisajele lor excentrice şi vânturile
perfecte, insulele din Marea Ionică reprezintă
o zonă ideală de sailing, cu bazele principale
în Corfu şi Lefkas.
Sfaturi pentru sailing în insulele Ionice:
- pentru a evita aglomeraţia, denumită
simbolic şi „the charter milk run”, este indicat
să începeţi charterul în orice altă zi în afară
de sâmbată sau să optaţi pentru o perioadă
mai mare de o saptămână. În general toate
charterele din zonă au ca port de plecare
Lefkas, concentrându-se pe insulele Lefkas,
Meganisi, Ithaca şi Kefalonia, în defavoarea
insulelor Kalamos, Kastos şi partea
continentală;
- Golfurile Ambracia şi Amvrakikos sunt
zone ferite de valul turistic, unde poţi găsi
adevărate rezervaţii naturale, specii de plante
şi animale pe cale de dispariţie, precum
pelicanul creţ, broasca ţestoasă de mare
(Caretta Caretta) şi multe altele;
- În sudul faimoasei Zakynthos şi de-a lung
coastei se găsesc o serie de porturi şi golfuri
ascunse ce merită cu siguranţă efortul
(Kyparissia, Pylos, Methoni şi Koroni).
Insulele din Golful Saronic
Cele mai accesibile din Atena, capitala
Greciei, insulele situate în Golful Saronic
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sunt o destinaţie de vacanţă frecventă
printre grecii în căutarea câtorva zile de
vacanţă, dar şi a turiştilor ce preferă să
călătorească puţin cu ferrybotul. Oferă
peisaje frumoase şi chiar câteva insuliţe
pustii pentru exploratorii dornici de astfel
de excursii. Printre cele mai cunoscute insule
se numără: Hydra, Spetses, Poros şi Aegina.
Sfaturi pentru sailing în insulele
din Golful Saronic:
- dintre cele două baze ce deservesc această
regiune, de preferat ar fi să alegeţi Lavrion
în detrimentul Atenei; fiind situat în partea
de sud a peninsulei, oferă posibilitatea de a
vizita Sounion, Kea şi Kynthos şi în plus este
mai aproape de Hydra;
- În ceea ce priveşte insula Aegina, de
preferat ar fi să evitaţi zona portului şi să vă
îndreptaţi atenţia şi yachtul către Perdika, în
partea de sud şi Ay Marina în partea de est.
Insulele Ciclade
Sunt situate în partea centrală şi de sud
a Mării Egee şi sunt fără îndoială cele mai
cunoscute şi mai vizitate. În total sunt 39
de insule, din care 24 sunt locuite. Acestea
sunt faimoase pentru vremea mereu bună,
pentru exotismul peisajelor şi frumuseţea
arhitecturală specifică. Nu sunt de neglijat

nici numeroasele vestigii istorice ce pot
fi întâlnite aici. Pentru această regiune un
itinerariu de şapte zile este fără îndoială
insuficient pentru a te putea bucura în voie de
minunile oferite de Ciclade.
 Sfaturi pentru sailing în insulele
Ciclade:
- un itinerariu complex pentru această
regiune include în general şi o parte din
insulele din Golful Saronic, iar portul de
plecare în acest caz este indicat să fie Lavrion;
- în condiţiile în care optaţi pentru un
itinerariu de 14 sau mai multe zile, aveţi
posibilitatea de a petrece mai mult timp
„on shore” pe insulele din regiune, precum
Santorini;
- pentru a evita aglomeraţia, Cicladele fiind
una dintre cele mai vizitate zone, este indicat
să evitaţi un charter în timpul sezonului de vârf
(luna august);
- cele mai spectaculoase locuri de ancorare din
regiune sunt: Fjord Bay pe insula Amorgos, St
John sau golful Ay. Ioannis de pe insula Naxos,
golfurile Kastro, Platis Gialos sau Faros de pe
insula Sifnos, golful Polei de pe insula Kea,
Manolonisi de pe insula Polyagios, Sand Bar
Bay de pe Kythnos, goldul Naoussa de pe insula
Paros şi nu în ultimul rând Karos, Schinoussa şi
Koufonisia din Cicladele Mici.

Halkidiki

Insulele
Insulele Egeei
Sporade

Insulele
Ionice

Golful
Saronic
Insulele
Ciclade

Insulele
Dodecanese

Insula Creta
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short distances between ports, have made the Greek islands more
than a popular destination, both among Greeks and foreigners.
When is the perfect season for sailing?
Sailing season starts in April and ends in November, the period
with most tourists and obviously with the highest prices being in
August. The beginning of the season in Greece offers a number
of advantages such as the abundance of plants, flowers and
green gardens, due to the spring rain. In particular, Cyclades and
Dodecanese islands offer spectacular views, which disappear
gradually with temperature raising and the price lists are
considerable lower. The only significant disadvantage of this period
is the relatively low temperature, about 19 to 21°C in May, but they
grow to adequate temperatures of 23°C in June.

ancorarea în ape mici sau foarte
aproape de plajă;
- stabilitate mai mare, un avantaj
net pentru cei predispuşi la rău de
mare;
- spaţiul considerabil mai mare
faţă de un monohull, atât pe, cât şi
sub punte;
- direcţia este mai uşor de
controlat;
- mai multă intimitate oferită de
pozitionarea cabinelor în colţuri
opuse;
- viteza de croazieră este mai
mare, atât timp cât vânturile sunt
prielnice iar încărcătura de la bord
nu este foarte mare;
- mai mult loc pentru depozitare.
Printre dezavantajele acestui tip

de ambarcaţiune se numără:
- dificultatea de a găsi un loc de
ancorare în timpul sezonului de vârf,
datorată dimensiunilor mari;
- dificultatea procesului de
ancorare, mai ales în perioade cu
vânturi puternice;
- varietate redusă, având în
vedere că majoritatea ambarcaţiunilor din zonă sunt de tip
monohull;
- în condiţii de vânt slab, viteza
este considerabil mai mică.

este foarte important să încredinţezi
organizarea binemeritatei tale
vacanţe unor profesionişti în domeniu
care au grijă de toate aspectele, astfel
încât totul să fie perfect. 

www.YachtCharters.ro
office@yachtcharters.ro
021.232.90.98

O vacanţă este o investiţie în
amintiri, amintiri valoroase ce
rămân stocate în sufetul tău pentru
totdeauna. Tocmai din acest motiv
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varietatea de chartere, ambarcaţiuni,
flotile, zboruri şi nu în ultimul rând taverne,
restaurante şi muzee deschise zilnic.
Începutul de sezon în Grecia oferă turiştilor o
serie de avantaje, precum:
- insulele abundă în vegetaţie, flori şi grădini
înverzite, datorită ploilor de primăvară. În
mod special Cicladele şi insulele Dodecaneze
oferă privelişti spectaculoase, care dispar
treptat, odată cu ridicarea temperaturilor;
- tarifele sunt considerabil mai mici;
- ambarcaţiunile ancorate în porturi sunt mai
puţine şi chiar atunci când ajungi seara vei
găsi mereu un loc pentru ancorat;
- în marea Ionică vânturile sunt tocmai potrivite,
asemenea celor din Marea Egee, unde încă nu îşi
face simţită prezenţa vântul Meltemi.
Singurul dezavantaj considerabil al acestei
perioade este temperatura relativ scăzută,

After setting the destination, the period and budget for
holiday, the next step is choosing the right type of yacht. For the
Mediterranean and Greece in particular, the most popular are the
monohulls.
What itinerary do we choose?
Ionian Islands
With their eccentric landscapes and perfect winds, the islands in the
Ionian Sea are ideal for sailing, with main bases in Corfu and Lefkas.

Cum rezerv un charter?

Când este sezonul potrivit pentru sailing?
Sezonul de sailing începe în luna aprilie şi
se sfârşeşte în luna noiembrie, perioada cu
cei mai mulţi turişti şi evident cele mai mari
preţuri fiind luna august.
Dacă optaţi pentru un charter în timpul
sezonului de vârf trebuie să aveţi în vedere
următoarele aspecte:
- cele mai aglomerate zone vor fi Corfu, Lefkas
şi Saronic;
- insulele populare precum Mykonos, Ios,
Santorini, Kos, Rhodos, Lesvos sunt vizitate de
un număr foarte mare de turişti care nu sunt
neapărat şi navigatori;
- în Marea Egee vântul Meltemi poate fi un
real inconvenient chiar şi pentru cei mai
experimentaţi dintre navigatori;
- tarifele pentru chartere vor fi cu aproximativ
10% mai mari decât în alte perioade;
- avantajul net al sezonului de vârf este

Many wrongly believe that sailing is for rich people, yet everyone
can organize such a low budget holiday. To do this one must
consider the following:
- Choose a period off the peak season (late September or early June)
- Choose a slightly older boat (more than 4 years)
- Choose a smaller boat (about 32 feet)
- Try to spend as little time in popular tourist areas, where prices are
bigger, including costs for yacht supplying.
- When choosing a yacht note that some models are cheaper than
others
- Select the port according to flight departure, so you can save more
on the transportation.

aproximativ 19-21°C în mai, care însă creşte
spre temperaturi potrivite de 23°C în luna iunie.
Dacă, din diverse motive nu poţi merge la
începutul sezonului, iar căldura te sperie,
poţi opta liniştit pentru un charter în
lunile septembrie şi octombrie, avantajele
evidente fiind:
- numărul redus de ambarcaţiuni şi implicit
turişti, în special în insulele Ionice;
- vânturi potrivite;
- preţuri considerabil mai mici;
- apa mării are temperatura potrivită pentru
snorkeling, înot etc. (28-30 °C).
Marele dezavantaj al acestei perioade este
împuţinarea apei ce se datorează căldurilor
extreme din timpul verii, excepţie făcând
insula Naxos. În aceste condiţii aprovizionarea
yachtului poate deveni destul de costisitoare.

The islands in Saronic Gulf
Most accessible in Athens, the capital of Greece, are the islands
located in Saronic Gulf, a holiday destination attended by Greeks
for a few days of holiday, but also by tourists who prefer to travel
a little with the ferryboat. It offers beautiful landscapes and
even some deserted islands for eager explorers. Among the most
popular islands are: Hydra, Spetses, Poros and Aegina.
The Cyclades
Are located in the central and southern side of the Aegean Sea and
undoubtedly are the best known and most visited. In total there are
39 islands, 24 of which are inhabited. They are famous for permanent
good weather, for exotic landscapes and specific architectural
beauty. Not to be neglected the historical remains which can be
found here. For this region an itinerary of seven days is certainly
enough to freely enjoy the wonders offered by the Cyclades.
A holiday is an investment in memories, precious memories that
remain stored in our soul forever. That is why it is important to
entrust your well-deserved holiday in the hands of professionals
who can take care of all issues so everything would be perfect.
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