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F
oarte popular în 
toate colţurile 
lumii, conceptul 
de închiriere de 
ambarcaţiuni 
câştigă din ce 
în ce mai mult 

teren în România. Yachtingul 
este modalitatea ideală de a 
explora lumea; fie că vrei să faci 
scufundări în Insulele Virgine, 
să vizitezi portuleţele din Marea 
Mediterană, să faci exerciţii 
de pilates pe plajele din Bora 
Bora sau să admiri superbele 
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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, ne-am întâlnit şi 
am discutat cu Carmen Baltac - 
Manager Round The World Travel 
şi Iulia Filiuţă - Manager Yacht 
Charters, o companie specializată 
pe turismul de nişă, ce oferă în 
România serviciul  
www.YachtCharters.ro - o bază 
de date cu yachturi de mici 
dimensiuni (până în 20m) cu sau 
fără echipaj de bord, precum şi 
o selecţie de yachturi de mari 
dimensiuni (peste 24m) în toate 
mările şi oceanele lumii. 

YM: Ce v-a determinat să intraţi 
pe această nişă – YachtCharters?

- Ne-am dorit să aducem pe piaţa 
din România un nou concept 
de vacanţă care să transforme 
obişnuinţa iubitorilor de mare 
de a merge la uzualul resort all-
inclusive în ceva unic şi special 
cum este yachting-ul. În felul 
acesta, navigaţia pe mările şi 
oceanele lumii devine accesibilă 
tuturor celor care sunt dornici 
de astfel de experienţe, contrar 
părerilor conform cărora yachting-
ul este numai pentru milionari sau 
pentru excentrici şi aventurieri. 

Destinat pasionaţilor de navigaţie 
cu vele sau motor, acest serviciu 
reprezintă modalitatea ideală de 
a planifica o vacanţă de excepţie 
pe mare, unică şi activă. Mii 
de yacht-uri sunt disponibile în 
orice moment al anului pentru a 
fi închiriate în cele mai speciale 
destinaţii ca Fiji, Tahiti, sau 
Hawaii, pe ambele coaste ale 
Americii de Nord, în Caraibe, 
Mediterană, Oceanul Indian sau 
mările Asiei. 

Aceste ambarcaţiuni pot fi 
închiriate la preţuri rezonabile 
pe perioade de o săptămână 
sau chiar mai mult. În cazul 
navigatorilor începători există 

posibilitatea de a angaja un 
skipper (căpitan) care cunoaşte 
perfect apele şi traseele, iar 
pentru cei mai comozi există 
şi posibilitatea de a adăuga 
echipajului un chef (şi/sau 
hostess) care găteşte zilnic 
specialităţi proaspete specifice 
zonei. Avantajele clare ale acestui 
nou concept de vacanţă sunt 
flexibilitatea şi intimitatea. Nu 
există trasee fixe de urmat şi nu 

se împarte spaţiul decât cu familia 
sau prietenii. Accesibilitatea 
golfuleţelor şi plajelor care se văd 
de obicei doar la televizor sau 
în calendare vine ca un premiu 
special.

YM: Ce reprezintă conceptul de 
yacht charter?

- Yacht Chartering-ul, acest nou 
concept, este o modalitate de 

petrecere a timpului liber ce îţi 
oferă mai mult decât o vacanţă 
obisnuită, îţi oferă libertatea de a 
călători unde doreşti tu şi de a-ţi 
alcătui propriul intinerar. Poţi alege 
destinaţii din Marea Mediterană 
precum Grecia, Croaţia, Turcia 
sau Italia, iar dacă vrei să te 
bucuri de soare de Crăciun sau 
Revelion poţi alege locaţii mai 
îndepărtate din Oceanul Indian, 
Pacific, Caraibe sau Asia. O 
vacanţă pe yacht îţi oferă confortul 
şi beneficiile unei adevărate case 
şi îţi dă posibilitatea de a explora 
o varietate de destinaţii inedite în 
intimitate deplină, confort şi lux. 
Mai mult decât atât, ai posibilitatea 
de a personaliza fiecare aspect 
al vacanţei, ajungând astfel la 
o veritabilă experienţă de multe 
stele! 

Fie că preferi eleganţa tradiţională 
oferită de un yacht cu vele sau 
te bazezi pe cele mai noi şi 
performante yachturi cu motor, 
posibilităţile sunt nenumărate, 

acoperind întreaga gamă. 
Extravaganţa unei vacanţe cu 
yachtul este dată de flexibilitatea 
şi intimitatea oferite. 

YM: La cine apelăm pentru o 
vacanţă pe yacht?
 
- Ca în orice alt domeniu, există 
persoane specializate care se 
ocupă de acest tip de servicii 
şi pot oferi cele mai corecte şi 
complete informaţii. Brokerii oferă 
acces direct la bazele de date ale 
marilor operatori, specializaţi pe 
diverse destinaţii, ajutând astfel 
clientul în organizarea vacanţei 
mult visate. Practic este vorba 
de o intermediere a contractelor 
între operatorul flotei şi clientul 
final, avantajul fiind siguranţa şi 
asistenţa specializată.

YM: Ce avantaje au clienţii care 
apelează la voi sau la un broker în 
general?

- Serviciul YachtCharters oferă 

potenţialilor navigatori accesul 
în timp real la o bază de date 
de peste 1.000 de yacht-uri, 
prezentând specificaţii tehnice 
ale ambarcaţiunilor, poze, date 
despre modalitatea de închiriere, 
echipamente obligatorii şi 
opţionale, precum şi preţuri şi 
oferte speciale. Echipa Round The 
World Travel oferă consultanţă în 
alegerea destinaţiei, yacht-ului şi 
mai ales a echipajului, precum 
şi siguranţa unui contract cu un 
operator profesionist de travel 
care îşi asumă responsabilitatea 
pentru serviciile promise. Astfel 
se elimină emoţiile generate de 
plata online a unor servicii de 
mii de euro unor furnizori de 
servicii mai mult sau mai puţin 
cunoscuţi, aflaţi la mii de kilometri 
distanţă. În plus, un alt element 
important este cel generat de 
costuri, acestea fiind tot timpul 
cele stabilite de furnizorul de 
servicii, fără alte taxe adiţionale. 
Avantajul net al clientului este 
că se poate baza necondiţionat 
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pe recomandările noastre, 
echipa noastră participând la 
diverse expoziţii de profil unde 
ne cunoaştem furnizorii, vizităm 
personal ambarcaţiunile, astfel 
încât să putem oferi clientului 
varianta cea mai potrivită nevoilor 
şi dorinţelor sale. 

YM: La ce astfel de expoziţii de 
profil aţi participat?

- În general alegem să participăm 
la expoziţii de tipul charter show, 
unde sunt prezenţi operatorii 
de flote împreună cu brokeri 
din întreaga lume, având astfel 
posibilitatea de vedea şi vizita 
ambarcaţiunile disponibile spre 
închiriere, faţă de expoziţiile de tip 
boat show, unde în centrul atenţiei 
sunt cataloagele şi broşurile, care 
nu reflectă mereu realitatea. 

De exemplu, la sfârşitul lunii 
aprilie am fost prezenţi, în calitate 

de brokeri, la Charter Yacht Show 
- Poros 2010 (27 – 30 Aprilie, 
Poros, Grecia). Aici am avut 
posibilitatea de a vizita unele 
dintre cele mai prestigioase 
ambarcaţiuni disponibile în 
insulele greceşti. De asemenea, 
la începutul lunii mai, am fost 
prezenţi şi la MYBA Charter Show 
2010 (3 – 7 Mai, Genoa, Italia), 
una dintre cele mai importante 
expoziţii internaţionale, dedicată 
profesioniştilor în domeniu, aici 
fiind prezenţi cei mai importanţi 
furnizori de astfel de servicii din 
Europa, expunând aproximativ 70 
de superyachturi disponibile spre 
închirere. 

YM: Ce costuri implică o astfel de 
vacanţă?

- Preţurile variază între 800 
euro pe săptămână, pentru o 
ambarcaţiune de 12 metri, cu 
trei cabine, pe coastele Greciei, 

până la câteva zeci sau sute de 
mii de euro săptămânal pentru 
un megayacht de peste 50 
metri, cu echipaj de 20-30 de 
persoane. Grupul cel mai uzual 
este de 6-8 prieteni care aleg să 
cheltuie între 1.000 şi 2.500 euro 
de persoană pentru o astfel de 
vacanţă, incluzând închirierea 
ambarcaţiunii, echipajul, biletele 
de avion către destinaţia 
respectivă şi banii necesari 
vizitării insulelor sau oraşelor în 
care se ancorează.

YM: Care sunt destinaţiile de sailing 
recomandate?

- Cele mai căutate zone sunt 
Mediterana, în timpul verii şi 
Marea Caraibelor, pe timpul iernii 
şi primăverii. Este greu însă să 
recomanzi o singură destinaţie, 
depinde foarte mult de ceea 
ce îşi doreşte clientul. Astfel, 
pentru cei mai pretenţioşi, este 
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recomandată Coasta de Azur, 
pentru aventurieri coasta Dalmată, 
iar pentru nostalgici insulele 
greceşti – vorbind de zone uşor 
accesibile. În cazul în care clientul 
este dispus să călătorească 
mai mult, destinaţia de top este 
arhipelagul Insulelor Virgine 
Britanice, un adevărat paradis al 
navigatorilor. Însă posibilităţile 
sunt nenumărate, Asia, Pacific, 
Noua Anglie, America, Oceanul 
Indian, fiecare zonă are câte ceva 
special astfel încât este practic 
imposibil să nu găseşti paradisul 
mult visat. Este important ca tu să 
îţi doreşti, iar specialiştii noştri te 
vor ajuta în organizarea vacanţei 
în cele mai mici detalii.

YM: Care sunt cele mai accesibile 
ambarcaţiuni?

- Pentru reuşita vacanţei este 
esenţial să alegi tipul de 
ambarcaţiune care se potriveşte 

dimensiunii şi preferinţelor 
grupului. Vorbind în linii mari, 
un motoryacht este ideal pentru 
o vacanţă cu familia, în timp ce 
un sailing yacht este alegerea 
perfectă pentru un împătimit al 
navigaţiei. Dacă intrăm însă în 
detalii, o clasificare a tipurilor de 
yachturi şi functionalităţile  
lor ar fi:

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. Pescajul redus 
este ideal pentru zonele cu ape 
de mică adâncime.

Motor yachtul 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.
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Superyachturile sunt potrivite 
atât grupurilor de dimensiuni 
mari, cât şi grupurilor restrânse.

Pentru Marea Mediterana şi 
Grecia în special, cele mai des 
întâlnite sunt ambarcaţiunile 
de tip monococa, cu 
dimensiuni cuprinse între 35 
şi 50 picioare, aşa cum este 
modelul Oceanis 50, disponibil 
pe YachtCharters.ro la un tarif 
de 3.950 euro pe săptămână. 
Este un tarif justificat pentru 
o ambarcaţiune de 50 de 

picioare, cu patru cabine duble, 
din anul 2010.

Pentru cei care îşi doresc mai 
mult spaţiu şi implicit confort, 
cea mai potrivită alegere ar 
fi un catamaran, cum este 
modelul Logoon 500 Idea, un 
yacht de 50 de picioare fabricat 
în anul 2009. Acesta poate 
găzdui până la zece oaspeţi în 
cele cinci cabine duble, oaspeţi 
ce vor avea la dispoziţie în 
permanenţă un echipaj format 
din căpitan şi chef. Pentru un 
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periplu de o săptămână 
printre insulele greceşti 
la bordul acestui 
yacht, sunt necesari 
aproximativ 10.000 
euro şi multă bună 
dispoziţie.

Pentru împătimiţii 
yachting-ului modern, 
recomandarea noastră 
merge către motor 
yachtul Xtreme, o 
ambarcaţiune ce poate 
satisface cu adevărat 
toate nevoile unui 
navigator ce consideră 
yachtingul un mod de 
viaţă. Design-ul său 
este impresionant şi 
funcţional, oferind 
multiple spaţii de 
acomodare pe punte 
şi în interior. Yachtul 
acomodează maxim 
şase oaspeţi în trei 
cabine duble şi vine 
complet echipat şi utilat, 
împreună cu un echipaj 
format din doi sau trei 
membri, la un tarif de 
aproximativ 27.000 
euro pe săptămână.
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