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Navigator în
Insulele Paradisului
V

acanța combinată cu navigația reprezintă cea
mai bună variantă pentru a pătrunde tainele
vieții pe barcă, în peisaje, de cele mai multe ori,
de vis. Astfel, ai șansa să navighezi mereu în locuri
noi, alături de profesioniști și să-ți perfecționezi aptitudinile de navigator, fără a fi nevoit să investești
banii într-o barcă proprie. În plus, poți căpăta chiar
și un certificat de calificare în domeniu, recunoscut și pe alte ape internaționale.
Sigur, românii suferă de mania proprietății,
dar să nu uităm că o barcă cu vele costă în jurul
sumei de 100.000 de euro. Este adevărat că ești

unic proprietar, dar trebuie să ții cont de faptul că
litoralul românesc nu prea are ce să-ți ofere, existând riscul să intervină plictiseala, după parcurgerea într-un sezon, de la nord la sud, a fiecărei
mile naționale. Este adevărat că vecina Bulgaria
este mult mai generoasă în facilități și peisaje, dar
distanța împiedică turismul de weekend (asta
dacă nu ai barca ancorată la Balcic).
Un exemplu de alternativă, de numai câteva
mii de euro pe an, este în materialul de față, în
care pot fi intuite minunile ascunse în Insulele Virgine Britanice.

British Virgin Islands pe scurt
Situate la doar 30 de St. Thomas sau la un zbor
cu aceeași durată din San Juan și extrem de accesibile, uimitoarele 50 de insule ce formează Insulele Virgine au două mari avantaje: frumusețea
nealterată de civilizație și accesibilitatea. Acest
veritabil "paradis al navigatorilor" a fost descoperit la adevărata lui valoare de cei ce prefereau
croazierele cu yachturi. Zona a devenit cunoscută
europenilor în anii 1600 de către exploratorii britanici și olandezi. Frumusețile acestor locuri sunt
cel mai bine descrise și de sloganul oficial al zonei:
"Nature's Little Secrets". În aceste zone poți sta în
aer liber pe tot timpul anului, temperatura medie
anuală fiind de 26o Celsius.
Tortola, cea mai mare insulă din grup este cunoscută ca și "șeful", fiind înconjurată de toate
celelalte insule de pe canalul Sir Frances Drake
inclusiv Virgin Gorda, Cooper Island, Peter Island,
Norman și Jost Van Dyke formând un fel de colier
exclusiv cu bariera de corali Anegada în zona de
nord-vest.
British Virgin Islands formează un tablou al contrastelor. Există zone protejate, foarte liniștite unde
te poți relaxa printre palmieri și stânci ce plonjează direct în ocean. Mai sunt și munți vulcanici sau
recifuri de corali excepționale. Întreaga zonă este
bogată în vegetație luxuriantă și fructe tropicale
cum sunt bananele, mango ori lămâi.

Date BVI
•
•
•
•
•
•
•

Populația: 25.803
Capitala: Road Town, Tortola
Limba: Engleză
Moneda: US Dollar
Statut: Teritoriu dependent de Marea Britanie
Fus Orar: GMT -4 ore
Temperatura medie: Iarna: 25o Celsius;
Vara: 27o Celsius
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Testimonial Andrei
Ce mi-a plăcut pe yacht:
• Senzația de libertate totală și viața în mijlocul
naturii. Culorile incredibile ale mării;
• E singura vacanță în care uit complet de birou
și alte griji - deconectare totală;
• Faptul că e o vacanță activă și sportivă. Dacă
vrei să te implici în navigație, e nevoie de concentrare și efort fizic - ambele binevenite;
• Distracția seara pe insulele din Caraibe. Trebuie să fii acolo ca să înțelegi cu adevărat ce înseamnă Reggae music;
• Echipajul prietenos și mâncarea excelentă gătită la bord. Da, au și grill...
Ce mi-a plăcut mai puțin pe yacht:
• Mâncarea excelentă - trebuie multă stăpânire
de sine;
• Întotdeauna vacanța se termină prea repede.

BVI Yacht Charter Crew
Alături de echipajul de pe "Shenemere" poți avea
parte de o experiență inedită. Căpitanul Dave Warren și soția sa Ida sunt în acest domeniu de aproape zece ani și sunt pregătiți să le îndeplinească
pasagerilor toate cerințele, aceștia fiind buni cunoscători ai insulelor. Cuplul originar din Canada
a avut grijă de oaspeți de peste 20 de ani. David
are licență de căpitan de la Paza de Coastă din Canada, licență de instructor de la American Sailing
Association și Power Squadron Certificates.
Totul a început din momentul în care s-a retras de la conducerea companiei sale de design
și a transformat navigația într-un stil de viață. Extrem de experimentați, David și Ida au călătorit
în trecut din Canada până în Marea Caraibelor și
America de Sud, acumulând până astăzi peste
20.000 de mile navigate. Atunci când au fondat
BVI Yacht Charters aceștia au decis să cumpere
un yacht mai mare pentru a organiza croaziere

Ce înseamnă vacanța la sailing

Organizator vacanțe chartering
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167 Calea Floreasca
014459 Bucharest -1, Romania
Tel: + 40 (21) 232.9098
Fax: + 40 (21) 232.1268
E-mail: office@rtw.ro
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www.yachtcharters.ro
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De ce ne place vacanța de sailing? ...pentru că ai
la dispoziție barca ta privată, pe care o folosești să
ajungi în locurile alese de tine, pe plajele cele mai
ascunse și mai retrase, fără aglomerația aferentă
unei nave de croazieră și la un preț mai bun. Ești
înconjurat doar de către oamenii aleși de tine să te
însoțească în vacanță, poți să stai în cuplu și atât
pentru o lungă perioadă de timp, sau din contră,
poți să cobori pe țărm și să socializezi cu oamenii
minunați din fiecare insulă întâlnită.
de amploare. Ida, având o
carieră de succes în domeniul relațiilor cu publicul și a managementului
de evenimente a făcut din
croazierele în Caraibe un
stil de viață. Cunoștințele
vaste în materie de gătit și
spiritul de aventură garantează o experiență culinară pe care nu o vei uita
prea curând.
Ida privește fiecare croazieră ca pe o sarcină specială și nu are nicio problemă cu cerințe deosebite
ori cu diete. David și Ida se bucură în mod special
atunci când familiile își aduc și copiii în croazieră.
Ei pot organiza și pentru aceștia jocuri cum sunt
vânătoarea de comori sau pictatul ouălelor pentru Paște. David și Ida sunt înotători pasionați și
practicanți de snorkeling și vor fi încântați să le
arate pasagerilor minunile subacvatice din preajma insulelor.

•
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presupune desfășurarea unei activități în echipă și dezvoltarea unor aptitudini noi
presupune libertatea aproape totală de a alege traseele și locurile de ancorare pe timp de
noapte și zi
prezintă avantajul de a accesa plaje/golfuri
greu accesibile cu alte mijloace de transport
oferă avantajul unor activități precum diving
sau snorkeling în locuri greu accesibile altfel

