
iunie pân` în noiembrie, 
cele mai mari precipita]ii 
înregistrându-se în luna 
septembrie. 
Fie c` vrei s` vii cu avionul 
sau pe ap`, posibilit`]ile de 
acces sunt multiple. Îns` 
odat` ajuns aici, nu mai ai 
timp s` te gânde[ti la nimic, 
pentru c` locul î]i ofer` o 
gam` variat` de modalit`]i 
de petrecere a timpului. 
Desigur, principalele 
activit`]i sunt cele acvatice, 
dintre care naviga]ia atrage 
cei mai mul]i turi[ti. Dac` la 
suprafa]` nu ]i se pare chiar 
atât de interesant, 
experimenteaz` lumea 
subacvatic`: recife de corali, 
canioane, grote, epave, toate 
având pove[ti extraordinare.

Unul din punctele forte 
ale BVI îl repre-

zint` plajele, 
atât de nu-
meroase [i 
diversi-
ficate, încât 
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e greu s` te decizi, multe 
dintre ele fiind votate în 
repetate rânduri drept cele 
mai frumoase plaje din 
Caraibe [i din lume. Un 
„must” al BVI îl reprezint` 
îns` b`ile de pe Insula Virgin 
Gorda. Un adev`rat parc 
na]ional constituit din for-
ma]iuni din piatr`, blocuri 
uria[e ce creeaz` un labirint 
de grote la malul m`rii, în 
timpul mareelor. De aseme-
nea, nu sunt de ratat baru-
rile de pe plaj`, cu muzic` 
reggae, [i restaurantele cu 
specific local c`rora nu le 
vei putea rezista. 
Cu vânturi constante, ape 
cristaline [i calme, c`ldura 
soarelui [i un colier de in-
sule între care po]i naviga 
într-o singur` zi, BVI con-
stituie paradisul navigato-
rilor. Ceea ce au în plus BVI 
sunt alizeele, pe care te po]i 
baza c` vor bate constant, 
pe direc]ia nord-est pe tim-
pul iernii [i sud-est pe tim-
pul verii. În luna decembrie, 
vântul mai puternic, cu o 
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Paradisul navigatorilor

{
tiai c` Insulele Virgine 
Britanice (BVI) 
constituie cea mai 
bun` destina]ie de 

sailing din lume [i sunt 
centrul naviga]ional al 
Caraibelor? Da, ai citit bine, 
Caraibe, adic` locul `la 
exotic, cu plaje multe [i 
femei extrem de frumoase. 
Dar exist` nenum`rate alte 
motive pentru care aceste 
insule î[i merit` titlul [i 
datorit` c`rora vei descoperi 
c` o vacan]` aici este exact 
ceea ce î]i doreai! Una dintre 
cele mai bune metode 
pentru a descoperi farmecul 
BVI este închirierea 
propriului t`u iaht, cu un 
echipaj ce î]i va sta la 
dispozi]ie, satisf`cându-]i 
toate capriciile pe durata 
vacan]ei.
Situate în Marea 
Caraibelor, la 
est de Puerto 
Rico, BVI fac 
parte din 
Arhipelagul 
Insulelor 
Virgine [i sunt 
constituite din 
aproximativ 50 
de insuli]e, dintre 
care cele mai mari sunt 
Tortola, Virgin Gorda, 
Anegada [i Jost Van Dyke. 
Insulele sunt situate la 18 
grade nord de Ecuator, fapt 
ce determin` climatul 
subtropical. Temperaturile 
variaz` pu]in între perioada 
de var` [i cea de iarn`. 
Sezonul ploios dureaz` din 

Dac` î]i dore[ti o 
astfel de vacan]`, 

organizat` în cele  
mai mici detalii,  
special pentru tine [i 
prietenii sau familia ta, 
Round the World Travel 
î]i pune la dispozi]ie 
serviciul  
www.YachtCharters.ro – 
unde po]i g`si ambarca-
]iuni în toate m`rile [i 
oceanele lumii. Mai 
multe informa]ii g`se[ti 
pe www.rtw.ro

Organizeaz -̀]i  
o vacan]`  
pe iaht

vitez` de 20-30 de noduri, 
creeaz` condi]ii propice 
celor dornici de aventur`.
Turi[ti din toate col]urile 
lumii vin s` experimenteze 
naviga]ia în zona BVI, recu-
noscut` ca fiind cea mai 
bun` [i mai sigur` pentru 
sailing din lume. Dac` e[ti 
un navigator experimentat, 
atunci o vacan]` pe un iaht 
bareboat, pe care s` fii 
c`pitan, este solu]ia ideal` 
pentru tine. Dac` vrei s` 
explorezi zonele mai retrase, 
atunci ai ca alternativ` 
power boat-ul. Dar dac` vrei 
s` descoperi BVI în adev`-
ratul sens al cuvântului, cel 
mai indicat este s` închiriezi 
un iaht cu tot cu echipaj, ce 
î]i va sta la dispozi]ie pe 
toat` durata vacan]ei [i te va 
ghida c`tre cele mai inedite 
locuri. 
Un plus al acestui tip de 
vacan]` este c` nu e[ti 
obligat s` urmezi un anumit 
traseu, ai libertatea s` alegi 
unde vrei s` mergi, când [i 
cât timp s` petreci acolo. 
Programul zilnic const` în 
ore de relaxare pe plaje, 
snorkeling, diving, cine la 
bordul vasului sau în 
restaurantele locale [i lec]ii 
de naviga]ie pentru cei 
pasiona]i. Astfel, po]i îmbina 
utilul cu pl`cutul, bucurân-
du-te de vacan]` [i în acela[i 
timp absolvind [coala de 
sailing. Po]i încerca traseul 
propus de Round the World 

Travel, care dureaz` opt zile 
[i cuprinde cele mai 
importante dintre insulele 
din arhipelag, sau po]i s`-]i 
creezi singur itinerarul. 
Sfatul nostru este s` mergi 
pe mâna speciali[tilor.


