
Încercând să găsim un răspuns la această întrebare, am descoperit că se 
poate… să ai propriul ghid, să închiriezi o barcă ale cărei cabine tu să sta-
bileşti cu cine vrei să le împarţi, să ai propriul skipper sau să navighezi 
chiar tu, să te bucuri de intimitate şi de întinsul mărilor departe de grijile 

de acasă. Pare un vis puţin complicat de pus în practică, dar de fapt este la 
doar un click distanţă: www.YachtCharters.ro.

Round The World Travel vine în întâmpinarea unor astfel de dorinţe ofe-
rind servicii unice, concepute cu şi pentru clienţii dornici de altceva.

Invest in memories! Aşa sună sfatul nostru pe timp de criză. Şi cum poţi să faci 
asta mai bine decât călătorind ? Dar sunt şi câteva „condiţii”: obligatoriu trebuie să 
ai un spirit de aventurier şi de echipă dacă îţi propui să formezi un grup alături de 
care să călătoreşti, şi mai ales să iubeşti la nebunie marea. Iar dacă vrei să asociezi 
toate astea cu confortul, atunci eşti pentru noi omul potrivit la locul potrivit. Fie că 
vrei o escapadă romantică sau o ieşire alături de prieteni, o vacanţă cu yachtul îţi 
oferă câte puţin din fiecare. Ambarcaţiunile pe care le punem la dispoziţia ta sunt 
dotate cu cabine duble, bucătărie, living şi un spaţiu generos pe punte, astfel încât 
să îţi ofere confortul casei tale atunci când eşti departe. Spre deosebire de vasele 
mari de croazieră beneficiezi de un plus de intimitate şi atenţie sporită din partea 
echipajului, care îţi stă la dispoziţie (dacă optaţi pentru varianta cu echipaj).

 Yacht Chartering-ul, acest nou concept, este un produs turistic ce îţi oferă 
mai mult decât o vacanţă, îţi oferă libertatea de a călători unde doreşti tu! 
Poti alege destinaţii din Marea Mediterană precum Grecia, Croaţia, Turcia 
sau Italia, iar dacă vrei să te bucuri de soare de Crăciun sau Revelion poţi ale-
ge locaţii mai îndepărtate din Oceanul Indian, Pacific, Caraibe sau Asia. Este 
important ca tu să îţi doreşti, iar specialiştii noştri te vor ajuta în organizarea 
vacanţei în cele mai mici detalii. 

De exemplu, pentru o săptămână în Grecia în luna iulie, închirierea unui 
catamaran de 41,37 picioare (model Lagoon 420 din anul 2008) cu 5 cabine (4 
duble şi una single) şi skipper poate ajunge la un preţ de 865 euro/persoană 
(în cazul unui grup de 8 persoane). Pe lângă skipper există posibilitatea 
contractării unui bucătar, pentru un cost de 130 euro/zi.

Pentru o săptămână în Seychelles, pe un catamaran de 56 picioare cu patru 
cabine preţurile încep de la 950 euro/persoană, pentru Caraibe – BVI 575 euro/
persoană pe un catamaran de 41 picioare cu patru cabine, iar pentru Croaţia de 
la 270 euro/persoană pe un monohull de 42 picioare cu trei cabine.  
www.YachtCharters.ro, operat de RTW Travel, afişează disponibilitatea în timp 
real a unui număr de 1.100 de yachturi în toate mările şi oceanele lumii. 

Farmecul vacanţelor personalizate este unic. ideea 
de grup în care nu ne cunoaştem vecinul de cameră ne 
oboseşte uneori, la Fel şi programul prestabilit, poate şi 
ghidul al cărui target îl constituie vizitarea obiectivelor 
turistice oFertate iniţial şi mulţumirea marii majorităţi 
din grup. poate, dacă Fiecare turist în parte ar avea 
propriul ghid, toată lumea ar Fi 100% mulţumită...
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