
acă sunteţi pregătiţi să întâm-
pinaţi zilele însorite, plajele cu 
nisip alb, minunatele recifuri de 
corali, BVI vă aşteaptă să le des-

coperiţi, iar una dintre cele mai bune me-
tode este închirierea unui yacht, cu un 
echipaj care vă va sta la dispoziţie, satis-
făcându-vă toate capriciile pe durata va-
canţei.

Cu siguranţă, o vacanţă în BVI nu va fi 
previzibilă sau tipică, în condiţiile în care 
aici nu veţi găsi resorturi luxoase, casino-
uri, nici măcar semafoare! 

Cum ajungem în BVI?
Insulele Virgine Britanice sunt foarte 

accesibile; important este să vă doriţi să 
ajungeţi aici... Fie că veţi dori să veniţi cu 
avionul sau pe apă, posibilităţile de acces 
sunt multiple. 

Aeroportul principal este Terrence B. 

Insulele VIrgIne BrItanIce
paradIsul naVIgatorIlor

Ştiaţi că insulele Virgine Britanice (BVi) constituie cea mai 
Bună destinaţie de sailing din lume Şi centrul naVigaţional 
al caraiBelor? există nenumărate motiVe pentru care 
aceste insule îŞi merită titlul Şi datorită cărora Veţi 
descoperi că o Vacanţă aici este exact ceea ce Vă doreaţi!

D Lettsome (EIS), situat pe insula Tortola şi 
oferă conexiuni cu principalele aeropor-
turi de pe insulele din jur: Puerto Rico, 
St Thomas, Antigua, Saint Kitts sau Saint 
Martin. Cea mai simplă modalitate de a 
ajunge în BVI este prin San Juan, Puer-
to Rico, aflat la un zbor de 30 minute dis-
tanţă de Tortola. Dacă preferaţi să ajun-
geţi pe calea apei, principalele porturi 
de intrare sunt Road Harbor şi West End 
 Harbor pe insula Tortola, Great Harbor pe 
Jost Van Dyke şi St Thomas Bay pe Virgin 
Gorda.

 
Ce faCem în BVI?
Desigur, principalele activităţi sunt cele 

acvatice, dintre care navigaţia atrage cei 
mai mulţi turişti, iar pentru cei pasionaţi, 
evenimentele sunt nelipsite: regatta de 
primavară care atrage concurenţi de top 
din întreaga lume, Foxy’s Wooden Boat 
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Insulele VIrgIne BrItanIce pe scurt

situate în Marea caraibelor, la est de puerto rico, BVI fac parte din arhipelagul Insulelor Virgine şi sunt constituite din 
aproximativ 50 de insuliţe, dintre care cele mai mari sunt tortola, Virgin gorda, anegada, şi Jost Van Dyke. În realitate, 
insulele şi recifurile de corali nu sunt altceva decât rămăşiţe ale ceea ce a fost cândva o formaţiune muntoasă care se în-
tindea de la anegada până dincolo de puerto rico în era glaciară, acum 10.000 de ani. astăzi, când nivelul mării este mai 
ridicat cu sute de metri, asistăm la un spectacol inedit de insule, stânci abrupte, golfuri ascunse şi o lume subacvatică 
deosebită. această grupare de insule reprezintă însă mult mai mult decât puncte turistice spectaculoase; oferă un amal-
gam de sunete, arome, gusturi şi sentimente care vor rămâne întipărite în minte mult timp după plecare. Insulele sunt 
situate la 18 grade nord de ecuator, fapt ce determină climatul subtropical. temperaturile variază puţin între perioada 
de vară şi cea de iarnă, media fiind între 22 - 28° iarna şi 26 - 31° vara, lunile august şi septembrie fiind cele mai căldu-
roase. sezonul ploios dureză din iunie până în noiembrie, cele mai mari precipitaţii înregistrându-se în luna septembrie. 
Vânturile variază între 5 şi 30 noduri, pe tot parcursul anului, reducând umiditatea în perioadele mai calde. 

paradIsul naVIgatorIlor

care aduce în centrul atenţiei insula Jost Van 
Dyke, astfel de competiţii având loc aproa-
pe în fiecare lună în insule. Posibilităţile sunt 
nenumărate şi pentru iubitorii lumii subac-
vatice, novici sau experimentaţi: recifuri de 
corali, canioane, grote, epave, toate având 
poveşti minunate de împărtăşit. Unul din 
punctele forte ale BVI sunt plajele, atât de 
numeroase şi diversificate încât e greu să vă 
decideţi: plaje cu nisip alb, cu formaţiuni cal-
caroase, cu stânci, multe dintre ele fiind vota-
te şi premiate în repetate rânduri drept cele 
mai frumoase plaje din Caraibe şi din lume. 

Sandy Spit Beach, situată lângă insula 
Jost Van Dyke, este complet izolată, fiind 
destinaţia perfectă pentru amatorii de snor-
keling. Plaja White Bay de pe insula Jost Van 

Dyke, o întindere de nisip alb mărginită de 
palmieri, a fost inclusă în top zece „Beaches 
of the World” de către publicaţia Caribbean 
Travel & Life. Pe insula Anegada, plaja de 
la Loblolly Bay cu o panoramă de 360° şi o 
intrare lină în ocean este cotată drept una 
dintre cele mai frumoase plaje din lume.

Un „must do” al Insulelor Virgine Britani-
ce sunt însă băile de pe insula Virgin Gorda. 
Un adevărat parc naţional constituit din for-
maţiuni de piatră, blocuri uriaşe care creea-
ză un labirint de grote la malul mării în tim-
pul mareelor. 

De asemenea, nu sunt de ratat barurile 
de pe plajă cu muzică reggae care te îmbie 
la dans şi restaurantele cu specific local că-
rora nu le veţi putea rezista. 
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asa – aMerIcan saIlIng assocIatIon şI şcoala De saIlIng

asa, american sailing association, este autoritatea supremă în domeniul de sailing şi şcoli de navigaţie în statele unite de pes-
te două decenii. În această perioadă cursurile asociaţiei au fost absolvite de peste 260.000 de studenţi şi peste 7.500 de instruc-
tori au fost certificaţi. 
cursurile asa oferă navigatorilor, indiferent de nivelul de experienţă, ocazia de a deveni mai competenţi şi mai încrezători în 
propriile abilităţi. Fie că doriţi să învăţaţi totul despre navigaţie sau faceţi o selecţie a ceea ce vă interesează mai mult, alegând 
o şcoală certificată asa veţi avea tot timpul garanţia unei pregătiri profesionale. 
asociaţia oferă o varietate de programe de pregătire, începând de la cele basic, pentru ambarcaţiuni de 20 de picioare, bare-
boat chartering – unde studenţii au ocazia de a fi skipperi pe un yacht de aproximativ 40-50 de picioare şi până la stagiul de 
pregătire pentru catamarane (asa 114).
De asemenea, asa eliberează certificate internaţionale de navigaţie care sunt recunoscute în apele mediteraneene şi europene 
în general de majoritatea furnizorilor de chartere. 

BVI – paradIsul naVIgatorIlor?
Cu vânturi constante, ape cristaline şi calme, căldura soare-

lui şi un colier de insule între care poţi naviga într-o singură zi, 
Insulele Virgine Britanice sunt paradisul navigatorilor. Aria na-
vigabilă se întinde pe aproxmativ 32 mile lungime şi 15 mile lă-
ţime, începând de la insula Tortola.

Desigur, mai există şi alte zone propice navigaţiei care ofe-
ră privelişti spectaculoase, dar ceea ce au în plus BVI sunt ali-
zeele pe care te poţi baza că vor bate constant pe direcţia 
est-nord-est pe timpul iernii şi est-sud-est pe timpul verii. În 
luna decembrie, vântul mai puternic, cu o viteză de 20-30 no-
duri, creează condiţii propice celor dornici de aventură.

Turişti din toate colţurile lumii vin să experimenteze navi-
gaţia în BVI, recunoscută ca fiind cea mai bună şi mai sigu-
ră zonă de sailing din lume. Aici posibilitaţile sunt multiple: 
dacă eşti un navigator experimentat, atunci o vacanţă pe un 
yacht bareboat pe care să fii căpitan este soluţia ideală pen-
tru tine. Dacă vrei să explorezi zonele mai retrase, atunci ai ca 
alternativă powerboat-ul. Pentru aceia dintre voi care vor să 
descopere BVI în adevăratul sens al cuvântului, cel mai indi-
cat este să închiriaţi un yacht cu tot cu echipaj care vă va sta 
la dispoziţie pe toată durata vacanţei şi vă va ghida către cele 
mai inedite locuri. 

Spre deosebire de vacanţa clasică la hotel, vacanţa de sai-
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Navigatori îN paraDis

De ce este BVI destinaţia perfectă pentru sailing? au aflat cei care au participat la astfel 
de vacanţe, navigatori cu experienţe anterioare (certificaţi asa 101, 103 şi 104) sau înce-
pători care au devenit pasionaţi în urma primei vacanţe de sailing pe un catamaran Voya-
ge 500.  un plus al acestui tip de vacanţă, după cum spun participanţii, este că nu sunteţi 
obligaţi să urmaţi un anumit traseu, aveţi posibilitatea să alegeţi unde vreţi să mergeţi, 
când şi cât timp să petreceţi acolo. programul zilnic poate consta în ore de relaxare pe pla-
je, snorkeling, diving, cina la bordul vasului sau în restaurantele locale. Doritorii pot lua şi 
lecţii de navigaţie cu studiu practic şi teoretic, certificarea fiind obţinută în urma unui exa-
men scris şi practic. astfel, este îmbinat utilul cu plăcutul. Iată un exemplu de traseu care 
durează opt zile şi cuprinde cele mai importante dintre insulele din arhipelag.

Ziua 1 – insulele tortola şi Norman 
După îmbarcarea pe yacht la sopers Hole, pe partea de est a insulei tortola şi o călătorie 
de două ore în care vă vor fi parteneri echipajul, apa şi cerul albastru, ajungeţi pe nor-
man Island unde vă puteţi relaxa la unul dintre restaurantele locale, povestind experi-
enţele primei zile de navigaţie.

Ziua 2 –peter island
Între două scufundări şi câteva poze veţi ajunge pe această insulă faimoasă pentru pla-
jele romantice, fără să vă daţi seama. 

Ziua 3 –salt island şi Cooper island 
Imediat după micul dejun servit la bordul yachtului veţi naviga către salt Island, renu-
mită pentru epava rhone, unde se pot face scufundări. În apropiere se află şi cooper 
 Island, cu cistern point, locul perfect pentru scufundări sau snorkeling.

Ziua 4 – virgin gorda
primul lucru de vizitat când ajungeţi pe Virgin gorda sunt băile, un labirint natural de 
peşteri şi grote. seara o puteţi petrece pe partea de vest a insulei, în ritmuri de reggae.

Ziua 5 – North sound sau anegada
pentru această zi se poate vizita unul dintre cele mai deosebite porturi naturale din 
 caraibe, north sound sau puteţi naviga către anegada, perla colierului BVI. Insula anegada 
este a treia barieră de corali ca marime din lume. un „must do” al acestei zile este servirea 
cinei la hotelul anegada reef unde veţi gusta cele mai bune specialităţi cu homar.

Ziua 6 – trellis Bay
După anegada puteţi naviga către insulele guana şi camanoe pentru snorkeling şi scu-
fundări, urmând ca seara să o petreceţi la last resort din trellis Bay, urmărind un spec-
tacol de comedie despre turiştii care vin să viziteze BVI cu yachtul. 

Ziua 7 – Cane garden Bay
În drum către insula Jost Van Dyke există multiple posibilităţi de oprire: cane garden 
Bay, sandy spit sau green cay. odată ajunşi pe insulă, este de neconceput să rataţi 
 soggy Dollar Bar – unde puteţi ajunge doar înotând, Foxy’s tamarind Bar sau plaja de la 
White Bay.

Ziua 8 – tortola West End
În această ultimă dimineaţă veţi naviga către partea de est a insulei tortola unde, după 
debarcarea de pe vas, puteţi merge la shopping-ul de ultim moment înainte de plecare.

ling are avantajele sale deoarece presupune desfăşura-
rea unei activităţi în echipă şi dezvoltarea unor aptitu-
dini noi, presupune libertatea aproape totală de a alege 
traseele şi locurile de ancorare pe timp de noapte şi zi, 
prezintă avantajul de a accesa locuri, plaje sau golfuri 
deosebite, greu accesibile cu alte mijloace de transport 
şi, nu în ultimul rând, oferă avantajul de a putea desfă-
şura activităţi precum scufundările sau snorkeling-ul în 
locuri greu accesibile altfel. Spre deosebire de vasele de 
croazieră de dimensiuni mari, yachtul oferă un plus de 
intimitate şi, mai mult decât atât, echipajul va fi tot tim-
pul la dispoziţia dumneavoastră. Acesta este format de 
cele mai multe ori din localnici care vă vor dezvălui se-
cretele insulelor şi vă vor ghida tot timpul către cele mai 
deosebite locuri, astfel încât să valorificaţi la maxim tim-
pul alocat vacanţei.

 
organIzatorI de astfel de VaCanţe
Daca vă doriţi o astfel de vacanţă organizată în cele 

mai mici detalii, special pentru dumneavoastră şi familie 
sau prieteni, puteţi apela cu încredere la serviciile  
www.YachtCharters.ro - ce vă vor pune la dispoziţie peste 
1.100 de ambarcaţiuni în toate mările şi oceanele lumii. 

www.YachtCharters.ro 
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