
...Caraibe!...Caraibe!
Vine iarna, mergem  la sailing în…Vine iarna, mergem  la sailing în…

În ce anume constă magia unei vacanţe pe un 

yacht? Să fie vorba de intimitate? De exclusivitatea 

acordată ţie şi prietenilor tăi de întregul personal? 

Sau să fie oare relaxarea, libertatea de a alege 

ce vrei să faci, când şi unde doreşti?
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Fiecare dintre aceste elemente
contribuie în mod egal la succe-
sul vacanţei tale. De exemplu, 
dacă optezi pentru un yacht care

vine cu echipaj inclus, asta înseamnă mi-
nim 2-3 persoane care sunt la dispoziţia
ta 24/7, singurul lor scop fiind acela de a
se asigura că nu îţi lipseşte nimic, în timp 
ce singura ta grijă este ce costum de baie 
să îmbraci mâine. Căpitanul va avea me-
reu sugestii de itinerarii şi va şti tot tim-
pul cele mai frumoase locuri pentru pla-
jă, scuba sau snorkeling, mai bine decât 
un ghid turistic. 

Cu toate acestea, nu trebuie însă să ui-
tăm de elementul cel mai important, şi 
anume destinaţia de vacanţă. Ce poate 
fi mai plăcut, pe lângă un yacht numai 
al tău, un echipaj dedicat şi libertatea de 
a alege, decât zile însorite, departe de
zapada din România? Fără niciun dubiu, 
admitem că nicăieri în lume nu vei găsi 
condiţii mai potrivite pentru vacanţa de
sailing decât în apele Mării Caraibelor.
Fie că vrei să optezi pentru un charter 
cu echipaj inclus sau vrei să navighezi
pe cont propriu, fie că îţi doreşti relaxa-
re sau distracţie, suntem convinşi că zona
Caraibelor îţi poate oferi tot ceea ce îţi 
doreşti, ba chiar mai mult!

Insulele Caraibe sunt destinaţia per-
fectă pentru vacanţa ta, fie că eşti pasi-
onat de sailing, vrei să te relaxezi sau de 

ce nu, eşti în luna de miere. Intimitatea şi 
seviciul exclusivist de care beneficiezi la
bordul unui yacht depăşesc de multe ori
serviciile unui luxos hotel de cinci stele. 
De asemenea, la bordul unui yacht ai po-
sibilitatea de a experimenta oportunită-
ţile oferite atât de mare, cât şi de uscat, 
ziua sau noaptea.

Varietatea şi caracterul unic al fiecă-
reia dintre aceste insule te va face cu si-
guranţă să îţi doreşti să revii din nou, nu 
numai pentru a revedea locurile favorite,
ci pentru că oportunităţile aici sunt neli-
mitate, şi de fiecare dată vei constata cu
plăcere că există locuri despre care nici
nu îţi imaginai că există! Totuşi, în ciuda 
acestei diversităţi, şi a amalgamului de 
culturi şi naţionalităţi întâlnite, vei regăsi,
la orice insulă vizitată, acelaşi factor co-
mun: un stil de viaţă relaxat şi fără griji, 
tipic caraibian.

Insulele navigabile din Marea Caraibe-
lor formează un arc ce se întinde de la St.
Thomas până la Trinidad. În termeni ge-
nerali aceastea sunt adesea descrise ca
Insulele Leeward în nord şi Windward în 
sud. Această înşiruire de insule vulcanice 
sau din coral oferă o varietate de opor-
tunităţi, având câte ceva de oferit pentru
fiecare tip de turist. De la peisaje inima-
ginabile, păduri tropicale, cascade şi peş-
teri, golfuri şi plaje ascunse, situri istorice, 
pieţe aglomerate, sate pescăreşti, baruri 

pe plajă, tot ce altceva îţi poţi imagina. 
Rareori cu vreme prea caldă, însă nici-
odată prea frig, insulele Caraibe repre-
zintă destinaţia perfectă pentru vacanţa 
de sailing. Aceste insule sunt un caleido-
scop cultural, găzduind diverse naţionali-
tăţi, religii şi culturi, fiind influenţate de-a
lungul timpului de popoarele britanice, 
franceze, spaniole, olandeze şi nu numai.

Printre locurile noastre favorite se nu-
mără Insulele Virgine (USVI şi BVI), despre 
care v-am povestit mai pe larg în unul
din numerele trecute ale revistei. Situ-
ate la sud de Puerto Rico între Oceanul 
Atlantic şi Marea Caraibelor, Insulele Vir-
gine sunt formate dintr-o grupare de
aproximativ 60 de insuliţe de origine 
vulcanică. Spre deosebire de arhipela-
gul USVI, format din insulele St. Thomas,
St. John şi St. Croix care s-au dezvoltat ca 
mari destinaţii turistice în special după
anii ’50, Arhipelagul Insulelor Virgine Bri-
tanice (BVI) este format din insule de mici 
dimensiuni, mult mai puţin afectate de 
fluxul hotelierilor şi implicit al maselor de
turişti, şi de aceea reprezintă destinaţia 
preferată a împătimiţilor de sailing.

La sud de BVI găsim lanţul insulelor 
Leeward, ce se întinde de la St. Martin 
în nord până la insula Dominica în sud, 
şi care reprezintă un peisaj diferit pen-
tru navigatori. Cu distanţe mai mari între 
insule, provocarea este mai mare. În ge-
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WINTER COMES, WE
GO SAILING IN... 
CARIBBEAN!

The success of your 

holiday on a yacht depends 

on many details. For 

example, if you choose a 

yacht that comes with the 

crew included, that means 

at least 2-3 people who 

are at your disposal 24/7, 

their only purpose being to 

ensure that you do not miss 

anything.

However, one should not 

forget the most important 

element, namely the holiday 

destination. Whether you 

opt for a charter with crew 

or want to set sail on your 

own, whether you want 

relaxation or entertainment, 

we are convinced that the 

Caribbean can offer you 

everything you want. The 

Caribbean waterways form 

an arc stretching from St. 

Thomas to Trinidad. In 

general terms are often 

described as the northern 

Leeward and Windward 

Islands in the South. These 

islands are a kaleidoscope 

of culture and are home 

to various nationalities, 

religions and cultures, 

influenced over time by the 

people of British, French, 

Spanish, Dutch and beyond.

Located south of Puerto 

Rico between the Atlantic 

Ocean and Caribbean Sea, 

Virgin Islands are formed by 

a group of about 60 islands 

of volcanic origin. The 

Archipelago of British Virgin 

Islands (BVI) is composed 

of small islands, much less 

affected by the hoteliers 

and hence the mass flow 

of tourists, and therefore is 

the preferred destination 

for sailing lovers. South of 

BVI we find Leeward Islands 

chain, which stretches from 

St. Martin in the north to 

the island of Dominica in 

the south, and is a different 

landscape for seafarers.

Antigua Island is 

considered the main point 

in sailing, with the famous 

Nelson’s Dockyard - the 

former British fleet based 

in the West Indies. The 

island is dotted with no 

more and no less than 

365 spectacular beaches, 

hidden coves and provides 

favorable conditions for 

sailing all year round. The 

island is located north of 

Antigua Barbuda that offers 

kilometers of virgin beaches. 

To the west, we find St. Kitts 

and Nevis where many of 

the traditional houses were 

replaced by small luxury 

resorts. The next island in 

the chain is St. Eustatia, 

once the former capital of 

the West Indies. Nearby, the 

island of Saba is known for 

the best places for diving. St. 

Bart’s is part of the Leeward 

Islands chain also, lately 

known as Riviera Caribbean, 

Anguilla, St. Martin - a 

territory half French, half 

Dutch, or shopping paradise, 

Guadeloupe - the main 

island of the West Indies and 

Dominica, with breathtaking 

mountain scenery. A few 

miles south of Guadeloupe, 

Iles des Les Saintes are a 

necessary stop - an island 

with altitudes over 1,000 ft, 

where the mountain meets 

the sea. 

Windward Islands, 

located to the south of the 

Caribbean arc, extending 

from Martinique to the 

island of Grenada. From 

all of these, by size, stand 

the islands: Martinique, 

St. Lucia, St. Vincent and 

Grenada. Spectacular views 

are common in Grenadines 

Islands, located between St. 

Lucia and Grenada, a group 

of patches of land, some 

small hills, others only with a 

small beach and a palm tree. 

The entire Windward Islands 

chain offers a mix of sailing 

color, longer or shorter, 

among the scattered 

islands in the sea, the area 

being almost untouched 

by globalization. To visit 

the whole area at least two 

weeks are needed, one of 

which can be spent only 

among the Grenadines.

Now that you have 

probably decided to 

choose the Caribbean as 

a destination for winter 

holidays, choosing the 

right yacht is the next 

step in planning a sailing 

holiday and is essential for a 

successful holiday. 

Here are four major 

categories with features 

and advantages of each: 

Modern motor yacht - is 

suitable for large families, 

beginners or large groups 

because it offers space, 

comfort and stability. 

Smaller motor yacht - 

suits those who want to 

explore the coastal areas 

in a shorter time, but 

looking at the same time for 

adrenaline specific to super 

yachts. Built with simple 

lines, it has a powerful 

engine and is always the 

right choice on sea. 

Modern sailing yacht - is 

the right choice for those 

looking for size, comfort 

and convenience of a motor 

yacht, but at the same 

time will experience the 

opportunity to open the 

sails occasionally. 

Classic sailing yacht - 

generally fits those looking 

for true sailing experience, 

this type of ship does not 

offer the same luxuries 

as a motor yacht, but for 

hardcore surfers, certainly 

there is no other option. 

The catamaran - 

recommended for any 

group, especially for those 

looking for something 

different or who want to 

explore the retired bays; is 

a perfect mix between sail 

and motor. Low draft is ideal 

for shallow water areas. 

Mega yachts are suitable 

for large groups, but only a 

few people. 

If you want a holiday 

organized to the smallest 

details, especially for you 

and your family or friends, 

you can access the services 

on www.YachtCharters.ro - 

which will provide over 1,100 

boats on all the seas and 

oceans. 

neral, această zonă este frecventată de 
navigatorii cu yachturi cu motor sau ya-
chturi de mari dimensiuni. Insula Antigua 
este considerată a fi punctul principal în 
materie de sailing, cu renumitul Nelson’s 
Dockyard – fosta bază a flotei englezeşti 
în Indiile de Vest. Insula este presărată 
cu nici mai mult, nici mai puţin de 365 
de plaje spectaculoase, golfuri ascunse, 
iar vremea oferă condiţii prielnice de sai-
ling pe toată durata anului. La nord de 
Antigua se află insula Barbuda ce oferă 
kilometri de plaje virgine, aşteptând să 
fie descoperite. Îndreptându-ne atenţia 
către vest, găsim St. Kitts and Nevis unde 
multe dintre casele tradiţionale au fost 
înlocuite de mici resorturi luxoase, ofe-
rind astfel un aer modern insulelor. Ur-
mătoarea insulă din lanţ este St. Eustatia, 
cândva fosta capitală a Indiilor de Vest. 
În imediata apropiere, insula Saba este 
recunoscută pentru cele mai bune locuri 
pentru diving. Tot din lanţul insulelor Le-
eward fac parte şi St. Bart’s, recunoscută 
în ultima perioadă drept Riviera Caraibe-
lor, Anguilla, St. Martin – teritoriu jumă-
tate francez, jumătate olandez, sau para-
disul cumpărăturilor, cum ar spune mulţi 
dintre turişti, Guadeloupe - insula prin-
cipală din Indiile de Vest şi Dominica, cu 
peisaje montane impresionante. La câte-
va mile spre sud de Guadeloupe, Les Iles 
des Saintes reprezintă un stop necesar –
o insulă cu altitudini de peste 1000 ft, 

unde muntele se îmbină cu marea.

ÎN LUMINA REFLECTOARELOR: 
ST. BARTS
Cu un aer stylish şi relaxat, St. Barts 

este epicentrul insulelor Caraibe; în timp 
ce vara majoritatea navigatorilor se re-
trag pe Coasta de Azur sau Hamptons, 
pe timpul iernii insula îşi cere partea. 
Descoperită în 1493 de Cristofor Columb, 
St. Barts se află situată în partea de nord-
est a lanţului de insule. Odată ajuns aici 
vei descoperi cu plăcere străzi înguste şi 
plaje cu nisip alb unde vei regăsi tipicul 
,,joie de vivre” franţuzesc, nonşalanta ca-
racteristică şi, nu în ultimul rând, delica-
tesele bucătăriei franţuzeşti. 

UNDE MÂNCĂM/NE DISTRĂM?
Supranumit şi ,,cel mai sexy loc de pe 

pământ”, Nikki Beach Café este una din-
tre cele mai populare locaţii de pe insulă, 
un ,,must do” în St. Barts.

Pentru după-amiezile de duminică

alegerea potrivită este La Case de L’Isle 
unde atmosfera este atât de plăcută încât 
prânzul poate dura şi până seara la apus.

Pentru cocktailuri la malul mării sau 

pentru a vedea apusul, recomandarea 
noastră este DoBraziI, o locaţie retrasă, 
aflată în mijlocul unui labirint de străduţe.

Pentru servirea cinei, unul dintre cele 
mai populare restaurante este Maya’s, si-
tuat în portul Gustavia. Cu un meniu va-

riat, restaurantul se află pe lista tuturor 
turiştilor, astfel rezervările sunt absolut 
necesare.

Pentru Mohito sau Martini, acompani-
ate de sushi şi muzica live, Bete a Z’ailes 
(sau mai pe scurt BAZ), este locaţia ideală.

Bucătărie tradiţională şi o atmosfe-
ră relaxată pentru prânz sau un cock-
tail după cină găsim la Le Tamarin sau la 
Eddy’s Restaurant, în zona portului. 

Eden Rock (cu ale sale Sand Bar şi The 
Rock), situat în zona St. Jean Bay, este lo-
cul unde se adună celebrităţile; după o 
cină cu specific de mare, puteţi exersa 
paşii de dans la La Plage, în cadrul Tom 
Beach Hotel.

Pentru iubitorii de distracţie, viaţa de 
noapte în St. Barts este bine reprezentată 
de Le Ti St. Barth – unul dintre cele mai 
populare cluburi şi Le yacht Club – o lo-
caţie nouă în portul Gustavia, dar care s-a 
făcut imediat remarcată în rândul propri-
etarilor de yachturi şi al localnicilor.

UNDE FACEM PLAJĂ?
În ceea ce priveşte plajele din St. Barts, 

este inutil să mai menţionăm că sunt 
exact aşa cum îţi imaginezi, fie că pre-
feri liniştea de pe Anse Toiny sau forfota 
de pe St. Jean. Tot de linişte ai parte şi pe 
Anse du Gouverneur şi Grande Saline, în 
partea de sud a insulei, Anse de Colombi-
er – cea mai greu accesibilă sau Anse de 
Flamands, în partea de nord, un adevărat 
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paradis vizual. Pentru cei ce preferă valu-
rile, Anse Toiny este cea mai sălbatică din-
tre plaje. Spre deosebire de toate, Baie de
Saint Jean este cea mai populară şi popu-
lată plajă; presărată cu baruri şi bistro-uri 
este punctul de atracţie al insulei.

Insulele Windward, poziţionate spre 
partea sudică a arcului Caraibian, se întind 
de la Martinica până la insula Grenada. Din-
tre acestea se remarcă, după mărime, insu-
lele Martinica, St. Lucia, St. Vincent şi Gra-
nada. Peisaje spectaculoase sunt întâlnite 
însă în insulele Grenadine, situate între St. 
Lucia şi Grenada, o grupare de pete de pă-
mânt, unele cu mici dealuri, altele doar cu
o mică plajă şi un palmier. Întreg lanţul in-
sulelor Windward oferă un mix de culoare
de sailing, mai lungi sau mai scurte, printre 
insuliţe rătăcite în mare, zona fiind aproape
neatinsă de marea globalizare. Pentru vizi-
tarea întregii zone este nevoie de cel puţin 
două săptămâni, din care una poate fi pe-
trecută doar printre insulele Grenadine.

Întreaga zonă a Caraibelor expune
privitorilor un miraj de ape cristaline in-
undate de plaje idilice care combinate
cu influenţe olandeze, franceze, engle-
ze, spaniole şi nord americane rezultă în 
peisaje cosmopolita, dar în acelaşi timp
tradiţionale. Poţi veni aici, fie că eşti un
navigator experimentat şi vrei să ieşi cu
yachtul în larg sau eşti începător şi vrei să
iei cursuri de sailing.

ÎN LUMINA REFLECTOARELOR: 
ST. VINCENT & GRENADINES
St. Vincent & Grenadines sunt formate 

dintr-o grupare de mici insuliţe, răspân-
dite în mare, spre capătul de sud al lanţu-
lui Windwards, pe o distanţă de 45 mile.
Complet ferite de tot ce ţine de lumea 
modernă, acest colţ de lume este desti-
naţia perfectă pentru cei ce îşi doresc să 
evadeze din agitaţia oraşelor sau a staţi-
unilor turistice comerciale. În aceste lo-
curi desenate parcă, veţi găsi de mult ui-
tatul, poate pentru unii şi necunoscutul,
stil de viaţă relaxat.

Din cele 32 de insulate, doar 8 sunt
locuite, restul fiind adevărate paradisuri 
pentru iubitorii de drumeţii, snorkeling,
bird watching etc. 

CE FACEM ÎN GRENADINE?
Pe lângă preferatul ,,island hopping”,

puteţi opta pentru scuba-diving sau 
snorkeling – în afară de insula Mayreau, 
toate celelalte deţin centre specializate,
recunoscute pe plan internaţional. Zo-
nele cele mai cunoscute sunt Horseshoe 
Reef – snorkeling şi diving, Saltwhist-
le Bay, pe insula Mayreau – pentru plajă. 
Pentru cei ce preferă activităţile ,,pe us-
cat”, cu siguranţă nu vor fi dezamăgiţi:
Walliabou Bay – locaţia unde a fost filmat
,,Piraţii din Caraibe”, în apropiere se află 
şi impresionante cascadă Walliabou.

asemenea, mâncăruri şi băuturi tradiţio-
nale. Pe insula Mustique, Basil’s Bar este
,,the place to be” – în apropiere de Brittania
Bay, barul în aer liber adună seară de seară 
atât turişti, cât şi localnici. La fel de popu-
lare sunt şi Pompey’s Restaurant & Bar de
pe insula Canouan, cu specific tradiţional şi
Olivia’s Family Restaurant pe Union Island.

INSULA BEQUIA
Situată la doar nouă mile sud de St. Vin-

cent, Bequia este punctul de pornire către 
majoritatea itinerariilor din zonă, principa-
lul port de intrare fiind Port Elizabeth.

Princess Margaret Beach, cea mai fru-
moasă plajă şi cel mai bun loc de anco-
rare. Plaja este complet izolată, singura
modalitate de acces fiind pe apă.  

INSULA MAYREAU
Situată la vest de Tobago Cays, May-

reau este destinaţia perfectă pentru cei ce 
îşi doresc intimitate şi romantism. Surprin-
zător sau nu, pe insulă nu veţi găsi maşini 
deoarce nu există drumuri, precum şi nici
alte elemente ale civilizaţiei moderne.

Salt Whistle Bay - este unul din cele y

mai apreciate locuri de ancorare, un ,,hot
spot” pentru navigatorii din zonă şi una
dintre cele mai frumoase plaje din zonă. 

INSULA MUSTIQUE
Proprietate privată, insula Mustique 

este în special căutată pentru casele de

vacanţă, plajele întinse şi o variată selec-
ţie de restaurante.

Macaroni Bay - este locul potrivity

pentru pasionaţii de înot. Doi kilometri
de plajă întinsă, zonă special amenajată
pentru picnic şi câte un hamac strategic
poziţionat fac din această zonă locul per-
fect pentru o după-amiază de relaxare.

Tobago Cays - recunoscut pentru opor-rr
tunităţile de diving, este un mini arhipelag
format din cinci insule nepopulate.

INSULA CANOUAN
La fel ca Tobago Cays, insula Canouan

este visul pasionaţilor de diving. Pe lângă
peisajele deosebite întâlnite aici, insula 
oferă multiple posibilităţi de cazare şi pe-
trecere a timpului liber, datorită investiţi-
ilor străine făcute în ultima perioadă.

UNION ISLAND
Situate la aproximativ 40 mile mari-

ne de St. Vincent, este un punct strategic,
aici găsindu-se toată infrastructura pentru
aprovizionarea şi alimentarea yachturilor.

INSULA PETIT ST. VINCENT
La 5 mile marine de Union se află Petit

St. Vincent, o mică insulă privată încon-
jurată în întregime de plaje cu nisip alb. 
Aici puteţi găsi cazare în bungalow-uri
pe plajă, precum şi facilităţi pentru diver-
se sporturi acvatice.

Mopion Sandbank - mai mult un banc k

de nisip decât o insulă, Mopion Sand-
bank este parcă desprinsă din albume
foto; înconjurată de nimic altceva decât o
întindere infinită de albastru, locaţia este
căutată în special pentru snorkeling.

Chatham Bay - pentru cei ce adoră intiy -
mitatea, odată ajunşi aici veţi şti că sunteţi 
unde trebuie. În plin sezon, şansele de a 
vedea mai mult de cinci bărci ancorate în
port sunt foarte reduse. La Chatman Bay
nu veţi găsi restaurante, baruri sau alte fa-
cilităţi; poate chiar nici alte persoane. 

Marea Caraibelor, această întindere derr

ape cristaline, acest paradis al navigatorilor,
adăposteşte o serie de insule. Începând cu
plajele albe ale Insulelor Virgine din nord,
există mii de insuliţe ce oferă peisaje dra-
matice, oportunităţi ideale pentru iubito-
rii sporturilor acvatice, bucătărie de elita
gurmanzilor, o istorie fascinantă şi nu în
ultimul rând localnici primitori, gata să îţi 
dezvăluie secretele locurilor. Fie că eşti pa-
sionat de sailing, vrei să te relaxezi sau de
ce nu, esti în luna de miere, insulele Carai-
be reprezintă destinaţia ideală. 

Acum că sigur te-ai hotărât să alegi Ca-
raibe ca destinaţie pentru vacanţa de iarnă,

alegerea yachtului potrivit este următorul 
pas în planificarea unei vacanţe de sailing şi 
esenţial pentru o vacanţă de succes. Pentru 
a veni în ajutorul tău am delimitat în conti-
nuare patru categorii principale şi am evi-
denţiat caracteristicile şi atuurile fiecăreia:

Motor yachtul modern, de dimensiuni 
mari este potrivit pentru familii, navigator 
începători, grupuri de mari dimensiuni de-
oarece 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 spe-
cific super yachturilor. Este construit în linii 
simple, are un motor puternic şi de aceea 
este mereu alegerea potrivită pe mare.

Sailing yachtul modern este alegerea
potrivită pentru cei care caută dimensiu-
nea, confortul şi facilităţile oferite de un 
motor yacht, dar în acelaşi timp vor să 
experimenteze posibilitatea de a deschi-
de velele ocazional.

Sailing yachtul clasic se potriveş-
te în general celor în căutarea adevăratei 
experienţe de sailing; acest tip de ambar-rr
caţiune nu oferă acelaşi lux ca un motor ya-
cht, 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 explore-
ze golfuri retrase; este un mix ideal între 
vele şi motor. Pescajului redus este ideal 
pentru zonele cu ape de mică adâncime.

Mega yachturile sunt potrivite grupu-
rilor de dimensiuni mari, dar şi doar pen-
tru câteva persoane.

Dacă vă doriţi o astfel de vacanţă or-
ganizată în cele mai mici detalii, special 
pentru dumneavoastră şi familie sau prie-
teni, puteţi apela cu încredere la serviciile 
www.YachtCharters.ro - ce vă vor pune la 
dispoziţie peste 1.100 de ambarcaţiuni pe 
toate mările şi oceanele lumii. 

www.YachtCharters.ro
office@yachtcharters.ro

021.232.90.98

UNDE MÂNCĂM?
Pe insula St. Vincent, restaurantul Vee 

Jay’s serveşte mâncare tradiţională, ală-
turi de apreciata bere Hairoun. Pe insula
Bequia, recomandarea merge către Gre-
en Boley, bar şi restaurant ce serveşte, de
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