
D
ac` banca vine [i  
î]i ia ma[ina sau, 
Doamne fere[te!, 

casa, cu ce mai r`mâi?  
Cu bijuteriile de familie? 
Nici vorb`! Ne îndoim c` ai 
poseda a[a ceva. Dar amin-
tirile nu ]i le ia nimeni. 

Iar amintirile din vacan]e 
sunt printre cele mai 
frumoase de care ai parte. 
Cât înc` î]i mai permi]i, nu 
te încurca îns` în vancan]e 
banale pe litoralul 
autohton, oricât de mult  
s-ar chinui Ministerul 
Turismului s` atrag` lumea, 
tot nu va reu[i s` fac` 
serviciile s` fie m`car la 
nivelul celor turce[ti sau 
grece[ti, ca s` nu mai zicem 
de ]`ri mai vestice.  
Dar, dac` tot am adus 
vorba de Grecia, fii atent  
ce î]i propunem!
Cu siguran]` te-ai gândit la 
o vacan]` cu yachtul, în 
care s` explorezi plaje 
exotice, golfuri ascunse, s` 
vizitezi ora[e sau sate pes-
c`re[ti. Pare greu de reali-
zat? Acest nou concept de 
c`l`torie este acum la un 
click distan]` prin interme-
diul seviciului YachtCharters, 
oferit de RTW Travel. 
Ce înseamn` asta? 
Înseamn` mare, lini[te, 
relaxare, un grup de 
prieteni [i aventur`. E[ti 
propriul t`u st`pân, pentru 
c` depinde de tine ce tip de 

ambarca]iune 
alegi, dac` vrei 
echipaj de bord sau nu, 
ce itinerar vrei s` urmezi, 
când, unde [i cât s` te 
opre[ti. Fie c` vrei o esca-
pad` romantic` sau o ie[ire 
al`turi de prieteni, o vacan-
]` cu yachtul î]i ofer` câte 
pu]in din fiecare: spirit de 
aventur`, ac]iune, lec]ii de 
sailing, confort, lini[te [i 

intimitate, departe de ochii 
altor turi[ti. 
Ambarca]iunile sunt dotate 
cu cabine duble, buc`t`rie, 
living [i spa]iul de pe punte, 
astfel încât s` î]i ofere 

confortul casei tale 
atunci când e[ti 

departe. Spre 
deosebire de 
vasele de 
croazier`  
de mari 
dimensiuni, 
beneficiezi  

de un plus de 
intimitate [i 

aten]ia sporit` din 
partea echipajului 

care î]i st` la dispozi]ie. 
Noi î]i propune acum un 
periplu prin insulele 
Ciclade, dar variantele  
de traseu e[ti liber s` ]i le 
alegi tu, dup` bunul plac. 
Probabil c` ai auzit despre 
frumuse]ea insulelor 
Santorini [i Mykonos. 
Despre Santorini chiar  

Toate pânzele sus!

Dar dac` e[ti cumva expert 
în insulele grece[ti [i nu 
mai vrei înc` o vacan]` 
asezonat` cu tzatziki, po]i 
alege alt` rut`: încearc` 
Italia, Turcia sau Croa]ia 
ori variantele mai exotice 
din Asia sau Marea 
Caraibilor. Ai o baz` de 
date de 1100 de yahturi \n 
toate m`rile [i oceanele. 
Nu r`mâne decât s` î]i iei 
un grup de prieteni [i s` î]i 
rezervi un buget mediu.  
De exemplu, pentru o 
s`pt`mân` în Grecia în 
luna iulie, închirierea unui 
catamaran de 41.37 ft 
(model Lagoon 420 din 
anul 2008) cu 5 cabine  
(4 duble [i una single) [i 
skipper poate ajunge la un 
pre] de 865 euro de 
persoan` (în cazul unui 
grup de 8 persoane).  
Pe lâng` skipper exist` 
posibilitatea contract`rii 
unui buc`tar, pentru un 
cost de 130 euro pe zi.

Mai multe detalii  
despre plimb`rile cu 
yahturi oferite de Round 
The World Travel g`se[ti 
pe  www.yachtcharters.ro.
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]i-am povestit [i noi în 
pagina de turism. Dar cele 
dou` insule celebre nu 
reprezint` tot pentru 
arhipelagurile grece[ti.  
Po]i s` descoperi o sume-
denie de insule [i insuli]e 
pitore[ti, neîn]esate de 
turi[ti, unde pe[tele  
are adev`ratul gust de 
Mediteran`, unde casele 
alb-albastre privesc c`tre 
plajele albe sau c`tre cele 
pietroase [i c`tre golfurile 
cu ap` azurie. Iei avionul 
pân` la Atena [i acolo te 
îmbarci pe yahtul pe care 
vei uita de tot timp de cel 
pu]in o s`pt`mân`. 

Invest in memories!

 Vacan]a pe mare poate fi activ ,̀ 
  distractiv  ̀[i intim  ̀\n acela[i timp. 
 Vacan]a pe mare poate fi activ ,̀ 
  distractiv  ̀[i intim  ̀\n acela[i timp. 


