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Jaguar F-type
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Še enemu manjšemu letalu je uspelo vzleteti z enega 
najožjih letališč na svetu in tako je še nekaj ljudi ravnokar 
zapustilo deželo, ujeto med modrimi vodami Karibskega 

morja. Mnogi se želijo vrniti, a nazaj pridejo le redki. Eni 
si tega ne morejo privoščiti zaradi visokih cen, drugi pa 

nočejo pokvariti spominov na najlepše doživetje v življenju. 
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Sint Maarten (Sv. Martin) je najbolj 
udobna vhodna točka na Francoske 
Antile. Ta otok je najmanjši kos 
ozemlja na svetu, ki pripada 
dvema različnima državama – 
Franciji in Nizozemski. Gre za 
prelep kraj, obdan s turkiznim 
morjem. Prostor, kjer ustalite čute 
in čustva, ko se vrnete iz ljubke 
La Samanne, kotička, usidranega 
na pečini, pod katero je zasebna 
plaža. Spočijete se lahko v vili ali 
bazenu, ki nudi božanske poglede 
na ocean. Vsekakor boste deležni 
najboljše postrežbe, ponudbe in 
hrane na otoku. Ta hotel s petimi 
zvezdicami, ki je del slavne verige 
Orient-Express, se nahaja na 
drugi strani otoka, daleč stran od 
nizkoletečih Boeingov, ki pristajajo 
na letališču SXM Princess Juliana, 
tako da boste resnično lahko uživali 
v tropskem raju. Za povrh vsega pa 
je samo enaintrideset kilometrov 
severozahodno oddaljen še 
nenavaden otok v obliki črke V.
Tudi vožnja s skuterjem vas ne bo 
ohladila, saj je veter topel skozi 
celo leto, podnebje pa je nasploh 
zelo stabilno. Celo razlika med 
plimo in oseko tukaj nikoli ne 
preseže 15 centimetrov. Pokrajina 
je za karibske standarde precej 
razgibana, tako da vas bo narava 
navdušila vsakič, ko boste odšli v 

oblikovalcem iz butika St. Barth Caravan, ki mi pomaga 
pri izbiri oblačil. Da so obleke tukaj izredno pomembne, 
sta na lastni koži občutila tudi Brad in Gwyneth, ko sta se 
leta 1995 pojavila na prvih straneh svetovnih tabloidov.
V poznih 1950-ih je David Rockefeller kupil dva dela 
ozemlja na takrat bolj ali manj puščavskem otoku. 
Kmalu zatem je prišla družina Rothschild, ostalo pa 
je zgodovina. Danes je lastnik tega ozemlja Roman 
Abramovič, izbirate pa lahko med luksuznimi 400 
vilami, ki jih je mogoče najeti ali kupiti. V kolikor ste 
zainteresirani, lahko obiščete nepremičninsko agencijo 
Sibarth, kjer so vile ocenjene tudi na 20 milijonov EUR 
in več. Ker nimam toliko pod palcem, se odpravim v 
Le Gaiac, najboljšo restavracijo na otoku, kjer čarobno 
kuhalnico vihti sloviti šef Stephane Mazieres. Čeprav 
je imena nekaterih jedi zelo težko izgovoriti, se splača 
potruditi, saj je njihov okus resnično božanski. 
Nekaj dni po prihodu na otok sem srečal par iz Anglije, s 
katerim smo se videli na letalu. Skupaj smo se odpravili 
na prijetno plažo na južni strani otoka. Tukaj se nahaja 
tudi razkošen hotel Isle de France z restavracijo ob 
morju, kjer se modne revije dogajajo vsak dan, saj se 
modeli sprehajajo kar med mizami. Joie de vivre. Malce 
pozneje pokličem v Lorient gospo Cristino Rodriguez. 
Čeprav je Španka, jo smatrajo za eno najboljših notranjih 
oblikovalk iz New Yorka, zadnjih nekaj let pa je njeno 
delo tesno povezano z otokom Saint-Barthélemy. Povabi 
me v vilo Le Manoir. Ta objekt povsem pooseblja Cristino 
in celoten otok. Brezmadežni kolonialni slog v sožitju z 

drug kraj na otoku. Ker se hotel Le 
Toiny ne nahaja v glavnem mestu 
Gustavia, sem deležen očarljivih 
razgledov večkrat na dan. Eden od 
lastnikov hotela je tudi sloviti Lance 
Armstrong. In to je šele začetek 
zgodbe o Saint-Barthélemyju. O 
kraju, kjer počitnikujejo najbolj 
popularni, najbogatejši in najbolj 
vplivni ljudje na svetu. Že same 
geografske omejitve dajejo vedeti, 
da tukaj ni vsak dobrodošel. Zaradi 
zelo kratke pristajalne steze lahko 
tukaj pristanejo samo zasebne 
letala, visoka gladina morja oz. 
specifična obala pa ladjam in 
barkam tukaj zelo otežujeta 
pristanek. Če vam vseeno uspe, se 
pripravite – odkrili boste sožitje 
najlepših karibskih plaž, najboljše 
hrane v regiji, gostoljubnih 
francosko govorečih domačinov, 
prestižnih hotelov, popolne klime, 
kristalno čistega morja neverjetnih 
barv in povsem čistega okolja. 
Vse to je posledica nedostopnosti 
širši množici ljudi – tukaj si lahko 
namreč privoščite le zelo drag 
oddih. 
Hotel Le Toiny sestavlja petnajst 
povsem osamljenih vila-
apartmajev, ki so okrašeni v 
francoskem kolonialnem slogu in 
obdani z raznoraznim eksotičnim 
rastlinjem. Skozi velika steklena 

vrata pridete do zasebnega bazena 
in terase, ki nudi neverjetne 
poglede na Karibsko morje. Med 
drugim lahko vidimo Côte Sauvage, 
miren kraj, obkrožen s kokosovim 
gozdom, griči in peščeno plažo. Po 
obalni cesti se najprej peljete mimo 
hiše Rudolfa Nureyeva, potem pa 
dospete v hotel Le Toiny, ki je del 
verige Relais & Chateaux. Karibski 
biser. Že prvi dan mi upravnica 
hotela ga. Dagmar uredi najem 
skuterja in sestanek z modnim 



moderno privlačnostjo na enem 
najbolj iskanih kotičkov na svetu. 
Medtem moja nova znanca že 
nestrpno čakata na odhod proti 
plaži Saint Jean, tako da se tudi 
jaz odločim za spremembo in 
sedanje domovanje zamenjan za 
vilo Le Banane, hotelček s samo 
devetimi sobami, ki je bil nekoč 
slavni kabaret. Prikupen kraj, ki je 

še posebej živahen zvečer. Tukaj 
med drugim spoznam tudi Marca 
Le Roya, svoje čase enega najbolj 
iskanih manekenov. Z njim sta 
tudi modna guruja Karine Bazin 
in Alexandre Abela. Seveda vse te 
znane osebnosti gostita lastnika 
hotela Benjamin Fabbri in Jean-
Marc Israel. Ko se večer prevesi v 
noč in se naša družba še poveča, 
odidemo na večerjo v restavracijo 
Le Ti, nato pa na zabavo v nočni 
klub. 
Atmosfera v vili Le Banane je 
povsem drugačna kot v hotelu 
Le Toiny. Tukaj dobite občutek, 
kot da ste v tropskem gozdu. 
Lepo okrašene sobe in prekrasno 
unikatno pohištvo, katerega vsak 
kos je vreden več deset tisoč evrov. 
Med občudovanjem me pokliče 
ga. Dagmar in me obvesti, da bo 
čez nekaj dni tukaj svetovno znana 
regata Bucket, kjer sodelujejo 
jadrnice, daljše od 30 metrov. To 
pomeni, da bom lahko na delu 
videl najboljše krmarje in njihove 
posadke. Vsekakor pravi spektakel. 
Na srečo poznam pravega človeka, 
ki me bo na ta dogodek temeljito 
pripravil.
Lone Fox (Osamljena lisica) je ena 
najhitrejših dvojambornih bark na 
svetu. Njen lastnik in kapitan je Ira 
Epstein, ki je vedno pripravljen na 
akcijo, zato me rade volje popelje 
na odprto morje. Pridružijo se mi 
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tudi Cristina ter angleška prijatelja z 
letala Harriet in Nigel. Ko začne veter 
malce močneje pihati, lahko samo še 
občudujemo veličino barke, ki je bila 
zgrajena leta 1957 za tekmovanje okoli 
sveta Whitbred Round the World Race. 
Med prehitevanjem drugih jadrnic 
uživamo v razgledu na otok. 
To ni otok, kjer boste že ob prihodu 
doživeli vrhunec počitnic, nato pa 
nekaj dni poležavali in odšli domov. 
Tukaj je prav vsak dan zase doživetje, 
ki pa ni utrujajoče, temveč je prijetno, 
zabavno in polno navdušenja. 
Umetnost življenja. Ravno, ko boste 
najbolj uživali, bo čas za odhod domov. 
Kar pa je dobro, saj stara modrost 
pravi, da je treba zabavo zapustiti, ko 
se imamo najboljše, da jo ohranimo v 
najlepšem spominu. To je torej otok 
Saint-Barthélemy, življenjska pravljica 
najlepših spominov, ki vam bodo vselej 
pričarali lahkotno veselje. 


