SFATURI ȘI RECOMANDĂRI PENTRU
VACANȚE MEMORABILE

destinațiile cu care nu
vei da niciodată greș

anca pavel
„Felul în care Anca se luptă pentru a construi vacanţe de neuitat, în orice oră
din zi şi din noapte, este de admirat.” — Mihaela Logofătu, Vice President of
Sales at Go Global Travel

DESPRE AUTOR
Se împlinesc 15 ani de când lucrez în lumea
călătoriilor. De fapt, se împlinesc 15 ani de când
lucrez. Căci în această industrie am deschis
ochii, odată cu primul job. Mă enumăr printre
acei norocoși care și-au găsit din vreme, drumul
și care au muncit cu drag, în fiecare zi.
Iar acest drum a fost cât se poate de interesant.
A fost exact ca un drum al unei expediții care te
încântă, doar gândindu-te la ea.
Privind în spate, simt că am parcurs câteva mii de kilometri, printr-un relief variat, cu
climă de toate felurile, cu drumuri drepte dar și curbe. Cu porțiuni bune de asflat și
alteori cu denivelări, mai mici sau mai mari.
Iar în tot acest timp, m-a interesat, în mod special, un lucru. M-a intresat să aflu un
răspuns. Mai exact, răspunsul la întrebarea „Cum aș putea să le ofer oamenilor
experiența de vacanță perfectă?”
Mi-am dorit să înțeleg ce îi face pe oameni fericiți, încântați, entuziasmați și mulțumiți,
când vine vorba de călătorii și de vacanțe.
Îmi amintesc cum în urmă cu ani buni, eram în biroul companiei aeriene la care lucram în
acea vreme. Eram încântată să lucrez în această lume fascinantă a călătoriilor. Îmi
dădeam seama că mulțumirile și nemulțumirile oamenilor erau dintre cele mai variate.
Aflam, în fiecare zi, sute de motive care ar putea face din călătoria cuiva o experiență
plăcută sau din contră.
Deși lucram cu pasiune, descopeream, cu inima îndoită și părțile neplăcute ale
călătoriilor. Discutam, adesea, cu foarte mulți clienți despre anulări de zboruri sau despre
bagaje pierdute.
În viziunea mea de atunci, entuziasmul de a merge într-o vacanță și de a descoperi o
nouă destinație nu puteau fi pătate de nicio altă neconcordanță sau inconvenient. Însă,
treptat, realizam că oamenii se pot confrunta cu nenumărate inconveniențe, probleme și
griji. Și toate acestea gravitau în jurul capacității noastre de a întâmpina și rezolva
neplăcerile lor.

Mai târziu, am descoperit relația cu agențiile de turism și întreaga înșiruire de legături
operaționale care stă în spatele organizării vacanțelor de toate felurile. Am făcut
cunoștință cu munca tour operatorilor și a hotelierilor și am înțeles întregul circuit care
trebuie să funcționeze ceas.
Înțelegeam că pe lângă tehnologie, pe lângă relațiile business sau studiile și training-urile
de tot felul, industria ospitalității se construiește în jurul unor trăsături foarte fine,
umane, având în mijloc satisfacția clientului.
Înțelegeam foarte bine asta. Dar totuși, ceva rămânea în aer.
Mi se părea, la acea vreme, că puteai să cunoști foarte bine toate serviciile existente, să
visezi toate destinațiile, să ai cele mai bune relații cu partenerii și - chiar și așa - clienții să
NU beneficieze de cea mai frumoasă experiență de vacanță.
Și nu mă înșelam deloc.
După tot acest timp, cred că toată conjunctura profesională și experiența mea directă cu
mii de clienți mi-au oferit răspunsul, treptat.
Așa că ți-l voi împărtăși și ție. Plus anumite informații, recomandări și lucruri practice,
care să îți folosească acum și pe viitor, în alegerea și organizarea vacanțelor.

Sunt Anca Pavel și vom porni, împreună, într-o călătorie
cuprinzătoare și presărată cu surprize.
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CAPITOLUL 1:
LA CE TE VA AJUTA ACEST E-BOOK?
În aceste pagini, am inclus o mulțime de informații utile și
sfaturi practice despre planificarea vacanțelor. Astfel încât
să îți poți construi experiențele de vacanță la nivelul la
care ți-ai fi dorit.
Și pe lângă toate acestea, îți voi dezvălui câteva zeci de
destinații inedite și spectaculoase.

Ce idei principale cuprinde E-book-ul?
Toate aspectele și detaliile de care trebuie să ții cont,
atunci când îți planifici orice vacanță;
Relatări din „bucătăria vacanțelor ideale'': experiențele
mele și ale clienților mei;
Drumul de la idee, la rezervare: cum arată vs. cum ar
trebui să arate?
Alegerea vacanței, fără niciun compromis;
Tipuri de turiști și de vacanțe: descoperă ce fel de
vacanțe și destinații sunt potrivite pentru tine;
Destinații inedite și spectaculoase, de pe toate
continentele, cu care nu vei da niciodată greș;
Greșeli

frecvente

în

configurarea

vacanțelor.
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și

rezervarea

Care sunt întrebările la care răspunde acest
E-book?
Care sunt lucrurile pe care nu trebuie să le omiți, atunci când îți cauți o ofertă de
vacanță?
Ce ne lipsea, de fapt, atunci când părea că deținem toate ingredientele unei vacanțe
reușite deși, la întoarcere, concluzionăm că ne-am înșelat?
Care sunt aspectele care fac diferența între o vacanță reușită și alta, eșuată?
Cum arată, în mod uzual, procesul rezervării unei vacanțe și cum ar trebui să arate, de
fapt?
Este orice destinație de vacanță în mod automat, un prilej de satisfacție?
Cum rămâne cu alegerea destinației potrivite, când online-ul ne oferă atât de multe
posibilități?
Cum știm că am făcut alegerea corectă, când sute de oferte ideale se află la doar un
click distanță? Mai ales când reducerile sunt și ele considerabile, adesea și când
serviciile de ospitalitate oferă de la majordom personal până la transfer privat, cu
elicopterul?
Cum te poate ajuta un specialist în turism pentru a te bucura de experiențe de călătorie
cât mai plăcute?
Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac cei mai mulți, atunci când își rezervă
un sejur?
Ce tip de călător ești?
Ce destinații ți se potrivesc, cel mai bine?
Ce destinații inedite îți recomand pentru o experiență de vacanță memorabilă?

6

CAPITOLUL 2
RELATĂRI DIN „BUCĂTĂRIA
VACANȚELOR IDEALE”
O discuție de la începuturi, cu o clientă, m-a făcut să îmi dau seama, foarte clar, că
responsabilitatea vacanței perfecte nu se află nici în cârca agentului de turism și
nici a clientului. Și că plutește, undeva, deasupra celor doi. Iar fără să cunoști
anumite aspecte, vacanța perfectă rămâne doar o chestiune de șansă, de
conjunctură sau chiar de noroc. Indiferent că vorbim din perspectiva agentului de
turism sau a turistului, dornic de o experiență deosebită.
De aici a luat naștere ideea acestui E-book. L-am intitulat, neîntâmplător, „Destinațiile cu
care nu vei da niciodată greș”, deși vei vedea că până la ideea de alegere a destinației,
sunt câțiva pași de parcurs. Nu mulți, nu grei, dar cu siguranță, câțiva pași de care trebuie
să ții cont, indiferent că ești de o parte sau de cealaltă a business-ului. Indiferent că vrei
să îți rezervi singur/ă vacanța, că ești client sau agent de turism.
Doar cunoscând anumite aspecte pe care ți le voi dezvălui, vei putea să îți organizezi sau
să organizezi altora, vacanța pe care o denumeam generic, „perfectă.”

Santorini: „to be or not to be?”
— Bună ziua! Mi se adresează politicoasă și îmi zâmbește. Ezită ușor, nefiind sigură dacă
sunt disponibilă pentru următorul client, deși scaunele din fața mea erau libere. Așa că
intuiesc următoarea întrebare și o poftesc:
— Bună ziua! Vă rog, luați loc.
O invit, la rândul meu, curioasă să aflu despre gândurile sale de vacanță.
— M-ar interesa și pe mine un sejur în Santorini. Spune dumneaei, așezându-se comod, în
scaun.
— În Santorini? reiau și zâmbesc, la rândul meu, foarte interesată de dorința sa. Este vorba
de un sejur de lună de miere?
Mă fixează cu privirea și ezită câteva secunde.
— Sau în cuplu? remediez, realizând că nu am nimerit-o. Dar tăcerea ei continuă, neștiind
cum să îmi dea de înțeles, mai subtil, că nu e vorba de niciuna dintre aceste variante.
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— O vacanță romantică? Continui entuziasmată, cu întrebările una după alta, dornică să îi
fiu de ajutor, raportându-mă la vârsta dumneai și la tipul destinației pe care o vizase.
— Ah, nu...un sejur...îmi răspunde, până la urmă, profitând de câteva secunde de respiro
ale mele, puțin stânjenită de nepotrivirea gândurilor noastre. Iar eu, prinsă într-unul din
flash-urile trainig-urilor despre ascultare activă.
În fine, mă scutur puțin și decid să mă arăt foarte dispusă să îi dau cuvântul și că cel mai
bine ar fi să îmi povestească domnia sa mai multe despre dorința cu care a venit la mine.
Așadar, aleg să o ascult, timp în care preiau datele cererii. Clienta îmi povestește foarte
frumos despre dorințele și despre așteptările sale și ale partenerului de la această vacanță.
Menționează că ar vrea un hotel drăguț, pe plajă, curat și că facilitățile hotelului nu au o
importanță prea mare. Că își dorește un sejur în care să exploreze împrejurimile și să
meargă în excursii. Să viziteze situri, ruine, monumente și că pune preț pe nisipul fin. Mi-a
mai povestit ca a mai fost în Grecia dar pe partea continentală și că i-a plăcut dar că de
data asta, își dorește să cunoască și ma bine cultura grecească.
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Orice om de turism și-a dat deja seama că Santorini nu era cea mai potrivită alegere
pentru clienta mea. Frumoasa poveste pe care și-o derulase în imaginație nu se
pupa, întocmai, cu realitatea pe care ar fi găsit-o în Santorini. Am realizat că undeva,
exista o ruptură de informație sau cel puțin o problemă de interpretare a
informațiilor pe care clienta le avea, până în acel moment, despre Santorini.

Am decis să-i povestesc puțin despre Santorini, despre părțile frumoase dar și despre
posibilele inconveniențe pe care le-ar găsi acolo, ținând cont de așteptările sale. Ne-am
uitat, împreună, pe fotografii cu plajele, i-am vorbit despre hoteluri, despre așeazarea lor,
despre relieful insulei și despre posibilitățile de explorare pe care miza.
În doar câteva minute și-a dat seama că cel mai important lucru pe care i l-am putut oferi a
fost onestitatea. Și-a dat seama că nu Santorini își dorea, de fapt. Ci că aceasta era, de fapt,
ceea ce credea că își dorește.
Am ascultat-o, am informat-o și i-am recomandat să meargă în Rodos sau în Creta. Ținând
cont inclusiv de bugetul său.
Am sfătuit-o să țină cont de recomandările mele și să se gândească liniștită la acestea, fără
să se grăbească. I-am transmis că cel mai important lucru este să fie convinsă că alegerea
sa va fi cea potrivită.
În câteva zile, m-a contactat, mi-a mulțumit și a ales să rezerve un sejur în Rodos. La
întoarcere, a fost atât de drăguță, încât mi-a adus și un suvenir.

Încrederea este cel mai
important lucru pe care
clientul are nevoie să îl
simtă.

Faptul că ești onest/ă, că te pricepi la ce faci și că nu vrei să îi vinzi ceva cu orice preț, îl va
face să te respecte. Pe termen lung, vei câștiga de 10 ori mai mult decât dacă ai fi procedat
în alt fel. Iar satisfacția personală în urma mulțumirilor și a poveștilor din vacanță nu va
putea fi egalată de niciun alt comision.
Este crezul meu și ți-l împărtășesc.
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Frumusețea din ochii privitorului
O altă poveste care m-a ajutat să înțeleg și mai bine care-i treaba cu satisfacția turistului, a
fost cea pe care ți-o voi relata, în cele ce urmează.
Eram într-una dintre zilele de Târg de Turism al României.
Era una dintre acele zile aglomerate în care oamenii își caută vacanța dorită, la un tarif
redus. Dar în care aveam ocazia să descopăr și mai bine tendințele actuale într-ale
vacanțelor, înclinațiile oamenilor și părerile lor despre locurile care le trezesc interesul.
Sunt foarte multe ocazii de a învăța de la clienți.
Oportunitățile de vizitare ale acestei lumi sunt totuși, limitate, pentru fiecare. Limitate de
timp, de buget, de priorități și de o mulțime de alți factori externi. Așa că, ori de câte ori am
ocazia, sunt interesată să aflu cât mai multe din vacanțele turiștilor mei și ascult, cu
interes, relatările lor. Iar aceste ocazii sunt numeroase. Mai mult decât atât, sunt unul
dintre acei oameni pasionați de călătorii, care își contactează clienții, la întoarcere. Mă
interesează să știu cum s-au simțit și să aflu noi informații și recomandări. Pentru că de la
an la an, apar noi excursii, activități, hoteluri și experiențe locale cu
care îmi doresc să fiu la curent, pentru a le putea recomanda și altora.
— Bună ziua, domnișoară!
— Bună ziua!
— Caut și eu o vacanță în Dubai.
Îmi spune, cumva, preocupat.
— În Dubai? Subliniez eu, zâmbind
și încercând să deschid discuția
natural. Tonul lui serios, atins de
alte

experiențe

anterioare,

gândeam eu, mă interesa. Voiam
să știu mai multe despre această
alegere. De ce tocmai Dubai? De
unde a venit ideea asta?
Mereu pun accentul pe acest lucru.
Este prima ușă pe care o deschid în
înțelegerea

opțiunilor

clienților

mei.
— Da, Dubai...m-am gândit cu soția
că am vrea să mergem în Dubai.
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Tocmai ne-am întors din Egipt acum, de Revelion și nu am fost mulțumiți. Îmi spunea pe un
ton resemnat.
Mi-a dat de înțeles că analiza acelei vacanțe fusese făcută în detaliu, în familia sa și că
subiectul este clar și închis.
— Ce nu v-a plăcut în Egipt? întreb interesată dar punând, în același timp, degetul pe rană.
Figura lui m-a făcut să înțeleg, într-un fel, asta. Oftează pentru două secunde și mi se
destăinuie:
— Păi nu ne-a plăcut mai nimic. A fost destul de aiurea. Adică am nimerit la un hotel care,
deși a costat ceva bani, nu a fost ok. Nici cazarea, nici mâncarea... am prins, la acel
moment, o reducere Early Booking și ni s-a părut ok. În fine, asta a fost...
Îl rog să îmi ofere mai multe detalii. Deși era vizibil că nu îi făcea plăcere, am insistat,
neîntâmplător.
Știam că mă va ajuta să înțeleg multe despre gusturile și opțiunile sale și ale familiei. Alege
să îmi povestească, totuși, binevoitor. Îmi spune că au călătorit în familie, împreună cu cei
trei copii. Au ales un resort care nu era printre cele mai ieftine, într-adevăr. Dar care nu
miza pe facilități pentru copii. Mai de grabă, hotelul punea accentul pe restaurantele à la
carte și era amplasat într-o zonă mai retrasă, din Sharm El Sheikh. Regretul lui era că cei
mici nu s-au simțit tocmai bine, că nu prea au avut multe facilități de care să se bucure.
Drept urmare au stat pe capul lor, la plajă, uneori plictisiți. Nici mâncarea nu li s-a părut
prea diversificată și mi-a mărturisit că, deși au ales un regim All Inclusive, nu li s-a părut
prea bună oferta gastronomică, mai ales comparând cu o vacanță trecută, în Antalya.
L-am ascultat cu mare interes, fără să îl întrerup.
Imediat mi-am dat seama că resortul respectiv, pe care îl și vizitasem de-a lungul timpului,
ar fi putut să fie cadrul perfect de vacanță. Dar nu pentru dumnealui. Ci pentru altcineva,
cu totul diferit. Spre exemplu, pentru un cuplu trecut de 35 de ani, cu o experiență ceva
mai mare de călătorii, care și-ar fi dorit un sejur, mai degrabă, liniștit și care și-ar fi
alocat un buget ceva mai ridicat, pentru diferite experiențe locale. Pentru cineva care
mizează pe relaxare, natură dar și pe descoperirirea culturii locale, cu ajutorul excursiilor.
Pentru cei care nu se bazează doar pe restaurantul principal, ci vor să diversifice,
încercându-le și pe cele à la carte.
La o primă vedere, însă, resortul era fabulos. Dar nepotrivit pentru clientul de față și
pentru familia sa. Asta pentru că prioritățile și așteptările lor erau, cu totul, de altă natură.
Aproape că niciuna dintre așteptările sale și ale familiei nu au fost satisfăcute de alegerea
făcută. Cu excepția unei singure plimbări în orașul din apropiere. În urma căreia
concluzionaseră că dezordinea și chiar „sărăcia de acolo” i-au descurajat, de fapt și mai
tare.
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Departe de a relata dintr-un punct de vedere judecător, această discuție pe care am ales să
ți-o împărtășesc, scoate în evidență, în primul rând, de ce este musai să asculți. În al doilea
rând, reliefează exact ideea că poți alege un hotel scump, cu review-uri bune, într-o
stațiune foarte cunoscută și de mare succes, cu tarif redus, într-o companie plăcută și să
dai un mare chix.
Și asta ți se poate întâmpla atât ție, ca turist dar și agentului de turism. Care nu înseamnă
că este rău intenționat, de fapt. Dar mai știu că asta nu ar trebui să îți pese prea tare,
pentru că tu ești cel care plătește și te aștepți să primești ceea ce trebuie.
Iar dacă lucrezi în industria turismului și îți dorești să ai succes cu recomandările tale, este
vorba de ascultare, de înțelegerea opțiunilor clientului, de cunoașterea ofertelor și a
destinațiilor și de capacitatea de a potrivi elementele care compun întreaga poveste.
Mergând mai departe, am concluzionat că Dubai este o destinație potrivită pentru
următoarea sa vacanță și i-am recomandat un hotel care să țină cont de gustul, prioritățile
și dorințele familiei. Și la un buget mai mic decât era tentat să apeleze. Pentru că se
gândea să pluseze și mai tare, pentru a nu mai avea parte de alte „surprize”.
I-am recomandat vizitele pe care nu trebuie să le rateze și anumite activități de distracție și
mall-uri din apropierea hotelului său.
La întoarcerea din vacanță, am obiceiul să contactez fiecare client pentru păreri. Mi-a
povestit că a fost mai bine decât se aștepta, deși avusese încredere în recomandările mele.
Mai mult decât atât, soția sa m-a recomandat și la alte trei familii care voiau să își planifice
vacanțele.
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Din relatarea mea, vreau să rămâi cu următoarele:
Este foarte bine să te cunoști, să știi gusturile și ce îți aduce bucurie, într-o vacanță. Captați,
în permanență, de fotografii spectaculoase cu destinații din întreaga lume, putem fi tentați
să credem că aceea va fi următoarea noastră destinație de vacanță. Fără să ne cunoaștem
gusturile proprii și ale celor cu care alegem să mergem în vacanță, fără să avem informații
suficiente despre destinația vizată, putem avea parte de experiențe neplăcute, întorcândune cu senzația că nu și-a meritat banii.
Orice loc îți poate aduce satisfacție, bucurie și o stare de bine. Ar fi păcat să nu scoți, însă,
tot ce este mai bun din acea experiență de vacanță, din cauza acestor aspecte care fac
diferența între o vacanță reușită și una nereușită. Sau între o alegere potrivită și alta,
nepotrivită. Căci despre asta-i vorba.
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CAPITOLUL 3
CELE MAI FRECVENTE GREȘELI ÎN
CONFIGURAREA ȘI REZERVAREA
VACANȚELOR
În acest capitol, îți voi face cunoscute
cele mai frecvente greșeli pe care
turiștii le fac atunci când își planifică
vacanța sau chiar în timpul acesteia.
Cred că este un subiect care, odată
dezbătut, îți va dezvălui numeroase
greșeli pe care să le eviți, în viitor.
Este important, pentru că ele aduc cu
sine

o

mulțime

de

rezultate

neplăcute: experiențe eșuate, bani
cheltuiți

și

relații

interpersonale

tensionate sau alterate.
De-a lungul timpului în care am consiliat mii de turiști, am avut ocazia să cunosc o mulțime
de povești de călătorie. Atât experiențe frumoase, cât și nereușite. Am învățat foarte
multe, din întâmplările lor și am fost foarte interesată să aflu și aceste părți negative,
pentru a le preîntâmpina.
Așa că, dintr-o listă foarte lungă de greșeli pe care le fac turiștii adesea, sau sunt foarte
aproape să le facă, am selectat câteva pe care le-am considerat esențiale. Ale căror
consecințe pot fi foarte neplăcute, costisitoare și dăunătoare.
Îți voi povesti despre cum începe și cum se desfășoară întregul proces de rezervare,
cel mai adesea. Despre ce este bine și ce nu, în tot acest timp și îți voi împărtăși
greșelile frecvente din timpul procesului de rezervare și din timpul vacanțelor.
Astfel încât, să le poți evita pentru a te bucura de experiențe de vacanță cât mai plăcute.
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Drumul de la idee, la rezervare
Fără doar și poate, trăim în lumea click-ului distanță.
Totul se întâmplă în timp real, iar legăturile dintre oameni și servicii au avansat
într-un mod continuu și alert. Cu o simplă căutare, putem găsi sute de oferte și
putem vizualiza mii de hoteluri. Asta dacă cineva ar avea și timp și răbdare pentru
asta. Mai mult decât atât, inteligența artificială a fost integrată deja în corporațiile
din industria de travel și de ospitalitate. Așa că, gusturile și preferințele clienților,
tendințele și serviciile preferate de aceștia nu mai sunt o noutate pentru mulți
giganți din nișă.
Cert este că posibilitățile de alegere a vacanțelor sunt aproape infinite. Și nici
măcar nu exagerez când spun asta. Poți alege de la city break-uri în Europa, până
la pachete charter în Spania, Grecia, Turcia, vacanțe la ski în întrega lume, circuite
în Orientul Mijlociu sau în Orientul Îndepărtat, până la sejururi exotice în
Thailanda, Seychelles, Maldive sau Zanzibar.
Fără îndoială, suntem privilegiați să putem trăi în aceste momente de expansiune
tehnologică și digitală. Să putem vizualiza, virtual, locuri dintre cele mai
îndepărtate în doar câteva secunde, să obținem toate indicațiile obiectivelor
turistice dorite, imediat, cu ajutorul hărților digitale, să vizualizăm interiorul
resorturilor, al camerelor de hotel și să ne comandăm un transfer privat cu un
simplu click sau telefon. Sau, să ne rezervăm excursiile dorite în avans, alegând
ceea ce ne atrage cel mai mult, la primă impresie.
Toate acestea sunt avantaje la care acum 15 – 20 de ani visam, cu toții.
Iar acum, sunt toate, aici, în fața noastră.

Piața este imensă.
Ofertele sunt foooarte multe, pentru
toate gusturile, preferințele, bugetele.
De exemplu, pe site-ul agenție mele de turism, unde clienții își pot rezerva singuri
vacanțele dorite, la o simplă căutare de sejur în Antalya, site-ul îți va pune la
dispoziție peste 280 de hoteluri, 270 dintre ele fiind de 5 stele. (Antalya este o
destinație particulară, la nivel de stele. O să vorbim și despre asta, cu altă ocazie).
Cu tarife cuprinse între 1000 de EUR / două persoane, până la 43.000 EUR / două
persoane. Da, ai citit bine. Atât de largă este oferta pe o singură destinație!
15

Cum arată, în mod obișnuit, drumul de la idee la rezervare?
Totul pornește de la o idee de vacanță. Faci câteva căutări pe Google, alegi cele mai
relevante publicații și începi să îți faci o părere despre destinație.
Pornești de la informații generale. De genul:
Cum arată plaja / pârtia/ stațiunea montană?
Cât durează zborul / drumul?
Care este perioada potrivită de călătorie?
Informații legate de climă și relief
Care sunt costurile totale?
Obiective turistice
Excursii
Experiențe locale
Date istorice și culturale
În general, acestea sunt primele lucruri care te interesează. Desigur, ținând cont de
specificitatea destinației. După ce îți faci o părere, în mare, despre toate acestea, începi să
cauți oferte către acea destinație.
Și începi să aprofundezi, astfel, căutarea.
Unele oferte mai scumpe, altele mai ieftine, anumite oferte sunt mai variate decât altele,
unele includ anumite servicii, altele nu și așa mai departe.
În majoritatea cazurilor, faza aceasta se întinde pe o perioadă ceva mai lungă de timp, în
care tu revii asupra căutărilor, soliciți și compari oferte și cauți consiliere. Este perioada în
care studiezi piața și cântărești lucrurile până când ești convins/ă că ai găsit ceea ce îți
doreai.
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De cele mai multe ori, îți aloci ceva timp pentru a te consulta cu partenerul/a și cu membrii
familiei sau prietenii, în funcție de caz.
În final, îți surâde o anumită structură de cazare (apartament, hotel, complex hotelier, vilă,
pensiune, chalet etc.) care pare că s-ar încadra în preferințele tale. Și desigur, în bugetul
tău.
După ce aprofundezi suficient această etapă și concluzionezi că totul pare că este cât se
poate de ok, hotărăști să rezervi vacanța vizată.
Cam așa se întâmplă, în linii mari, drumul de la ideea de vacanță la rezervare.
Desigur, în funcție de tipologia fiecăruia, acest proces are anumite variații. Există și cazuri
în care lucrurile se întâmplă mai superficial și mai rapid dar și în direcția opusă, unde totul
se desfășoară minuțios, nesigur și lent.

Dar ce e bine și ce nu, în tot acest proces?
După cum îți povesteam ceva mai înainte, întreaga idee de vacanță reușită se învârte în
jurul ideii de a potrivi toate elementele care o compun. Și că totul începe de la
cunoașterea de sine. De la cunoașterea propriei culturi, propriilor gusturi, pasiuni și
dorințe.
Apoi, procesul de rezervare continuă demersul spre alegerea destinației și a vacanței la
care visezi, fix în măsura în care toate aceste lucruri îți sunt clare. Mai departe, cred că
implicarea, atenția, seriozitatea, documentarea, organizarea, cântărirea opțiunilor
și consilierea sunt câteva dintre caracteristicile care nu ar trebui să lipsească nimănui,
când vine vorba de configurarea unui sejur.
Toate acestea te vor ajuta, în mod sigur, să te apropii cât mai mult de o experiență de
călătorie sigură și frumoasă. Astfel încât, să te întorci din călătorie cu senzația de
mulțumire că ai făcut, mai degrabă, o investiție, nu o cheltuială.
Totuși, răspunsul complet, la întrebarea de mai sus, va veni puțin mai încolo, după ce vei
citi despre cele patru tipuri de turiști, descrise chiar în capitolul următor.
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Cele mai frecvente greșeli:
1.Nu te documentezi suficient în legătură cu destinația aleasă
Din toată experiența mea cu clienții, am constatat că atunci când clienții sunt superficiali în
faza de căutare a vacanței dorite, lucrurile nu au cum să decurgă prea bine.
Simplu de înțeles: informații puține, căutări în surse nesigure (păreri de la prieteni, colegi),
păreri de pe diferite site-uri și portaluri culese aleatoriu și comparații de mere cu pere. De
genul, „Păi în Turcia am stat la Ultra All Inclusive și m-a costat 2500 EUR și să merg în
Tenerife cu mic dejun, mă costă mai mult?”
Nu facem analiza acum, dar cred că ai prins ideea.

2. Despici firul în 4
Nici la polul opus, situația nu arată deloc bine. Mai exact, în acest caz, mai ales dacă ești o
persoană foarte analitică, vei fi tentat să despici firul în patru, inclusiv când îți vei configura
vacanța.
Problema apare astfel:
Când ajungi să aprofundezi ofertele atât de tare, vei risca să ajungi precum în situația în
care dorești să îți cumperi o mașină nouă. Nu știu dacă ai trecut prin asta, până acum.
Piața este atât de bine segmentată, încât, comparând mașina A cu mașina B, respectiv cu
C, D și așa mai departe, vei risca să îți cumperi mașina cea mai scumpă, dar de care nu ai
nevoie, din dorința de a fi sigur că ai ales bine, . Sau invers, să concluzionezi că, de fapt, nu
este momentul și că niciuna dintre toate aceste potențiale alegeri nu este pentru tine. Ori
să te trezești că ai făcut o alegere oarecare, doar de dragul de a scăpa de această
corvoadă.
Cam la fel este situația și pe piața turismului. Ofertele sunt mii, hoteluri zeci de mii și
servicii dintre cele mai diverse.
Simplu de concluzionat că nici această variantă opusă nu vine, cel mai adesea, cu happy
ending.
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3. Te lași sedus de poveștile celor care se întorc încântați, din vacanță
O greșeală care aduce, în atâtea rânduri, dezamăgiri.
Celor mai mulți clienți li s-a întâmplat, cel puțin odată, să fie atât de încântați de
entuziasmul altora, încât acest lucru a devenit „contagios”.
Gusturile, opțiunile, cultura, modul de viață, principiile și caracteristicile personale sunt
atât de diferite la nivel esențial, încât te vei trezi într-un loc...dezamăgitor! Sau foarte diferit
față de cum ți l-ai imaginat. Stai deoparte de această greșeală și alocă-ți timp pentru a
căuta informații suficiente despre destinație.

4. Dai prea mare importanță notelor și calificativelor de pe site-urile de rezervări
Înțelegând puțin din cum funcționează piața turismului internațional, poți realiza că notele
sau calificativele de pe marile site-uri de rezervări, reprezintă doar o medie care poate,
adesea, să nu fie tocmai relevantă. Am întâlnit situații când clienții îmi cereau să le ofer
părerea sau chiar să iau decizia în locul lor, singurele informații fiind că hotelul are
calificativul „excelent” sau o notă mare pe site-urile de specialitate.
O astfel de abordare nu trebuie să existe niciodată.
Desigur, un agent de turism poate obține informații valide, prin intermediul partenerilor, al
tour operatorilor și al relațiilor directe, la nivel local.
Personal, nu sfătuiesc pe nimeni să achiziționeze un serviciu turistic, pornind de la ideea
de a încerca. În plus, ca agent de turism, ideea de a trimite pe cineva într-o vacanță, chiar
pe propria răspundere, pe banii lui, nu trebuie să fie o chestiune de pariu. Încrederea de
care îți povesteam la început, se diminuează prin simplul fapt că ești dispus/ă să îți lași
clientul să încerce, în acest fel.
Evită, așadar, să te lași convins de notele mari de pe net. Ele îți pot folosi, cel mult,
orientativ și atât.
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5. Nu îți gestionezi corect bugetul de vacanță
Eu sunt prima care te va sfătui, oricând și oriunde, să nu te mulțumești cu puțin, când vine
vorba de vacanțe.
Experimentează cât mai multe!
Vizitează locuri și încearcă activități. Încadrează-le potrivit în timp și în buget și vei avea
parte de amintiri pentru o viață.
Caută informații corecte despre destinațiile respective înainte de a rezerva, astfel încât să
conturezi și un buget potrivit și realist.
Știi câte persoane am cunoscut care au vizitat destinații uluitoare, dar care au văzut doar
camera hotelului și plaja?
Nu uita, include în bugetul tău de vacanță și costurile activităților pe care nu trebuie să le
omiți!

6. Te cantonezi în ideea unei destinații anume
O altă greșeală frecventă este să ne lăsăm pradă ideii fixe asupra unei destinații anume.
Cumva, suntem tentați să credem că „suntem hotărâți asupra acestei destinații, ăsta-i
bugetul, de aici trebuie să alegem.”
Dacă ai ști câți clienți în această situație am refuzat, ai crede că exagerez. În sensul că, am
făcut tot posibilul să îi fac pe ei să înțeleagă că există alte destinații potrivite pentru bugetul
respectiv.
Ideea de a fi chitit pe o destinație anume, având un buget care să se încadreze la
limita de jos a calității, este un lucru pe care te sfătuiesc să nu îl faci niciodată.
Mai simplu de înțeles: îți dorești un sejur în Tenerife, având un buget de 2000 de EUR,
pentru două persoane. Ai putea spune că nu-i un buget tocmai mic. Și sunt perfect de
acord. Studiind ofertele pentru un sejur în Tenerife, remarci că primele variante de cazare
pornesc de la 2000 de EUR. Adică ai fi tentat să crezi că te încadrezi. Însă raportându-ne la
destinație, un sejur în Tenerife în plin sezon, la un hotel decent, pornește de la 2400 EUR,
pentru două persoane.
Să renunți la vacanța în Tenerife, în acest caz, din cauză că vei rezerva niște servicii
îndoielnice ar fi o idee cât se poate de potrivită. Și ai putea aloca acea sumă drăguță
pentru a petrece un sejur în aceeași perioadă, într-o altă destinație, de același profil,
beneficiind de servicii sigure și de calitate superioară.
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Ideea de a te fixa pe o destinație anume și de a te încadra, musai, într-un buget, s-a
dovedit de cele mai multe ori, că nu este deloc bună. Când, de fapt, poți primi mai mult. În
cazul unei alte alegeri, care să se încadreze în așteptările și preferințele tale.

7. Îți planifici vacanța „pe ultima sută de metri”
Este unul dintre lucrurile pe care, în mod categoric, trebuie să le eviți. Deja, probabil că te
gândești la ofertele Last Minute, dar vom ajunge, imediat și acolo cu discuția.
Eu încurajez, tot mai des, clienții să își cultive obiceiul de a fi organizați. Este foarte bine să
rezervi din timp, pentru că acest fapt îți va aduce o mulțime de avantaje și te va feri de
riscuri nefondate sau neplăceri.
În primul rând, îți recomand să te obișnuiești să îți faci planul concediilor cât mai din timp.
Stați la masă cu toții și puneți pe hârtie zilele libere ale fiecăruia dintre voi, de la cei mari,
până la cei mici. Acest lucru vă va ajuta să puteți rezerva vacanța, beneficiind de avantajele
Early Booking. Pe lângă tarifele reduse cu până la 30%, în unele cazuri (ca să-ți faci o părere
mai clară: la o vacanță care costă 2000 de EUR, vei economisi 600 EUR), acest fapt îți va
aduce o serie de avantaje majore.

21

Iată care sunt principalele avantaje de a nu lăsa planificarea vacanței
„pe ultima sută”:

Poți alege din întreaga gamă de hoteluri
Nu vei fi presat de disponibilitatea locurilor la avion sau la hoteluri.
Odată cu apropierea de perioada concediilor, cele mai bune hoteluri care oferă servicii
bune și foarte bune, se ocupă primele. Și rămân disponibile cele pe care nu le recomand,
în general. Pentru care, chiar dacă plătești un tarif mic, serviciile oferite sunt
dezamăgitoare.
Iar eu îmi doresc ca experiența de vacanță a clienților mei să merite din plin și să se
întoarcă din vacanță cu sentimentul că totul a meritat și că s-au simțit excelent;

Ai mai mult timp la dispoziție pentru a studia pachetele de vacanță și de a-ți alege
varianta pe care ți-o dorești
Ai timp destul să te documentezi despre destinația aleasă, despre regiunea și despre
hotelul unde te vei caza.
Ai timp să cauți recomandări, să citești un ghid util și să cauți orice alte informații care te
vor ajuta să ai o vacanță reușită;

Îți eficientizezi timpul
Vei știi din timp, ce planuri vei avea. Astfel încât, te vei putea organiza eficient și cu restul
evenimentelor și al concediilor din anul respectiv. Practic, îți eficientizezi timpul iar asta
înseamnă mai puțin stres;

Cu banii economisiți, vă puteți diversifica vacanța
Cu rezervări Early Booking reușești să economisești o sumă frumușică. Cu atât mai mult,
dacă sunteți o familie mai mare sau un grup de prieteni. Acei bani îi puteți folosi pentru
anumite excursii sau intrări la diferite obiective, atfel încât, să vă bucurați de vacanță. Poți
face și un calcul mic. De exemplu, dacă economisiți 300 EUR / familie, puteți profita de acei
bani salvați, alegând câteva excursii locale, croaziere sau activități care vă vor face vacanța
memorabilă.

22

Când ne poate ajuta o ofertă de tip Last Minute?

Aceste oferte ne pot fi de folos atunci când stilul de viață, job-ul
sau programul nu ne pot permite să ne organizăm timpul atât
de eficient, cum am vrea. Ofertele Last Minute sunt potrivite în
situația în care nu vezi un impediment de a rezerva o vacanță
acum și de a pleca în următoarele zile, chiar și mâine. Aceste
oferte vin și ele cu anumite reduceri, însă dezavantajul este că
trebuie ca tu să te pliezi pe disponibilitatea pachetelor. Adică
vei fi în situația de a alege dintre câteva destinații anume și o
selecție restrânsă de hoteluri. Cu alte cuvinte, vei alege din ce
rămâne disponibil.

8. Nu îți verifici programul înainte de a rezerva vacanța
Prinzi o ofertă excelentă pentru o destinație la care visezi de atâta timp. Condițiile sunt
bune, tariful la fel, până și ceilalți sunt încântați de propunerea ta. Ce să mai...book now!
Dar ce să vezi, nu trece o zi și îți dai seama că în săptămâna respectivă confirmasei la un
eveniment la care nu ai putea lipsi.
Nu doar că nu ai făcut o alegere prea fericită, în acest caz, ci mai mult te-ai încurcat. Ai
plătit avansul, la fel și ceilalți. În plus, cum ai putea să anulezi vacanța, din moment ce tu iai invitat și pe restul?
Consultă-ți, așadar, programul de câteva ori, înainte de a rezerva. Organizează-te, de
asemenea și după ce ai rezervat vacanța pentru că până la plecare, vor apărea evenimente
care te-ar putea include.
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9. Îți achiziționezi la fața locului, biletele de intrare la principalele obiective
turistice
Iarăși pun accentul pe buna organizare. Vei salva timp, bani și stres, rezervând online și din
vreme, biletele de acces la obiectivele turistice. Mai ales, când vine vorba de orașe mari,
turistice, cu obiective importante. Vei scuti zeci sau chiar sute de EURO, procedând astfel.
În plus, vei putea să rezervi accesul cu opțiunea de skip the line, evitând cozile. Cozi care
uneori par interminabile. Sunt situații când vei fi nevoit să aștepți peste 4,5 ore, la coadă.
De cele mai multe ori, turiștii renunță la ideea de a mai vizita atracțiile respective.
Vei putea rezerva chiar și pachete care includ mai multe intrări la mai multe obiective și
chiar opțiuni cu ghid inclus.

10. Nu îți faci asigurare de călătorie
Îți recomand să nu pleci, niciodată, fără asigurare de călătorie. Plătind doar câțiva euro, îți
vei acoperi orice risc cu care te-ai putea confrunta, pe timpul călătoriei tale. Sănătatea și
siguranța ta sunt două lucruri care nu trebuie să sufere niciun compromis.
Eu recomand clienților, de fiecare dată, asigurarea STORNO (adică cele care acoperă
riscurile apărute de la rezervare, până la întoarcere) sau cel puțin, asigurările de călătorie
care acoperă daunele sau problemele apărute în timpul călătoriei.
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11. Te încântă ofertele ieftine
Atenție la marile reduceri și la ofertele „senzaționale”!
În primul rând, verifică oferta respectivă și la alte agenții și compară. Apoi pune-ți
întrebarea: De ce oferta „senzațională” costa 299 EUR iar în alte părți, 900 EUR?
Nu te lăsa ghidat de entuziasmul de moment. Cântărește lucrurile și realizează că
încrederea în serviciile achiziționate trebuie să aibă întâietate. Să cunoști de la cine rezervi,
ce rezervi, în ce condiții, astfel încât să știi exact ce vei primi, odată cu suma achitată.
Pe lângă prudență, vreau să îți transmit că ofertă turistică are în spate un întreg circuit de
organizare, de relații și parteneriate, iar acestea sunt de mare importanță inclusiv pentru
tine, în calitate de client.
Pentru că acolo se află, de fapt, garanția serviciilor achiziționate și calitatea vacanței de
care tu te vei bucura.
Chilipirul ajunge, de cele mai multe ori, să fie mai scump, în final.

12. Alegi să îți rezervi vacanța, de unul singur
Ideea de a rezerva de unul singur, vacanța, este foarte nuanțată. Primesc tot timpul
întrebări pe această temă și concluziile la care am ajuns sunt următoarele: câtă vreme te
documentezi foarte bine în ceea ce privește toate aspectele sejurului tău, atâta timp cât
ești convins de ceea ce îți dorești și nu crezi că ai omis nimic și dacă ai încredere în
website-ul pe care urmează să rezervi, cred că este în regulă să rezervi.
Dar mai cred, în același timp, că și dacă deja îndeplinești criteriile de mai sus dar vei apela
și la părerile unui consultant de turism bun, vei avea de câștigat. Și mai cred că este posibil
să îți schimbi opțiunile, într-o direcție și mai bună.
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De câțiva ani, clienții mei își pot rezerva online vacanța, pe site-ul agenției mele de turism,
www.paveltravel.ro
Site-ul funcționează foarte bine, întrunește toate criteriile care să ofere clienților o
experiență simplă și sigură de navigare. Totuși, am observat că cei mai mulți dintre ei îmi
cer părerea, înainte. Iar concluzia mea este că în procent de 75% le-am influențat alegerile
într-un mod pozitiv. Fie am venit cu alte recomandări, fie le-am optimizat pachetul,
beneficiind de servicii mai bune, mai numeroase și la tarife avantajoase decât dacă le-ar fi
rezervat, separat.

13. Ai insuficiente informații despre cultura locală
Cultura este ceea ce ne diferențiază. Felul în
care vorbim și gândim, în care relaționăm cu
necunoscuții,

în

care

ne

exprimăm

sentimentele, obiceiurile de zi cu zi, ceea ce
mâncăm, modul în care locuim, în care
muncim sau ne distrăm – toate acestea – ne
oferă unicitate și identitate.
Îți recomand să acorzi importanță foarte
mare acestei laturi. Chiar dacă este vorba
despre doar câteva zile. Informează-te corect
despre aspectele culturale pentru că vei
descoperi

unele

lucruri

frumoase

și

atrăgătoare dar și altele, neplăcute sau
nepotrivite gusturilor tale.
Ai fost, cu siguranță, surprins/ă de diferențe
foarte mari între țări de pe același continent
sau chiar vecine. Și nu este nicio exagerare.
Imaginează-ți că vei călători mii de kilometri,
pe un alt continent. Tot ce vei găsi acolo va fi
diferit.
Dacă te vei documenta suficient, vei putea să
te bucuri de aspectele culturale noi și
diferite, te vei putea acomoda la situațiile mai
puțin plăcute și vei putea aniticipa și găsi
soluții pentru acestea.
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14. Nu optezi pentru cele mai bune tipuri de bagaje
Aici mă refer la două lucruri:

1.

La tipurile de bagaje, pe care le bifezi atunci când îți faci rezervarea și la numărul

acestora. Există diferite tipuri și politici ale bagajelor, care diferă de la companie, la
companie;
2.

La tipurile de trolere, geamantane și genți cu care pornești la drum. Un troler

încăpător, potrivit pentru bagajul tău și comod, pe care te poți baza, te va ajuta foarte mult
în călătoria ta. Poate că ți s-a întâmplat să se rupă o rotiță sau un mâner al unui troler de
32 kg și să fi nevoit/ă să tragi de el sau să îl cari în diferite moduri. Dacă nu...crede-mă, nu
ți-ai dori asta!

15. Alegi mijlocul de transport nepotrivit
Ești sigur/ă că vrei mergi cu mașina 15h sau să zbori, o oră jumătate, cu avionul?
Cum ar fi să parcurgi un drum de 18 km în 1h jumătate? În condițiile în care cursa unui taxi
boat te costă 10 EUR și durează 35 minute?
Ești sigur/ă că vrei să economisești 10 $ și să schimbi două mijloace de transport, cu
bagajele după tine, în loc să alegi un taxi?
Informează-te despre tot ce înseamnă transport și fă alegerea cea mai bună.
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16. Nu alegi, cu înțelepciune, cu cine mergi în vacanță
Atenție, adesea, acest lucru se dovedește mai important decât locația!

„Bună, Anca!
Mulțumesc pentru interes și pentru implicarea ta în organizarea vacanței
noastre!
Totul a fost, într-adevăr, super. Exact așa cum ne spuneai și tu, Mallorca
este o insulă cu totul specială și ni s-a potrivit la fix alegerea.
Singurul inconvenient a fost însă că nu ne-am sincronizat prea bine cu
celălalt cuplu care ne-a însoțit. În sensul că punctele noastre de vedere și
opțiunile de a ne petrece vacanța erau foarte diferite, deși ne cunoaștem
de mai bine de 10 ani.
Ce-i drept, a fost și prima vacanță petrecută în acest format.
Dar făcând excepție de acest aspect, vreau să îți mulțumesc încă o dată
pentru tot. Hotelul a fost foarte bun, oamenii foarte atenți și excursiile în
Soller și Valldemossa au fost foarte, foarte faine. La fel și în Palma.
P.S.: Te vom contacta, în curând, pentru un nou sejur. De data aceasta ne
gândim la un circuit în China. Anyway, Asia.
Pupici!
Adriana”

„Bună ziua, Anca,
A fost foarte frumos, mulțumim de întrebare. Pot să
spun că ne-au fost depășite așteptările, atât
Lisabona, cât și hotelul. Am fost însă puțin încordați
că au apărut discuții cu ceilalți, din cauză că nu toți
știu să facă echipă în vacanță. Dar până la urmă, eu
și soția am ales să vedem partea bună și chiar neam simțit bine.
Păstrăm legătura,
Dan”
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„Bună, Anca!
Ne-am simțit foarte fain, nici că puteai să ne
recomanzi ceva mai bine de atât. Mauritius este un
paradis. Am vizitat cam tot ce era pe listă, timp am
avut deci nu cred că am ratat ceva important.
Chiar și așa, ne-am propus să revenim, cândva. Și
copiii

au

fost

încântați

și

distracția

era

interminabilă.
Probleme nu au fost de niciun fel la modul de
cazare, zbor sau sejur în sine. Doar că data viitoare
am decis să fim mai selectivi cu cine ne vom
petrece vacanța.
Toate cele bune și te vom contacta cu următoarea
ocazie.
Mulțumim pentru tot,
Lorena”

„Bună, Anca!
Mulțumesc

foarte

mult

pentru

vacanța

recomandată.
A fost foarte frumos dar realmente, ca și concluzie
a acestei vacanțe, este foarte important să te
gândești de mai multe ori înainte să selectezi
oamenii cu care îți petreci puținul timp de relaxare.
Locația în sine și hotelul recomandat de tine au fost
perfecte pentru nevoile noastre, iar pentru toamnă
te vom contacta pentru un sejur, tot într-o
destinație exotică.
Mulțumim!
Ștefana”
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Și lista ar putea continua. ..
Poate că și tu ai trecut prin astfel de experiențe sau poate că nu. Nu omite acest aspect. Cu
cine îți petreci vacanța este decisiv pentru calitatea timpului petrecut. Adesea, se spune că
mai mult decât locul, contează compania, pentru a te simți bine. Eu cred că ambele sunt,
cel puțin, la fel de importante. Nu neglija niciunul dintre aceste două aspecte.
Adesea, putem tinde să credem că dacă suntem încântați de anumite idei și ceilalți vor
rezona. Mai ales că cei cu care mergi în vacanță sunt, de cele mai multe ori, persoane pe
care le cunoști destul de bine. Cei mai mulți sunt chiar pe aceeași lungime de undă cu
gusturile sau principiile tale. Dar odată ajunși într-o nouă destinație, apar reacții diferite la
necunoscut, la stres (foamea poate cauza certuri la care nu te-ai aștepta vreodată; să nu
mai vorbim de vreun bagaj pierdut sau de un transfer ratat).
Opțiunile diferite față de ora de trezire și de programul zilei, de vizitarea împrejurimilor, te
pot distanța simțitor de companionii tăi. Interpretările lor față de cultura locală sau
părerile lor referitoare la deciziile tale de organizare a vacanței pot să îți pice greu, adesea.
În astfel de situații, se poate ajunge la certuri nedorite sau la distanțare, cel puțin pe
perioada sejurului. Mergem în vacanță în 6, dar alegem să o petrecem în doi. De la cupluri,
prieteni, tineri, familii cu copii până la seniori, astfel de probleme se ivesc. Iar eu îți fac
cunoscute aceste lucruri, cunoscând numeroase cazuri.
Eu aleg să previn astfel de lucruri prin a cunoaște, pe cât posibil și detalii despre ceilalți
turiști. Încerc să fac cunoscută această posibilitate, mai ales dacă diferențele de vârstă
între aceștia sunt mari. Sau dacă sesizez asocieri oarecum neobișnuite, de genul: vor
merge cu noi și fiica împreună cu prietenul său. Ori atunci când este vorba de grupuri mai
mari, fac pe cât posibil să cunosc dacă sunt amici, rude, colegi de muncă, dacă există atât
adulți cât și copii și orice particularitate care să mă facă să îi pot ajuta să înțeleagă că
entuziasmul plecării nu va fi, neapărat, direct proporțional cu cel de la întoarcere dacă
clienții nu alocă atenție acestui aspect.
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„Să mulțumești pe toată lumea este imposibil.” Îmi este foarte cunoscută această vorbă,
dar expresia nu trebuie confundată cu ideea de complacere.
Personal, te sfătuiesc, să aloci atenție acestor detalii pentru că vei putea anticipa anumite
neplăceri și le vei putea preveni sau remedia mai ușor.
De cele mai multe ori, ești organizator de vacanțe, probabil. Adică ceilalți se bazează,
cumva, pe tine. Au încredere în alegerile tale și știu că nu vrei să îi dezamăgești.

Cum poți să previi eventuale neplăceri, atunci când călătorești împreună cu
alții?
Informează-i referitor la aspectele pe care le consideri definitorii pentru vacanța
respectivă (oferă-le detalii despre durata zborului, despre distanța de la aeroport la
hotel, despre temperatura apei din acea perioadă a anului, despre amplasarea hotelului
și facilitățile acestuia, oferă-le informații și fotografii cu plaja, vorbește-le despre
excursiile locale și adu-le la cunoștință orice altceva consideri că este definitoriu pentru
destinația pe care o aveți în vedere);
Fă-le cunoscute toate eventualele minusuri, inconveniențe sau aspecte pe care le
consideri mai puțin plăcute (de exemplu, durata zborului este de 6 ore; sau cheltuielile
cu obiectivele turistice ori faptul că resortul se află într-o zonă mai retrasă);
Oferă soluții la eventualele probleme (plajele sunt cu pietriș dar inconvenientul poate fi
mult redus de o pereche de cipici de apă; sau soluții legate de transportul până la un
obiectiv turistic pe care nu vrei să îl ratezi);
Află mai multe despre preferințele lor culinare și încearcă să concluzionezi dacă locația
respectivă vă poate mulțumi pe toți, din acest punct de vedere;
Discută, deschis, cu aceștia despre modul în care ei văd petrecerea timpului în vacanța
respectivă. Dacă sunt dornici de explorare sau vor mai mult să se odihnească sau dacă
doresc să își facă și program separat sau preferă să se lase ghidați de tine.
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Zanzibar este un univers aparte și o destinație care se aşează în
topul destinaţiilor wow! Este un paradis în adevăratul sens al
cuvântului. Iar cei care au şansa şi bucuria să ajungă aici, pot spune
că şi-au îndeplinit un vis.
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CAPITOLUL 4
CE TIP DE CĂLĂTOR EȘTI?
Descoperă care sunt destinațiile potrivite pentru tine!

Tipuri de turiști și de vacanțe: descoperă ce fel de vacanțe și destinații
ți se potrivesc
După cum îți povesteam în capitolul anterior, întreaga idee de vacanță perfectă se
construiește în jurul potrivirii pieselor care o compun. Îți explicam că este musai să ne
facem o părere cât mai clară asupra a ceea ce ne dorim.
Să ne cunoaștem propriile gusturi, preferințe, obiceiuri, stilul de viață, modul de a fi și de
petrecere a timpului liber. Să culegem informații reale despre destinația de vacanță care
ne surâde și să încercăm să vedem cât mai bine potrivirea dintre noi și alegerea făcută.
Îți amintesc cât de ușor putem eșua dacă vom urmări rețeta altora. Să urmăm această
scurtătură se dovedește cel mai adesea nesatisfăcătoare. Pentru că gusturile, nevoile,
obiceiurile și comportamentele noastre în materie de vacanțe se dovedesc a fi foarte
diferite. Deși adesea cădem în capcana încrederii în recomandările prietenilor, a
fotografiilor sau a impresiilor de pe internet sau din Media.
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EXPLORATORUL
Ideea de a merge în vacanță îți stârnește
mult entuziasm. Curios din fire, vivace și
receptiv la noi provocări, abia aștepți să
descoperi îndeaproape destinația aleasă.
Ești atras de tot ce înseamnă nou, divers și
găsești oportună orice ocazie în care să
experimentezi și să înveți lucruri.
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Fotografia, cultura, natura sau oamenii te interesează, în mod special. Ești genul de om
care vrea să simtă senzații cu tot corpul, să își îmbogățească cunoștințele generale sau să
facă schimb de impresii cu ceilalți.
Acțiunea te caracterizează.
Descoperirea și cunoașterea sunt cuvintele cheie pentru tine, iar acest lucru nu se schimbă
nici atunci când vorbim de vacanță.
Mai mult decât atât, pentru tine, orice călătorie este o ocazie, să îți satisfaci acest spirit
explorator. Chiar și dacă se ivește o ocazie de a călători în scop profesional, tot îți vei face
timp să încerci măcar ceva din meniul local, să vizitezi centrul istoric, un muzeu de artă sau
de istorie, ori chiar un orășel sau regiune rurală din apropiere. Un bilet la un spectacol sau
la un eveniment cultural poate fi, iarăși, o ocazie bună de a-ți petrece seara, astfel încât să
simți că ai făcut ceva fain, în mica ta escapadă.

Pentru tine, ideea de a te trezi
dimineața pentru a cunoaște
împrejurimile, este cel mai
important lucru, când mergi
în vacanță.

Foarte
înainte,

probabil,
ți-ai

te-ai

făcut

documentat

deja

o

selecție

bine
cu

principalele obiective turistice și deja știi și
ordinea în care le vei puncta.
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Pe lista ta, sunt trecute adresele și orele de vizită la principalele atracții și obiective
culturale. Ah! Și te-ai interesat și unde se mănâncă bine. Hotelul l-ai ales cu ceva vreme
înainte și ai ținut să fie amplasat într-o zonă cu acces facil către cele mai importante
atracții.
Facilitățile hotelului, detaliile luxoase, confortul foarte ridicat sau serviciile personalizate nu
te dau pe spate, prea tare. Preferi ceva decent, drăguț, curat și de nivel mediu din acest
punct de vedere. Prețuiești mult mai tare să rămâi cu amintiri. Vrei să ai oportunități cât
mai multe de a merge în excursii, de a merge într-o croazieră sau la o plimbare cu
catamaranul.
O expediție cu bicicleta, scuterul sau atv-ul ar însemna alte ocazii de a te bucura de
vacanță. O plimbare cu calul, vizitarea unei rezervații naturale, a unei păduri tropicale sau
a junglei amazoniene îți fac ochii să strălucească de încântare. O expediție în deșert,
vizitarea unor formațiuni naturale spectaculoase sau o simplă plimbare cu trenul sunt alte
câteva exemple în care te regăsești.
În rest, aparatul foto să-l ai cu tine și
compania ideală. Căci alegerea ta este,
de regulă, bine documentată și impresiile
vor

fi,

adesea,

cel

puțin

egale

cu

așteptările.
Petreci timp destul atunci când începi să
îți

cauți

următoarea

destinație

de

vacanță.
Cam știi ce vrei și ce nu, cunoști destul de
bine ce îți face plăcere și ce nu. Iar acest
lucru te ajută atunci când îți cauți noua
locație unde îți vei petrece vacanța.
Cauți o destinație care să se plieze pe
dorința ta de explorare. Care să îți ofere
acele ocazii de care aminteam mai
înainte.
Indiferent că îți dorești o destinație de
plajă sau undeva la munte, un sejur la ski
sau un circuit cultural, destinația nu
trebuie să te limiteze nici ca spațiu, nici
ca

oportunități

de

vizitare,

experimentare sau de cunoaștere.
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Aspecte pozitive ale exploratorului

Știi destul de bine ce cauți într-o vacanță. În plus, spiritul tău explorator poate
compensa eventuale minusuri la nivel de confort sau servicii. Faptul că tu îți creezi
experiența de vacanță, în cea mai mare parte, prin ce alegi să faci, te va ajuta să te
întorci acasă cu senzația de bine. De mulțumire că a fost cel puțin bine;
Ai capacitatea de a găsi, în permanență, lucruri și locuri interesante în jurul tău;
Acorzi suficientă atenție căutărilor. Cauți informații despre destinație, te interesezi
referitor la locurile de vizitat, la atracții și activități. Vrei să fii sigur că nu te vei plictisi;
Nu te limitezi la pachete turistice de bază. Întotdeauna vei alege să îți îmbogățești
experiența prin achiziționarea unor pachete de excursii locale sau de bilete de acces la
obiectivele turistice;
Îi tragi pe ceilalți după tine. Sună a leadership și are de-a face cu asta. Adesea, leaderii
de grup, organizatorii de vacanțe sunt persoane ca tine. Probabil ai observat că această
trăsătură a ta îi face pe ceilalți să se bazeze pe tine, inclusiv în vacanță. Iar acest lucru îi
ajută și pe ei să beneficieze de o experiență bogată de călătorie;
Ai o capacitate ridicată de orientare. Atunci când ești în căutarea atracțiilor locale, te
preocupi să rezolvi situația cât mai eficient;
Nu te întorci din vacanță cu părere de rău că s-a terminat pentru că deja gândul îți
zboară la următoarea destinație.
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Aspecte la care trebuie să fii atent

Energia ta și entuziasmul de vizita locuri numeroase, pe distanțe mari, pot deveni
obositoare pentru ceilalți, dacă nu vă asemănați sau completați, din acest punct de
vedere;
Spiritul organizatoric trebuie dozat, astfel încât să nu devină o corvoadă pentru cei care
se află în compania ta. Asigură-te că și ei își doresc la fel de mult să viziteze aceleași
locuri și că vor să vă faceți un program împreună;
Este indicat să îți structurezi desfășurarea vacanței, ținând cont de faptul că poate fi
greu, obositor sau destul de scump să vizitezi toate atracțiile și obiectivele turistice, în
câteva zile. Ține cont, de la început, de câte zile alegi să petreci în locul sau în locurile
respective. Și nu omite varianta de a te întoarce și cu altă ocazie, dacă oferta atracțiilor
este foarte largă și nu o poți cuprinde într-un timp rezonabil;
Trăiește momentul, cât mai mult. Simte fiecare metru pătrat parcurs și atmosfera
fiecărui loc vizitat, fără să faci ceva, în mod deosebit. Vacanța nu înseamnă doar
kilometri parcurși și locuri bifate. Mai important este ce se întâmplă în toate acele locuri.
Încearcă să simți că te conectezi cu tot ce se întâmplă în jurul tău. Inclusiv mici pauze
sunt bine venite, adesea;
Dacă vacanța ta presupune mutarea dintr-un loc în altul de la zi, la zi ori la două – trei
zile, ia în calcul variante de a-ți optimiza timpul. Spre exemplu, acordă atenție aranjării
bagajelor, astfel încât să nu devină prea obositor procesul de împachetare –
despachetare. De asemenea, încearcă să îți dai seama ce tip de transport te va avantaja.
Sunt situații în care un transfer privat poate să vă diminueze stresul transportului. Sau
un taxi, în locul transportului în comun. Mai ales atunci când călătoriți mai mulți. Poate
fi avantajos inclusiv din punct de vedere financiar;
Optimizați-vă cât mai mult folosirea celor două resurse foarte importante: timpul și
banii.
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Destinații recomandate exploratorului

Sri Lanka
Aici vei trăi vacanţa exotică, autentică şi te
vei bucura de diversitatea peisajelor, de
plaje cu nisip fin (1340 km de plaje late),
ospitalitate şi deliciile bucătăriei locale.
Mai poţi face vizite la cele mai frumoase
temple, fortăreţe şi sit-uri arheologice,
tratamente Ayurveda, aici, în ţara cu cea
mai veche tradiţie în medicina veche
indiană.
Te mai poţi bucura de Jungle Safari şi
practicarea diferitelor sporturi de apă. Poţi
face cumpărături, cum ar fi suveniruri şi
bijuterii

autentice,

confecţionate

în

atelierele cu o îndelungată tradiţie în
meşteşugul

prelucrării

metalelor

şi

luro t arol p x e

pietrelor preţioase.

Ce poți vizita în Sri Lanka?
Poți vizita Fortăreața Antică Sigiriya și
Templul de Aur din Dambulla. De
asemenea,

nu

rata

Templul

Sri

Muthumariamman, cu 1008 statui
Hindu,
Nagalingam

creația
și

sculptorului
a

fiului

său, Ramanathan. Pentru o vedere
panoramică superbă și amintiri foto
pentru o viață, mergi la Pidurangala.
Parcul Național Minneriya este un alt
loc de referință al Sri Lankăi. Aici,

https://monkeysandmountains.com/

trăiește Elefantul Asiatic.
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Dacă ești fascinat de viața sălbatică a animalelor, pune pe lista ta și Parcul Național Yala, al
cărui vedetă este leopardul.
Un alt parc național pe care îl vei putea vizita, într-o excursie de o zi, este Udawalawe.
Plantația și fabrica de ceai Nandana trebuie trecută și ea pe listă. Această afacere de
familie cultivă și prelucrează plantele medicinale. Vei vedea, în detaliu, cum se întâmplă
toate acestea.
Iar dacă ești pasionat de viața marină, trebuie să faci o sesiune de whale watching, la
Mirissa. Vei vedea, timp de 4h, balena albatră și alte specii de balene, delfini și chiar
rechini.

Algarve
Portugalia

luro t arol p x e

Aici soarele strălucește din plin, tot timpului anului și vremea e numai bună de plajă și baie
în ocean, timp de 6 luni pe an. Lagune, golfuri idilice, peșteri, faleze spectaculoase, sunt
câteva din elementele cheie pe care Algarve le oferă turiștilor săi.
Este un loc ideal pentru toți cei care preferă o vacanță activă, îmbinată cu un sejur la plajă.
Algarve a devenit una dintre cele mai populare destinații turistice din Portugalia, datorită
unui aflux sporit de oameni dornici să experimenteze o destinație portugheză, astfel că
populația se dublează în sezonul de vară.
În anii 2013 și 2015, Algarve a fost votată „cea mai bună destinție de plajă din Europa”, asta
pentru că este un loc absolut special. Aici, nu vei avea cum să te plictisești, pentru că
plajele îți vor cuceri sufletul, gastronomia îți va alinta papilele gustative, arhitectura locală
îți va încânta privirea, iar parcurile de distracții îți vor hrăni adrenalina.
40

Petra
Iordania
Petra, „miracolul lumii”, este, fără îndoială, cea
mai valoroasă comoară și cea mai mare
atracție turistică a Iordaniei, vizitată de turiști
din întreaga lume.
Celebrul oraș antic care se află pe jumătate
ascuns în peisajul suflat de vânt din sudul
Iordaniei, este unul dintre cele mai prețioase
situri de patrimoniu UNESCO din lume. Votat
în 2007 unul dintre „Noile șapte minuni ale
lumii”, și-a păstrat autenticitatea chiar și în
vremurile grele ale regiunii.
Acest miracol al lumii se află la 240 km sud de
capitala Amman și 120 km nord de staţiunea
turistică de la Marea Roşie, Aqaba.

luro t arol p x e

Este fără îndoială, cea mai valoroasă comoară și cea mai mare atracție turistică a Iordaniei
și este vizitată de turiști din întreaga lume.
Nu se ştie, cu exactitate, când a fost construit Petra (denumit şi oraşul de stâncă), dar
orașul a început să prospere în secolul I î.Hr., când s-a îmbogățit prin comerțul cu tămâie,
smirnă și mirodenii. Mai târziu a fost anexat Imperiului Roman și a continuat să prospere
până când un cutremur mare din 363 d. Hr. a distrus o mare parte a orașului.
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Creta
Grecia

Seitan Limania Beach, Creta
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O vacanță în Creta este o escapadă pe o insulă
în care Legenda se întâlnește cu Istoria, unde
cultura cretană veche își are rădăcinile cu mult
timp în urmă, unde marea întâlnește munții,
iar

natura

nealterată

convieţuieşte

cu

infrastructura turistică modernă.
Creta este o destinație foarte complexă. Dacă
nu ai fost până acum în Creta, vei crede,
probabil că nu este o recomandare atât de
inedită. Crede-mă, nu întâmplător se află în
acest E-book.
Trebuie să știi, de la bun început, că într-o
vacanță în Creta nu ai cum să te plictisești,
indiferent de cât de activ ești. Natura sa,
împreună cu dezvoltarea turismului facilitează
într-un mod excelent posibilitatea turiștilor de
a explora insula, în diferite feluri. Fie la pas, fie
cu atv-ul sau cu mașina închiriată, fie cu jeep
safari sau pe un vas de croazieră, în Creta ți se
oferă nenumărate variante și idei de a de
bucura de potențialul acestei insule grecești.
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Skiathos
Grecia

Insula Skiathos din Grecia este binecuvântată cu unele dintre cele mai frumoase plaje din
Marea Egee, deci nu e de mirare că în lunile de vară insula este vizitată de turişti din toată
lumea. Mi-am propus să îți ofer câteva sugestii și recomandări pentru sejurul tău în
Skiathos, astfel încât să te bucuri de o vacanță reuşită în această insulă din Grecia.
Auzim de câțiva ani buni că foarte mulți aleg Grecia ca destinație pentru a-și petrece
vacanța de vară și parcă ne-am dori, totuși altceva. Ceva mai deosebit. Un loc unde să nu fi
fost chiar toată lumea, unde să fie liniște dar nu plictiseală, care să aibă și un tarif accesibil
și să nu fie prea departe. Eu zic că Skiathos este o alegere inspirată dacă te regăsești în
cele spuse mai sus, deși vorbim despre Grecia, care la prima vedere, poate nu îți pare o
recomandare aparte.
Dar Skiathos este o insulă superbă, cochetă, cu frumuseți ale naturii specifice Greciei dar
care deține și restul calităților pe care le pomeneam mai înainte.
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Lisabona
Portugalia
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Clădirile colorate reprezintă un punct de atracție, în Lisabona. Deși nu foarte mulți cunosc
acest aspect, este cât se poate de adevărat. Am auzit mulți turiști impresionați și dorinici să
descopere cât mai multe clădiri vopsite în felurite culori.
De asemenea, Lisabona reprezintă un punct de pornire spre multe alte destinaţii
portugheze care merită vizitate, precum:
staţiunile de litoral Cascais şi Estoril;
Sintra, oraşul palatelor şi al grădinilor;
Cabo da Roca (cel mai vestic punct al Europei, unde uscatul se întâlneşte cu oceanul),
Oraşul Porto;
Algarve, cel mai sudic punct al Portugaliei, la o distanţă de 270 km de Lisabona;
Iar cei care au mai mult timp la dispoziţie şi implicit un buget mai mare, pot avea parte
de o vacanţă absolut superbă în insulele Madeira şi Azore, localizate chiar în mijlocul
Atlanticului.
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Praga
Cehia
Frumoasă

oricând,

indiferent

de

anotimp, Praga te va atinge indiferent
de preferințele tale turistice, citadine
sau culturale. Recomandată îndeosebi
pentru turiștii cu maturitate, capitala
central-europeană oferă un cadru
vizual aparte și o atmosferă de film
vechi. O destinație care nu poate lăsa
pe nimeni indiferent, dar gustată
îndeosebi de cei care nu se află la
primele călătorii sau la primele cărți
lecturate.

„Mama tuturor orașelor, „Inima Europei”, „Orașul celor o sută de turle” sau „Orașul de
Aur” sunt câteva dintre cele mai cunoscute supranume oferite Pragăi. Aerul său mistic și
arhitectura sa deosebită au devenit recunoscute în întreaga lume,de-a lungul timpului, nu
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doar în Europa. Nenumărate influențe gotice sau de tip baroc se întâlnesc la tot pasul.
Cea mai recunoscută Bazilică este cea a Sfântului Gheorghe (St. George Basilica) a cărei
creație arhitecturală înglobează numeroase motive de tip gotic și baroc.Arhitectura gotică
a cunoscut cea mai mare expansiune și glorie în secolulul al XIV-lea, în vremea Imperiului
Roman și a Regelui Carol al IV-lea.Podul Carol, Castelul Pragăi și vederea panoramică a
orașului surprinsă dinspre Castel au devenit deja imagini iconice ale frumoasei capitale.
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Dublin
Irlanda

În Dublin, merită să mergi la
pas și vei găsi, pur și simplu o
mulțime de atracții. Zona
centrală a orașului poate fi
parcursă

la

pas

și

îți

recomand să faci asta pentru
că zona are această calitate
extraordinară de a te captiva,
fără să îți dai seama. Orașul
încântă prin arhitectura sa și
prin bogăția culturală.

Trebuie să vizitezi The Guiness Storehouse, unde vei cunoaște, în detaliu, povestea
completă a faimoasei beri. Locația este impresionantă, la fel și organizarea de aici.
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Expoziția The Book of Kells, din cadrul Trinity College este o altă atracție de top, din Dublin.
Aici este păstrat manuscrisul din secolul al 9-lea, cu cele patru evanghelii ale vieții lui Iisus
Hristos.
Tot aici, vei vizita și The Long Room – una dintre cele mai frumoase librării din Europa, care
găzduiește peste 200 000 de cărți foarte vechi. Catedralele St. Patrick și Christ Church sunt
un alt punct de atracție, la fel și Muzeul Național al Irlandei și Castelul Dublin. Ah! Și nu uita
de Phoenix Park, unul dintre cele mai mari parcuri închise din Europa, loc care găzduiește
zeci de specii de mamifere, păsări și plante.
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Tromsø
Norvegia

Orașul Tromsø se află în Cercul luminilor nordului, adică în zona cu cea mai ridicată
vizibilitate a aurorei boreale. În condiții meteorologice optime, cu cer senin, aurora
boreală poate fi vizibilă chiar și deasupra orașului. Combinația dintre munte și mare
crește interesul turiștilor pentru acest oraș. Pentru că nu este doar un loc unde poți
viziona luminile nordului și atât. Ci este un loc cu multe alte atracții. Și toate sunt în
apropiere și accesibile.

luro t arol p x e
Poți face plimbări sau cățărări pe muntele Fløya din apropiere (doar câțiva kilometri
distanță) sau poți vizita Grădina Botanică Arctică din nordul orașului. Poți vizita
Muzeul Științific al Norvegiei de Nord, Muzeul Polar sau Muzeul Universității. Polaria
este aquariumul marin unde vei putea vizita focile și vei afla mai multe informații
despre speciile de animale din zonă.
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Cipru
Pentru cei care doresc să se relaxeze într-o destinație cochetă dar și exotică și deloc
îndepărtată, Cipru este destinaţia perfectă!
Temple greceşti, ruine romane, biserici bizantine, castele cruciate şi hoteluri moderne cu
servicii ireproşabile sunt motive plăcute pentru a alege, ca destinaţie de vacanţă, insula
Cipru.
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Cipru poate fi o ţară mică, dar este o insulă mare, de fapt, a treia insulă ca mărime din
Marea Mediterană, după Sicilia şi Sardinia. Este o insulă binecuvântată cu peste 320 de zile
însorite pe an, unde temperatura scade în lunile de iarnă până la doar 17 grade.
Pentru cei care doresc să se relaxeze, dar să se şi distreze, Cipru este destinaţia perfectă
pentru vacanţă! Şi pe drept cuvânt este considerată bijuteria Mării Mediterane, ea fiind o
insulă de o fumuseţe naturală captivantă, dată de varietatea priveliştilor, de la
spectaculoasele păduri de brazi ale ţinuturilor muntoase, care formează “inima verde a
Ciprului”, pănă la minunatele plaje aurii, întinse de-a lungul coastei Mării Mediterane.
Cipru este locul de naştere al civilizaţiei greceşti miceniene cu 3000 de ani I.C. O istorie
lungă cu rezonanţe contemporane.
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Singapore
Malaezia
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Singapore este una dintre cele mai importante destinaţii ale Asiei, un oraş insular unde se
contopesc mai multe culturi şi care a devenit cel mai uşor de explorat oraş din lume. Asta
pentru că aici vei întâlni cel mai eficient şi răspândit sistem de transport public. Singapore
este o metropolă plină de viață și cunoscut ca cel mai scump loc de trăit, din lume. Există
multe atracții turistice aici și poţi experimenta totul, de la o băutură sofisticată, la celebrul
hotel Marina Bay Sands, până la întâlnirea cu tigrii la unul dintre cele mai faimoase zoo din
lume.
Clar, pentru o vedere de ansamblu, trebuie să te urci în Roata de Observare din Singapore,
înaltă de 165 m, asemănătoare cu cea din Londra, însă mult mai mare. Durata unui circuit
este de 30 de minute, iar dacă nimerești o zi perfect senină vei putea vedea în zare insulele
indoneziene și Malaezia. Vederea panoramica asupra orașului insular îți taie răsuflarea.
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Zanzibar
Tanzania

Zanzibar este un univers aparte, care se aşează în topul destinaţiilor wow! Este un paradis
în adevăratul sens al cuvântului. Iar cei care au şansa şi bucuria să ajungă aici, pot spune
că şi-au îndeplinit un vis!
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Iată câteva din atracţiile pe care le vei descoperi în Zanzibar:
Plaje întinse cu nisip fin, ape limpezi şi recife de corali;· istorie cu legendele locului şi
satele tradiţionale de pescari;
Un mix cultural indian, arab şi britanic, ce se îmbină perfect cu Africa şi misterul ei;·
Parcul Naţional Pădurea Jozani, singurul parc naţional din Zanzibar, este recunoscut
prin pădurile de mangrove şi biodiversitate, cu numeroase specii endemice printre care
şi specia de maimuţe Red Colobus, aflată pe cale de dispariţie;
Locul copilăriei legendarului Freddie Mercury;
Zanzibar Spice Tour: de-a lungul timpului, insula şi-a câştigat renumele de Insula
Mirodeniilor, fiind principala exportatoare de cuişoare la nivel mondial. Cu siguranţă,
savoarea fructelor exotice şi aroma celor mai exotice condimente, precum aromele de
vanilie, ylang-ylang şi cuişoare, îţi vor aminti mereu de vacanţa din Zanzibar
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Luang Prabang
Laos

Tradus ca Orașul lui Buddha cel de Aur, Luang Prabang este un loc fascinant. În special
pentru iubitorii de natură, de istorie și civilizație și de spiritualitate. Statuia lui Buddha este
simbolul protecției orașului, încă din secolul al 14-lea.
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Atracții pe care trebuie să le vizitezi:
Palatul Royal
Palatul Wat Mai
Galeria Asiama
Wat Visoun
Cascada Kuang Si
Templele de la Wat Xiengman, Wat Chomphet, Wat Long Khoun
Peșterile de la Pak Ou
Râul Mekong

https://tripsavvy.com/
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Golful Halong
Vietnam

Halong este unul dintre locurile perfecte de vizitat oricând, în timpul anului. Apa sa de
smarald și relieful stâncos atrage numeroși vizitatori exploratori.
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Halong este o poartă de intrare sau de ieșire, depinde cum îți vei planifica întreaga
călătorie, spre Hanoi, spre insula Cat Ba sau golful Lan Ha.
Înainte de a-ți lăsa imaginația exploratorului din tine să zburde, asigură-te că transportul
pe apă nu este o problemă prea mare pentru tine.
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Seychelles

În largul Oceanului Indian, un arhipelag format din 115 insule de o frumusețe
fermecătoare, poartă numele de Seychelles. Apa turcoaz și clară precum cristalul, vegetație
luxuriantă, resorturi de lux și toate deliciile unei vacanțe exotice memorabile, le vei găsi în
Seychelles.
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Insulele cele mai cunoscute ale arhipelagului sunt: Mahe, Praslin, La Digue și St. Pierre.
Printre cele mai renumite plaje se enumeră Anse Coco Beach, Anse Georgette, Spiaggie di
Anse Marron, Anse Lazio.
Vei putea vizita Templul hindus, Parcul Național Baye Ternai Marine, Parcul Național
Morne Seychellois, Piața Victoria (Victoria Market), Insula Curieuse pentru a vedea
țestoasele și Parcul Național Valee de Mai din Praslin.
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Jamaica
Zburăm, acum, spre Marea Caraibilor!
Odată ajuns aici, vei vedea că niciun alt loc de pe Pământ nu îl vei mai vedea cu același
ochi. Atâta frumusețe la un loc, rar vei mai găsi. Plus că un spirit atât de viu, atâtea
zâmbete și ritmuri de dans ca în Caraibe nu vei putea vedea într-un alt loc.
Jamaica este o țară iconică
pentru spiritul Caraibilor.
Un loc multicolor și plin de
diversitate.
Strălucirea

soarelului

în

apa mării dă un farmec
aparte și unei simple zile,
obișnuite. Aroma de rom,
de preparate din fructe
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sau pește și ritmul de
reggae

îți

vor

trezi

simțurile la viață.
https://buckjamtours.com/

https://www.uncommoncaribbean.com/

Anguilla
Declarată „destinația numărul 1”
din Caraibe, Anguilla nu mai are
nevoie de nicio promovare, câtă
vreme turiștii din lumea întreagă
care

ajung

în

Anguilla

se

îndrăgostesc, pe loc, de această
insulă.
Această

certitudine

Anguilla

să

fie

face

ca

destul

de

aglomerată în sezonul de vârf dar
cu

o

bună

organizare,

poți

petrece un sejur echilibrat pe
acest tărâm superb.
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Saint Kitts
Cunoscută și drept „Insula celor o
mie de comori”, Saint Kitts este un
loc fabulos și perfect pentru
pasionații de scufundări.
Vei putea vedea recifuri de corali,
vei putea colinda coastele de un
verde-crud încântător iar după
toate acestea, te vei putea odihni
la

un

foc

pe

plajă,

într-o

atmosferă sălbatică.
https://www.hazelalleynelaw.com/

Basseterre este orașul-capitală al insulei și îl vei putea vizita, la pas, fiind o ocazie foarte
drăguță de cunoaște cultura locală, obiceiurile și de a schimba o vorbă cu localnicii. Aici, vei
putea vedea Biserica Anglicană Sf. Gheorghe, Piața Independendenței și Muzeul Național.
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Îți mai recomand să închiriezi o mașină și să explorezi coasta sudică a spre Orașul Vechi.
Vei putea admira peisajul superb de-a lungul acestui drum și te vei putea opri să vizitezi
ruinele morii de zahăr care datează din secolul al 17-lea. Vizitează și grădinile de la
Romney Manor, care demult a fost o plantație, istoria consemnând eliberarea sclavilor din
acest loc, în 1834, de către proprietarul Earl Of Romney.
De-a lungul coastei, vei vedea
sate pitorești unde îți și recomand
să faci un popas. Sunt sigură că
simplul fapt de a privi casele și
viața cotidiană a localnicilor, îți va
face mare plăcere.
Apoi,

vizitează

Fortăreața

Brimstone Hill, un loc istoric, aflat
în Patrimoniul Unesco.
Grădinile de la Romney Manor, foto credits Michael Au, flickr.com
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Langkawi
Malaezia

În Langkawi există hoteluri de brand internaţional, cu servicii premium, precum Four
Seasons, Ritz Carlton, Westin, St.Regis. Acest aspect spune multe despre calitatea
serviiciilor oferite in Langkawi. Poate că nu te-ai fi aşteptat ca într-un arhipelag malaezian
să fii tratat regeşte!
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Four Seasons Hotel, Langkawi, Malaezia, https://ancapavel.ro/

În doar 7 zile petrecute în Langkawi, vei putea experimenta cam tot ce are insula de oferit:
trebuie să faci un tur cu barca cu motor pe insulele din jur, să vizitezi Parcul Naţional
Geoforest Kilim Karst Langkawi, unde vei avea ocazia să admiri animalele insulei din
pădurile de mangrove şi să hrănești vulturii, celebrele păsări răpitoare ale locului. De fapt,
vulturul este emblema arhipelagului Langkawi, motiv pentru care localnicii au construit un
monument, ca tribut.
Deși Langkawi este cunoscut pentru plajele sale superbe, mâncarea delicioasă și o
atmosferă de vacanţă relaxantă, autenticitatea lui este, ascunsă, de fapt, în câmpurile de
orez, în viața tradițională a satului și în aceste piețe comunitare de noapte. Când te afli în
vacanță aici, trebuie să experimentezi cultura din această insulă, prin intermediul piețelor
şi bazarelor de noapte. Doar aşa ai ocazia să simţi adevăratul gust al Malaeziei tradiţionale.
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Varanasi
India

Nu

orice

explorator

va

fi

încântat să descopere acest loc
atât de mistic, numit Varanasi.
Dar cei experimentați într-ale
călătoriilor și cei pasionați de
cultură

și

civilizație

vor

fi

fascinați de această destinație.
Vei cunoaște cultura indiană,
descoperind, în acest fel, o altă
lume.
Vranasi, www.tripsavvy.com

Un oraș cu puls ridicat și incandescent. Varanasi este unul dintre cele șapte orașe sacre
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hinduse și unul dintre cele mai vechi, din lume. Este amplasat în partea de nord a Indiei,
fluviul Gange, traversându-i partea estică. Orașul a fost, de-a lungul vremurilor, unul dintre
centrele religioase, artistice, educaționale și comerciale ale Indiei - o țară cu un patrimoniu
cultural impersionant.
Aglomerația urbană, traficul haotic și dezordinea sunt la ele acasă, în Varanasi. Acestea
sunt principalele motive pentru care această destinație o recomand doar acelora care sunt
de-a dreptul ahtiați după explorare dar și experimentați cu multiculturalismul.
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ROMANTICUL
Te atrag locurile care emană o atmosferă caldă și primitoare. Cărămiziul
clădirilor, luminile felinarelor, podurile de peste apă, străduțele înguste și
pietruite, florile și băncuțele din parcuri sunt elementele ideale din cadrul
perfect de vacanță, pentru tine.

58

Abia aștepți să îți servești
cafeaua, dimineața, la o
terasă cu vedere spre
grădina verde și înflorită a
hotelului.

Îți place să privești oamenii, de-a lungul
străzii,

inchipuindu-ți ce-i cu ei. Încotro

merg, cu ce se ocupă și cum le-o fi ziua.
Adesea, intri în vorbă cu ospătarii, cu
localnicii și cu cei care se ivesc în calea ta.
Te încântă să creezi legături, chiar și
pentru câteva momente. De fapt, așa
descoperi

tu

lumea

din

jur.

Privind,

imaginându-ți, schimbând o vorbă. Cifrele
nu reprezintă prea mult pentru tine.
Datele

istorice,

patrimoniul

cultural,

atracțiile locale sunt foarte relevante prin
însemnătatea lor umanistă, sufletească,
socială.
Ritmul tău este așezat. Nu îți propui să alergi după obiective numeroase. Preferi să simți
vibrația fiecărui loc și moment. La întoarcere, ți se întâmplă să fii întrebat de un loc de
referință al destinației. Doar că nu poți spune prea multe, pentru că nu s-a întâmplat să
ajungi și acolo. Dar cel mai important lucru este acela că tu știi că te-ai simțit extraordinar,
oricum. Că totul a fost exact cum ți-ai dorit. Și că te-ai întoarce oricând, acolo.
Romanticul se simte bine acolo unde aglomerația și comercialul nu se intersectează prea
tare cu ideea sa de încărcare a bateriilor. Caută, în mod special, cadrul ideal. Pentru că
esența trăirii se află deja în el. O fotografie panoramică de deasupra dealului Gianicolo, din
Roma poate fi un exemplu inspirațional, pentru el.
Cel mai adesea, alege să călătorească în cuplu sau alături de cel mult, încă o pereche.
Ba chiar de unul singur, uneori, pentru că el știe că solitudinea nu-i totuna cu singurătatea.
Mai știu și că apreciezi lucrurile de efect. Te încântă detaliile hotelului, ale camerei și ale
restaurantelor. Un aranjament floral sau un element decorativ aparte îți aduc bucurie,
oricând. Îți place frumosul.
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Iubești arta, literatura, muzica, filmul și fotografia. În viziunea ta, dragostea trebuie să
îmbrace tot ce se întâmplă în jur. Sufletul tău exaltă la tot ce are viață. Radiezi atunci când
simți sentimente nobile.
Adori hotelurile boutique sau cele cu galerie de artă. Eleganța decorului, a personalului și
calitatea materialelor sunt mereu în atenția ta.
Preferi discreția și găsești ceva interesant în fiecare lucru simplu. Consideri că ce este
clasic, nu se demodează iar principiile tale și stilul de viață sunt în acord cu acest fapt.
Vatican
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Aspecte pozitive ale romanticului

Poți vedea frumosul în aproape orice. Nu există loc care să nu poată oferi ceva frumos.
Iar capacitatea ta de a vedea părțile bune îți intensifică senzația că orice călătorie a
meritat;
Ești un călător polivalent. Te poți bucura, în egală măsură, de atmosfera citadină, dar și
de cea oferită de o destinație sălbatică. Un ceai, la ceas de seară, în romanticul Paris
poate fi la fel de încântător ca apusul soarelui, văzut pe o plajă a Mării Caraibilor;
Trăiești clipa. Acest lucru îți vine natural. O plimbare pe o străduță îngustă, admirând
balcoanele ornate cu jardiniere îți aduce bucurie, instantaneu;
Nu ai nevoie de bugete prea mari pentru a te simți bine, în vacanță. Ești un om al
esențelor. Al trăirilor care nu se pot cumpăra. Acest fapt este de importanță majoră în
gestionarea propriilor bucurii și a fericirii;
Știi cum să îți stabilești un ritm potrivit de vizitare a destinațiilor. Nu vrei doar să bifezi
obiective turistice. Te încântă, mai degrabă, poveștile locurilor. Să pășești într-o
catedrală Renascentistă, precum Catedrala din Florența te-ar fascina, însă. Vizitarea
Galeriei Naționale din Praga ți-ar aduce, iarăși, vibrația perfectă;
Ești un companion plăcut. Totodată, fiind un om al simțirii, nu alegi, la întâmplare,
oamenii cu care mergi într-o călătorie. „ Cine se aseamănă se adună”, așa că o
asemenea îmbinare de energii poate aduce doar senzații plăcute;
Chiar și atunci când s-a întâmplat să alegi o destinație sau un grup de companioni
aparte, tot ți-ai făcut, măcar puțin timp, să trăiești momentele, în felul tău. Câteva zeci
de minute tu cu tine, într-o plimbare chiar și până la colț de stradă, te-au conectat foarte
bine cu locul;
Nu te întorci din nicio călătorie cu regrete. Da, poate doar că s-a terminat. Altfel, nu are
o importanță majoră faptul că nu ai ajuns în nu știu care loc. Ți-a plăcut atât de tare tot
ce ai văzut și tot ce s-a întâmplat, încât îți vei prelungi această stare de bine, suficient
timp.
Charles Bridge, Praga
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Aspecte la care trebuie să fii atent

Structurează-ți dinainte, măcar câteva direcții generale, aspecte și obiective pe care să
nu le ratezi, în călătoria ta. Dacă exploratorul își încarcă prea tare lista obiectivelor,
romanticul poate rata anumite ocazii, trăind momentul. După cum spuneam, e o
calitate să îți trăiești clipa și să vezi tot ce este frumos în jur dar este bine să ai controlul
asupra defășurării călătoriei. Astfel încât, să nu te mulțumești cu prea puțin;
Experimentează. Încearcă lucruri noi și neobișnuite, pentru tine. O plimbare pe cal sau
chiar o sesiune de paddleboarding sunt doar două exemple care, pe lângă faptul că îți
oferă ocazia să admiri frumusețea peisajelor și să te conectezi cu natura, îți vor genera
cantitatea ideală de serotonină care te va face să te simți excelent. Iar sentimentul de
curaj, plus faptul că ai învățat ceva nou, îți vor spori starea de bine. Trebuie încercat!
Preia inițiativa. Ieși puțin din tipare. Nu te mulțumi cu puțin, nici atunci când vine vorba
de petrecerea timpului de vacanță. Pe lângă starea de bine naturală, pe care ți-o oferă
personalitatea ta și tipul tău romanțat de petrecere a timpului în vacanță, îți poți spori
starea de bine prin exercitarea autonomiei. Faptul că îți propui anumite obiective, că știi
să alegi restaurantul potrivit sau că rezervi o simplă croazieră de o oră, vor aduce
dinamism și încredere;
Află cât mai multe lucruri despre cultura destinației în care urmează să călătorești.
Maleabilitatea ta poate fi, totuși, atinsă de anumite obiceiuri sau norme care te pot
surprinde mai puțin plăcut; poți evita toate acestea, cunoscând informații și detalii
despre destinația respectivă.

Florența, Italia
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Destinații recomandate romanticului

Golful Kotor
Muntenegru

La prima vedere, Golful Kotor pare desprins de pe o altă planetă.
Un cadru natural uluitor, aflat la mai puțin de 1000 km de teritoriul României.

l u ci t n a m o r
Muntenegru și preponderent, zona sa litorală, sunt înzestrate cu un farmec natural
deosebit. Nu puține au fost dățile când turiști experimentați în nișa vacanțelor de lux, de
pretutindeni, s-au întors din Budva, Kotor, Ulcinj, Sveti Stefan sau Becici, impresionați. Iar
acestea sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și frumoase stațiuni ale
Muntenegrului.
În doar câteva zile dar bine organizate, poți vizita o bună parte din ce are de oferit
Muntenegru. Vei vizita regiunile sale rurale, parcurgând drumuri șerpuite. De asemenea,
vei vedea că Muntenegru, deși este o țară mică, păstrează orașe istorice și monumente
valoroase. Vizitează Cetinje, vechea capitală a Muntenegrului. Unul dintre circuitele cele
mai cunoscute se desfășoară pornind de aici și traversând satul Njeguši, continuând spre
Golful Boka, pe un drum în curbe „ac de păr”.
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Porto
Portugalia
Curat, colorat, viu, sclipitor.
Câteva dintre primele cuvinte care
îmi vin în minte, când mă gândesc
la Porto.
O alternativă foarte inspirată la
capitala,

Lisabona

și

la

aglomerația turitică, Porto nu va
dezamăgi, nicicând, pe nimeni.
https://getbybus.com/

Porto este un oraș foarte cochet, nici prea mare dar nici prea mic, pe care îl poți parcurge
într-un mod foarte plăcut, la pas. Fiecare străduță are câte ceva să îți prezinte, doar dacă și
tu te vei arăta interesat.

l u ci t n a m o r

Este un loc plin de farmec, cu o atmosferă jovială și în același timp, elegantă. Acesta este
principalul său atu. Fără să iasă în față prin obiective turistice, deși nici acestea nu îi lipsesc,
Porto devine cu atât mai interesant și incitant.
În plus, pe lângă zona urbană, regiunea Porto este și ea foarte ofertantă. Podgoriile
celebrului vin de Porto sunt o atracție importantă. Iar orașele Braga, Guimaraes sau
Santiago de Compostela sunt ușor accesibile, explorând astfel, o regiune întreagă, nu doar
un oraș.
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Roma
Italia

„Cetatea eternă" nu este un nume dat, la întamplare, capitalei Italiei. Aici, orice mică
străduță sau construcție înseamnă istorie. O istorie de peste 2500 de ani. Bogăția culturală
a Romei este imensă. Monumente istorice la tot pasul, dintre care cele mai importante:
Colosseum-ul, Forul Roman, Pantheonul...
„ROMAntismul” este la cote înalte pe
fiecare metru pătrat al superbei
Cetăţi Eterne. Indiferent în ce punct al
oraşului ai ateriza, vei descoperi o
atmosferă misterioasă, caldă, plină
de farmec şi numeroase monumente
istorice împrejur. Roma are mai
multe
obiective

monumente
culturale

istorice
decât

şi

Atena,

Istanbul, Londra sau New York, în
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cazul în care te întrebai pe unde s-ar
plasa din acest punct de vedere.

Lacul Vilei Borghese
Surprinde-ţi jumătatea cu o plimbare cu barca pe lacul idilic al domeniului Vilei Borghese.
Bărcile se pot închiria începând cu ora 09:30, până la înserat. De asemenea, aici puteţi
admira Galeriile Borghese, care oferă posibilitatea de a vedea creaţii ale unor artişti
precum Bernini, Titian sau Caravaggio.

Gianicolo
Ei bine, dealul Gianicolo nu trebuie să lipsească din obiectivele tale romantice din Roma. Şi
mai ales, nu trebuie să lipsească din fotografiile tale, pentru că vederea panoramică de aici
este spectaculoasă. La baza sa, este amplasat cartierul istoric Trastevere şi tot în vecinătate
se află cea mai veche parte a districtului Monteverde. Aici veţi avea parte de o plimbare
memorabilă, cu siguranţă.
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Fontana di Trevi
Binecunoscuta Fontana este una dintre cele mai vizitate atracţii din Roma, unde bănuţul
aruncat pe spate, face minuni…în dragoste! Este situată în centrul Romei, în Piazza di Trevi
şi a devenit foarte populară odată cu apariţia sa în filmul „La Dolce Vita”. Are o înălţime de
26 m şi o lăţime de 20 m, aşa că în realitate este mai mare decât pare adesea, în fotografii.

Forul Roman
Fostul „forum romanum”, unde se petreceau activităţile de comerţ, de justiţie, afaceri sau
religie este un cadru impresionant, din toate punctele de vedere, unde veţi merge printre
ruinele Imperiului Roman. Aici veţi păşi în vechea istorie romană şi veţi colinda împreună,
în timp. Este amplasat în centrul Romei, între Colosseum şi Forul lui Traian.

Trastevere
În traducere directă, înseamnă „dincolo de Tibru” şi este al 13-lea district al Romei. Alcătuit
doar din străduţe înguste, pietruite şi clădiri istorice, Trastevere este vizitat tocmai pentru

l u ci t n a m o r

şarmul său aparte şi pentru restaurantele şi terasele locale. O seară specială poate începe
aici, la un pahar sau chiar la o cină cu preparate cu specific roman.
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Scalinata di Trinità dei Monti (sau
Treptele Spaniole)
Treptele spaniole se află în Piazza di
Spagna şi te vor conduce spre
biserica

Trinita

dei

Monti.

Monumentala scară este compusă
din 138 de trepte şi a fost proiectată
în anul 1723 de Francesco De Sanctis.
Denumirea nu are de-a face cu
Spania în mod direct, ci provine de la
Piaţa Spaniei, care se află la baza
acestor trepte.
Iar acestea au fost doar câteva dintre locurile din Roma, pe care le consider potrivite
pentru momente romantice. Cât despre Colosseum, Pantheon, Vaticanul și Bazilica Sf.
Petru nu cred că mai sunt multe de povestit.

Sevilla
Spania
Când spiritul exploratorului, își
întâlnește jumătatea romantică,
Sevilla le asigură cadrul idilic
perfect.
Din punctul meu de vedere, unul dintre locurile de referință ale Europei în materie de
istorie, capitala Anduluziei vă va seduce, fără prea mult efort. Sevilla găzduiește trei
monumente aflate în Patrimoniul UNESCO. Este vorba de Caterdrala din Sevilla, Alcazar și
Arhivele Indiilor.
Despre Andaluzia:
În Andaluzia sunt peste 70 de arene pentru lupte cu tauri, iar cea mai mare este Real
Maestranza de Sevilla cu o capacitate de 10.000 de locuri;
În Malaga s-a născut marele Pablo Picasso;
Deși, când ne gândim la Andaluzia, ne imaginăm soare, căldură și haine vaporoase, aici
există și o zonă în care se poate schia, mai exact Stațiunea de Ski Sierra Nevada, unde se
schiază încă din anul 1914;
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Simbolul heraldic al orașului Granada este rodia. Este denumit după cuvântul spaniol
care desemnează rodiile, “granada”;
El Banuelo este una dintre cele mai faimoase băi arabe din Granada, cunoscută și sub
denumirea de hammam. Se află la poalele muntelui Alhambra și era, pe vremuri, foarte
importantă pentru societatea musulmană, fiind un loc de întâlnire al credincioșilor.

Florența
Italia
În mijlocul Italiei, în frumoasa regiune Toscana, se află Florența (Firenze). Unul dintre cele
mai frumoase orașe europene, în opinia mea. Nu doar când vine vorba de vizitat ci chiar
de trăit, zi de zi.
Un oraș istoric, înconjurat de dealuri, în care romantismul plutește în aer, fără să se fi
petrecut ceva, în mod deosebit.

l u ci t n a m o r
La fel ca în cazul Romei, Florența dă senzație de
muzeu deschis tuturor, fiecare străduță având o
însemnătate istorică și culturală.
Între anii 1059 - 1128, s-a construit Baptisterul San
Giovanni, unul dintre obiectivele sale, de referință.
Catedrala

Santa

Maria

del

Fiore,

Cupola

Brunelleschi, Piazz del Duomo, Palatul Strozzi,
Piazza della Repubblica, Piazza dela Signorina și
Palatul Vecchio sunt câteva dintre nenumăratele
obiective ale Florenței.
Iar pe lângă acestea, Florența este un oraș al
podurilor peste râu. Mai exact, peste Râul Arno.
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Sankt Petersburg
Rusia
Splendoarea arhitecturală a fostului Leningrad lasă multe guri căscate. Un oraș cu multe
construcții istorice și cu numeroase canale labirintice, Sankt Petersburg este una dintre
alegerile excelente pentru iubitorii de frumos, pentru îndrăgostiți și pentru toți cei care își
doresc mai mult decât o simplă plimbare.
Muzeul

Ermitaj,

Grădinile
Învierii,

Palatul

și

Peterhof,

Biserica

Bulevardul

Nevsky,

Muzeul de Stat Rus, Palatul de
vară

(Rastrelli)

sunt

printre

primele atracții turistice pe care
celebrul Sankt Petersburg le
oferă spre vizitat.
De asemenea, ține cont că Sankt
Petersburg are deschidere spre
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una dintre cele mai bogate piețe
de lux, din lume.

Ischia
Italia
Insula Ischia, cu cele 18 mile de plaje, golfuri şi golfuleţe care conturează peisaje superbe,
în “sălbăticia” lor ancestrală, este o destinaţie atât de frumoasă şi variată, încât poţi avea
aici toate tipurile de vacanţe: sejur la plajă, excursie de câteva zile, gen city break, circuite şi
drumeţii, croaziere şi nu în ultimul rând poţi avea un sejur terapeutic.
Plajele sunt predominant din nisip, destul de
largi. Golfurile din rocă şi pietre colorate sunt
locaţiile perfecte pentru iubitorii liniştii şi
naturii sălbatice.
Grădinile La Mortella (Forio – San Francesco),
Castelul Aragonez (Ischia Ponte), Turnul din
Guevara

(Cartaromana),

Biserica

din

Soccorso (Forio) sunt primele atracții cu care
vreau să te conving să mergi în Ischia!
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Parga
Grecia
Parga - acest oraș-stațiune din
partea de nord-vest a Greciei, pe
coasta Mării Ionice, este cunoscut
pentru frumusețea sa pitorească
şi pentru locurile sale autentice.
La prima vedere, peisajele de aici
sunt

similare

Santorini,

cu

cele

din

terasate,

dar

mai

colorate.
În Parga vei întâlni o Grecie diferită la această răscruce de civilizaţie, între lanţul muntos
Pindos şi Marea Ionică. Vârfuri de munte şi chei impresionante, lacuri, râuri şi plaje foarte
frumoase, completează ruinele antice şi zecile de castele medievale, mânăstirile, podurile
arcuite şi satele tradiţionale din piatră. Dealurile înverzite, stâncile impresionante şi apele
cristaline ale Mării Ionice contribuie cu siguranţă, la o experienţă cu adevărat de neuitat,
chiar din primele momente. Este o locaţie perfectă pentru cei care doresc să scape de
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rutină şi de ritmul vieţii cotidiene din marile oraşe.
De asemenea, această staţiune combină toate elementele extraordinare ale verii greceşti:
plaje cu nisip auriu, orizont albastru cu vederea splendidă la mare şi nu în ultimul rând,
atmosfera calmă şi relaxantă. Există, în Parga, plaje izolate şi mici golfuri, unde te poţi
bucura de linişte şi intimitate, precum şi plaje amenajate, care oferă toate facilităţile
moderne. Sporturi de apă şi aventuri submarine sunt disponibile pe aceste plaje
amenajate, cu baruri, taverne şi cafenele. În majoritatea cazurilor, hoteluri, vile şi
apartamente sunt situate în jurul plajelor superbe din zonă, care permit vizitatorilor să își
planifice vacanţa de vară perfectă şi să se bucure de viaţă la plajă.
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Aşadar, vei vedea că o vacanţă în Parga va fi un prilej de relaxare pentru tine și pentru
familia ta. Această relaxare nu va însemna doar deconectare de rutina zilnică, ci va fi o
ocazie de a descoperi un ritm așezat și de a explora natura, așa cum se arată ea în acest
colț al Greciei. Parga îți va oferi câte ceva din fiecare şi îți va da senzația de echilibru, din
toate punctele de vedere. O sesiune de plajă, bălăceală în apa Mării Ionice, o înghețată, o
plimbare pe străduțele orașului, o cină la o tavernă sau o croazieră în împrejurimi sunt
câteva dintre opțiunile foarte la îndemână. Le poți îmbina așa cum îți dorești, astfel încât
să te bucuri de o vacanță așa cum ți-o dorești.
Merită să încerci o vacanță în Parga!

Sorrento
Coata Amalfi, Italia
Coasta Amalfi este una dintre cele mai impresionante zone din Europa, datorită peisajelor
naturale absolut superbe şi localităţilor pline de istorie. Interesantă este şi ingeniozitatea
localnicilor care şi-au construit casele pe cornişele abrupte de pe coastă.
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Cel

mai

apropiat

oraş

este Sorrento, un oraş tipic
italienesc, plin de istorie, ce
constituie un punct excelent
de pornire în descoperirea
Coastei Amalfi. De asemenea,
Sorrento se află aproape de
aeroportul din Napoli, la care
poţi ajunge uşor, cu un zbor
direct din România.
Sunt sigură, oricum, că ai auzit
și că ai văzut deja, o mulțime
de

lucruri,

recomandări
Acest

loc

fotografii
despre

și

Amalfi.

extraordinar

nu

putea să lipsească nici din
selecția recomandărilor mele,
pentru cei dornici de o lună de
miere sau de un sejur cald, din
toate punctele de vedere.
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Bodrum
Turcia

Bodrum este o încântătoare destinație de vacanţă, de pe coasta turcească a Mării Egee, de
care se bucură orice turist, interesat să-i descopere misterele şi atracţiile. Este un loc de
vacanță foarte interesant şi complex, oferind totul: peisaje şi cadre naturale spectaculoase,
plaje frumoase (unele cu nisip, altele cu nisip şi pietriş), hoteluri din toate categoriile, de la
cele de tip boutique, până la resorturi de renume, restaurante și cluburi la modă, locaţii
pitoreşti, atracții istorice, locuri relaxante la malul mării, iar lista continuă!

l u ci t n a m o r
În plus, Marea Egee oferă oportunități ample de a explora apele, recifurile și peșterile, în
timp ce ruinele fascinante ale orașului antic Halikarnas te încântă cu istoria sa bogată și
farmecul magic. Şi tot Marea Egee îţi oferă posibilitatea să vizitezi, într-o croazieră, insulele
greceşti Rodos şi Kos, plecând din portul din Bodrum. Iar dacă vrei să guşti cu adevărat
destinaţia, îţi recomand ca după lăsarea serii să începi să bântui la pas prin oraş. Prin
bazarele cu de toate, pe la terase, restaurante şi apoi să te instalezi în club.
Hotelurile nu au grandoarea şi opulenţa celor din Antalya, însă oferă privelişti superbe, iar
destinaţia în sine este mult mai verde, mai colorată şi animată.
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Polinezia Franceză
Polinezia Franceză este una dintre cele mai exclusiviste destinaţii ale lumii. Probabil ai auzit
de celebra insula Bora Bora, „Perla Pacificului”, un vis de lună de miere, unde, de fapt,
exclusivitatea locului este oferită de spectacolul naturii. Odată ce vei ajunge în Polinezia
Franceză, vei vedea cu ochii tăi că ai ajuns în paradis. Pentru că lagunele de un albastru
turcoaz spectaculos, plajele interminabile cu nisip fin, alb-roz, grădinile de corali cu apă
limpede, valurile sticloase, pătrunse de kitesurferi cu experienţă, piscinele naturale,
resorturile cu bungalow-uri pe apă te vor convinge că ai ajuns în paradis.
În plus, Polinezia Franceză este
una

dintre

cele

mai

spectaculoase destinaţii ale lumii
pentru

oamenii

pasionaţi

de

scuba diving. Apele Pacificului din
Polinezia Franceză “ascund” o
floră

şi

faună

submarine,

extraordinar de bogate şi colorat
Dar dacă această locaţie spectaculoasă nu se încadrează în bugetul tău, nu te lăsa
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descurajat şi urmează-ţi visul de a vizita Polinezia Franceză pentru că vei găsi aici şi
locuinţe accesibile, administrate de familii şi care oferă o experiență mai apropiată de
cultura tradiţională.

Boracay
Filipine
Din experienţa comunicării mele cu turiştii, pot spune că Boracay este una dintre cele mai
căutate destinaţii exotice. La prima vedere, când cauţi poze şi impresii despre Boracay, te
gândeşti că este o destinaţie prea scumpă şi că totul rămâne un vis. Însă, te asigur că, dacă
te documentezi de la oamenii de specialitate şi rezervi cât mai din timp un sejur în
Boracay, vei reuşi să nu faci eforturi financiare exagerate.
Vreau să îţi povestesc, în câteva
cuvinte, cu ce te va surprinde în
Boracay:
Deşi este o insulă micuţă din
Filipine,

Boracay

oferă

o

diversitate extraordinară: de la
apă turcoaz cristalină, întinderi,
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aparent, nesfârșite de plaje cu nisip alb-pulbere ca de talc, posibilităţi de a face navigație,
sporturi nautice, suba diving, golf, până la hoteluri minunate, restaurante tradiţionale şi
festivaluri. Plus un mod de viață deosebit de intim şi autentic.
Şi evident, centrul acțiunii este aici pe plaja White Beach , o întindere de nisip de 4 km,
căptușită de la un capăt la celălalt, cu hoteluri, restaurante, baruri și magazine, centre de
scufundări. Oceanul este plin de bărci care oferă plimbări romantice. Şi după apusul de
soare perfect, muzica live prinde viaţă, iar dansatorii profesionişti îşi fac apariţia.

Maui
Hawaii
Inițial o insulă a triburilor cu
istorie misterioasă, Maui, a doua
ca

mărime

Hawaii,

a

din

devenit

arhipelagul
o

atracție

turistică extrem de populară,
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unde fiecare trist poate găsi ceva
pe gustul lui.
Fie că faci o excursie la vulcanul Haleakala, fie că te relaxezi în centrele Spa, cu o baie de
lapte de cocos sau cu masaje şi tratamente de înfumuseţare sau savurezi un cocktail pe
una dintre plajele curate din vestul Ka'anapali sau Wailea, Maui te va impresiona cu o
frumusețe naturală de neuitat.
La vest de Parcul Național Haleakala există o fermă de lavandă - Ali'i Kula; are 45 de tipuri
de plante de lavandă, multe dintre acestea înflorind tot timpul anului, ceea ce oferă
întotdeauna o priveliște uimitoare. Vizitează şi magazinul de suveniruri din lavandă și
participă la un tur ghidat sau la un picnic gastronomic, unde te vei bucura de un prânz cu
specific local. În centrul orașului Lahaina există un arbore denumit Maui Banyan, importat
în 1873 din India și de atunci s-a dezvoltat atât de mult, încât a format o mini pădure. Acest
copac impresionant are acum 12 trunchiuri majore și este un loc preferat de relaxare
pentru mulți turişti şi localnici.
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Lakshadweep Islands
India

Lakshadweep, grupul de 36 de insule din India este cunoscut pentru plajele sale exotice și
pentru peisajul verde luxuriant.
Numele Lakshadweep în Malayalam și
Sanscrită înseamnă „o sută de mii de
insule”. Toate insulele sunt situate la
220 până la 440 km de orașul de coastă
Kochi din Kerala, în Marea Arabiei. Doar
10

din

aceste

insule

sunt

locuite. Însă peisajele naturale, plajele
cu nisip, abundența florei şi faunei, și
prezenţa unui stil de viață relaxat,
sporesc

mistica

arhipelagului

Lakshadweep.
https://www.thebetterindia.com/

l u ci t n a m o r

Con Dao
Vietnam
https://topasiantravel.com/

Insulele Con Dao, cunoscute și sub
denumirea de Parcul Național Con Dao,
sunt un arhipelag din 16 insule, în cea
mai mare parte nelocuite, chiar în largul
coastei de sud a Vietnamului.
Toate

aceste

insule

au

în

comun

frumuseţea şi intimitatea plajelor cu
nisip alb, umbrite de copaci pereni.
Insulele Con Dao sunt destinaţia ideală pentru iubitorii de vacanţe în locaţii izolate, departe
de civilizaţia modernă. Iar pentru cei care vor să experimenteze câte ceva din frumuseţea
cadrului natural, le spun că aici sunt numeroase trasee pentru drumeții și o gamă largă de
activități în aer liber.
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Portofino
Italia

Portofino este una dintre cele mai idilice destinații de pe Riviera Italiană. Iar mie imi place
să o recomand, în special, ca destinaţie honeymoon, pentru că are toate “ingredientele”
necesare unei vacanţe romantice: atmosferă relaxantă şi pitorească, priveliște de tablou,
natură în abundenţă şi hoteluri localizate inedit, pe coline.
Iar

aerul

este

încântător

în

Portofino: curat şi parfumat de
flori,

pini,

măslini

şi

bucătărie

italienească. Aici, în satul pescăresc
din Portofino, oamenii încă trăiesc
în firescul ritm al naturii şi asta încă
se păstrează. Şi cum dragostea se
petrece la fel, într-un fel firesc,
întâmplător şi pur, Portofino este
un cadru de poveste pentru a o
celebra, fără doar şi poate.

l u ci t n a m o r

Peter Island
Insulele Virgine Britanice
Este o insulă privată de 720 de hectare situată în Insulele Virgine Britanice. La câteva mii de
ani după ce erupțiile vulcanice uriașe au format Insulele Virgine, Insula Peter a devenit
insula celor bogați şi faimoși, de la Christopher Columb și Sir Francis Drake la piratul
Blackbeard și diverși alţi proprietari olandezi, germani și spanioli.
Dincolo de faptul că te vei simţi departe
de tot ce înseamnă rutină, pe acestă
insulă vei putea face numeroase activităţi,
precum
snorkeling,

plimbări
scuba,

cu

ambarcaţiuni,

drumeții,

poţi

lua

cursuri de yoga, baschet sau tenis, zi sau
noapte. Poţi face o plimbare cu caiacul, să
admiri recifurile de corali sau, pur şi
simplu, poţi să nu faci nimic altceva, doar
să te relaxezi pe plajele paradisiace şi să
te simţi răsfăţat precum faimoşii zonei.
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ADEPTUL
RELAXĂRII
TOTALE
Când te gândești la vacanță, primele lucruri care îți vin în minte sunt:
plajă, șezlong, soare, apa mării – caldă, de preferat, servicii spa &
wellness, un cocktail și – bineînțeles – mâncare bună.
Ah, da! Și fără telefoane.
Nici mai multe și nici mai puține. Asta îți dorești și punct.
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Poate că tot anul ai fost pus pe alergătură. În interes de serviciu deja ai călătorit destul și
descoperirea unor noi locuri nu mai prezintă atât de mult interes. Numai când te gândești
la drumuri, proceduri, bagaje, escale, check-in-uri și check-out-uri ți se taie cheful. Pur și
simplu, o vacanță în care să o iei la pas, în care să schimbi autobuze, linii de metrou sau în
care să vizitezi 3 localități în 3 zile, te-ar aduce înapoi, acasă, mai obosit decât ai plecat.
Pentru tine, ideea de vacanță potrivită înseamnă relaxare. Înseamnă odihnă, într-un loc în
care să te deconectezi de stresul cotidian, de întrebări, telefoane, mail-uri. Te simți ca după
Olimpiadă. Stors de energie, într-o scădere de formă, iar corpul și mintea îți cer odihnă. Îți
dorești să dormi mai mult, să nu ai oră de trezire, visezi la un somn de după masă și să nu
auzi de program.
Din partea ta, fiecare poate să facă ce vrea, să își organizeze propriul program, dar să nu te
includă și pe tine. Le transmiți că te vor găsi fie la plajă, fie la terasa hotelului, savurând o
băutură și un snack.
De regulă, nu te implici prea tare în organizarea vacanței perfecte. Ești de părere că nu îți
trebuiesc prea multe pentru a-ți atinge țelul. Tot ce ai nevoie este o plajă privată cu nisip,
departe de aglomerație, un șezlong, o terasă cu băuturi bune și cu servire atentă, o cameră
spațioasă și un centru spa generos. Nu ai neapărată nevoie de 7 restaurante à la carte.
Preferi unul-două, dar foarte bune. În rest, îți dorești ca familia sau prietenii cu care
călătorești să se poată simți și ei bine. Și să petreacă timpul așa cum își doresc.
După trei – patru zile de relaxare, accepți, totuși invitația de a face o plimbare de o
jumătate de oră, în apropiere. O înghețată bună cu caramel sau câteva suveniruri pentru
întoarcere îți vor prelungi încă puțin promenada. Dar îți vor aduce plăcere și vei reveni la
hotel dornic să îți reiei programul de voie.
Apreciezi lucrurile făcute cum trebuie. Nu te dai în vânt după detalii estetice sau de ordin
artistic, dar ești dispus să lași un bacșiș generos dacă ești tratat bine. Dacă vita e gătită
medium rare, așa cum îți place ție, dacă ospătarul este atent cu tine și îți recomandă un vin
bun sau dacă sesiunile de masaj îți oferă starea de bine dorită.
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Aspecte pozitive

Ești adeptul alegerilor echilibrate. Nu vrei să despici firul în patru nici atunci când vine
vorba de configurarea vacanței. Dar nici nu vrei doar să ai unde pleca de acasă. Dacă
locul vizat îți va îndeplini condițiile principale de a merge în vacanță, nu vei sta prea mult
pe gânduri;
De cele mai multe ori, ții cont și de opțiunile celor cu care călătorești. Îți dorești ca și
aceștia să se poată simți bine, fără îndoială. Singura condiție rămâne să nu te includă,
cu forța, în programul lor, în cazul în care își propun vizite, plimbări, excursii sau
activități de distracție. Te vei alătura lor, în măsura în care vei simți că și tu îți dorești;
Aștepți ca ceilalți să îți respecte modul de petrecere a timpului, în vacanță. Iar la rândul
tău, oferi același lucru, ceilalți benficiind de libertatea de a-și organiza programul;
De regulă, te împrietenești repede cu personalul hotelier. Personalul de la recepție va fi
bucuros să îți răspundă la întrebări și să te ajute, iar chelnerii de pe plajă vor cunoaște,
din prima zi ce preferințe ai. Inclusiv cei care te însoțesc în vacanță, vor beneficia după
urma relațiilor tale;
Nu ești genul care să aibă plângeri, mai degrabă preferi să îți faci cunoscute așteptările,
iar ceilalți vor veni spre tine, cu interes;
Nu încape îndoială că te vei întoarce, odihnit, acasă.
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Aspecte la care trebuie să fii atent

Asigură-te că cei alături de care mergi în vacanță, cunosc, de la bun început, dorința ta
de relaxare și de odihnă;
Comunicați suficient, înainte de rezervare, despre ce vă doriți fiecare. Mai ales dacă
mergeți în vacanță, în familie. Cei mici au alte preferințe și așteptări de la vacanță așa că
asigurați-vă că alegeți varianta potrivită pentru toți;
Încearcă să îți îndrepți atenția suficient spre companionii de vacanță. Arată-le că și
prezența lor contează, făcându-ți timp și pentru ei;
Îți recomand să te orientezi la destinații de plajă, munte sau agroturistice. Odihna este
în armonie cu natura. Lasă city-break-urile pentru alte ocazii;
Diversifică-ți modalitățile de relaxare. Nu ar strica deloc să te bucuri de o varietate mai
mare de tratamente speciale, terapii sau programe de divertisment. Din moment ce
tânjești după odihnă și relaxare, merită să acorzi mai multă atenție în această direcție;
Include în programul tău și anumite activități plăcute, care nu necesită un efort
deosebit. O croazieră de câteva ore poate fi un exemplu.
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Destinații recomandate turistului
dornic de relaxare totală

Maldive
Arhipelagul emblematic al insulelor cu nisip alb, spălat de apele albastre cristaline ale
Oceanului Indian, Maldive își păstrează cu fermitate reputația de refugiu de vacanță
relaxantă pentru turiștii din întreaga lume. Cunoscută ca fiind în primul rând o destinație
superbă pentru luna de miere, insulele Maldive sunt pregătite oricând să îţi ofere cele mai
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romantice momente.

Plajele intime şi relaxante din Maldive, alături de resorturile cu bungalowuri, localizate
chiar pe apele Oceanului Indian, sunt cele mai importante aspecte pe care Maldive le oferă
celor dornici de relaxare în vacanţă.
Iar dacă îţi doreşti ca vacanţa ta în Maldive să fie cât mai specială, îţi recomand să
experimentezi şi câteva din atracţiile locale:

Plimbare cu hidroavionul
Unul dintre cele mai bune moduri de a înțelege cât de uimitoare sunt insulele Maldive este
o plimbare cu hidroavionul, admirând de sus, priveliştile superbe.
Hidroavioanele sunt utilizate în mod obișnuit ca mijloc de transport local și oferă unghiul
perfect pentru fotografiile memorabile ale emblematicului arhipelag și ale plajelor sale
albe interminabile.
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Scuba diving
Apele albastru-cristaline care înconjoară insulele Maldive adăpostesc extraordinare vieți
sălbatice marine și peisaje subacvatice dominate de grădini vibrante de corali, recifuri și
peșteri. Este cunoscut la nivel mondial faptul că Maldive deţine unele dintre cele mai
frumoase şi variate locuri pentru scufundări. Nenumărate centre de scufundare,
răspândite prin toate aceste insule, oferă instructaj şi echipamente necesare. Instructorii
calificați urmează scafandrii la fiecare pas, pentru a asigura o experiență sigură și
extraordinară.

Golf
Cunoscători și începători laolaltă, se vor bucura foarte mult să se implice în sportul nobil al
golfului la unul dintre numeroasele terenuri de golf din Maldive. Mai multe complexuri
hoteliere oferă oaspeților acces și facilități la terenurile de golf, situate în locații pitorești
pline de palmieri.
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Ubud
Bali

Provincia Ubud din insula Bali, Indonezia e musai să o vizitezi pentru a putea descoperi, cu
adevărat, cultura şi obiceiurile balineze. Situată în pădurile de orez şi pe râpe abrupte,
Ubud a devenit un centru din cultură şi artă şi a ajutat foarte mult la dezvoltarea turistică
locală.
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http://www.baliubudtour.com/

Ubud este cunoscut și datorită faptului că aici se desfăşoară cele mai avansate şi complexe
cursuri de yoga din lume şi este locul unde se află o mulțime de școli primare de yoga, cu
instructori dedicaţi şi spirituali. Yoga Barn este unul dintre cele mai populare centre de
yoga din Bali, oferind cursuri atât pentru începători, cât și pentru yoghini mai avansați.
Aşadar, vino în Ubud pentru relaxare, pentru întinerire, pentru redescoperirea ta
interioară și pentru a avea parte de ceea ce poate fi magic viața ta.
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Zermatt
Elveția
Când

spui

Zermatt,

te

gândeşti probabil la pârtiile
impresionante de schi, la
zăpadă, iarnă, telecabină,
aglomeraţie.

Dar cred că te-ar suprinde atât de plăcut să descoperi „sufletul” acestui loc şi ceea ce vrea
să transmită această superbă destinaţie montană, dincolo de invitaţia la schi.
Pentru cei care nu schiază, dar sunt iubitori de natură, atracţiile turistice din Zermatt sunt
foarte interesante: poţi face drumeţii montane cu telecabina, până în vârfurile munţilor
veşnic în zăpadă, plimbări prin oraşul de munte Zermatt, care te introduce într-o
atmosferă de poveste sau pur şi simplu, te poţi relaxa în centrele Spa ale hotelurilor cu
pretenţii pe care, cu siguranţă, le vei găsi în Zermatt. Poţi veni în Zermatt în orice perioadă
a anului, pentru că invitaţia la drumeţii şi relaxare este deschisă oricând, aici.
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Palawan
Fillipine
Nimic

nu

definește

Palawan mai mult decât
apa cristalină din jurul
său. Deşi are un peisaj
marin similar cu oricare

https://www.remotelands.com/

din Asia de Sud-Est și
faună sălbatică terestră
și acvatică, Palawan se
deosebeşte prin faptul
că este cea mai intimă
regiune a Filipinelor şi
cea mai puţin populată,
desigur.

Este evident că Palawan este o destinaţie perfectă pentru
cei dornici de intimitate, pentru cei care vor să fie departe
de turismul de masă şi să simtă, pur şi simplu, glasul naturii
filipineze. În ciuda faptului că în ultimii ani Palawan a
devenit o destinaţie atât de dragă celor dornici de relaxare,
totuşi mulţimea de turiști din Thailanda nu a ajuns încă aici,
iar interiorul amazonian al insulei Palawan, rămâne, în
continuare, pur.

e l a t o t ii r ă x a l e r l u t p e d a
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Antalya
Turcia

Văzută pur și simplu ca poartă de acces la
Riviera

Turcească,

Antalya

este

un

mix

armonios de metropolă modernă cu oraș antic
şi vacanță la plajă
Situată chiar pe Golful Antalya (Antalya Körfezi),
la poalele munţilor Taurus, metropola de pe
coasta mediteraneană de vest a Turciei, este
atât de frumoasă, clasică, dar şi modernă, încât
orice vacanţă petrecută aici este memorabilă.
Antalya a devenit un refugiu de vară pentru
mulţi turişti în căutarea naturii, culturii şi
istoriei. Totodată, o vacanță în Antalya este
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renumită și foarte îndrăgită pentru resorturile
all inclusive, care răspund la toate aspectele
legate de o vacanţă reuşită. Iar nivelul excelent
al ospitalităţii, pe care majoritatea hotelierilor
turci îl respectă, este desigur, motivul principal
pentru care turiştii, revin, an de an, aici.

Şi eu îndrăgesc foarte mult Antalya, nu doar ca destinaţie de vară sau pentru momentele şi
experienţele inedite trăite aici, ci mai ales datorită ospitalităţii de care turcii dau dovadă (de
la ospătari şi recepţioneri până la managerii hotelurilor şi directorii agenţiilor touroperatoare). Eu am învăţat de la aceşti oameni că ospitalitatea nativă, atenţia desăvârşită
pentru turişti, naturaleţea, un zâmbet sincer, o vorbă frumoasă, primează în faţa oricărei
strategii de promovare.

Cele mai importante motive de a alege Antalya sunt următoarele:
Clima este excelentă și perfectă pentru un sezon de plajă. Vara, în plin sezon,
temperaturile nu urcă mai sus de 35 de grade celsius dar nici mai jos de 23 de grade
celsius.

Precipitațiile

sunt

scăzute

ca

și

frecvență

și

cantitatea

lor,

de

asemenea. Plajele sunt cu nisip fin și private, în cele mai multe cazuri, întrucât resorturile
pe care ți le propun oferă acest comfort turiștilor.
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Regimul de masă (ultra) all inclusive pe care îl recomand tuturor celor care merg în
vacanță cu familia și cu copiii îndeosebi, pentru că diversitatea preparatelor și calitatea lor
te vor scuti de grija meselor și alegerii preparatelor pentru cei mici, cum se întâmplă
adesea, în cazul restaurantelor a la carte. Totul este mai mult decât la îndemână. Ba chiar
grija ta va fi să ai – cât de cât – grijă la siluetă, la întoarcere.
Ospitalitatea turcească și calitatea turismului: un motiv foarte întemeiat să alegi o
vacanță în Antalya. Mai exact, mă refer la atenția cu care ești tratat, de când ajungi la hotel.
Probabil, ți s-a întâmplat sau sigur ai auzit de acele situații când, în vacanțe, turiștii au
întâmpinat cine știe ce disconfort și nu prea au fost băgați în seamă cum ar fi trebuit. Acest
lucru nu se întâmplă niciodată în Antalya, mai ales la resorturile pe care eu le recomand și
unde relațiile cu partenerii sunt solide și de încredere deplină.
Facilitățile resorturilor din Antalya reprezintă un alt motiv pentru care atâția turiști din
întreaga lume aleg să vină în vacanță aici. Centrele spa foarte bine dotate, cu masaje, băi
turcești (hammam), hidroterapie, parcurile acvatice super-distractive, sporturile acvatice
precum rafting sau parasailing sau posibilitatea de jocuri în cadrul resortului, precum tenis
de câmp, volei, fotbal sau aqua gym.
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Serviciile dedicate copiilor (kids friendly clubs) sunt foarte importante atunci când
mergi și cu copiii, în vacanță. Există numeroase hoteluri care mizează pe atenția dedicată
copiilor, prin staff specializat, cluburi și activități gândite special ca cei mici să se poată
simți în siguranță, să învețe distrându-se, prin diferite jocuri. Pot învăța cum să gătească
sau cum să aibă grijă de grădină, intrând în rolul unor meserii. Acest aspect este foarte
mulțumitor atât pentru copii, cât și pentru părinți. Pentru că poți avea câteva ore pe zi de
liniște, știind că cei mici își fac noi prieteni și sunt în grija unor persoane atente la nevoile
lor.
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Sharm El Sheikh
Egipt
Poate vei fi suprins/ă de faptul că Sharm El Sheikh, o
destinație care este plină de diversitate, să fie pusă
pe lista recomandărilor pentru cei dornici de
relaxare.
Sigur că și cei care își doresc felurite activități precum
scuba diving sau excursii în deșert pot alege cu mare
succes Sharm. Dar Sharm El Sheikh a devenit o
destinație all inclusive de mare succes pentru cei
dornici de relaxare. Dacă tu vei vrea să îți diversifici
sejurul însă, te vei putea bucura din plin și de această
posibilitate.
Înconjurat de o mare cristalină și albastră, deşi poartă denumirea de Marea Roşie, precum
și de un peisaj deșertic impresionant, Sharm El Sheikh s-a transformat într-una dintre cele
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mai populare destinații de vacanță all inclusive din Egipt. Vino aici să te relaxezi într-una
din numeroasele stațiuni turistice bine dezvoltate sau să te scufunzi în recifurile unice de
corali ale zonei.
Dar „Sharm” este mult mai mult decât un oraș
turistic. Este, de asemenea, un loc ideal pentru a
descoperi cultura egipteană reală și pentru a
călători în siturile istorice din împrejurimi, cum ar fi
renumitul Munte Sinai.
În opinia mea, Sharm El Sheikh este una dintre
destinațiile de top din lume. Indiferent câte locuri ai
vizitat, indiferent din ce colț al lumii vii și indiferent
ce așteptări ai de la vacanțe, în general, Sharm El
Sheikh este locul care te va uimi.
Este o destinație foarte bogată și complexă din
punct de vedere turistic. Aici, există servicii de cea
mai înaltă calitate, niște peisaje impresionante și vei
putea încerca o mulțime de activități distractive și
de explorare, în timpul sejurului tău.
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Cavtat
Croația

Croația este o țară superbă, unde natura se exprimă la potențial maxim, fiind pusă în
valoare de infrastructura turistică locală. Hotelurile sunt cocoțate pe stâncile din
apropierea plajelor și dau senzația că îmbracă relieful spectaculos. Restaurantele și
terasele sunt amplasate astfel încât să ofere acces la unghiul perfect spre admirarea
naturii iar croaziere și activități acvatice poți găsi la tot pasul.
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Cavtat este un colț de rai. Aici, eleganța și liniștea plutesc în aer. La fel cum Adriatica
plutește lin în adierea vântului. Fără valuri, fără zgomot, ci cu un calm deplin. Un vin roze, o
persoană caldă alături și o carte bună sunt tot ce îți trebuie să ai cu tine.
În rest, Cavtat îți oferă cadrul ideal
pentru o vacanță splendidă. Poate
că ai auzit deja despre Croația cât
este de frumoasă. Și poate că de
ceva vreme te tot gândești cum ar
arăta o vacanță în această frumoasa
țară,

întinsă

de-a

lungul

Mării

Adriatice. Dar puțini au auzit de
Cavtat.

O

stațiune

exclusivistă,

aflată la 18 km – sud de Dubrovnik.
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Provența (Provence)
Franța

Probabil nu te gândeai să alegi Provence pentru vacanţa ta de relaxare. Însă, crede-mă, va
fi o experienţă deosebită să vii aici, într-una din cele mai frumoase zone pitoreşti ale
Franţei şi să te aşezi pe o pătură, la picnic, în câmpurile de lavandă, sub cerul liber, să simţi
aromele ierburilor locale (celebrele ierburi de Provence), iar apoi să guşti o plăcintă “a la
Provence” cu legume, suc de roşii şi evident, ierburi aromatice, alături de un pahar de vin
rafinat.
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Laguna Albastră (Blue Lagoon)
Islanda

Acasă la una dintre cele 25 de minuni ale lumii, Blue Lagoon (Laguna Albastră) din Islanda
este locul în care puterile apei de mare geotermale oferă tratamente Spa extraordinare.
Apa geotermală are o serie de minerale cu
efecte relaxante, dar şi energizante asupra
întregului corp, stimulează circulaţia sângelui şi
hidratează pielea.Iar algele unice, „brevetate”
de Laguna Albastră sunt extraordinar de
benefice pielii şi tenului.
Indiferent că eşti femeie sau bărbat, merită să
încerci o cură de tratamente cu produse bazate
pe aceste alge. Evident, toate aceste produse le
poţi cumpăra din magazinele şi centrele de
specialitate, de la care e bine să ceri consiliere
înainte de a beneficia de tratamente.
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Tulum
Mexic

Tulum este destinaţia mexicană
care

te

datorită

îndeamnă
uneia

la

dintre

relaxare,
cele

mai

frumoase atracţii ale sale, si anume
plaja Paradise Beach, de pe coasta
Insulelor Caraibe.

Plaja Paradise Beach este o întindere izolată, relaxantă, cu nisip alb, palmieri falnici
(atât de falnici, încât majoritatea hotelurilor nu au nevoie de umbrele pe plajă), ape
cristaline, hoteluri cu servicii Spa, care îţi răsfaţă toate simţurile.

e l a t o t ii r ă x a l e r l u t p e d a
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AVENTURIERUL
Vacanța ta este numai a ta și vrei ca fiecare moment să fie trăit
cu intensitate. Gașca ta de prieteni este și ea, pregătită, pentru o
nouă aventură, distracție din plin, nopți pierdute (sau mai
degrabă câștigate).
Senzația de libertate este tot ceea ce cauți. Un refresh al
tonusului, al bunei dispoziții și încă o serie memorabilă de
peripeții, alături de prietenii tăi.
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Petreceri private, concerte pe plajă, mixurile dj-ilor favoriți, șampanie și cocktailuri, outfituri îndrăznețe. Toate acestea sunt incluse în povestea vacanței tale perfecte. Plus, evident,
prieteniile inevitabile care răsar odată cu apusul soarelui.
Bugetul are și el influență asupra desfășurării întregii acțiuni. Căci, până la urmă, una este
să-ți scoți prietenii la o petrecere undeva, într-o mică stațiune grecească și alta este să vă
aflați pe faimoasa Paradise Beach din Mykonos, la o sesiune cu Armin Van Buuren, Tiesto,
Bob Sinclair sau Martin Garrix. Asta ca să rămânem, totuși, pe meleaguri apropiate dar –
iată – și foarte ofertante.
Paradise Beach Club Mykonos
http://www.paradiseclubmykonos.com/

Cât despre ospitalitate, cine nu și-ar dori un jacuzzi numai al său, o piscină privată sau
servicii „Privillege” ? Căci, până la urmă, altfel îți începi ziua cu un late breakfast savuros, ori
stând la povești, la telefon, în jacuzzi-ul cu vedere spre largul mării sau al oceanului. Așa că,
invariabil, ne întoarcem la buget, că doar luxul costă, nu-i așa?
Partea bună e că nu am auzit până acum client nemulțumit, plătind niște bani buni pe
servicii de top. Mai mult decât atât, cei mai mulți dintre ei, nu se aflau, nici pe departe, la
primele „abateri”. Având, la activ, suficiente destinații spectaculoase și hoteluri de marcă
bifate, astfel încât să își poată da cu părerile într-un mod cât se poate de avizat, aș spune.
Dar asta nu înseamnă că aventurierul trebuie, musai, să fie și milionar. Ar fi o lume prea
anostă, totuși. Și uite așa descoperim cum creativitatea nu doar că ne poate aduce
economii, ci ne poate umple sufletul de bucurie și corpul de adrenalină.
Rafting, scuba diving, kiteboarding, windsurfing sunt primele exemple care îmi vin în minte
când mă gândesc la activitățile cu care nu vei da greș. Plus că, nu uita, eu îți împărtășesc și
din experiențele clienților. Fără să pot, ce-i drept, să îți transmit cu fidelitate, entuziasmul
poveștilor acestora. Ar trebui să-i auzi!
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Mulți dintre voi, iubiți, de asemenea, tot ce ar putea furniza adrenalină, la pachet cu
satisfacerea curiozității. De la roller coaster-e, cățărări, expediții montane sau de
supraviețuire în deșert, înot alături de balene sau rechini, expediții la Polul Nord până la
tururi culturale în Somalia, Kenya sau Etiopia. Dar despre recomandări inedite, discutăm,
puțin mai târziu.

Aspecte pozitive

Aventurierul este omul acțiunii. Verbul caracteristic este „a face”. Cu siguranță te-ai
nimerit, până acum, măcar pentru o zi, alături de cineva de acest fel. Senzația pe care ția transmis-o este cumva, că nu poate sta locului mai mult de o oră - două. Altfel, în
accepțiunea sa, totul riscă să arate ca un fiasco. Prin acest fel al său de a fi, își crează
oportunități de descoperi locuri și de a cunoaște oameni;
Timpul este printre cele mai importante resurse pentru tine. Nu îți vei pierde și nici nu
vei pierde vremea celorlalți. Dacă vă veți găsi, împreună de aceeași parte a mesei, veți
petrece momente memorabile. Dacă nu, vei considera că cel mai bine ar fi ca fiecare să
facă ce consideră;

94

Ești receptiv la aproape tot ce este nou și desigur, incitant. Transmiți curaj celor din jur.
Uneori – prea mult!
Ești flexibil, în cele mai multe situații. Dacă veți găsi ceva atractiv la 200 km distanță și
concluzionați că merită, vei fi primul care va închiria o mașină pentru a porni la drum;
Ești printre cei care, inevitabil, câștigă atât experiențe într-ale călătoriilor, cât și
experiență de viață. Competențele tale sunt mereu antrenate prin faptul că ești prezent
acolo unde se întâmplă ceva nou. Știi să cauți, să negociezi, să găsești oportunități și
soluții. Simplul fapt că ai mai încercat de nenumărate ori astfel de lucruri, te face să
acumuleze experiență de viață, nu doar de călătorit;
Poți oferi numeroase opinii și recomandări. Experiențele – remember?

Aspecte la care trebuie să fii atent

Nu te lăsa mânat de impuls. Încearcă să îți antrenezi răbdarea. Euforia de a încerca
lucuri noi te poate face să scoți prea repede sau prea mulți bani din buzunar;
Nu ești tocmai genul reținut. Mai ales, când este vorba de ceva interesant pentru tine. Îți
place să treci la acțiune, fără să eziți. Vrei acum! Încearcă să privești puțin în jur. Acordăle atenție celorlalți. Te poți trezi că ești singurul din gașca ta care tocmai a rezervat o
sesiune de rafting. N-ar fi nimic greșit în asta dacă nu le-ai da senzația că ei, opțiunile
sau programul lor nu contează;
Optează pentru alegerile care chiar crezi că îți aduc ceva bun. Nu tot ce-i nou merită,
neapărat;
Învață să petreci timp cu tine însuți. Poți descoperi o mare plăcere în asta. Să te bucuri
de liniște, de peisaje, fără să se întâmple, în mod obligatoriu, nimic spectaculos. Poți
descoperi o latură foarte frumoasă a experienței de călătorie, în acest fel. Poți fi
surprins să descoperi că ți se potrivește foarte bine;
Redefinește-ți, periodic, noțiunile de aventură și de distracție. Astfel, vei putea descoperi
mai multe zone care gravitează în jurul acestor două cuvinte cheie.
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Destinații recomandate
aventurierului

Annapurna
Nepal

Regiunea legendară Annapurna este cea mai diversă și populară zonă de trekking
(călătorie aventuroasă și lungă) din Nepal. De la Circuitul Annapurna de trei săptămâni,
care se întinde în regiunea istorică Mustang până la scurte drumeţii de trei zile, există aici
un loc potrivit pentru toţi cei pasionaţi de aventură montană.

l u r ei r u t n e v a

Regiunea legendară Annapurna este cea mai
diversă și populară zonă de trekking (călătorie
aventuroasă și lungă) din Nepal. De la Circuitul
Annapurna de trei săptămâni, care se întinde în
regiunea istorică Mustang până la scurte
drumeţii de trei zile, există aici un loc potrivit
pentru toţi cei pasionaţi de aventură montană.
După cum sugerează și numele, piesa centrală
a acestei zone a Nepalului este gama de munți
care include Annapurna, primul dintre vârfurile
de 8.000 m care au fost escaladate aici. În
această regiune este inclus și încă un gigant de
8.000

m,

Dhaulagiri,

situat

la

vest

de

Annapurna.
Între acești doi munți se află valea râului Kali-Gandaki, cel mai adânc defileu din lume.
Călătorii se întâlnesc cu localnicii din Thakali, ai acestei regiuni. Sunt cunoscuți pentru
faptul că sunt buni gospodari, iar preparatele lor culinare făcute în casă sunt apreciate atât
de turiști, cât și de nepaliști, în general.
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Koh Rong Samloem
Cambodgia

Această insulă micuţă din Cambodgia,
de aproximativ 9 km lungime, 4 km
lățime

și

1

km

lățime,

nu

este

dezvoltată mai deloc şi nici nu este
atinsă de turismul de masă, ceea ce
face ca frumusețea sa autentică să fie
principala sa atracţie.
Pe

lângă

activitățile

standard

ale

oricărei insule, scufundări și snorkeling,
cele mai importante atracţii din Koh
Rong Samloem sunt plajele exotice și
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peisajele pitoreşti care te deconectează
https://www.travelontoast.de/

de la „viața reală”.

Aşadar, insula Koh Rong Samloem este o destinaţie ideală pentru turiştii care apreciază
intimitatea locului şi cărora le plac vacanţele în destinaţii lipsite de civilizaţie.

Phuket
Thailanda

În Phuket nu te plictisești. De la Khao
Rang, vârful de pe care se vede orașul can palmă, la Muzeul Iluziilor Optice, unde
lumea merge ca să își facă fotografii în
mijlocul desenelor 3D, ai ce face de
dimineața până seara. Tribhum, un parc
de aventuri 3D, poate fi o experiență
fascinantă pentru cei care merg cu copiii,
iar în weekend merită să dai o raită prin
târgul de pe strada pietonală Lard Yai,
unde stalurile de mâncare și suveniruri o
să te rețină ore bune.
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Iată ce poţi vizita în Phuket:
Parcul elefanţilor
Dacă îți plac elefanții, aici îi poți vedea în mediul lor cel mai confortabil, fără spectacole,
fără dresaj, fără orice zorzoane și potențiale abuzuri. Parcul e, de fapt, un sanctuar în care
elefanții umblă liberi, iar turiștii se pot apropia de cei mai docili, îi pot spăla, hrăni sau
mângâia, o experiență inedită și de neuitat;
Fabrica de perle
Există femei cărora nu le plac perlele? Poate că da; dar chiar și pentru ele, o vizită la
”ferma” de perle ar fi o excursie interesantă, măcar pentru a vedea cum se cresc stridiile
care produc aceste bijuterii fascinante. Poți vedea drumul perlelor din apă în magazin – și,
evident, poți cumpăra câteva suveniruri fabuloase;
Insula Phi PhiE
Una dintre cele mai impresionante locații, unde se ajunge prin o excursie de o zi. De fapt, e
un grup de insulițe, unele dintre ele nelocuite; aici găsești natura maiestuoasă și imaginile
care te-au impresionat pe internet sau în filme (aici, în golful Maya, s-a filmat The Beach,
iar popularitatea plajei a dus la un exces de turiști și închiderea temporară a locației). Nu
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rata drumul – o să ai amintiri pentru tot restul vieții!
Parcul Fantasea
Un parc de distracții complet neobișnuit, cu atmosferă foarte colorată, Fantasea e
construit ca un orășel magic, în care te poți plimba, poți asista la spectacole cu elefanți sau
poți face cumpărături pe străduțele care imită cele mai exotice experiențe de shopping
thailandeze.
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Punta Cana
Republica Dominicană

Republica Dominicană deține 1600 de
kilometri de coastă și peste 400 de
kilometri de plaje superbe. Și pot să îți
spun că este așa cum ai văzut în poze. Ba
mai ceva! Apele sunt turcoaz iar nisipul
este

fiiiiin.

În

zonele

turistice

din

Republica Dominicană vei avea parte de
multă relaxare, aventură și – de fapt –
cam tot ce ți-ai putea dori. Vreau să-ți
mai spun că aici a luat naștere bachata,
unul dintre cele mai senzuale ritmuri de
dans, de care sigur, sigur, ai auzit. Cât
despre

preparatele

culinare

din

Republica Dominicană, vei vedea că
satisfac gusturi dintre cele mai variate și
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chiar pretențioase, în măsura în care
alegi un resort de top.
Atmosfera locală din Punta Cana îmi aminteşte cu entuziasm de oamenii atât de veseli şi
primitori, cu vieţile lor simple şi cu spiritul de a trăi fiecare moment, într-un ritm propriu.
De fapt, acesta mi s-a părut un aspect atât de atrăgător în Punta Cana, iar vibraţia
oamenilor de aici „m-a furat” uşor. Ei cântă şi dansează peste tot, pe plajă, prin hoteluri,
făcând curăţenie (n-ai crede asta până nu îi auzi cu ce patos cântă, cu mătura în mână!),
sau în cluburile locale cu muzică latino.
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Cancun & Riviera Maya
Mexic
Când vrei să evadezi departe de cotidian, să te răsfeți în alt aer și altă cultură, să te simți
liber, să ai parte de petreceri de senzaţie pe plaje paradisiace, să mănânci excelent și să ai
toate beneficiile unei experiențe de lux fără prețuri exorbitante, staţiunile turistice din
Mexic sunt probabil, cele mai spectaculoase locuri din lume.
Pentru răsfăț absolut, optează pentru
două staţiuni de renume: Riviera Maya
şi Cancun, cu plajele lor impresionante,
perfecte pentru iubitorii de mare, soare
şi

relaxare.

Și

spre

deosebire

de

destinațiile europene, Cancun şi Riviera
Maya sunt staţiuni turistice active pe tot
parcursul anului.
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Principalele atracţii:

Riviera Maya
Poarta spre lumea maya: vei descoperi ruinele mayaşilor de la marginea Mării
Caraibelor;
Plajele cu nisip alb, fin;
Bucătăria locală şi faimoasa tequila
Turul coralilor: poţi admira frumuseţea recifurilor de corali, a doua ca mărime din lume
„Xcaret pe timp de noapte” – spectacol în parcul ecoarheologic, Xcaret Plus
Cel mai mare acvariu natural din lume – Xel-Ha

Cancun
Orașul mayaș Chichen Itza
înoată în xenotes, piscine naturale formate în calcar;
Muzeul subacvatic MUSA
Isla Mujeres cu Playa Norte, una dintre cele mai frumoase plaje din lume
Mercado 28
Ciudad Cancun, zona hotelurilor, magică noaptea
Playa Delfines, Tortuga sau Forum
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Mykonos
Grecia
E una dintre cele mai frumoase şi dinamice
destinaţii pe care ţi le poţi imagina. Dincolo
de confortul hotelurilor şi de frumuseţea
locurilor

în

sine,

Mykonos

oferă

ceva

spectaculos de făcut în fiecare zi, sau mai
bine zis, la orice oră din zi şi din noapte.
Probabil că ai auzit că Mykonos este o
destinație exclusivistă. Într-un fel, e adevărat:
e ceva mai scumpă decât restul insulelor
grecești, dar un sejur în Mykonos merită toți
banii.
Aici, senzaţia de lux vine şi din oferta bogată
de distracţie de toate felurile, şi din magazine
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(de la Chanel la Louis Vuitton, dar şi
magazine cu specific local), şi din “clientela”
elegantă, de la oameni obişnuiţi la vedete.

Atracţii din Mykonos:
Oraşul Mykonos
Insula Mykonos nu are decât vreo două oraşe mai intens populate: Chora (sau Mykonos
Town) şi Ano Mera. Eu aş sugera să rezervi măcar o jumătate de zi explorării Mykonos
Town, orăşelul-capitală al insulei. Dincolo de arhitectura care pe mine mă încântă de
fiecare dată, cu albul intens şi azuriul ca de cer senin al clădirilor, Mykonos Town e un
labirint de străduţe, un amestec de tradiţional şi contemporan pe care merită să îl
explorezi la pas. Opreşte-te să mănânci peşte proaspăt sau îngheţată, să faci cumpărături
sau să faci o mulţime de poze;
Little Venice
Mica Veneţie e, aşa cum îi spune numele, o replică a oraşului de la Adriatică. Este de fapt,
un cartier oarecum suspendat la marginea mării, aproape de plaja Alevkantra, în bătaia
apelor Mării Egee. Multe dintre casele colorate sunt acum baruri sau restaurante, dar
altele se pot închiria (umblă vorba că una dintre ele ar fi proprietatea unui megastar pop,
dar cine ştie…). Nu rata o plimbare aici şi câteva poze cu barca. E greu de povestit farmecul
acestui loc, dar sigur te va cuceri;
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Cluburile
Mykonos e celebru pentru atmosfera sa de petrecere. Cluburile din Mykonos sunt pentru
toate gusturile şi genurile, iar grecii ştiu să petreacă până dimineaţa. Un sejur în Mykonos
înseamnă petreceri pe cinste și super-cluburi deci este o destinație recomandată în special
pentru cei dornici de astfel de distracții;
Distracția pe (și sub) apă
Pentru firile mai sportive, Mykonos e un adevărat paradis. De la snorkeling şi scuba diving
la windsurfing şi kitesurfing , ai cum să îţi consumi energia rămasă după o noapte de club.
Iar dacă îţi place marea, dar nu neapărat sportul, tot ai ce face: există sute de oferte de
excursii cu iahtul sau croaziere în largul insulei sau spre insula vecină, Delos.
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Ciudad Perdida
Columbia
https://medellinguru.com/

Visez să fac un tur al Americii Latine!
Aşa aş descoperi locuri de care nu a auzit
prea multă lume, precum oraşul Ciudad
Peridida din Columbia.
Ce ar putea fi mai interesant decât un vechi
oraș

abandonat,

(literalmente

„Orașul

pierdut”), dispărut în junglă în jurul vremii
cuceririi spaniole și „descoperit” din nou în
anii ’70?
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Se află în inima munților Sierra Nevada de Santa Marta. Drumul până la această localitate
columbiană este accesibil doar pe jos. Însă se poate parcurge cu ușurință, fiind una dintre
cele mai impresionante drumeții din Columbia.
Cunoscut local după numele autohton “Teyuna”, orașul a fost construit de oamenii din
Tayrona pe versanții nordici ai Sierra Nevada de Santa Marta. Astăzi este unul dintre cele
mai mari orașe precolumbiene și este punctul de plecare al celei mai populare excursii
multiday (tur de excursii) din Columbia. Să faci această drumeție este o experiență
fantastică și nici nu trebuie să fii deosebit de rezistent sau să ai experiență montană. Vei
vedea că peisajele de aici și sentimentul de îndepărtare vor rămâne cu tine mult timp după
întoarcere.
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photo by Dwayne Reilander, https://medellinguru.com/

Fuerteventura
Insulele Canare
https://www.kinggoya.com/

Fuerteventura este o altă recomandare
pentru o vacanță plină de aventură.
Aflată la sud de Spania și Portugalia dar
și mai aproape de Maroc, Fuerteventura
se învecinează cu alte Insule Canare
foarte

cunoscute.

Spre

exemplu,

Tenerife, Gran Canaria și Lanzarote se
află în imediata vecinătate.
Peisaje

exotice

superbe,

distracții

nenumărate, hoteluri de calitate și nu în
ultimul rând, plaje unde foarte mulți
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iubitori ai acestui sport se strâng pentru marea distracție.
Nisipul auriu, apa curată, dar rece uneori şi briza ușoară a mării de la Fuerteventura sunt
categoric, caracteristicile principale ale insulei. Dar are mult mai multe de oferit, de la
peisaje aride, de deşert și vulcani fascinanți, până la orașe colorate și pline de viaţă
saupromenade portuare plăcute, pe care vizitatorii ar fi păcat sa le ratezi.

Activităţi pentru turiştii aventurieri:

Fuerteventura Golf Club
La Fuerteventura Golf Club, soarele strălucește aproape tot anul. Clubul este ideal situat,
aproape de localitatea Caleta de Fuste și oferă o priveliște frumoasă asupra oceanului!
Terenul de golb este bine pregătit, având 18 găuri. Totdată, Fuerteventura Golf Club este şi
cea mai mare zonă verde a insulei, alături de peisajele uimitoare îmbogățite cu lacuri și
palmieri!
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Jeep Tour
Dacă vrei să descoperi părțile ascunse ale insulei Fuerteventura, cum ar fi golfuri, vulcani,
zone deşertice și alte locuri interesante, poţi merge într-un tur Cross al insulei, cu jeepurile. Acest tur te duce în acele locuri despre care nu știai și, probabil, în unele dintre
locurile pe care ţi le vei aminti cel mai mult din călătoria ta în Fuerteventura;
Acvariul din Fuerteventura
Vizitează acvariul din Fuerteventura şi te vei bucura de lumea subacvatică, fără să fie
nevoie să practici un sport nautic. Poţi arunca o privire asupra leilor de mare (există aici şi
posibilitatea să înoţi cu ei dacă te simţi în stare). De asemenea, poţi chiar să pescuieşti sau
să închiriezi nave nautice. Iar dacă vrei să încerci ceva şi mai deosebit, experimentează
plimbarea cu bicicletele acvatice sau cu scuter de apă. Evident, toate aceste activităţi
nautice vor fi acompaniate de cei mai buni instructori;
Fuerteventura Oasis Park
Cu farmecul său exotic, Fuerteventura are atât de multe de oferit iubitorilor de natură.
Oasis Park este cel mai bun exemplu: aici vei trece prin experiențe de neuitat, precum
întâlnirea cu leii de mare, reptile, păsări exotice. Nu rata Grădina Botanică, unde vei găsi
numeroase plante tropicale și nu uitați să faci o pauză la restaurantul parcului. Vei vedea
că şi mâncarea este specială!
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Dubrovnik
Croația
Dubrovnik este punctul în care
frumusețea naturii își întâlnește
marea de admiratori. Și totuși,
energia pe care Dubrovnik-ul o
emană

în

permanență,

inepuizabilă.

Cea

recognoscibilă

imagine

pare
mai
a

Dubrovnik-ului are în prim plan
zidurile de piatră impunătoare și
solide.
Zidurile care pot fi văzute și astăzi
au fost construite între secolele al
XII-lea și al XVII-lea. Ele sunt cele
care înconjoară, de fapt, vechiul
oraș (the Old City). Grosimea lor
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este de până la 6 metri și trebuie
să știi că acestea nu au fost
niciodată doborâte.

Mai mult decât atât, Dubrovnik a devenit și mai atrăgător pentru numeroșii urmăritori ai
Game of thrones. Benicio del Torro și Laura Dern și-au făcut și ei apariția aici, pentru
filmarea Star Wars – Episodul VIII, la fel ca și Leonardo di Caprio pentru producerea
filmului Origins.
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Dubrovnik Riviera
Dacă freamătul, entuziasmul, străduțele înguste, restaurantele și viața de noapte te atrag,
atunci Dubrovnik va deveni din gazda ta, prietenul tău. Croația este recunoscută pentru
peisajele superbe și pentru plajele cu pietriș, ceea ce a făcut ca Dubrovnik, cel mai mare și
cunoscut oraș sudic să devină unul dintre hub-urile admiratorilor coastei dalmate și în
același timp, iubitori de petreceri, plajă și shopping.
Cei aproximativ 20 km de coastă situată
între

orașul

Dubrovnik)

și

Dubrovnik
Cavtat

(City

(la

Sud)

of
este

cunoscută sub denumirea de Riviera
Dubrovnik-ului sau Zupa Dubrovacka.
Natura este impresionantă.
Stânci înalte scăldate de apele Mării
Adriatice transparente de aproape și de
un albastru, uneori turcoaz superb. Mici
sate

pescărești,

căsuțe

și

pensiuni

cochete.
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Resorturi urcate pe stânci, ambarcațiuni felurite în larg și în micile porturi. La sud este
Muntenegru iar în larg, pe țărmul celălalt, ajungi în Italia. Kupari, Srebreno, Mlini, Soline și
Plat sunt principalele sate și stațiuni ale rivierei.
Plajele din Dubrovnik: Plaja Banje, Plaja Sveti Jakov, Plaja Lapad sunt cele mai populare din
zonă şi indiferent la care din acestea te vei instala, vei avea cu siguranţă parte de un sejur
cu peisaje pitoreşti
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Corsica
Franța
Corsica

seamănă

cu

un

continent în miniatură, cu o
uimitoare diversitate geografică.
Într-o jumătate de oră de mers
cu mașina, peisajul variază de la
golfuri

strălucitoare,

orăşele

localizate pe coaste abrupte și
plaje fabuloase, până la creste
muntoase,

văi

verzi,

păduri

dense și sate de dealuri uitate
de timp.
Activităţile turistice din Corsica oferă posibilități extrem de variate: de la drumeții, la
snorkelling și băi de soare, plimbări relaxante cu barca, descoperirea istorei insulei și
gustarea delicateselor locale. Localnicii adoră să-ţi povestească despre identitatea lor
corsicană, așa că așteaptă-tă la o mulțime de seri antrenante, mai ales dacă este implicată
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sfânta trilogie a mâncării, a vinului și a muzicii armonioase.
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Ibiza
Spania
Parte din Insulele Baleare, Ibiza
este

o

bijuterie

a

Mării

Mediterane. Pe lângă faptul că
este capitala lumii clubbing, Ibiza
se mândrește, de asemenea, cu o
frumusețe naturală uimitoare, un
climat superb și mai multe siteuri

de

patrimoniu

mondial

UNESCO.

Indiferent că vrei să vii aici pentru distracţie şi petreceri spectaculoase, ascultând şi
dansând pe mixurile muzicale ale celor mai buni DJ ai lumii sau pentru a te bucura de
marea uluitoare, de soarele cald, de golfuri și de plaje atrăgătoare - ai venit cu siguranță la
locul potrivit!
Populația modestă din Ibiza este „înghițită” în întregime de cele șapte milioane de turiști,
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care ajung anual aici și nicăieri nu găseşti nicio formă de apus de soare în stil boho-glam,
precum în Ibiza.

Pe lângă atmosfera spectaculoasă de clubbing, în Ibiza poţi să te bucuri şi de alte
atracţii turistice, precum:
Apele calde, limpezi și viața marină bogată fac din Ibiza un loc uimitor pentru scufundări
și snorkelling. Locurile de scufundare sunt în peșteri și în epave. În Ibiza există mai
multe școli profesionalede scufundări, în special în jurul plajelor importante;
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Ibiza Karting San Antonio
Viteză, adrenalină și distracție pentru întreaga familie! Puteți veni la Ibiza Karting chiar şi
cu copiii de peste 4 ani. Ibiza Karting este una dintre cele mai bune metode de a petrece
câteva ore strecurate printre zilele leneșe de plajă. Cine îndrăzneşte din grupul tău?
Ibiza Horse Valley
Ibiza Horse Valley este un sanctuar minunat pentru caii care au fost tratați neadecvat.
Nu numai că vei vedea caii în sălbăticie, dar poţi experimenta echitaţia o zi întreagă.
Peşterile Can Marça
Peşterile Can Marça oferă priveliști uluitoare ale mării, în timp ce cobori în preistoricul
sistem de peșteri, folosit odată de contrabandiștii de tutun și lichior. Stalagmitele și
stalactitele împodobesc peștera, iar în centru se află o cascadă de 9 metri înălțime.
Tururile se desfășoară în fiecare oră de la 10.30 până la apusul soarelui în fiecare zi, pe
tot parcursul anului.

l u r ei r u t n e v a
https://www.amnesia.es/
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Barcelona
Spania

Ce prezentare aş mai putea face despre Barcelona?
Doar să îţi spun că se află de peste 10 ani, în top 5
destinaţii turistice europene şi să îţi mai spun câteva
atracţii ale Barcelonei, potrivite celor dornici de
aventură, explorare şi distracţie!

Cartierul Montjuïc
Descoperă, la pas, o Barcelona mai relaxată, fără
îmbulzeala din centru, dar cu farmecul unor locuri
spectaculoase. Nu e foarte lejer urcușul, dar merită
100%;

Vinurile
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Când pui „Spania” și „vin” în aceeași propoziție, îți dă „Sangria”. Nu? Barcelona este o oază
de vinuri spectaculoase. Sunt 11 varietăți doar în Catalonia, inclusiv Penedès sau Monsant
şi merită să încerci tot ce poți. Evident, în capul listei ar trebui să fie Cava, un spumant local
de cea mai bună calitate, care dă alt gust brunch-urilor. Apoi, înainte de masă sau între
mese, poţi încerca un Vermut spaniol, un aperitiv dulce care nu trebuie stricat cu apă;

„Blocurile” lui Gaudi
Spre deosebite de Sagrada Familia (un monument de care nu poți să scapi, o dantelărie
plină de imaginație care domină visurile catalane din 1882 încoace; poate copiii noștri o
vor vedea 100% terminată; sincer, mă îndoiesc), blocurile acestea, Gaudí a apucat să le
termine, așa că te poți bucura în voie de imaginația nebună a acestui arhitect modernist cu
care Catalonia se mândrește atât de tare;

Camp Nou
Dacă în grup sau familie se găsește vreun amator de fotbal, merită să te dai un pic peste
cap și să îl duci la un meci FC Barcelona. Și echipa e o legendă, dar și stadionul. Iar când
intră Messi pe stadion, te ia un mic frison, oricât de (ne)microbist ai fi. Nu e ieftin, un bilet
costă aproximativ 80 EUR şi poate ajunge până la câteva sute de EUR; dar e Messi!
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Ayia Napa
Cipru

Odinioară, staţiunea cipriotă Ayia Napa,
era doar un sat micuţ de pescari, însă,
odată cu dezvoltarea amplă a turismului,
a devenit una dintre cele mai populare
destinații de călătorie din Europa.
Situat pe coasta de est a Ciprului, Ayia
Napa este un oraș turistic de mare
frumusețe, plin de istorie și cultură, cu
oameni prietenoși și ospitalieri.

Nissi Beach, Ayia Napa, photo @dronepicr, https://www.flickr.com/

Ayia Napa este un oraș turistic de mare frumusețe, plin de istorie și cultură, cu oameni
prietenoși și ospitalieri. În Ayia Napa vei găsi unele dintre cele mai bune plaje din lume, cu
nisip “de aur”, ape limpezi ca de cristal şi viaţă de noapte foarte activă. Indiferent că eşti în
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căutare de istorie fascinantă, cultură vibrantă sau viață de noapte, frumusețea naturală şi
ospitalitatea cipriotă din Ayia Napa alcătuiesc una dintre cele mai atractive destinații ale
Mediteranei.

Atracţii din Ayia Napa pentru aventurieri
„Palatia” (Peșterile Mării)
Peșterile Mării sau „Palatia”, cum sunt denumite, sunt cu siguranță una dintre principalele
caracteristici ale staţiunii Ayia Napa și centrul de atracție pentru mii de localnici și turiști.
Peșterile Mării, care se găsesc între plaja Kermia și Cabo Greco Cape, au o istorie geologică
imensă și o importanță socială, de mediu și economică pentru Ayia Napa. O vizită în
peșterile marine este o ocazie deosebită pentru a admira peisajul captivant, proiectat de
natură și timp, iar o scufundare în apele cristaline ale mării este un extaz;
Portul din Ayia Napa
Pitorescul port Ayia Napa este, fără îndoială, una dintre principalele caracteristici ale
orașului. În urmă cu multe decenii, portul era doar un mic golf cu câteva bărci de pescuit.
În zilele noastre, Portul este complet renovat cu o mare flotă de bărci de pescuit, bărci cu
viteză, bărci cu pânze și nave de croazieră. Colorată și de obicei pitorească, zona din jurul
portului include un teatru deschis, fântâni, cafenele deosebite, taverne cu pește și
restaurante. Ambianța din jurul portului este foarte interesantă și este clasificată pe drept,
printre cele mai contemporane și pitorești porturi din Cipru;
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Ayia Napa Water Park
Parcul acvatic din Ayia Napa este unul dintre cele 12 cele mai bune parcuri acvatice din
întreaga lume, potrivit unor surse de încredere ale rețelei de televiziune americane CNN.
Este situat pe strada Ayia Theklis, la intrarea vestică.Este un parc tematic cu mitologie
greacă antică. Ceea ce îl face deosebit, este faptul că personajele grecești ale parcului
acvatic sunt descrise într-un mod simplist, dar realist, de-a lungul diapozitivelor de apă și a
zonelor de recreere ale parcului, inclusiv în multitudinea de jocuri găsite în toate locurile
de divertisment, cum ar fi Peștele Spa şi Go Karts.

Belize
Caraibe

Belize este un mic stat, însă plin de insule, aventură și cultură, situat între America Centrală
și Marea Caraibilor.
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În primul rând, Belize este cunoscut pentru reciful de corali, fiind al doilea ca mărime din
lume, după cel al Australiei și cu peste 100 de tipuri de corali și aproximativ 500 de specii
de pești tropicali, un adevărat paradis pentru pasionaţii de scuba şi snorkeling.
Apoi, Belize este cunscut pentru aventura pe care o oferă turiştilor care îndrăznesc să îi
descopere jungla. Iar căţăratul a ajuns practic, o modalitate de deplasare în Belize, prin
care poţi explora jungla: o vastă rețea de parcuri naționale, sanctuare și animale protejate,
de la maimuțe zgomotoase până la cele mai periculoase feline. Chiar și tucanul strălucitor pasărea națională din Belize îşi face ocazional câte o apariție aici.
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Insulele Cayman
Caraibe
Insulele Cayman sunt un teritoriu al Regatului Unit din vestul Mării Caraibilor și cuprinde
insulele Grand Cayman, Cayman Brac, și Little Cayman. Este al cincilea centru financiar ca
mărime de pe glob, deci îţipoţi da seama că este o destinţie cosmopolită, cu putere
financiară impresionantă.
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Însă, bogata cultură locală a insulelor Cayman este încă nealterată, în special zonele
Bodden Town, East End și Cayman Brac, cu păduri luxuriante, pasări şi animale exotice,
peșteri misterioase și plaje paradisiace. Plaja Seven Mile din Insulele Cayman este una
dintre cele mai spectaculoase plaje ale lumii! Deşi are doar 5 km lungime, este atât de
frumoasă, de parcă ar fi o carte poștală. Este, însă, destul de aglomerată pentru că oferă
multe posibilităţi de petrecere a timpului liber: sporturi nautice, baruri şi cluburi, hoteluri
all inclusive, petreceri tematice.
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St. Marteen
Caraibe

Insula St. Martin / St. Maarten este una dintre cele mai frumoase din estul insulelor
Caraibe.St. Martin are o personalitate complexă, cu 2 capitale, datorită celor două culturi
(franceză şi olandeză) care stau la baza existentei acestei insule.

http://www.cancun.deals/
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Marigot este localizat pe coasta vestică a insulei, fiind capitala teritoriului francez al insulei
Sf. Martin. Oraşul are o atmosferă calmă şi relaxată, inspirată din cultura caraibiană, cu
arhitectură colonială şi plajele superbe. Atmosfera exotică, despre care aminteam, se
simte oriunde în capitala Marigot, chiar şi în restaurantele locale şi în târgurile artizanale.
Pe de altă parte, Philipsburg este inima comercială și capitala olandeză a insulei St. Martin.
Fondat la iniţiativa unui căpitan al marinei olandeze, în prezent oraşul este unul dintre cele
mai importante şi mai aglomerate porturi din zona Mării Caraibilor. Iar posibilitățile de
shopping în regim de duty – free sunt reprezentantive aici.
Insulele Mării Caraibilor sunt cunscute pentru celebrele carnavaluri despre care se aude în
fiecare an, în toată lumea. Astfel, şi în St. Martin există un carnaval celebru, unul dintre
punctele culminante culturale ale insulei, unde localnicii și turiștii se reunesc pe străzi,
unde cântă şi dansează împreună, aruncă confetti și se distrează de minune în parada
colorată și plină de viață.

Soualiga Destinations Boat Tours
Această excursie palpitantă cu barca te va duce în câteva locuri minunate din jurul insulei
St. Maarten, iar personalul foarte bine pregătit îţi va spune câteva povești interesante
despre insulă. De asemenea, vei avea posibilitatea să faci snorkeling în marea albastră
limpede și să iei prânzul la un restaurant de pe plajă.
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Capitalele Marigot şi Philipsburg
Aşa cum spuneam, datorită influenţelor franceze şi olandeze, insula St. Martin are două
capitale:
Marigot este localizat pe coasta vestică a insulei, fiind capitala teritoriului francez al insulei
Sf. Martin. Oraşul este dominat de atmosfera calmă şi relaxată a culturii caraibiene, un loc
îmbietor unde pot fi admirate atât casele multicolore şi arhitectura colonial, cât şi plajele
superbe deja celebre ale insulei. Oraşul este renumit şi pentru varietatea de restaurante şi
târguri artizanale, case de modă de lux, locurile preferate ale turiştilor care doresc să
surprindă esenţa şi cultura insulei.
Philipsburg - inima comercială a insulei - este capitala olandeză a insulei St. Maarten.
Fondat la iniţiativa unui căpitan al marinei olandeze, în prezent oraşul este unul dintre cele
mai importante şi mai aglomerate porturi din zona Mării Caraibilor. Philipsburg este
extrem de apreciat de turiști datorită zonei de promenadă împânzită de cele mai bune
restaurante de pe insulă, dar și datorită posibilităților de shopping în regim de duty – free.
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115

Santa Lucia
Caraibe
Sfânta Lucia este o țară insulară
situată în arhipelagul Caraibe între
insulele Martinica și Barbados și are
capitala la Castries. Scăldată în apele
strălucitoare

ale

Mării

Caraibilor,

insula Sf Lucia oferă o atmosferă
caracteristică

de

relaxare

şi

explorare.

https://www.viagenseturismo.org/

Ce peisaje întâlneşti aici?
Plaje cu nisip alb, vulcani măreţi, munţi vulcanici, junglă, lumea submarină din apele calme
şi bogate ale mării Caraibilor.
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Parcul de aventură Morne Coubaril
Morne Coubaril este o moșie din secolul al XVIII-lea, lângă orașul Soufriére.
Oferă vizitatorilor șansa de a afla despre istoria fostei plantații pe care se află moșia, fiind
totodată un parc de aventuri complet, cu activități diverse: căţărări, călărie, un spa natural
la o cascadă minerală, restaurante în aer liber și un magazin de suveniruri cu produse
locale. Priveliștea emblematică a munților Piton creează un fundal foarte pitoresc.

Pigeon Island
Pigeon Island este gazda festivalului anual de jazz din Sfânta Lucia. Pigeon Island este, de
fapt, o cale navigabilă creată de om, care leagă ceea ce a fost odată insula cu continentul.
Pe lângă faptul că este un reper de o imensă frumusețe și o mare valoare intrinsecă
pentru națiunea Sfânta Lucia, Insula Pigeon deţine ruinele clădirilor militare utilizate în
timpul confruntărilor armate dintre francezi și britanici, în lupta pentru cucerirea insulei
Sfinta Lucia. Site-ul istoric găzduiește, deasemenea, două plaje minunate, precum și câteva
restaurante și un pub. Nu rata priveliştea din vârful dealului, o vedere panoramică a
coastei de nord-vest a insulei.
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Pigeon Island, Santa Lucia - https://www.sandals.com/

Parcul de căţărări Tet Paul Nature
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Acest traseu de drumeții din apropierea munților Piton are un itinerar minuna, prin care
poți admira o priveliște uimitoare asupra munţilor pitonilor, precum și a altor locații
frumoase de pe insulă. Poţi vedea de la depărtare, chiar și insula Martinica. Cu vedere spre
apele golfului Rodney, în vârful nordic al Sfintei Lucia, se află satul Gros Islet, un oraș liniștit
de pescari, care acum este și o stațiune turistică importantă pe insulă. Poţi face o plimbare
aici și vei descoperi toate priveliştile superbe ale satului pescăresc. Pont! Participă la
petrecerea populară stradală denumită Jump Up, care are loc în fiecare vineri seara. O altă
idee este să te îndrepţi spre plajă și să faci o plimbare pitorească cu calul, călare, de-a
lingul ţărmului.
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CAPITOLUL 5
CONCLUZII
Acest E-book a fost întâia ocazie de a-ți transmite într-un mod consistent și mai elaborat,
câteva idei pe care eu le consider importante și utile pentru orice pasionat de călătorii. Atât
pentru cei care iubesc, pur și simplu vacanțele, cât și pentru cei care lucrează în domeniul
turismului.
Mi-am dorit să îți ofer câteva direcții și să deschid câteva uși spre subiecte precum:
alegerea destinației potrivite, cum să îți îmbunătățești procesul de configurare a sejurului,
cunoașterea propriilor gusturi sau ale clienților, în materie de călătorii sau greșeli pe care
să le eviți, atunci când vrei să îți rezervi o vacanță sau greșeli din timpul vacanței.
Și ți-am pregătit o selecție de anumite destinații pe care le consider inedite, din experiența
mea de a vizita o parte dintre ele și din experiențele clienților mei, care s-au întors
încântați și cu o mulțime de povești și recomandări.
Sper ca acest E-book să te lămurească vis a vis de subiectele dezbătute, dar și să îți ridice
anumite întrebări, nu doar să îți ofere răspunsuri. Acest lucru consider că este esențial.

Ideile principale dezbătute în acest E-book au fost:
Toate aspectele și detaliile de care trebuie să ții cont, atunci când îți planifici orice
vacanță;
Relatări din „bucătăria vacanțelor ideale'': experiențele mele și ale clienților mei;
Drumul de la idee, la rezervare: cum arată vs. cum ar trebui să arate?
Alegerea vacanței, fără niciun compromis;
Greșeli frecvente în configurarea și rezervarea vacanțelor
Tipuri de turiști și de vacanțe: descoperă ce fel de vacanțe și destinații sunt potrivite
pentru tine;
Destinații inedite și spectaculoase, de pe toate continentele, cu care nu vei da niciodată
greș.

Am ținut, neapărat, să îți transmit că alegerea și construirea vacanței perfecte nu
țin de șansă, de noroc sau hazard. Dar nu este nici un proces complicat sau dificil.
Potrivirea pieselor care compun acest puzzle, fiind cheia reușitei.
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Pornind de la cunoașterea propriei persoane, a propriilor principii, culturi și gusturi,
continuând cu un proces de configurare a vacanței care să respecte câteva reguli ca:
implicare, atenție, seriozitate, documentare, organizare, cântărire a opțiunilor și consiliere.
De asemenea, unul dintre obiective a fost înlăturarea recomandărilor bazate pe
stereotipuri. Părerile și recomandările celorlalți, venite fugitiv, nu îți vor garanta o
experiență de vacanță așa cum ți-o imaginai. Și am subliniat că cea mai sănătoasă
abordare este cea pe care ți-o aminteam mai sus, ajutându-te să te apropii
experiență de călătorie sigură și frumoasă.
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referințe

https://monkeysandmountains.com/
https://tripsavvy.com/
https://buckjamtours.com/
https://www.uncommoncaribbean.com/
https://www.hazelalleynelaw.com/
https://flickr.com/
https://www.lonelyplanet.com/
arrivalguides.com
Michael Au @flickr.com
https://ancapavel.ro/
https://getbybus.com/
https://topasiantravel.com/
https://www.remotelands.com/
http://www.paradiseclubmykonos.com/
https://medellinguru.com/
Dwayne Reilander @https://medellinguru.com/
https://www.kinggoya.com/
https://www.sandals.com/
https://www.viagenseturismo.org/
http://www.cancun.deals/
https://www.travelontoast.de/

Îţi urez să ai parte de
călătorii minunate!

Ai întrebări sau dorești să îmi
scrii anumite impresii?
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