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MEXIC De ce Mexic?
Pentru că poţi combina într-un sejur plajele superbe din 
Peninsula Yucatan și diversitatea sporturilor acvatice 
practicate acolo cu vizitarea ruinelor maiașe ascunse 
în jungle sau cu arhitectura Aztecă și colonială din 
Mexico City, toate pe acorduri de muzică, distracţie, 
voie bună și stropite cu tequila.

De ce Cuba?
Pentru că poţi găsi resorturi all inclusive pe plajele 
superbe din Varadero, poţi călca pe urmele lui Che 
Guevara în animatul oraș Santa Clara și poţi intra într-o 
altă epocă în interesantul Havana, toate pe acorduri de 
muzică salsa și stropite cu rom.

Îţi recomandăm:
Cancun: cea mai vibrantă staţiune la malul oceanului, 
cu hoteluri excelente și cluburi cu petreceri nocturne. 
Oraș recomandat persoanelor care iubesc viaţa, le 
place să se distreze și nu se culcă seara devreme.
Playa del Carmen: comparabilă cu atmosfera și ofertele 
din Cancun, cu plajă perfectă și oferte fascinante de 
scuba diving.
Să faci parasailing și kitesurfing: Mexicul este un 
paradis pentru iubitorii de activităţi pe apă și sub apă.
Să încerci o croazieră cu cină și muzică live.
Să pornești într-o excursie culturală la siturile mayașe 
în Peninsula Yucatan: la Chichen Itza, Uxmal, Palenque.

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter 
strict orientativ.

Tabel climatic Cancun
luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
temp ziua,°C 28 29 32 33 34 33 33 33 32 31 29 28
temp apei, °C 25 25 26 26 27 27 28 29 29 28 27 26
zile ploioase 8 6 4 4 8 13 12 12 16 14 10 10

Îţi recomandăm:
Varadero: cea mai populară destinaţie de plajă din 
Cuba, se întinde pe întreaga lungime a Peninsulei 
Hicacos și oferă cca 19 kilometri cu unele dintre cele 
mai frumoase plaje ale insulei.
Să practici diving și snorkelling: Cuba este aproape 
în întregime înconjurată de recife și există numeroase 
grădini de corali, peșteri și vase naufragiate – multe 
dintre ele putând fi atinse din staţiunile de plajă: 
Varadero, Cayos și Guardalavaca.
Să vizitezi o plantaţie de tutun: Provincia Pinara del 
Rio din Cuba este unul dintre cele mai frumoase și 
dramatice peisaje, format din formaţiuni carstice și 
plantaţii de tutun.
Să vizitezi orașul Havana: capitala Cubei este vibrantă 
și plină de caracter. Aici veţi găsi o combinaţie 
eclectică de arhitectură, o scenă dinamică de muzică și 
monumente impresionante care caracterizează istoria 
sa bogată. Pare că a fost îngheţată în timp.
Să vizitezi orașul Trinidad: experimentează viaţa locală 
pe fermecătoarele străzi pietruite ale orașului Trinidad, 
cu arhitectura sa colonială și atmosfera relaxată.

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter 
strict orientativ.

Tabel climatic Cuba
luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
temp ziua,°C 27 28 29 29 31 32 32 32 32 31 28 28
temp apei, °C 25 24 24 24 26 27 28 28 28 28 27 27
zile ploioase 6 4 4 4 7 10 9 10 11 11 7 6

CUBA



JAMAICA

De ce Republica Dominicană?
Dacă ești în căutarea unei pauze concentrate pe 
soare, mare și nisip atunci o vacanţă în Republica 
Dominicană, cu cazarea într-unul dintre resorturile 
all inclusive pentru care Caraibe este renumită, este 
alegerea ideală.

Îţi recomandăm:
Punta Cana și Playa Bavaro: Regiunea este raiul 
iubitorilor de plajă și soare. Resorturile all inclusive 
oferă o varietate imensă de facilităţi, posibilităţi pentru 
plajă și baie, activităţi și restaurante.
Să încerci un sport de apă: Resortul dvs. vă poate oferi 
scufundări, snorkelling, caiac, pescuit, windsurfing, 
plimbare cu banane, parasailing și catamarane. 
Să încerci golful: Unele dintre cele mai populare terenuri 
de golf din Caraibe sunt situate la doar o aruncătură de 
băţ de hotelurile din zona Punta Cana.
Să vizitezi Santo Domingo: pentru a-ţi îmbogăţi 
experienţa de plajă, apă și soare, îţi recomandăm o zi de 
experienţe culturale în capitala insulei, inima culturală 
a acesteia și cea mai veche așezare europeană din 
emisfera vestică.
Să te aventurezi în Parcul Naţional Parque del Este, 
pentru a găsi peisaje superbe și stoluri colorate de 
păsări tropicale.

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter 
strict orientativ.

Tabel climatic Punta Cana
luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
temp ziua,°C 29 30 29 30 30 31 31 31 31 31 30 30
temp apei, °C 27 26 27 27 28 28 28 28 29 29 28 27
zile ploioase 7 6 5 7 11 12 11 11 11 11 10 8

De ce Jamaica?
Descoperă o insulă cu plaje cu nisip alb, rom și reggae. 
De la apusuri de soare ce-ţi taie respiraţia în Negril 
până la faimoasele cascade din Ocho Rios, poţi să 
faci cât de multe sau cât de puţine dorești pe această 
insulă relaxantă.

Îţi recomandăm:
Montego Bay: capitala turismului din Jamaica. Montego 
Bay este acum un oraș plin de viaţă, înconjurat de 
golfuri cu plaje cu nisip alb și de apele strălucitoare ale 
Parcului Marin Montego Bay.
Negril: Frumoasa plajă Negril s-a aflat adesea pe listele 
de prestigiu care au declarat-o ca una dintre cele mai 
frumoase plaje din lume. Apusurile de soare care pot fi 
văzute de pe plajă și stâncile din Negril sunt legendare 
și odată ce întunericul se lasă, orașul și plaja prind 
viaţă pe ritmurile reggae.
Să încerci o aventură cu tiroliana: în zona Ocho Rios 
poţi să cunoști pădurea tropicală îndeaproape cu 
ajutorul tirolianei.  
Să descoperi spiritul reggae al lui Bob Marley într-o 
excursie către satul Nine Miles, locul nașterii sale și 
locul de odihnă final. 
Să explorezi abundenţa vieţii sălbatice exotice, cum ar 
fi păsările tropicale din junglă; delfini, broaște ţestoase, 
balene și lamantini în ocean.

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter 
strict orientativ.

Tabel climatic Jamaica
luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
temp ziua,°C 30 30 30 31 31 32 32 32 32 31 31 31
temp apei, °C 26 26 26 27 27 28 29 29 28 28 27 27
zile ploioase 3 3 3 4 6 4 3 7 7 9 6 2

REPUBLICA  
DOMINICANĂ



KENYA De ce Kenya?
Pentru experienţe de neuitat în sălbăticie, Kenya fiind 
o favorită destinaţie de safari și pentru relaxare pe 
plaje liniștite, Kenya fiind binecuvântată cu o coastă 
tropicală, unde nisipurile delimitate de palmieri sunt 
înconjurate de ape limpezi.

De ce Tanzania?
Vacanţele în Tanzania sunt despre zile de safari și nopţi 
înstelate, în timp ce linia de coastă a insulei Zanzibar 
oferă o perfectă relaxare post-safari.

Îţi recomandăm:
Diani Beach: nisipurile albe, temperaturile prietenoase 
pe tot parcursul anului, împreună cu apele de azur și 
resorturile cu servicii de calitate oferă totul pentru o 
vacanţă perfectă.
Să vizitezi Orfelinatul de elefanţi Daphne Sheldrick, 
Centrul pentru girafe și Muzeul Karen Blixen.  
Să te îmbarci într-un balon cu aer cald: pentru a admira 
de sus savana.
Să încerci un safari în Rezervaţia Naturală Maasai 
Mara: Kenya este adăpost pentru unele dintre cele 
mai renumite parcuri și rezervaţii naţionale din lume, 
cu câmpii și lacuri mari, bogate în animale sălbatice 
africane de la pisici mari la elefanţi și rinoceri și mai 
mari. Faimoasa Maasai Mara este gazdă pentru o parte 
din Marea Migraţie Anuală.
Să încerci un safari în Parcul Naţional Amboseli, care 
găzduiește efective impresionante de elefanţi și oferă 
magnifice vederi spre Muntele Kilimanjaro.

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter 
strict orientativ.

Tabel climatic Mombasa
luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
temp ziua,°C 32 32 33 31 29 29 28 28 29 30 31 32
temp apei, °C 27 28 28 28 28 27 25 25 27 27 27 27
zile ploioase 5 3 7 15 19 14 14 15 12 10 9 9

Îţi recomandăm:
Zanzibar: Arhipelagul Zanzibar este o bijuterie în 
Oceanul Indian, la doar 60 de mile de coasta estică a 
Africii. Apele calde protejate de recif și plajele cu nisip 
alb încântă vizitatorii. Orașul vechi Stone Town, este 
un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, un labirint 
fascinant de străzi înguste.
Să vizitezi Prison Island: la 30 de minute cu barca de la 
Stone Town, insula este cunoscută cel mai bine pentru 
ţestoasele sale gigantice din Aldabra.
Să încerci un safari în Parcul Naţional Serengeti: Cel 
mai vechi parc din Tanzania a fost creat pentru a 
conserva calea celei mai mari migraţii din lume. Astăzi, 
este o perfectă zonă de safari, cu câmpii întinse, casă 
pentru o gamă spectaculoasă de animale sălbatice.
Să te îmbarci într-un balon cu aer cald: pentru a admira 
de sus bogăţia parcului Serengeti.
Să vizitezi craterul Ngorongoro, care găzduiește 
aproximativ 30.000 de animale; cea mai densă 
concentrare a faunei sălbatice din Africa.

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter 
strict orientativ.

Tabel climatic Zanzibar
luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
temp ziua,°C 32 32 32 30 30 29 29 29 30 31 31 31
temp apei, °C 28 28 28 28 27 26 25 25 25 26 27 28
zile ploioase 6 5 12 17 13 6 5 6 5 7 12 11

TANZANIA



MALDIVE

De ce Mauritius?
Pentru plaje frumoase și liniștite situate într-un cadru 
feeric între munţii înverziţi și lagunele azurii. Pentru 
posibilităţi de snorkeling și pentru câmpuri de golf de 
clasă mondială.

Îţi recomandăm:
Flic en Flac: staţiunea este situată în partea vestică a 
insulei și beneficiază de ape liniștite în laguna închisă 
de reciful de coral aflat în apropierea coastei, de una 
dintre cele mai lungi plaje de nisip alb ale insulei și de 
hoteluri luxoase. 
Să încerci snorkeling și scufundări: Mauritius este una 
dintre destinaţiile cele mai bune, insula fiind înconjurată 
de o barieră de corali.
Să practici golful: Mauritius deţine câmpuri de golf de 
clasă mondială, cu taxele green fee incluse în pachete 
de tip all-inclusive.
Să explorezi insula: Istoria diversă, deși relativ scurtă, 
a insulei a creat o cultură remarcabil de variată. Puncte 
de interes major: Grădinile Botanice Pamplemousses, 
Parcul Naţional Cheile Black River.
Să vizitezi capitala Port Luis: orașul are o atmosferă 
internaţională, cu străzile sale pline de viaţă și mirosul 
de condimente și frunze de ceai proaspăt.

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter 
strict orientativ.

Tabel climatic Mauritius
luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
temp ziua,°C 30 30 29 28 26 24 24 24 25 27 28 30
temp apei, °C 27 27 27 27 25 24 23 22 23 23 24 25
zile ploioase 15 16 18 17 15 11 13 14 9 9 7 14

De ce Maldive?
Pentru că Insulele Maldive sunt supranumite „Raiul pe 
pământ”, pentru că este destinaţia ideală pentru o lună 
de miere luxoasă și liniștită și pentru că este una dintre 
cele mai bune locaţii de pe glob pentru scufundări și 
snorkelling.

Îţi recomandăm:
Să încerci snorkeling și scubadiving: Abundenţa 
recifelor de corali și apele extrem de limpezi fac din 
Maldive o destinaţie perfectă pentru o incursiune în 
lumea fascinantă a recifelor.
Să practici sporturi nautice: kite surf, windsurf, paddle 
board, jet blade, jet ski, canoe, catamaran sailing, 
plimbare cu barca cu podea de sticlă și multe altele.
Să te îmbarci într-o croazieră: pentru a admira delfinii, 
pentru a pescui în largul oceanului sau pentru a petrece 
o seară romantică, în larg, la asfinţit.
Să vizitezi o insulă locuită de maldivieni: ia contact cu 
un stil de viaţă liniștit și boem pe o insulă paradisiacă.
Să încerci experienţa totală a oceanului, printr-o 
excursie care te duce să înoţi cu rechinul-balenă și cu 
diavolul de mare.

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter 
strict orientativ.

Tabel climatic Maldive
luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
temp ziua,°C 30 31 32 33 33 31 30 30 30 30 31 30
temp apei, °C 27 27 28 29 29 28 28 27 27 28 28 27
zile ploioase 1 0 0 2 5 17 16 11 10 9 4 2

MAURITIUS



SEYCHELLES De ce Seychelles?
Pentru frumuseţile naturale, unele dintre cele mai bune 
și frumoase plaje din lume, posibilităţile de snorkeling 
și pentru SPA-uri premiate la nivel mondial.

De ce Sri Lanka?
Pentru că, deși este cel mai bine cunoscută pentru 
staţiunile de plajă, care împânzesc coasta sa extinsă, 
Sri Lanka este, de asemenea, un paradis al iubitorului 
de cultură, cu temple și cetăţi de rocă, ruine ale orașelor 
antice și sacre și relicve ale epocii coloniale.

Îţi recomandăm:
Insula Mahé: Mahé este cea mai mare insulă, capitala 
ţării vibrează de activitate, de la pieţele sale pline 
de viaţă și casele în stil colonial până la pădurile de 
mangrove de pe coastă și splendidul Parc Naţional 
Morne Seychellois.
Insula Praslin: Dacă sunteţi dornici de aventură, 
Praslin este a doua cea mai mare insulă și Eden-ul 
reîncarnat; casă pentru rezervaţia naturală Vallée de 
Mai, catalogată drept patrimoniu mondial.
Să încerci snorkeling și scufundări: Seychelles este o 
destinaţie cu recifi de corali și multe posibilităţi pentru 
explorări și sporturi de apă.
Island hopping: împărţiţi sejurul în 2 sau mai multe 
cazări diferite. Acest lucru vă permite să experimentaţi 
personalitatea unică a fiecărei insule, explorând inima 
marilor insule și admirând minunile neatinse ale 
insulelor mai mici.
Să explorezi insula La Digue pe bicicletă: Descoperiţi 
vechile tradiţii ale insulei La Digue pe măsură ce 
exploraţi această insulă fascinantă. Ajungeţi cu 
catamaranul și urcaţi pe o bicicletă înainte de a vizita 
L'Union Estate, unde magnifica Casă Emmanuelle se 
află în mijlocul grădinilor frumos amenajate. 

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter 
strict orientativ.

Tabel climatic Seychelles
luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
temp ziua,°C 30 30 31 31 30 29 28 28 29 30 30 30
temp apei, °C 27 28 28 29 28 27 26 26 26 26 27 27
zile ploioase 5 6 7 8 8 8 7 7 8 7 6 6

Îţi recomandăm:
Bentota: Renumită ca fiind staţiunea principală a ţării, 
cu plaja fină, cu o serie de hoteluri de lux, oferă condiţii 
sigure pentru înot, snorkeling și sporturi nautice. 
Să încerci scufundări și snorkeling: Coasta extinsă 
a acestei insule este presărată cu locuri pentru 
scufundări fantastice, în special cu o serie de epave 
care sunt bogate în viaţa marină.
O excursie la Sigiriya Rock: Sigiriya este o frumoasă 
regiune, sit al patrimoniului mondial UNESCO, dominată 
de o stâncă granitată colosală, care se înălţa din jungla 
luxuriantă și poate fi văzută de la mile depărtare.
Să încerci un jeep safari: Parcurile naţionale Yala și 
Udawalawe din sud-estul tării sunt extrem de populare 
pentru iubitorii de natură din cauza diversităţii lor 
sălbatice. 
Să alegi o excursie culturală: Orașul Kandy marchează 
punctul de sud al „triunghiului cultural”. Această fostă 
capitală a ultimului Regat al ţării găzduiește unul 
dintre cele mai sacre situri budiste din lume - Templul 
Dintelui Sacru.

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter 
strict orientativ.

Tabel climatic Sri Lanka coasta de vest și sud-vest
luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
temp ziua,°C 30 31 31 31 31 31 29 29 29 29 29 29
temp apei, °C 27 27 28 28 29 29 28 27 27 28 27 27
zile ploioase 7 6 8 14 18 18 12 11 13 19 16 10

SRI LANKA



THAILANDA

De ce Indonezia?
Datorită peisajelor superbe, diversităţii culturale 
bogate, liniilor de coastă binecuvântate cu plaje și 
farmecului luminos al oamenilor - această naţiune cu 
peste 17.000 de insule oferă nenumărate aventuri și 
experienţe de neuitat.

Îţi recomandăm:
Insula Bali: Pentru o insulă relativ mică, Bali se 
mândrește cu o multitudine de atracţii, inclusiv plaje 
uimitoare, temple istorice și o frumoasă regiune verde 
în interior.
Ubud: Nu rataţi Ubud, inima culturală a insulei Bali, 
pentru o experienţă a artelor și meseriilor balineze și 
pentru atmosferă relaxantă. De aici, îndreptaţi-vă spre 
interior pentru a explora terasele de orez luxuriante și 
văile dramatice.
Insulele Lombok și Gilis: Lombok este mai liniștită 
decât sora mai dezvoltată – Bali, păstrând o mare parte 
din farmecul și frumuseţea sa autentică. Gilis oferă o 
vacanţă indoneziană mai rustică și boemă.
Insula Java: În Java explorează temple istorice, palate 
și o colecţie dintre cele mai sacre situri din Asia de Sud-
Est înainte de a călători spre pantele muntelui Bromo. 
Să încerci ceva puţin diferit: navighează în jurul 
insulelor Bali, Lombok, Gilis și insulele captivante ale 
arhipelagului Komodo pe o croazieră.

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter 
strict orientativ.

Tabel climatic Bali
luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
temp ziua,°C 31 31 31 32 31 31 30 30 31 31 32 31
temp apei, °C 28 28 28 29 28 28 27 27 27 27 28 29
zile ploioase 16 13 10 6 5 5 4 4 3 5 8 13

De ce Thailanda?
Pentru incredibila diversitate de experienţe, de la 
vibrantul Bangkok și viaţa de noapte intrigantă, 
la parcurile naţionale, sanctuarele pentru elefanţi, 
insulele liniștite și captivantul Triunghi de Aur din 
nordul Thailandei.

Îţi recomandăm:
Insula Phuket: cea mai mare insulă din Thailanda și 
cea mai populară destinaţie pentru viaţa de noapte și 
plajele de aur. 
Să alegi o croazieră în golful Phang Nga: vei avea parte 
de un peisaj unic printre sute de insule și vei avea 
ocazia să cunoști James Bond Island.
Să încerci scufundări și snorkeling: Thailanda are 
niște locuri excelente de snorkelling și scufundări: cu 
precădere în Insulele Surin și Similan.
Un city break în Bangkok: Templul Golden Buddha, 
Templul Reclining Buddha și Grand Palace (fosta 
rezidenţă regală) merită o vizită, pentru a lua contact 
cu istoria Thailandei.
Să încerci bucătăria tradiţională și fructele exotice: nu 
rata renumita bucătărie thailandeză și varietatea de 
fructe exotice savuroase.

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter 
strict orientativ.

Tabel climatic Thailanda
luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
temp ziua,°C 31 33 34 35 34 32 32 32 31 31 31 30
temp apei, °C 26 27 27 27 28 28 28 28 28 27 27 26
zile ploioase 4 3 4 7 14 19 16 16 17 15 10 6

INDONEZIA


