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Dacă ar fi să numiți repede 10 des-
tinații exotice la care visați cu râvnă, 
cu siguranță – și pe bună dreptate – 
Thailanda este câștigătoarea oricărui top.

Iar când acestei destinații i se adaugă 
un alt vis împlinit, adică o nuntă ca-n 
basm urmată de perspectiva unui 
voiaj de miere memorabil, e limpede 
ca apa Mării Andaman. Tot ce aveți 
de  făcut este să alegeți o felie de 
viață și de timp petrecută la început 
de drum în doi, cu iubire, în paradisul 
numit Thailanda.

Fie că optați pentru plajele sălbatice 
ca rupte din ploaie de soare, fie 
pentru resorturi de cinci stele unde 
gazdă vă este luxul absolut, fie 
pentru jungla exuberantă, munții 
falnici, periplu pe Fluviul Mekong sau 
voiaj printre comunitățile tribale din 
nord, Thailanda vă stă la picioare 
pentru o lună de miere desăvârșit de 
savuroasă și fermecătoare.

insulă de smarald!”
„Casă de piatră și... 
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Ciupiți din final
În general, suntem tentați să stăm în 
concediu până în ultima clipă. Dar e 
bine să alocați o zi, două „recuperă-
rii” înainte de a reîncepe munca de 
rutină – o etapă-tampon, pentru a 
vă readapta la clima și temperatura 
de la noi, de a reveni la fusul orar ro-
mânesc. Veți economisi prețul unor 
nopți de cazare și veți lăsa să se se-
dimenteze impresiile.  
Iar dacă v-ați îndrăgostit de Thai-
landa - ceea ce este inevitabil - pro-
puneți-vă să reveniți; nu e deloc 
greu dacă urmăriți din timp ofertele 
companiilor aviatice.

PLANIFICAREA LUNII DE MIERE
Vorbiți din timp
Ați ales Thailanda, vă felicităm! Însă 
opțiunile destinațiilor sunt copleși-
toare, doar un brainstorming timpu-
riu e soluția pentru o decizie comună 
referitoare la trei aspecte: ce buget 
alocați, ce tip de activități căutați și 
câte deplasări locale vă doriți.

Fixați marjele bugetului
Instinctul firesc este să extindeți la 
maximum fondul alocat lunii de miere, 
adică să aspirați la luxul suprem. Dar 
care e rostul să stai la cinci stele, după 
care să nu-ți poți permite un cocktail 
la bar?! Alegeți cazări în limitele care 
să vă permită apoi cheltuieli de răsfăț: 
la un spa, câte o cină fabuloasă sau 
cocktail fistichiu sub clar de lună.

Pentru a vă asigura că prima călătorie ca soț și soție va fi super romantică, 
fără stres și fără cheltuieli inutile, iată ce e de făcut:

Combinați confortul
Echilibrați isteț rezervările: și la hote-
luri de vis, desigur, dar și la destinații 
mai modeste. De exemplu, la hotelu-
rile din orașe găsiți oferte foarte re-
zonabile; vă sugerăm să economisiți, 
mai ales că veți petrece mai toată 
ziua vizitând locurile din jur. Apoi, la 
resorturi izolate, unde timpul e dedi-
cat relaxării, puteți plusa la preț.

Nu forțați
Nu subestimați efectul istovitor al 
nunții. Dacă plecați în voiaj imediat, 
în primele zile veți fi oricum epuizați 
și ideea unui safari la 4.30 dimineața 
e greu de digerat... Sfatul nostru e să 
programați activitățile dinamice în a 
doua parte a călătoriei, alocând prima 
etapă unei odihne depline – chit că 
primele două zile dormiți buștean, în 
susur de valuri și unduiri de palmieri.

Planificați în avans
Comunicați cu personalul hotelului 
care sunt activitățile și excursiile op-
ționale pe care le rezervați de acasă, 
să aveți siguranța unei programări la 
spa, de exemplu. Păstrați flexibilitate 
pentru restul, pentru a le adapta dis-
poziției de moment. Poate vă trece 
sau vă vine cheful, odată aflați pe alt 
continent, în cu totul altă zonă de-
cât cea familiară. Dacă doriți acțiuni 
ce depind de starea vremii, progra-
mați-le în primele zile, pentru ca, 
dacă se strică timpul, să le puteți 
re-aloca altor zile.

Investiți într-o cameră 
foto bună
Nu, nu e întotdeauna suficient un 
smartphone pentru a tezauriza tot 
ce veți trăi acum, împreună, în fasci-
nanta Thailanda.

7 SFATURI PENTRU
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2. În privința cazării, 
visul tău este:
a. Un resort pe plajă, rupt de tumul-
tul urban, unde adormi ascultând va-
lurile mării

b. O cabană cu pereți din piatră sau 
chirpici, acoperită cu stuf, unde ai 
ajuns cu barca pe fluviu sau pe spi-
nare de elefanți
c. Orice construcție, câtă vreme are 
acoperiș deasupra capului, e bineve-
nită faţă de cortul cu care eşti obiş-
nuită de pe vremea liceului
d. Un hotel-boutique chic, cu o mul-
ţime de stele (şi nu doar cele din cla-
sificare oficială)

UNDE E RAIUL PE PĂMÂNT?
Desigur, paradisul thailandez poate fi 
oriunde – câtă vreme ești alături de 
proaspătul tău soț. Totuși, v-ați gân-
dit ce locuri edenice vă vor găzdui în 
luna de miere?

1. Cum îţi imaginezi 
vacanţa ideală?
a. Pe ţărmul unei insule pustii, unde 
singurii companioni vă sunt palmierii
b. Într-o regiune situată în afara hăr-
ților turistice, plină de culori, arome 
şi sunete specifice
c. Într-o junglă, o peşteră sau la 20 
de metri sub nivelul mării. Dacă Bear 
Grylls a trecut pe acolo, atunci e clar 
și pe lista ta
d. Tu şi soţul tău, stând comfortabil 
pe şezlonguri poziţionate strategic 
în apropierea barului
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3. Când vrei să te răs-
feţi, preferi să cheltu-
iești banii pe:
a. Un periplu pe un yacht de lux, 
unde profiţi din plin de soare, liniște 
deplină și briza mării
b. O cavalcadă sau o sesiune de 
echitaţie pe plajă, urmată de o cină 
romantică la lumina lunii
c. Un safari cu jeep-urile, pentru a 
privi unul dintre cele mai spectacu-
loase apusuri de soare
d. Room service, majordom, piscină 
privată, o sticlă de şampanie scum-
pă… Dacă se poate, simultan

4. Partea de vacanță 
nupțială care îţi va plă-
cea cel mai mult:
a. Senzaţia incomparabilă a nisipului 
fierbinte sub tălpile goale
b. Imersiunea într-o cultură exotică, 
colindatul piețelor locale în căutare 
de chilipiruri
c. Faptul că te întorci cu tolba plină 
de poveşti inedite, ce întrec aventu-
rile temerare de anii trecuți
d. Când ieși din avion, suflul aerului 
cald îți urează bun venit la tropice – 
plus senzația de uimire și încântare 
când intri în camera de hotel – sunt 
amintiri neprețuite

5. Plănuiești să petreci 
majoritatea zilelor:
a. La plajă, înotând sau făcând scu-
fundări, apoi relaxându-te în camera 
de hotel
b. Descoperind trasee mai puţin cir-
culate, în căutarea unui locşor ro-
mantic izolat
c. Pe drumuri. Cu cât mai multe acti-
vităţi înghesui în două săptămâni, cu 
atât mai bine
d. Colindând magazinele, barurile şi 
restaurantele locale

6. Dacă banii n-ar fi o 
problemă (am zis „dacă”), 
voiajul suprem al vieţii 
tale ar consta din:
a. Un sejur pe o insulă tropicală, că-
utând locuri cât mai retrase
b. Un tur cultural şi culinar de-a lun-
gul unui întreg continent
c. Un an sabatic, colindând globul cu 
rucsacul în spinare
d. Zboruri la business class, apar-
tamente de lux şi un card de credit 
fără limită
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Majoritatea D – Eleganță 
în tot și toate
  
Dacă e ceva ce îţi doreşti de la o lună 
de miere, acela este standardul oferit 
de lucrurile cele mai rafinate – şi cu 
adevărat ţinteşti doar la ce-i mai bun. 
Buticuri, plajă, yachturi – destinaţia 
de vis e un mix între un sejur într-un 
oraş şic şi cel relaxat într-un resort. 
Nu trebuie să călătoreşti în altă parte 
decât în Thailanda. „Țara Surâsului” 
este plină de locaţii hip ce emană o 
atmosferă „clasic-cool”. Răsfaţă-te la 
inegalabilul The Barai, spa-ul suprem 
din Hua Hin,  distrează-te în Phuket 
sau Pattaya, ia o cină romantică pe 
un vas de croazieră pe Mekong,  
savurează farmecul aristocratic al 
reședințelor din Ubon Ratchatani. 
Desigur, programează un raid și prin 
colosalul Bangkok – acolo e Mecca 
oricărei cumpărătoare stilate.

Majoritatea A – Iubirea de 
plajă şi soare  
Recunoaşte: pentru tine, nirvana în-
seamnă să fii pe malul mării. Orizont 
nemărginit, baie de soare și vânt, 
miros de alge și nisip încins, colie-
re de scoici. Plus căldură benefică, 
adică pretext să mănânci îngheţată 
toată ziua. Destinaţiile clasice pen-
tru îndrăgostiţi sunt pe insule – fie 
Samui, Phuket, Phi Phi... Îţi poţi îm-
părţi timpul între cine romantice pe 
plajă, masaje la spa-uri exclusiviste, 
înotând printre corali sau la bordul 
unui yacht. Asta pentru niște experi-
ențe senzoriale de pus pe Instagram 
și de povestit nepoților. Dar la fel de 
memorabile vor fi și zilele petrecute 
în locuri retrase, precum Koh Mak 
sau Koh Phayam, sau în orice loc de 
pe șarmanta Mare Andaman sau de 
pe coastele Golfului Siam.  

Majoritatea B – Boemie, 
cu orice preț
Ești deja notorie pentru felul de a-ți 
impune un stil propriu; e normal 
așadar că râvneşti la un voiaj de nuntă 
original, cu adevărat unic – doar e 
o dată-n viață! Destinaţia de vis e 
departe de lumea dezlănţuită, dacă 
se poate pe coordonate geografice 
încă neincluse în TripAdvisor. Și, 
neapărat, cu un accesoriu preluat 
din cultura țării-gazdă. Thailanda 
oferă exact asta: un mix senzorial 
cu peisaje tulburătoare, artă 
gastronomică plină de imaginație, 
tradiții pitorești și cultură uimitoare. 
Fie în sud, cum ar fi în provincia 
Trang, fie în fermecătorul nord și 
bijuteria numită Chiang Mai, există 
resorturi create cu autentică patină 
locală; istoria Siamului se reflectă în 
arhitectura conservată cu respect, 
iar comunitățile din estul țării sunt 
de o prospețime încă nevirusată de 
turismul comercial pe scară mare.

Majoritatea C – „Aventură” 
scrie în ADN-ul vostru 
Suntem surprinşi că ai stat locului 
suficient cât să citeşti răspunsul la 
chestionar. Luna ta de miere ideală e 
un du-te-vino continuu de la o activi-
tate la alta. Pentru escapade pe orice 
fel de teren – fie că e apă, junglă sau 
munte – Thailanda are o hartă bogată 
în destinații cu... adrenalină supremă. 
Un jungle safari impresionează ga-
rantat, în special când e combinat cu 
o excursie pe masivul Doi Inthanon. 
Pentru iubitorii lumii acvatice, re-
zervația Mu Koh Surin de exemplu 
este foarte ademenitoare, iar pentru 
împătimiţii de experienţe cu adevă-
rat sălbatice, un traseu de rafting în 
zona Mae Hong Son și Pai, combinat 
cu o tură de alpinism la Phra Nang 
în Krabi au toate șansele să devină 
amintiri cu totul unice, memorabile.
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Iubirea voastră a prins contur într-o 
anume zi sau noapte, s-a validat 
prin gânduri, fapte și etape petre-
cute împreună; s-a oficializat în ve-
sela asistență a familiei și prietenilor, 
s-a sărbătorit într-o nuntă grozavă! 
E vremea să celebrați, doar voi doi, 
printr-un voiaj în „lumea de miere” a 
Thailandei. Croiți-vă după plac că-
lătoria începutului de viață în doi, o 
meritați pe deplin. Iar Regatul Siamu-
lui vă va răsplăti și vă va „amprenta” 
cu miracolele sale!

DESTINAȚII 
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Phuket, Phi Phi, Surat Thani, Trang, 
Koh Lipe, Krabi, Lanta, Ko Kradan

Deși nu are nevoie de un anume loc geografic pentru a fi 
mărturisită, iubirea are totuși decoruri favorite, ce impli-
că escapade memorabile, departe de lumea dezlănțuită.

Majoritatea resorturilor de la Marea Andaman oferă un 
pachet special de honeymoon: cine romantice în doi, 
flori, stile de vin și șampanie, plimbări pe insule secrete. 
Vă sugerăm să optați fie pentru un resort-boutique, cu 
decor modern, inovativ, minimalist, fie pentru o ambian-
ță cu iz tradițional, de un romantism rafinat, fie pentru 
un colț exclusivist, elegant și sofisticat. Iată exemple care 
vă vor încânta: Pimalai Koh Lanta (www.pimalai.com), 
Rayavadee Krabi (www.rayavadee.com), Anantara Si Kao 
(sikao.anantara.com), Sri Panwa Phuket (www.sripanwa.com)

În oricare dintre locurile pomenite aici veți ajunge, cu si-
guranță aveți viză pentru libera leneveală pe șezlongurile 
de la buza mării, cu un cocktail în față, sau lângă piscine-
le-nestemate, după care un masaj și o sesiune spa – 
și jurnalul dvs de proaspeți însurăței va avea zeci de 
amintiri inegalabile!

ROMANTICI
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Chiang Mai, Sukhothai, Phuket

CHIANG MAI
137 Pillars House – așa arăta locuința de o eleganță bri-
tanică a magnaților industriei lemnului de tec, de pe la 
1800. Perfect renovat, decorul nostalgic somputos alături 
de confortul contemporan asigură o tihnă absolută în 
mijlocul orașului. 

Dhara Devi – un complex uluitor întins pe 60 de acri de 
teren, ca o reîntoarcere în timp a Regatului Lanna. Puteți 
hoinări întreaga lună de miere pe ulițele dintre vile, prin-
tre temple și câmpuri de orez. 

SUKHOTHAI
Sukhothai Heritage Resort – în plină câmpie cultivată 
cu orez, adiacentă aeroportului privat – o bijuterie în aer 
liber – acest boutique hotel reflectă gradul de răsfăț aris-
tocratic: un melanj de stil antic al străvechii capitale și 
design interior eclectic rafinat.   
 
PHUKET
Anantara Phuket Villas – este decorul ideal pentru a 
sărbători noua viață în doi. Jungla deasă și grădinile cro-
ite cu meșteri peisagiști ascund vile cu piscină privată. 
De aici, vă puteți strecura privirile spre nisipurile plajelor 
virgine, turcoazul Mării Andaman și împărăția de corali 
din adâncuri. 

PASIONAȚI DE CULTURĂ ȘI ARTĂ

137 Pillars House Chiang Mai
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Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai

MAE HONG SON
Aerul proaspăt al provinciei, peisajele montane în abur 
de ceață parfumată și autenticul autohton sunt prime-
le motive să petreceți voiajul nupțial în nordul Thailan-
dei. Fie la Montis Pai, resortul în stil african de lângă 
orașul Pai, unde activitățile tip safari vă vor duce în 
junglă, fie la Puripai Villa, plasat într-o vale maiestu-
oasă, unde vă veți simți precum cuplul primordial, fie 
la resortul The Oia Pai – înconjurat de un lac sărat, 
unde farmecul nordului thailandez se mariază cu ima-
gini cu iz meditareaneean – ca o insulă grecească.

CHIANG MAI
O scenografie colosală – câmpurile de orez terasate, va-
lea râului Mae Rim – este completată de bungalourile 
decorate cu picturi originale și piese autentice de artă 
siameză și fac din Four Season Resort o experiență de-
opotrivă culturală și relaxantă. Dacă doriți să adăugați 
și ingredientul aventură extrem de romantică, petreceți 
zile de miere la Sibsan Resort & Spa, pe malul râului Mae 
Taeng, în ciripit de păsări, la buza junglei, pe poteci mon-
tane sau pe spinări de elefant...

CHIANG RAI
Dealurile vălurite sub catifeaua pădurilor tropicale vă 
vor da senzația că sunteți singurii stăpâni ai paradisu-
lui de smarald vegetal. Cuibăriți-vă pentru câteva nopți 
în Katiliya Mountain Resort & Spa, ciocniți paharele cu 
șampanie, treziți-vă cu un mic dejun intim, după care 
lăsați-vă pe mâna terapeuților pentru o sesiune de masaj 
aromatic „You and Me”. Veți dori să petreceți acolo un an 
de miere, nu doar o lună...

PASIONAȚI DE PEISAJE MONTANE

Mae Hong Son Chiang Mai
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Khao Lak, Nakhon Si Thammarat, 
Phuket, Krabi, Samui

Insule fermecate, parcuri naționale, stațiuni renumite, 
plaje paradisiace, ape de cristal și resorturi croite sub 
sceptrul zeului Soare – cu aceste perle turistice se mân-
drește sudul Thailandei. Fie că sunt înșirate la vest, pe 
coastele Mării Andaman cu „vedere” la Oceanul Indian, 
fie că bordează țărmurile Golfului Siam, poarta dintre 
continent și Oceanul Pacific, oricare dintre acesta vă pot 
găzdui zilele de miere în doi.

AMATORI DE SOARE

Phuket Phuket
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Bangkok, Ayutthaya, Chiang Mai,  
Nakhon, Phanom

Când vă leagă preocupări comune, cum ar fi pasiunea 
pentru ape curgătoare, maiestuoasele fluvii sau jucăușe-
le râuri de munte, tot ele vă vor ghida și selecția activită-
ților din voiajul de miere. 

Poate veți alege să înnoptați în Bangkok, la unul dintre 
hotelurile plasate la muchia apei.  Colosalul Chao Phraya 
River oglindește Sala Rattanakosin, situat peste drum 
de Templul Zorilor; The Siam Hotel, inspirat de parizi-
anul Musee d’Orsay, propune o ambianță grandioasă 
specifică epocii de domnie a Regelui Rama V. Hotelul 
Praya Palazzo este o tipică reședință aristocratică din 
Orașul Vechi, iar Riva Surya – locul unde, din piscină 
relaxantă sau din jacuzzi, admirați barjele alunecătoare 
pe fluviu. „Perla” lanțului de hoteluri riverane este însă 
Mandarin Oriental Bangkok, cu o istorie a ospitalității 
de 135 de ani, esență a luxului și paradis al calmului, 
sofisticat, clasic, somptuos și inegalabil. 

Doriți să fiți puțin... duși cu pluta? Bun. Se rezolvă într-un 
mod plin de adrenalină, la o partidă de rafting de-a lun-
gul Râului Nakhon Nayok. Pe Râul Pai aveți parte de un 
excelent melanj de aventură și sport, de peisaje sălbatice 
și izvoare termale, puteți înota pe sub cascade, puteți 
înnopta într-un jungle camp...

PE RÂU ÎN JOS  

Chao Phraya Mandarin Oriental Bangkok

Mekong
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Chiang Rai, Nan, Kanchanaburi

Știm, v-ați decis pentru Thailanda din multe zeci de moti-
ve. Cu siguranță, printre acestea sunt întinderile pitorești, 
dealurile semețe, văile umbroase și parfumate, câmpiile 
crude, pădurile tropicale – toate populate atât de surâ-
zătorii thailandezi, cât și de fauna de o bogăție unică. Ca 
o incursiune simultană în manualele de geografie, bota-
nică, zoologie, vă propunem să bifați provincia Chiang 
Rai, împrejurimile orașului Nan, ruralul Phetchabun, dis-
trictul Saiyoke și Kanchanaburi – pe malul legendarului 
râu Kwai. 

IUBITORI DE NATURĂ 

Chiang Rai NanChiang Rai
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CROAZIERE
Thailanda este binecuvântată cu 
sute și sute de kilometri de țărmuri 
și coaste marine, așadar voiajele pe 
apă sunt experiențe romantice prin 
care puteți absorbi peisajele pe ca-
lea undelor... Pe yachturi de lux, cu 
echipaj discret și competent, puteți 
arunca ancora ici-colo, pentru a ex-
plora insule virgine, ori puteți poposi 
în docurile portuare moderne.

ROMANTICE ÎN DOI
Contacte utile:

Charter Yacht Sailing 
www.charter-yacht.com
Faraway
www.far-away.net
Gulf Charters
www.gulfchartersthailand.com
Siam Sailing
www.sailing-charter-thailand.com

ACTIVITĂȚI
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SCUFUNDĂRI
Descoperirea universului subacvatic 
este o experiență uluitoare. În apele 
de cristal ce înconjoară insule nelo-
cuite, considerate site-uri unice în 
topul premium de diving al planetei, 
sau în largul mării, veți naviga printre 
curcubee de pești tropicali, printre 
recife de corali, printre țestoase sau 
delfini. O lume mută, dar vibrantă de 
culori explozive și vietăți superbe.

Operatori scufundări
www.bigbluediving.com
www.pattayadiving.com
phuket-diving-thailand.net

LECȚII DE GĂTIT
Dragostea trece prin stomac, așa că 
n-ar fi rău să vă începeți mariajul 
cu lecții de gătit luate la cele mai 
prestigioase academii gastronomice 
din lume. Faceți cu rândul la cratiță, 
ca orice însurăței, deprindeți mixajul 
savorilor și condimentelor, exersați 
sculptura în fructe, descoperiți 
uluitoarea diversitate a felurilor 
tradiționale regionale și vă veți 
îndrăgosti iremediabil și de deliciile 
thai, și, din nou, de propriul partener.
Bangkok
Blue Elephant Cooking School
www.blueelephant.com
Amita Thai Cooking Class
www.amitathaicooking.com
Phuket
Phuket Thai Cookery School
www.phuketthaicookery.com
Koh Samui
Samui Institute of Thai Culinary Arts 
http://sitca.com/

AVENTURI
Vreți să stabiliți un contact fizic mult 
mai concret cu Thailanda? Profilul 
ei geografic asigură scenografia 
inedită a unei luni de miere plină de 
emoție, energie și adrenalină: munți 
maiestuoși, jungle fascinante, văi și 
râuri, gheizeri, peșteri și rezervații 
naturale.

Contacte utile:
Active Thailand
www.activethailand.com
Jumbo River Kwai, Kanchanaburi 
www.jumboriverkwai.com
Sea Canoe Thailand www.seacanoe.net
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Vă tentează ca în luna de miere să 
obțineți un certificat marital „water-
proof”? Trebuie doar să vă progra-
mați voiajul în sudul Thailandei, mai 
ales în funcție de evenimentul anual 
din provincia Trang, pe Pak Meng 
Beach, și să aveți un certificat ce con-
firmă că ați făcut un curs de scufun-
dări. La 10 m sub nivelul apei, în fața 
unui altar subacvatic special decorat, 
veți trece de la scuba-diving la săru-
tări cu... bule de aer și înot cu sutele 
de pești tropicali, veniți ca nuntași 
multicolori în decorul de corali.

CEREMONIILE
SUBACVATICE

TIPS:
• Fotografiile-mărturie sunt spec-
taculoase; chiar dacă mireasa nu 
poartă voal, nici mirele frac, cos-
tumele de scuba, viu colorate și o 
ghirlandă de flori susțin festivitatea 
momentului.
• Este nevoie de un minim antrena-
ment anterior și un curs de inițiere.
• Dacă urmează o petrecere pe plajă, 
decorați locul cu elemente de inspi-
rație marină.
• Gândiți un plan B, în caz că se strică 
vremea și nu vă puteți scufunda.

Este firesc ca apa, prezentă în toate formele și simbolurile în istoria și cultura 
Thailandei, să fie și... un element nupțial spectaculos.

WEDDING   TREND:
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Ați trecut amândoi prin bucuria nun-
ții, venită însă la pachet cu emoții, 
stres, agitație și nervii aferenți fiecă-
rei decizii de luat. Aveți acum nevoie 
de o supapă prin care să eliminați nu 
doar toxinele, ci și energia negativă, 
să începeți noua viață strălucind, la 
propriu și la figurat. Așadar, căutați 
în Thailanda – această Mecca pentru 
iubitorii de spa – orice prilej de a pro-
fita de o sesiune cu practici și tehnici 
curative străvechi, de un masaj tradi-
țional și mai ales unul cu „comprese 
ierboase”, bazat pe principiile holisti-
ce ale Ayurveda.

Pe la noi îi zice prișniță, în Thai este 
luk praktop – o legăturică din bum-
bac, plină cu ierburi aromatice și con-
dimente, încinsă la abur și apoi plim-
bată, presată și bătucită pe trup întru 
vindecare și relaxare, pe un fundal 
muzical cu incantații buddhiste. Len-
toarea mișcărilor calmează mintea, 
căldura induce senzația de siguranță 
și confort, iar combinaţia personali-
zată de ierburi promite un tratament 
blând și subtil. Iar voi doi nu aveți  de-
cât o treabă: să inspirați toată aroma 
emanată de prișniță și să plonjați, în 
tihnă, într-un corp sănătos și cu o ini-
mă care știe să se bucure. 

SPA, SUPREMA STARE DE BINE

 

Six Senses reprezintă un lanț de 
resorturi, hoteluri și spa-uri unice, 
în care starea de  bine a oaspe-
ților este țelul suprem și guver-
nează fiecare colțișor, fiecare gest 
al specialiștilor și terapeuților, fi-
ecare fel de mâncare creat de un 
master chef celebru. Toate servi-
ciile sunt în armonie pentru a vă 
ajuta să atingeți un potențial fizic 
și spiritual maxim. 

Kamalaya este un tărâm special; se-
cole de-a rândul, călugării buddhiști 
au venerat insula Samui ca pe un 
sanctuar spiritual, convinși că locul 
are o energie benefică pentru ghida-
jul spre iluminare... Azi, Kamalaya Koh 
Samui integrează medicina holistică, 
terapiile complementare, elaborează 
programe individualizate și asigură 
acea oază magnifică de regăsire a 
binelui fizic, emoțional și spiritual. 

The Barai este un spa multipremiat, un 
complex arhitectural anexat hotelului 
Hyatt Regency din Hua Hin – orașul-re-
ședință regală din sudul Thailandei 
– conceput organic, unde spațiile se 
succed simbolic și fiecare element de 

decor e plasat astfel încât să-ți întoarcă 
atenția spre tine însăți, într-o benefică 
și divină lâncezeală. Iar programele in-
dividualizate sunt menite să vă refacă 
pe de-a-ntregul. Că doar aveți de în-
ceput o viață nou-nouță!
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Știm, veți fi tentați să luați multe lu-
cruri, gândind că o vacanță departe 
de casă presupune un plus de pre-
cauție. Dar vă propunem să simpli-
ficați: faceți o listă inițială, adaptată 
duratei și destinației, după care tăiați 
cam jumătate. Până la urmă, e mai 
amuzant să cumpărați de acolo vre-
un obiect necesar, uitat acasă... Noi 
suntem mari pasionați de amintirile 
purtabile – e ca și când te-ai reîn-
toarce în locurile magice...

BAGAJUL, O UȘURARE NUNTA PE TĂRÂM SIAMEZ

• Cununia va fi încheiată după regle-
mentările legale thailandeze
• Înainte de oficiere, alocați 4-6 zile 
obținerii și perfectării documentelor
• Doar ceremonia religioasă nu este 
considerată căsătorie – aceasta 
are statut legal doar dacă este 
înregistrată la cel mai apropiat birou 

Vreți să vă căsătoriți chiar în Thailanda? Este mai simplu decât în multe alte țări. Doar va trebui 
să țineți cont:

Amphoe (district).
• Trebuie să aveți peste 18 ani. Dacă 
sunteți divorțați, durata de la des-
părțirea oficială să nu fie mai mică 
de 310 zile.
• Dacă vreunul dintre miri este 
văduv sau divorțat, sunt necesa-
re actele doveditoare, traduse în 

thailandeză.
• Certificatul dvs. va fi în limba thai-
landeză; este recomandabil să obți-
neți o traducere legalizată de la un 
birou acreditat.
• Deși legea nu obligă, este reco-
mandabil să înregistrați căsătoria la 
ambasada României.

Cât stați în interior, este suficient ha-
latul din dotarea camerei de hotel. La 
piscină sau plajă: flip-flops, ochelari 
de soare, pălărie, două costume de 
baie și trei rochii din batist imprimat. 
Pentru seara: două-trei ținute ver-
satile, sandale din piele metalizată, 
asortabile la orice, un șal și un colier 
expresiv. Cel mult trei genți: un clutch 
minimal, o geantă de plimbare, gen 
rucsac, și una de plajă, încăpătoare 
și utilă pentru zborul de întoarce-

re, unde se va umple de suveniruri. 
Pentru partener: bermude din bum-
bac, Tshirt-uri uni, pantaloni și jache-
tă de in, plus 2-3 cămăși. Flip-flops/
sandale/pantofi mocasini sau con-
verși. 

Tot mai e loc în valiză? Faceți din duty 
free shop aprovizionare cu șampa-
nie, pentru a vă sărbători noua viață 
în clinchet de pahare, pe plajă, sub 
palmieri, pe înserat.
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Puteți să vă asigurați cea mai auten-
tică experiență dacă vă cazați la lo-
calnici, dacă participați la activitățile 
specifice regiunii (agricole, mește-
șugărești, gastronomice, artistice) – 
căci fiecare comunitate și trib au un 
mod distinctiv de trai, dependent de 
resursele naturale și de influențele 
culturale. 

Vă recomandăm unul dintre cele mai 
recente programe ale prestigioasei 
Agenții Royal Silk Holidays: Low Car-
bon Holiday, pe Koh Mak. O bijuterie 
de insulă, ai cărei proprietari vă vor 
arăta cum se reduce amprenta de 
carbon și cum se conservă habitatu-
lui prin activități non consumatoare 
de energii convenționale. 
 
Așadar, dacă sunteți printre cei pre-
ocupați de aspectele ecologice, de 
conservarea habitatului, de menți-
nerea autenticității și identității cul-
turale, de dezvoltarea economică a 
comunităților prin care treceți, atunci 
veți fi mai mult decât un vizitator al 
Thailandei. Veți fi un prieten implicat 
și responsabil: alegeți ecoturismul și 
turismul comunitar.

Pepiniera de corali din 
Koh Lanta 

În martie 2017 a demarat progra-
mul de regenerare, conservare și 
stimulare a coralilor, aceste biju-
terii vii ale adâncurilor. Strategia  
„Coral Propagation” presupune 
atât manevre specifice biologiei 
marine, cât și implicarea comuni-
tăților, a antreprenorilor din sec-
torul diving și chiar a turiștilor. 
„Răsadurile” plantate într-un soi 
de creșă subacvatică vor fi moni-
torizate 6 luni, apoi replantate în 
aria permanentă.

SUSTENABILITATE & 
TURISM VERDE






