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Thailandei permit 
vizitatorilor să-și 
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optime pe tot parcursul 
anului. Nu există 
„extra-sezon“, ci doar 
încântare non-stop!
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este anul deci ziilor revo lu -
țio nare, inclusiv în planificarea vacanțelor. Fie că optați 
pentru insule sălbatice ca rupte din ploaie de soare, cu 
plaje magnifice și ape de azur, fie pentru resorturi de 
cinci stele unde gazdă vă este luxul absolut sau centre 
SPA, unde cuvântul de ordine este răsfățul turiștilor... 
Poate căutați gastronomia unică și energia freneticului 
Bangkok... Sau poate jungla exuberantă, drumeții prin 
munții falnici, peripluri pe Fluviul Mekong sau voiaje 
printre comunitățile tribale din nord. Ori poate vă ten-
tează așezările unde natura generoasă își împletește 
farmecele cu istoria și cultura, cu meșteșugurile arti-
zanale, cu poveștile dinastiilor scrise în piatra temple-
lor antice. Ori vreți să cunoașteți triburi autentice și 
etnii migratoare ce își cultivă tradițiile la muchia junglei 
misterioase și a dealurilor vălurite la nesfârșit, înnobi-
late de festivaluri și cutume pitorești. 

Pentru toate acestea, Thailanda vă stă la dispo-
ziție cât e anul de lung și de lat. 

Descoperiți în fiecare anotimp locuri ce dăru-
iesc călătorului un spectacol pentru spirit, o provocare 
pentru minte și o simfonie pentru suflet.

2019

Voiajul în Thailanda  
vă prilejuiește experiențe 
memorabile: de la orașele 
cosmopolite la satele triburilor 
izolate, de la drumeții în junglă 
la scufundări în golfuri paradisiace.

Provincia Nan
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Fericit poziționată între întinderi mari de apă și 
de uscat, Thailanda este influențată atât de musonii 
de iarnă cât și de cei specifici verii. Rezultatul? O climă 
împărțită în șase luni de ploi torențiale în sezonul 
umed, trei luni uscate și răcoroase și alte trei luni de 
fierbințeală; marjele temperaturilor sunt 18 și 38° C – 
mai mult decât atractive pentru orice fel de turism.

Thailanda are o climă tropical umedă, cu tem-
peraturi pozitive pe tot timpul anului și o medie de 
29° C. Că doar de aceea ați ales-o ca destinație, nu? 
Calendarul meteorologic al Regatului este marcat atât 
de topografie, deci de microclimate, cât mai ales de 
musoni. Țara asta e chiar la răscruce de vânturi, iar ele 
definesc cele trei anotimpuri oarecum întrepătrunse 
ale anului. 

Sezonul uscat și rece – ceea ce e un eufemism, 
căci e mai degrabă răcoros, cu valori între 25-30° C – 
ține din noiembrie până prin februarie și este cel mai 
aglomerat, mai ales în destinațiile turistice majore, 
înțesate de vizitatori.

Anotimpul călduros este în martie-mai, tempe-
raturile ating 38° C, iar umiditatea poate depăși 80%; 
dar prețurile sensibil scăzute pot compensa relativul 
disconfort termic. 

Sezonul ploios (iunie-octombrie) nu înseamnă că 
toarnă întruna, ploile rar durează mai mult de două ore 
pe zi. Iar tiparele meteorologice sunt departe de a fi literă 
de lege; poate ploua torențial în munții din interiorul 
insulei, în timp ce pe țărm strălucește ditamai soarele... 

În orice perioadă a anului vă programați vizita, 
luați în calcul atât imprevizibilul, cât și efectele indivi-
duale ale vremii asupra dumneavoastră. Dacă umidi-
tatea extremă nu vă deranjează, iar canicula este un 
element suportabil, dacă o ploaie torențială preț de 
un sfert de oră este tocmai ce vă doreați la finalul unei 
zile de plajă, dacă vânturile din largul arhipelagurilor 
sunt fix ce ați comandat pentru sport sau periplu cu 
barca, atunci e perfect...

Regula de trei  
nu chiar simple,  

și nici  
chiar distincte 

anotimpuri

Piața plutitoare  
Damnoen Saduak
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Clima în majoritatea provinciilor este așadar 
guvernată de cele trei sezoane, iar informația despre 
vreme este vitală pentru reușita vacanței. Sunt locuri 
unde puteți merge în orice moment, altele sunt ideale 
pentru perioade clar definite. 

Sezonul ploios, aproximativ între mai și octom-
brie, e cauzat de musonul de sud-vest ce deșartă asu-
pra țării umezeala acumulată din Marea Andaman și 
din Golful Thailandei. Este și cel mai impredictibil, 
variază în durată și intensitate de la an la an. Dar în 
niciun caz nu înseamnă că se deschid cerurile în mai 

și toarnă apocaliptic până în octombrie. Ci că majori-
tatea zilelor sunt ploioase, dar de obicei doar pentru 
câteva ore după-amiaza sau noaptea. Ploile devin ceva 
mai intense între iunie și august, culminând în septem-
brie și octombrie când drumurile nepavate devin un 
fel de jgheaburi noroioase. 

Sezonul (oarecum) răcoros ține din noiembrie 
până prin februarie și este cea mai plăcută perioadă 
de vizitare a Thailandei. Asta dacă veți ține totuși cont 
că temperatura atinge și trece de 30° C în toiul zilei; 
ceea ce pentru thailandezi înseamnă ceva mai răcorel, 
pentru occidentali se traduce prin caniculă, iar pentru 
turiști prin justificată aglomerație și prețurile cele mai 
mari din tot anul.

Anotimpul fierbinte – căci să îi spunem „căldu-
ros“ ar fi doar o duioșie livrescă – durează din martie 
până în mai sau iunie. Celsius își face de cap și sare de 
35 de grade în Bangkok, așa că și turișii vor ținti insulele 
și plajele din sud.

Să analizăm harta  
cu termometrul  
la îndemână

Sukhothai Koh Lanta, provincia Krabi

MAREA 
ANDAMAN

GOLFUL 
THAILANDEI

CAMBODGIA
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ce acumulează praful de pe ogoare și cu un grad mai 
mare de umiditate a aerului.

În sud, temperaturile sunt ceva mai constante 
de-a lungul întregului an și cu variații din ce în ce mai 
mici pe măsură ce ne apropiem de Ecuator. 

Pe coasta Mării Andaman, adică în vestul penin-
sulei, sezonul ploios se manifestă mai intens decât în 
orice regiune a țării; ploile torențiale pot începe prin 
aprilie și durează uneori până în noiembrie.

Există o zonă atipică, Golful Thailandei și coasta 
de est a peninsulei; aici lucrurile nu se înscriu în tiparul 
meteo general. Țărmul estic și insulele din largul Gol-
fului resimt efectele musonului de nord-est, ce aduce 
ploi între octombrie și ianuarie – și mai cu seamă în 
noiembrie – dar suferă mult mai puțin decât coasta 
Andaman din pricina musonului de sud-vest.

În această schemă meteo, există ușoare 
variațiuni de la o regiune la alta. În regiunile înalte, pe 
platourile și vârfurile muntoase din nord, tempera-
turile au marje mai ample: noaptea, în sezonul rece, 
mercurul plonjează uneori până la zero grade mai ales 
pe pantele umbrite. În schimb, tot aici în nord, între 
lunile martie, se întâmplă adesea să fie mai cald decât 
în Câmpiile Centrale.

Regiunea de nord-est este caracterizată prin cea 
mai inconfortabilă climă în sezonul fierbinte, cu nori 

Și mai departe,  
cu busola:

Maya Bay,  
Koh Phi Phi 
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Una peste alta, este incontestabil că sezonul 
răcoros este cel mai bun moment de a vizita Thai-
landa, cel puțin pentru cei ce vin prima dată: mai 
puțină ploaie, temperaturi suportabile, natura în plină 
vigoare, păduri și cascade neinfluențate de secetă. Dar 
este și cel mai aglomerat și costisitor sezon. Așadar, se 
impune să punctăm beneficiile unei planificări a călă-
toriei cu un calendar mai flexibil, în ceea ce se cheamă 
„low season“, cu avantajele sale. 

ESTE considerabil mai ieftin
În perioadele numite în industria turismului 

„off season“ sau „low season“ prețurile sunt mai mici; 
sunt aplicate reduceri la cazare, zborurile interne, la 
tururi, excursii, la restaurante și alte servicii. Foarte 
multe hoteluri bune, mai ales cele din categoria 
„beach-resorts“, își reduc tarifele cu aproape 50% în 

perioada off  season. De asemenea, liniile aeriene 
practică prețuri cu mult mai scăzute pentru cursele 
internaționale către Thailanda; economia de bani este 
semnificativă, căci în bugetul total al călătoriei zboru-
rile sunt cele mai costisitoare. 

ESTE mai puțin aglomerat
Cine n-a fost vreodată în destinații turistice 

celebre, în hoteluri sau resorturi preferate de famili-
ile numeroase – și și-a dorit să se termine vacanța mai 
repede?! Cozile mari la intrarea în temple, muzee, 
închiriere de echipamente de scufundare; vânzoleala 
permanentă, un haos turistic explicabil dar incomod 
uneori, copiii prea zburdalnici ziua și sesiunile de 
karaoke seara pot face țăndări cele mai zen persoane, 
venite să guste doar farmecul discret al ospitalității 
thailandeze și exotismul naturii. În extra sezon, vă 
puteți sustrage abil și cu folos din haosul turistic... 

Din ce în ce mai mulți turiști aleg să vină în Thai-
landa în sezonul ploios, în intervalul mai-octombrie, 
tocmai pentru a evita mulțimile de vizitatori. Pentru că 
o ploaie caldă de o oră-două, după-amiaza, poate fi 
chiar un beneficiu în sine. 

Bornele culturale ce marchează 
Regatul Siamului: istorie și 

tradiții, ampla diversitate etnică, 
arhitectura templelor buddhiste, 
gastronomia unică, arta cultivării 

binelui fizic și spiritual.

De Anul Nou – Songkran

Beneficii, avantaje, 
chilipiruri
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ESTE relaxată și natura
Adică, însetată după sezonul secetos, își 

absoarbe doza de ploi providențiale și izbuncește 
 într-un verde proaspăt primenit. Orezăriile ce fac far-
mecul oricărei zone rurale își întind catifeaua vegetală 
ca un tablou cu rol vizual terapeutic... În păduri și în 
parcurile naționale apele sunt curate și limpezi, cas-
cadele mai tumultuoase, matca râurilor mai plină și 
croazierele pe fluviu mai agreabile. 

ESTE plin și calendarul  
festivalurilor locale

Chiar dacă sunt mai puțini turiști, asta nu 
înseamnă că localnicii sunt mai puțin ocupați. Spre 
exemplu, o suită de festivaluri și celebrări au loc în 
perioada postului buddhist (iulie-octombrie) sau 
ceremoniile legate de ciclul recoltelor de orez ori de 
cursele de ambarcațiuni (septembrie) – plus multe alte 
oportunități să trăiți experiențe culturale fascinante, 
„la prima mână“. Nu vă costă nimic în plus, ci doar 
acumulați amintiri unice!

ESTE mai puțină lume  
înscrisă la tururi și excursii de grup

Ceea ce se traduce prin mai mare flexibilitate a 
programelor și excursiilor opționale, mai multă și mai 
directă relaționare cu conducătorul grupului, în gene-
ral experiențe mai personalizate și mai autentice. Veți 
avea mai multă atenție din partea ghizilor, le va fi mai 
ușor să asigure vizite în sate, pauze de prânz în resta-
urante locale etc.

În concluzie, deși clima Thailandei este efectul muso-
nilor tropicali, rareori e vreme rea în toate regiunile 
simultan. Sigur, vă puteți aștepta la zile ploioase, aco-
perite, fără soare; dar ploile, deși calde, scad tempe-
ratura și răcoresc aerul. Iar atmosfera generală este 
calmă și liniștită; șarmul insulelor, plajelor, orașelor și 
parcurilor istorice poate fi gustat pe îndelete – și mai 
ieftin. Toate acestea merită micul inconvenient de a 
utiliza când și când o umbrelă. 

Ayutthaya
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Cinstit vorbind, 
low season are și 
aspecte mai puțin 
avantajoase:

De plouat, o să plouă sigur.  
Cum vă descurcați?

�  trebuie să vă aștep-
tați să plouă zilnic. Scurt, 
dar torențial.
�  multe servicii sunt 
închise sau reduse; de 
exemplu, sunt mai puține 
curse către insulele din 
proximitate. Iar dacă iei 
o barcă pe mare agitată, 

răul de mare este chiar un 
rău real și incomod. 
�  în timpul festivalului 
Songkran sau Anul Nou 
Thailandez (13-15 aprilie), 
călătoriile între diverse 
destinații pot deveni difi-
cile, lungi și agasante din 
pricina aglomerației. Tot 

thailandezul vine la – sau 
se duce către familie. La 
liniile de ferryboat către 
și dinspre insulele turis-
tice sunt cozi intermina-
bile și mulți vânzători de 
transferuri insistenți și nu 
mereu onești.
�  există anumite tipuri 
de activități turistice care 
se planifică sezonier, de 
exemplu scufundările 
sau sesiunile de snorke-
ling pot fi compromise 
de apa agitată.
�  în timpul sezonului 
fierbinte și secetos (mar-
tie-iunie), temperaturile 
și umiditatea crescute 
pot deveni pentru unii 

insuportabile. Este posi-
bil ca aceștia să petreacă 
vacanța doar la adăpos-
tul aerului con di ționat 
al camerei de hotel, la 
muzee sau la mall.
�  pe alocuri, ploile to-
rențiale tropicale inun dă 
instantaneu stră zile și te 
poti găsi în situația de a te 
bălăci prin apa murdară a 
canalizării. În zonele cu 
infrastructură necores-
punzătoare, totul poate 
rămâne inundat ore sau 
chiar zile în șir. Secretul 
turistului cunoscător: 
încălțămintea care se usu-
că repede, iar nu cea din 
pânză ce reține umezeala.

Precum în orice altă călătorie, regulile sunt 
simple: fiți informați, pregătiți și flexibili. Adaptați-vă 
așteptările și atitudinea și savurați experiențele!
� puneți în bagaj haine ușoare, lejere, permeabile la 
aer + o jachetă impermeabilă cu glugă sau o pelerină.
� alegeți încălțăminte/sandale de cauciuc, în niciun 
caz din pânză groasă căci se usucă foarte greu. 

� nu cărați de acasă umbrelă, cumpărați-o cu 3-4 lei 
de la orice colț de stradă.
� e prudent să aveți o husă pentru rucsac.
� soluții repelente contra țânțarilor, căci vor fi mai 
mulți pe vreme umedă.
� creați planul de vizite alocând mai mult timp între 
destinații, pentru a compensa eventualele întârzieri.
� și dacă ploaia vă ține la adăpost pe terase, amin-
tiți-vă că sunteți în vacanță. Beți o bere, relaxați-vă și 
bucurați-vă să nu faceți aaaaabsolut nimic!
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Festivaluri 
Nu există practic săptămână din an în care să nu 

aibă loc un eveniment cultural în vreun oraș sau sat, 
mereu se sărbătorește câte ceva laic sau religios, cu 
pretexte agricole, moderne, mitologice... Thailandezi-
lor le place să petreacă, festivalurile sunt pline de viață 
și culoare, cu muzică, dansuri, mâncare din belșug la 
fiecare colț. Vă puteți planifica excursia în funcție de 
datele celor mai importante și atractive pentru turiști. 
Iată-le pe cele mai importante din 2019: 

SONGKRAN, ANUL NOU THAILANDEZ (13-15 
aprilie) – celebrat prin inofensivele „bătălii cu apă“.

SURIN, FESTIVALUL ELEFANTULUI (15-17 noiem-
brie) – are loc în Provincia Isaan și rădăcini în ritualurile 
medievale de vânătoare regală.

FESTIVALUL VEGETARIAN DIN PHUKET (28 sep-
tembrie – 7 octombrie)  – durează nouă zile, este printre 
cele mai bizare festivaluri; include mersul pe jar sau 
cuie și alte manifestări extreme.

LOI KRATHONG (13 noiembrie) – o minunăție 
de spectacol în decembrie, cu milioane de lumânări 
lansate pe ape în bărcuțe din frunze de banan. 

POI SANG LONG (sfârșit de martie – jumăta-
tea lui aprilie) – sărbătoarea micilor viitori călugări 
buddhiști din localitatea Mae Hong Son, ceremonie 
unică în lume. 

PHI TA KHON (FESTIVALUL SPIRITELOR) – data 
e variabilă, stabilită de clarvăzători între martie și iulie. 
Se desfășoară în Dan Sai, Provincia Loei. Merită bifat 
mai ales pentru măștile spectaculoase. 

Diminețile, în zori, călugării 
buddhiști străbat străzile și primesc 
de la localnici ofrande – în principal 
alimente, dar și toate cele de 
trebuință traiulul monahal al cărui 
scop este concentrarea pe meditație 
și aprofundarea învățăturilor sacre. 

INEDIT. Dacă v-ați făcut traseul prin regiunea Isaan pe la 
jumă tatea lui iulie, puteți admira în frumosul oraș Ubon 
Ratchathani parada celor peste 100 de care alegorice inima-
ginabil de bogat împodobite cu personaje sculptate în ceară.
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Șapte sfaturi  
de planificare
Nu forțați lucrurile

Nu subestimați efectul istovitor al zboruri-
lor lungi, mai ales după perioade de muncă foarte 
intensă  – deh, ca înainte de concediu. 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 călă-
toriei, alocând prima etapă unei odihne depline – chit 
că primele două zile dormiți buștean, în susur de valuri 
și unduiri de palmieri. 

Fixați marjele bugetului 
Instinctul firesc este să extindeți la maximum 

fondul alocat concediului, că doar o dată pe an 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 chel-
tuieli de răsfăț: la un spa, câte o cină fabuloasă sau 
cocktail fistichiu sub clar de lună.

Combinați confortul
Echilibrați isteț rezervările: și la hoteluri de vis, 

desigur, dar și la destinații mai modeste. De exemplu, 
la hotelurile din orașe găsiți oferte foarte rezonabile; 
vă sugerăm să economisiți, mai ales că veți petrece mai 
toată ziua vizitând locurile din jur. Apoi, la resorturi izo-
late, unde timpul e dedicat relaxării, puteți plusa la preț.

Planificați în avans 
Comunicați cu personalul hotelului care sunt 

activitățile și excursiile opționale pe care le rezervați 
de acasă, să aveți siguranța unei programări la spa, 
de exemplu. Păstrați flexibilitate pentru restul, pentru a 
le adapta dispoziției de moment. Poate vă trece sau vă 
vine cheful, odată aflați pe alt continent, în cu totul altă 
zonă decât cea familiară.  Dacă doriți acțiuni ce depind 
de starea vremii, programați-le în primele zile, pentru 
ca, dacă se strică timpul, să le puteți realoca altor zile.

Investiți într-o cameră foto bună 
Nu e întotdeauna suficient un smartphone 

 pentru a tezauriza tot ce veți trăi în fascinanta 
 Thailanda. Sigur, vă puteți cumpăra și de acolo – la 
MBK Mall, de exemplu, au prețuri bune.

Cugetați și rezervați din timp 
Ați ales Thailanda, vă felicităm! Însă opțiunile 

destinațiilor sunt copleșitoare, doar un brainstorming 
timpuriu e soluția pentru o decizie comună cu par-
tenerii de drum referitoare la trei aspecte: ce buget 
alocați, ce tip de activități căutați și câte deplasări 
locale vă doriți.

Ciupiți din final 
În general, suntem tentați să stăm în concediu 

până în ultima clipă. Dar e bine să alocați o zi, două 
„recuperării“ înainte de a reîncepe munca de rutină – o 
etapă-tampon, pentru a vă readapta la clima și tempe-
ratura de la noi, de a reveni la fusul orar românesc. Veți 
economisi prețul unor nopți de cazare și veți lăsa să se 
sedimenteze impresiile.

Ubon Ratchathani
Piața de noapte  
Chatuchak, Bangkok
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Tehnologie modernă 
la purtător

Călătorii contemporani se bazează pe online 
din clipa în care își caută destinațiile, așa că este nevoie 
de aceeași rapiditate și eficiență în privința recoman-
dărilor, selecțiilor și serviciilor de la fața locului. Înce-
pând din iunie 2017, Autoritatea de Turism a Thailandei 
a făcut un upgrade aplicațiilor de telefon mobil Ama-
zing Thailand și Tourism Thailand pentru a asigura 
turiștilor o informare rapidă, corectă și eficientă – ca 
parte a experienței asiatice, indiferent că e vorba de 
destinații, tururi, drumeții, cazare, shopping, dinning 
sau sesiuni la SPA.

Acum, ambele aplicații includ hărți, GPS și ima-
gini 360 VR ale destinațiilor; informațiile pot fi distri-
buite apoi via e-mail și pe platformele social media. 
Dacă aplicația Tourism Thailand se adresează turiștilor 
locali, listând în thailandeză informații despre atracții 
și evenimente, Amazing Thailand este creată pentru 
turiștii internaționali, în engleză și are, în plus, funcția 
de dicționar de traducere „voice operated“ și permite 
găsirea cuvintelor necesare pentru a comunica direct 
cu localnicii.

Internet cu viteză mare, accesibil 
din orice local sau magazin, cartele 
de telefon cu multe opțiuni, 
aplicații de taxi – toate sunt 
avantajele de care turistul se bucură 
în orice moment al călătoriei.

Bangkok, China Town
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Turism verde 
în multicolora 
Thailanda 

O călătorie ar trebui să însemne ceva mai mult 
decât poze făcute unui peisaj, unei cascade, unui ele-
fant, unei femei din tribul Gâturilor Lungi; mai mult 
decât căutarea unor unghiuri favorabile pentru a privi 
o statuie, cu gândul la prânzul copios, în timp ce ghidul 
își recită conștiincios lecţia. Mai mult decât cumpăra-
rea de suveniruri din fildeș sau carapace de ţestoasă – 
ambele specii ameninţate cu dispariţia. Să înveţi pe viu 
despre cultura acestei ţări exotice îmbibată de istorie 
poate fi infinit mai satisfăcător decât o vizită condensată 
printre exponate de muzeu sau limitarea la informaţiile 
din ghidul turistic. Iar traiul în mijlocul unei familii de 
thailandezi este poate cel mai eficient mod de a des-

coperi adevăratele faţete ale societăţii tradiţionale și 
ale mediului natural. Chiar dacă vă petreceţi un sejur 
într-un sat rătăcit în junglă sau  într-o staţiune luxoasă, 
multe destinaţii turistice din tot Regatul sunt gata să 
vă ofere mai mult decât relaxare și confort: aventuri 
incredibile și senzaţii memorabile – tot ceea ce aveţi 
de făcut este să deveniţi un soi de turist „implicat“. 

Ce e ecoturismul? Un sistem de programe ce 
diminuează aspectele negative ale turismului con-
venţional și urmăresc integrarea controlată a comu-
nităţilor locale în circuitele turistice. În ultima vreme, 
Thailanda primește un număr tot mai mare de vizitatori 
– iar acest aflux binevenit aduce la pachet cu beneficiile 
financiare și o reală ameninţare: periclitarea autenti-
cului. De aceea se fac tot mai multe demersuri pentru 
a conserva cultura tradiţională și mediul înconjură-
tor. Prin ecoturism se dorește promovarea reciclării, 
economisirii energiei electrice, conservării apei și 
crearea de oportunităţi economice pentru comuni-
tăţile locale. Detalii asupra acestui tip de turism pe  
 www.gogreenthailand.com
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Artizanat din  
Chiang Khan,  
Provincia Loei
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CEZAR DUMITRU 
www.imperatortravel.ro  

Sincer să fiu, când călătoresc undeva, încerc să 
aleg fix perioada cea mai bună din punct de vedere 
climatic. Evident, nu mi-a ieșit întotdeauna, dar, în 
general, mi-am ales destinațiile în funcție de anotimp. 

Dar chiar și așa, am ajuns în Thailanda de două 
ori în luna august (evident, în ani diferiți), care este în 
mijlocul sezonului ploios. Prima oară, era un an „nor-
mal“ din punct de vedere climatic. Dimineața, la 9:00, 
Bangkok se cocea la aproape 40 de grade Celsius. Dar 
la 9:30 începea o ploaie de nu vedeai la doi pași. Nu 
dura mult, cam 10 – 15 minute, timp în care toată sufla-
rea se ascundea pe undeva. Apoi, ploaia se oprea și, 
în mod magic, orașul era învăluit de aburii care ieșeau 
din asfalt ca în filmele SF… Dar în restul zilei era cald, 
rezonabil de cald, soare și, din când în când, erau nori. 

A doua oară, am stat două săptămâni în Thai-
landa. Era un an „special“ – nu ploua. Fermierii erau 
disperați, iar călugării se rugau zi și noapte să vină ploaia. 
Cât timp am stat, a plouat doar zece minute,  într-o 
noapte. Au fost două săptămâni de vis, soare și cald 
– printre elefanți, plaje, temple și un oraș plin de viață 
cum e Bangkok, primul oraș pe care l-am văzut în Asia...

ANCA CIUCIULIN
jurnalist 

Am fost în Thailanda în diferite anotimpuri și 
pledez pentru ideea că nu există unul mai bun ca altul. 
Dar și că merită văzute mult mai multe decât sudul 
insular... Thailanda estică are o personalitate diferită, 
o autenticitate conservatoare asumată față de sudul 
exotic sau nordul cu etniile  pitoresc amestecate, 
iar Ubon Ratchatani este un exce lent exemplu de indi-
vidualitate urbană.

La 600 km est de Bangkok am descoperit acest 
oraș viu, cu o infrastructură solidă și un aeroport ca la 
carte, construite și lăsate moștenire de armata ame-
ricană ce avusese în Ubon o bază militară strategică, 
la buza Vietnamului. Are o viață comunitară intensă – 
seara, în parcuri, zeci de tineri dansează, joacă ceva 
sau exersează cântări în grup. Prospectele stradale 
sunt ample, urbanismul este funcțional (studiat sau 
dezvoltat spontan), capabil să respire mult mai rela-
xat și să asigure cu ușurință un flux uman și un trafic 
deloc neglijabile. Un soi de provincie de prim rang, 
de vizitat neapărat în timpul Festivalului Lumânărilor, 
chiar dacă e în iulie.

Thailanda e o țară în care poți să călătorești pe 
parcursul întregului an. O spun din proprie experiență.

Nu-ți fă probleme legate de vreme. Sigur că, 
în unele luni, ploile îți pot întrerupe unele planuri – de 
exemplu, o ședere la plajă –, însă în Thailanda găsești 

întotdeauna câte ceva de făcut pentru a fenta momen-
tele în care plouă. Am fost în Thailanda și în sezon, și în 
extra-sezon, și nu am avut parte de experiențe negative.

EDDIE ȚONE  www.tuktuk.ro
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ADRIANA COCIC 
www.minicalatorii.ro 

Ne-am făcut o tradiție din a merge în Thailanda 
la sfârșit de martie, să o sărbătorim pe fetița mică (trei 
ani) cu soare, suc proaspăt de mango, explorări prin 
pădurea tropicală, momente de liniște în temple migă-
los sculptate și musai multă înghețată colorată. 

Anul trecut am poposit două săptămâni în zona 
de nord unde ni s-a lipit de suflet un orășel relaxat, 
întins pe malurile unui râu, cu cafenele pe picioroange, 
o piață de noapte zilnică și gălăgioasă și un Buddha 

alb care veghează de pe-un deal învecinat. Acolo, în 
Pai, fetele s-au amuzat să încerce câte un hamac nou 
în fiecare după-amiază – asta după ce diminețile des-
copereau câte un loc nou: fie că vorbim de canionul 
din Pai, cascade, poduri de bambus peste orezării sau 
o fermă al cărei teren s-a rupt în două în urma unui 
cutremur, astfel că acum te poți plimba prin crăpătură. 

A trecut aproape un an de atunci, dar încă 
visăm la serile călduroase pe care ni le  petreceam 
bălăcindu-ne în piscină și la mirosul de Pad Thai ușor 
picant, ușor crocant și foarte aromat, făcut în fața noas-
tră de vânzătorii ambulanți din piața de noapte.
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ADINA BRÂNCIULESCU
jurnalist, National Geographic Traveler   

Thailanda ne-a demontat mitul adânc înrădăci-
nat că ar fi o destinație strict de iarnă, că în restul anu-
lui aici fie ne-am topi de cald, fie ne-am adăposti de 
ploaie. Am descoperit că extrasezonul poate fi o ale-
gere inteligentă și momentul perfect pentru o vacanță 
în care te poți bucura de tot confortul și serviciile unei 
perioade de vârf, având ca bonus mult mai multă 
liniște, prețuri avantajoase, tarife atractive în schimbul 
unor oarece minore inconveniente, legate de episoa-
dele de ploaie și valurile mari – dar sunt aspecte pe 
care trebuie să ți le asumi odată ce faci această alegere. 

Sfârșitul lui august-începutul lui septembrie s-a 
dovedit o perioadă perfectă – cel puțin pentru familia 
mea. În Koh Samet, la Ao Prao Resort, ne-am bucu-
rat de zile liniștite, de un peisaj incredibil, de angajați 
prietenoși și servicii ireproșabile. Nefiind mulți vizita-

tori – doar noi și încă un cuplu, cei mai mulți turiști 
veneau în weekend – toată atenția personalului era 
îndreptată exclusiv asupra noastră și ne îndeplineau 
orice dorință. A fost o experiență unică, ne-am simțit 
în centrul atenției, simțeam că fac totul pentru ca noi 
să ne simțim bine. Nu mai eram doar unii dintre zecile 
de turiști pe care trebuie să-i mulțumească, eram doar 
noi, iar lucrul acesta a creat o relație mai personală cu 
ei: ne știau preferințele, au organizat activități pentru 
băiatul noastru, ne-au invitat la cursuri de gătit. Ne-am 
simțit între prieteni. Vremea a fost foarte bună: tem-
peraturi plăcute, suportabile, briză, a plouat puțin, în 
special noaptea. Pozele mele de acolo sunt toate de 
vară (cerul este uneori înnorat) și nu te duc cu gândul 
la extrasezon. Într-o zi am avut parte și de ploaie, soțul 
și fiul meu au fugit imediat în valuri pentru că era o 
ploaie caldă, eu m-am dus după aparatul de fotogra-
fiat, dar până când m-am întors, ploaia devenise doar 
o răpăială ușoară.
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