TRAVEL & LIFESTYLE

Turul lumii în 60 de zile
București – Singapore – Hong Kong – Beijing – Tokyo – Sydney – Fiji –
Auckland – Santiago – Lima – Miami – New York – București

Honk kong

Marele Zid Chinezesc
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Cu siguranță fiecare dintre noi are o destinație de vacanță preferată,
sau două, sau, de ce nu, mai multe. Un fel de wishlist care să includă
mai multe destinații de vacanță, pe care ne-am propus să le vizităm
în viitor. Într-un viitor apropiat, sau, de ce nu, într-o singură vacanță.
Din ce în ce mai multe persoane au descoperit și acceptat cu
entuziasm conceptul de vacanță în jurul lumii, fie ea de o lună, două,
trei sau ...un an.
Europa, Asia, Australia și America, toate într-o singură călătorie! Știm
că pare extrem, însă destinațiile de pe hartă sunt mai aproape decât
par! Poți opta pentru un tur cultural tematic, precum cele șapte noi
minuni ale lumii, o călătorie modernă în care să descoperi cele mai
cosmopolite orașe ale lumii, o vacanță de relaxare în care să vizitezi
locuri exotice sau poți compune o călătorie mixtă, care să includă
câte puțin din fiecare stil, așa cum este propunerea noastră.
Pentru că vrem să fie rezonabil și accesibil dar totodată să cuprindă
cât mai multe opriri, am optat pentru un tur de 60 de zile, iar
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wishlist-ul nostru include destinații complexe, din arii culturale
diferite, astfel încât diversitatea vacanței va mulțumi chiar și cel
mai pretențios călător în jurul lumii. Acestea fiind spuse, pas cu
pas pornim către Asia, suficient de misterioasă încât să îți deschidă
apetitul pentru a continua aventura în Australia. După câteva zile de
relaxare în Noua Zeelandă, aventura continuă pe coasta vestică a
Americii de Sud, cu fascinantele Chile și Peru, în timp ce pe coasta
estică a continentului american te așteaptă plajele din Miami și
bineînțeles New York - orașul care nu doarme niciodată.
Astfel, pornind călătoria noastră de vis către est, destinațiile
vizate sunt:
Singapore este un stat-oraș insular și totodată cea mai mică țară din
Asia de sud-est, cu o populație egală cu cea a Bucureștiului. Cele
mai importante atracții turistice sunt situate în trei zone: Orchard
Road, Chinatown și Little India. Singapore este în primul rând un oraș
tipic asiatic, aici fiind păstrate încă tradițiile străvechi ale chinezilor,
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malaezienilor și indienilor. Singapore este un oraș sofisticat, palpitant,
multi-cultural, cosmopolit, în care tradiția și modernul, estul și vestul
se întâlnesc și coexistă într-o armonie perfectă. Hoteluri luxoase,
centre comerciale moderne, cafenele, parcuri și grădini, rezervatia
naturală Bukit Timah, Night Safari, centre comerciale și de afaceri,
renumitul aeroport Changi, portul din Singapore, toate acestea și
multe altele uimesc turiștii sosiți în acest oraș.
Hong Kong, una din cele mai moderne și mai vizitate metropole
ale Asiei poate fi vizitată pe tot parcursul anului. Orașul este
compus din Kowloon, Noile Teritorii și Insula Hong Kong, unde
este situat orașul propriu-zis, cunoscut și ca Victoria. Un important
centru financiar, comercial și de transport, orașul atrage turiștii
prin peisajul deosebit al zgârie-norilor pe fundalul unuia dintre
cele mai frumoase porturi. Ca o notă de inedit, în acest oraș se
află aeroportul cu cel mai mare trafic din Asia, ale cărui piste sunt
efectiv construite pe mare.

Tokyo

Beijing, situat la un zbor de trei ore distanță de Hong Kong, este
capitala Republicii Populare Chineze şi totodată una dintre cele
mai populate metropole. Orașul este situat în nord-estul Chinei;
de altfel, numele său înseamnă „Capitala Nordului”. În momentul
de faţă, Beijing-ul este un oraş al secolului 21 în toată puterea
cuvântului, cu zgârie-nori, centre comerciale aglomerate şi multe
maşini, dar dacă doriţi să experimentaţi viaţa tradiţională, mergeţi
într-o ceainărie, la târguri, la temple şi mai ales luaţi un loc la Opera
din Beijing. Principalele obiective sunt: Piaţa Tianamnem (cea mai
mare piaţă centrală din lume), Oraşul Interzis (cel mai mare şi
cel mai bine păstrat palat imperial), Templul Raiului (cel mai mare
complex pentru sacrificii din lume), Opera din Beijing – cu o
vechime de peste 200 de ani este cunoscută ca una din cele trei
mari sisteme teatrale din lume.
La aproximativ o oră de mers cu mașina de la Beijing, se află Marele
Zid Chinezesc, construcție gigantică a lumii antice ce masoară 6400
de kilometri lungime. Zidul este prevăzut din loc în loc cu forturi
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cu aspect paralelipipedic și turnuri înalte de apărare, are o înălțime
de 8 metri și o lățime de 6,5 metri meritându-și statutul de “cel
mai lung zid de pe Terra”. Suferind stricăciuni mari de-a lungul unui
mileniu, Marele Zid Chinezesc a fost refacut pe circa 6400 kilometri
în timpul dinastiei Ming (1368-1644), dinastie ce a fixat și capitala
statului la Beijing (formă în care s-a păstrat până astăzi). Construcția
în sine rămâne un mare mister, fiind un element de baza al
mitologiei chinezești și al simbolisticii populare.
Tokyo, capitala Japoniei, este cea mai mare suprafață urbană și una
dintre cele mai dens populate metropole ale lumii. Viața culturală
din Tokyo este foarte bogată, aici desfășurându-se numeroase
festivaluri și sărbători. Orașul are numeroase teatre unde se joacă
atât piese tradiționale japoneze cât și piese moderne, precum
și câteva orchestre simfonice care interpretează atât muzica
tradițională japoneză cât și vestică. Câteva din atracțiile majore ale
orașului sunt: Templele de la Asakusa, Gradinile și Palatul Imperial,
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Santiago

Templul Meiji, Turnul Tokyo, Clădirea Guvernului Metropolitan al
Tokyo-ului situată în Shinjuku, parcul de distracții Disneyland.
La numai o oră de mers cu trenul se află Muntele Fuji - atracția
turistică numărul 1 din Japonia, oferind un peisaj natural de
excepție nemaivăzut nicicăieri în lume. Din orice unghi ai privi,
muntele Fuji este aproape identic, astfel că, atunci când te afli la
poalele sale nu-ți dai seama în ce par te a sa ești. Japonezii privesc
acest munte ca pe un munte sacru, fiind și la ora actuală un punct
principal de pelerinaj.
Și dacă tot ați ajuns până aici nu trebuie sa ratați Kyoto ,
recunoscut pentru frumusețea templelor sale, este un loc unde
tradiția încă nu a fost pierdută, gheișele tradiționale sunt încă
existente, un loc unde freamătul vieții cotidiene este încă foar te
depar te, un loc unde în anumite perioade ale anului poți vedea
domnișoare îmbrăcate în Sari, por tul tradițional pentru femei,
mergând pe stradă. Este capitala politică a Japoniei de peste 1.000
de ani și a rămas inima culturală a poporului japonez și, cu peste
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Fiji

Lima

2.000 de temple și altare, este un loc de pelerinaj și un muzeu în
aer liber. Nu mai puțin de 17 locații din oraș si din împrejurimi
au statut de Patrimoniu Mondial UNESCO. De la gheișe până
la actorii kabuki, trecutul este prezent în vechea capitală, de
asemenea reflectat în mediul înconjurător.

Fiji, oficial Republica Insulelor Fiji, este o ţară insulară situată în
sudul Oceanului Pacific, la est de Vanuatu, vest de Tonga şi la sud
de Tuvalu. Fiji este formată din 322 insule, dintre care o treime
sunt locuite. Cele două insule impor tante sunt Viti Levu şi
Vanua Levu.

Sydney, cel mai mare oraș australian, deține recordul superlativelor :
cel mai mare oraș, cel mai mare centru industrial, cultural și
financiar, cel mai mare port, cel mai mare nod de comunicație.
Sydney Opera House este una dintre cele mai celebre și distincte
clădiri, fiind considerată simbolul orașului.
Dacă legendele nu vă fascinează, și preferați să vedeți paradisul
subacvatic, atunci destinația este Marea Bariera de Corali, situate la
un zbor de trei ore distanță de orașul Sydney. Australia are ce să le
ofere și iubitorilor lumii de sub apa. Cu o suprafață de 345.000 kmp
(cât o Românie și jumătate), Marea Bariera de Corali este cea mai
masivă structură din lume construită din organisme vii.

Auckland, cel mai mare oraș din Noua Zeelandă este construit pe
un istm subțire între por tul Manukau pe Marea Tasmana și por tul
Waitemata pe Oceanul Pacific, fiind astfel unul dintre puținele
orașe ale lumii cu por turi pe două corpuri de apă separate.
Santiago, capitala statului Chile, este al patrulea oraș ca mărime
din America de Sud după Buenos Aires, Rio de Janeiro și Sao
Paolo. Printre principalele puncte de atracție ale orașului, pe lângă
viața de noapte și muzica jazz, se numără: Centro Cultural Palacio
de La Moneda, Muzeul National de Ar te Frumoase, Plaza de
Armas sau Muzeul de Ar tă Contemporană.
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Machu Picchu
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Miami

Miami

New York

Lima sau „Orașul Regilor” este capitala și cel mai mare oraș al
Republicii Peru, fiind centrul comercial, industrial, financiar și
cultural al țării. Lungimea coastelor și plajelor sale depășește
130 km fiind considerat în acelasi timp și orașul cu cel mai mult
teritoriu deșer tic după Cairo. Orașul este recunoscut pentru
centrele arheologice, viața de noapte, muzeele și numeroasele
sărbători și tradiții populare.
Ruinele oraşului Machu Picchu (situat la o oră distanță cu avionul
de Lima), sunt unele dintre cele mai frumoase şi enigmatice
locaţii străvechi din lume, legendele şi miturile indicând faptul că
Machu Picchu (însemnând „vechiul pisc” în limba Quechua), era
adorat că un loc sacru din cele mai vechi timpuri. Oricare ar fi
originile sale, incaşii l-au transformat într-un mic (5 mile pătrate),
dar extraordinar oraş. Complet natural, înconjurat de terase
agricole suficiente pentru a hrăni populaţia şi irigat de izvoare
naturale, Machu Picchu pare să fi fost folosit de incaşi ca un oraş
ceremonial secret.
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Miami este unul dintre cele mai mari și importante centre financiare
și turistice din Florida și din țară. Oraș cu puternice influențe
latino-americane, Miami mai este numit „Casablanca Americii” sau
„Orașul Magic”, fiind al treilea oraș ca popularitate pentru vizitatorii
internaționali, după Los Angeles și New York. Cartierul South Beach
din Miami Beach reprezintă poate cea mai atractiva zonă cu clădirile
art deco, plajele superb populate de palmieri, restaurante faimoase
și celebra stradă Ocean Drive. Miami oferă multiple oportunități
de recreere și atracții turistice, cele mai importante fiind: plajele din
Miami Beach, Key Biscayne’s Crandon Park, MetroZoo, Tropical Park.
New York este cel mai populat oraș din Statele Unite, zona sa
metropolitană fiind una dintre cele mai mari zone urbane din
lume. Orașul este de asemenea considerat unul din cele mai
impor tante orașe din lume datorită influenței sale globale din
mass-media, educație, diver tisment, ar tă și modă. La New York
ajung anual circa 39 milioane de vizitatori, iar printre principalele
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New York

atracții ale orașului se numără Empire State Building, Times
Square, Radio City Music Hall, Statuia Liber tății, Ellis Island, Wall
Street, clădirea Națiunilor Unite, Catedrala St. Patrick, Brooklyn
Bridge, Central Park etc. Deși majoritatea vizitatorilor se gândesc
la Manhattan atunci când vorbesc de turism la New York, există
însă numeroase alte locuri care merită vizitate: Coney Island în
Brooklyn, Grădina zoologică din Bronx, arenele de tenis de la
Flushing Meadows etc.

O astfel de călătorie este o investiție în amintiri, amintiri valoroase ce
rămân cu tine pentru totdeauna. Tocmai din acest motiv este foarte
important să încredințezi organizarea bine-meritatei tale vacanțe unor
profesioniști în domeniu care au grijă de toate aspectele vacanței
tale astfel încât aceasta să fie perfectă. Indiferent de preferințele
tale, portofoliul Round The World Travel împreună cu nivelul ridicat
de calitate al serviciilor și atenția sporită pentru fiecare detaliu, îți
garantează o vacanță stilată în care vei fi bucuros că ai investit.

Si pentru a te convinge că tururile în jurul lumii nu sunt făcute
doar pentru cei excentrici, trebuie să știi că un tur al lumii de 60
de zile incluzând destinațiile prezentate mai sus este realizabil
pornind de la 11.590 euro/persoană (zbor în clasa business și
cazare în cameră dublă hotel 5*). În plus, mai trebuie să știi că o
asemenea vacanță va fi concepută special pentru tine, pentru a
reuni desținatiile din wishlist-ul tău în perioada și numărul de zile
de vacanță pe care le ai la dispoziție.

Round The Wor ld Travel
www.r tw.ro
office@r tw.ro
021 232 90 98
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