
N" orite keliauti ir turite tarn laiko. Pirmasis klausimas - kur? Salj ar 
- region^ kellonei zmones pasirenka labai jvairiai. Vieni is anksto 
apsibrezia, j kuri^ salj nores kella^uti, kiti nori „kur silciau" ir „kur grazus 
papludimiai", o treti pasiryz? vaziuoti vos ne bet kur, kad tik pigiau. 

As asmeniskai renkuosi geriausiq kainos ir kokybes santykj. Kainai 
skirsiu demesio siek tiek veliau, o kol kas pakalbekime apie keliones 
kokyb^. I slq sqvok^ jelna: turiningumas ir egzotika, klimatas ir metq 
laikas, sveikata, saugumas, biurokratiniai formalumai, patogumas 
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nuvykti, taip pat paslaugq kokybe. Na ir, zinoma, bendrakeleivial, 
bet tai kiekvienam subjektyvu. Idealiq variantq nera - kiekviena ke-
lione yra savotlskas kompromisas. 

RINKDAIVIIESI KELIONES KRYPTj, |VERTINKITE: 
• nuvykimo kainq ir patogumq nuvykti; 
• turiningum^ iregzotikq; 
• klimatqirmetqlaik^; 
• saugumq; 
• paslaugq kokybes ir kainos santykj salyje; 
• sveikatq; 
• biqrokratiniusformalumus. 

Turiningumas ir egzotika 

norite pamatyti keliaudami? Kalnus, jurq, dykumas, miskus, gy-
vunijq? [spudingus didmiescius? Egzotiskas gentis? Istorinj ar religlnj 
paveld^? Ar tiesiog paguleti papludimyje? Nuo to priklauso, kur ver-
ta vaziuoti. Mazal saliq, kurios turetq absoliuciai visus cia isvardin-
tus dalykus. Bet yra nemazai sallq ar regionq, kurle turi bent keturis 
penkis is Jq. Jei jusq kelione vos keleto dienq, susitaikyklte su tuo, 
kad visko nepamatysite, ir apribokite savo tikslus. Jei kelione ilges-
ne, vaziuokite ten, kur pamatyslte daugiau. 

Visada knieti pamatyti Ir patlrti kazk^ kito negu mums jprasta. 
Juodi zmones mums jdomesni nei baiti, palmes jdomesnes nei pusys, 
kainai - nei lygumos, o „tuktukas" - nei jprastas taksi. Salys, kuriose 
dar nebuvome, mums jdomesnes uz tas, kurias gerai pazjstame. Kuo 
daugiau keliauji, tuo toliau norisi nuvaziuoti. Jei esate buv^s tik Rytq 
Europoje - Italija ar Portugalija jums jau gall buti egzotiska, jau nekal-
bant apie Turkijq. Na, o patyr^ keliautojai egzotikos iesko toliau. Vis 
delto nebutina vaziuoti j kitq pasaulio krastq, kad jos rastum. IVIums, 
lletuvlams, labal egzotlskos yra arabq salys. Cia neturlu galvoje Hur-
gados ar Sarm el Seicho, beje. Nuskrisklte j Marokq, Tunls^ ar Liba-
nq - ir egzotikos gausa jus pavergs. Jei ir ten nuvykti per brangu, 
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jaunoji kellautojq karta nemazai egzotikos ras Ir Baltarusljoje, Ukral-
noje ar Rusijoje. Nepamirsklte Ir Irano {j siq salj galima rasti nebranglq 
skrydzlq), taip pat VIdurlo Azijos - Kirglzijos (jl, beje, lletuvlams bevl-
ze), Tadzikistano, Uzbekistano ir aplinkiniq saliq. 

Klimatas ir mety laikas 

Norisi vaziuoti ten, kur nera taip karsta artalp salta, kad negall Iseltl 
pasivaikscioti, kur nebuna Istisai apsinlauk? Ir neplla visq dIenq kaip is 
kibiro. Ziem^ norisi nuvykti ten, kur silta, o vasarq labai karsto klima-
to venglu. Jvertinti klimat^ Itin svarbu. Vaziuoti vasarq pakellauti po 
Jungtinius Arabq Emyratus, Katar^ ar Egipt^ butq neprotinga - net ir 
vietiniai zmones dienos metu tuomet stengiasi neiseiti Is namq, nes 
temperatura siekia 40-50 lalpsniq karscio. Niekada nepamlrsiu klal-
dos, kuriq kartq padariau Kaledoms nusiplrkdamas bilietus j Azorq 
salas. Nejvertlnau, kad tuo metu ten apsiniauk^, vejuota Ir lietlnga. 

PASAULIO 
KLIMATO 
ZEMELAPIS 

POLIARimS: VlDUTimiJ 
salta ir PiATUMlJ: 
sausa saltos 

ziemos, 
suelnios 
uasaros 

vmURiEMIO: ATOCRAf^V 
suelnios (TROPlKiJ): 

ziemos, 
karstos 
ir sausos 
vasaros 

karsta ir 
dregna 

DYKUMIJ: 
karsta ir 
sausa 
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Kelione buvo vis vien smagi, bet butq buvusi daug smagesne vasarq, 
kai ten sauleta ir silta. Jei tikites jdegti ir pasimaudyti, pasidomekite, 
kur mazesne lietaus tikimybe, mazesnes bangos ir pan. 

Dazna kellautojq klaida - vasar^ zutbut keliauti j siltus krastus, o 
paskui skqstis, kad kelioneje buvo per karsta. Europos pietuose, jau 
nekalbant apie Siaures Afrik^, liepos ir rugpjucio menesiais is tiesq 
yra pernelyg karsta. isimtis - Kanarq ir Madeiros salos, kur klimatas 
malonus visus metus. Italijon, Graikijon ar Turkijon gi geriausia va
ziuoti geguz^ ar rugsejj. Pasitaikius geram orui, maloniai silta gall 
buti ir balandj ar spalj. Mazdaug nuo lapkricio ten prasideda lietin-
gesni oral, todel papludimyje malonu nebus (nors miestuose gali 
buti visai smagu). Ankstyvq pavasarj ar velyvq rudenj silumos rasite 
tolimesniuose krastuose - Egipte ar Tunise. Ziemq - dar tolimes-
niuose, kaip antai Jungtiniai Arabq Emyratai. Na, o lietuviskq vasarq 
palankiausias laikas keliauti po Slaures ir VIdurlo Europe - Skan-
dlnavljq, Rusijq, Lenkij^, Vokletijq, Baltijos salis... Galbut egzotikos 
maziau, bet klimatas malonesnis, todel geriau (ir pigiau) pailsesite. 

Atminkite, kad kai Europoje ziema, Australijoje, pietineje Afri-
koje ar Pietq Amerikoje - vasara, ir atvirksciai. Vis delto kuo arciau 
pusiaujo, tuo jprasti metq laikai maziau svarbus. Gerokai svarbesni 
ten musoniniai vejai, lemiantys lietingq ar sausqjj sezon^, taip pat 
ramiq ar banguotq jur^. Planuojant kelion? j atogr^zq salj, itin svar
bu jvertinti, ar tuo metu joje nera liuciq sezono jkarstis. Kita vertus, 
klaida butq lietaus sezonq per daug sureiksmlnti. Daugelyje ato-
grqzq saliq lietaus sezonu kaip tik sumazeja turistq ir krenta kai
nos, o palyja tik porq valandq per dIenq. Zinoma, tokiu atveju jusq 
kelione taps loterija - gali nelyti is viso, o gali lyti nuolat... Panasiai 
yra su taifunais Azijoje ir uraganais Karibuose. Jq laikotarpis - nuo 
birzelio iki lapkricio, nors didziausia jq tikimybe yra spalio ir lap
kricio menesiais. Jei keliausite siuo laikotarpiu, jums gali pasisekti, 
arba ne... 

Daznai tarn tikru metu vienoje salies dalyje klimatas bus malo
nus, o kitoje - lietingas. Del musoninio klimato ypatumq taip yra 
Pietq ir Pietryciq Azijoje: Indijoje, Sri Lankoje, Tailande, IVlalaizijoje, 
Filipinuose, Indonezijoje. Atkreipkite j tai demesj planuodami kelio
nes marsrut^ po salj. 
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Jei tik galite, venkite skristi liepos pabaigoje, visq rugpjutj bei 
ijedq laikotarpiu, kai del atostogq skrydzlq kainos pakyla kelis kar-
s, o turistq padaugeja keliagubai. 

KELIONig KALENDORIUS: 
KADA KUR PALANKIAU5IA 
KELIAUTI? 
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Slaures 
Europa, 
Skandinavija 

Kolumbija 
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Saugumas 
Nors protingai saugotis reikia visose kelionese be isimties, yra saliq, 
po kurias keliaujant reikia buti ypac atsargiems. Visq pirma tai salys, 
kuriose vyksta karas ar siaucia ginkluotos gaujos. Knygos rasymo 
metu tokios yra Sirija, Afganistanas, Libija, taip pat didesne dalis 
Somalio ir Irako. Net ir patyrusiems keliautojams ten vaziuoti tokiu 
metu - itin neprotinga. 

Daugelis treciojo pasaulio saliq Is tiesq yra maziau saugios negu 
isslvysciusios. Tai relskia, kad takslstai ten labiau llnk^ apgauti, dau
giau kisenvagiq, nesaugesnis eismas... Zinoma, pavojq kelionese 
yra: kad jq isvengtumete, jums duota galva ant peciq. Del saugumo 
kai kuriose vietose sutemus teks llkti viesbutyje, taip pat aplenkti 
tam tikrus rajonus ar net miestus. Vis delto tai nereiskia, kad dau-
guma salies gyventojq yra blogi, o uz kiekvieno kampo jusq tykos 
banditas su macete ar pistoletu. Atminkite - visose be isimties pa
saulio salyse dauguma zmoniq yra geri ir bus link^ jums padetl. Jei 
lalkysites sveiko proto ir nuovokos, kelione pavyks sekmlngai. 

Is patirties galiu pasakyti, kad pavojai daznai apibudinimami 
perdetal. Stai pagal statistikq Venesuela yra viena nesaugiausiq sa
liq pasaulyje, bet issamesne statlstika sako, kad didziausia dalis sun-
kiq nusikaltimq jvyksta didmiesclq lusnynuose, o daugelis pajurio 
miesteliq tebera saugus. Vietiniai zmones, jtikinti ziniasklaidos, taip 
pat link^ perdeti pavojus. Kaune gyvenanti mano mama iki slol ne-
uzmiega, jei lankydamasis pas jq negrjztu namo iki desimtos vakaro: 
„Juk Kaunas - banditq miestas!" 

Jaustis saugiau kelioneje pades Ir sioje knygoje pateiklami pata-
rimai, kaip jveikti sukciq, vagiq ir apgavlkq pinkies. 
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Paslaugii kokyhe 

Is tiesq sis aspektas glaudzlal suslj^s su kainomis. Vienose salyse yra 
didelis nebrangios kokybiskos nakvynes pasirinkimas, o uz trans-
portq ir maistq mokesite nedaug (pvz., Turkija, Ispanija, Tailandas). 
Kitose uz viesbutj mokesite gana branglai, nors jq pasirinkimas bus 
nedidelis, o kokybe prasta (daugelis posovietiniq saliq, taip pat Ve
nesuela). Dar kitur - nakvyne kokybiska, transportas irgi neblogai 
ispletotas, bet dauguma paslaugq brangios (Norvegija, Svedija, 
Japonija, is dalles Italija, JAV, Australija). Galiausiai yra ir tokiq saliq, 
kuriose labai mazai kokybiskos infrastrukturos savarankiskam kella-
vimui, todel relkes rinktis arba gerokai mazesn^ kokyb§, arba nea-
dekvaciai brangias paslaugas (taip yra daugelyje Uzsachario Afrlkos 
valstybiq). Planuodami kellon?, turite atsizvelgti j visa tai, o ne tik 
i lektuvo bilieto kainq! 

Daugeliui taupandq zmoniq paslaugq kokybes ir kainos santy-
kis yra labai svarbus veiksnys renkantis, kur keliauti. Vis delto noriu 
paraginti jus nebijoti egzotiskesniq krastq, kokle brangus jle bepa-
sirodytq. Kuo geriau paslruoslte kellonei, tuo geresnj paslaugq ko
kybes ir kainos santykj pasieksite. Net ir brangiausiose salyse geral 
suplanavus jmanoma pernelyg nepermokant kokybiskal pakellauti. 

Biurokratijq, patogumq nuvykti ir sveikatq aptariu tolesnluose 
knygos skyriuose. Visus siuos veiksnius butinai turite jvertinti vos tik 
pradej^ planuoti kellon?. 


