Spectacolul lumii
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ea mai scurtă cale de a schimba
statutul de om de afaceri
constrâns de cei patru pereţi
ai biroului cu acela de explorator care are lumea la picioare
este... o călătorie. Pentru că vacanţele
memorabile nu sunt concedii, ci aventuri
care ne schimbă perspectiva asupra vieţii,
gusturile şi chiar şi obiceiurile zilnice, am
strâns laolaltă 50 de destinaţii surprinzătoare şi puţin bătute, din Polonia şi până în
îndepărtatul Macao. Le-am testat înainte,
ca să-ţi spunem şi micile secrete pe care nu
le găseşti în niciun ghid turistic!
Multe dintre locurile pe care ţi le
propunem sunt destinaţii pe care le poţi
include şi pe harta călătoriilor tale de
afaceri, cu condiţia să cauţi şi acele străduţe înguste, sate vechi de mii de ani şi
temple care cresc în umbra zgârie-norilor.
Ai putea avea surpriza să descoperi multe

despre lume dar şi despre tine însuţi! Cu
cât obiectivele tale de vacanţă sunt mai
clare iar pregătirile – şi riscurile! – sunt
ţinute mai bine sub control, cu atât mai
aproape vei fi de vacanţa de vis pe care
ţi-ai conturat-o în minte. Indiferent
dacă-ţi planifici un sejur exotic sau doar
mici momente de relaxare într-o călătorie
de afaceri, este bine să ştii să anticipezi
riscurile, mai ales când există un vulcan
care-şi face de cap! (pagina 12).
George Rusu, preşedintele primei
companii de turism de afaceri din
România, îţi dezvăluie din proprie experienţă reperele – şi mai ales semnalele de
alarmă! - ale unei vacanţe exclusiviste,
precum şi asemănările dintre o călătorie
de afaceri şi o investiţie în toată regula
(pagina 6). Indiferent dacă alegi cotloanele
discrete ale Europei (pagina 20), continentele care au dăruit lumii conceptul de

„show” (pagina 34) sau bătrâna Asie cu
înveliş high-tech (pagina 26), fii gata să
ieşi din monotonie şi să înveţi ceva nou,
care te va schimba (pagina 14). Rămâi cu
ochii larg deschişi la ceea ce se întâmplă în
jurul tău. Altfel ai putea trece cu vederea
un spectaculos aeroport construit ca o
galerie de artă contemporană (pagina
42) sau locaţiile unde actorii tăi preferaţi
au jucat scene rămase în istoria cinematografiei (pagina 46)!
În final, îţi propunem o definiţie
inedită a exclusivismului. Fii „exclusivist“ alegând tot ce este mai bun din
ţările prin care te poartă paşii şi savurând
fiecare apus de soare, prăjitură tradiţională sau spectacol de stradă. Ai curaj şi
aventurează-te pe cărările mai puţin bătătorite pe care le-am încercat pentru tine:
vei descoperi „spectacolul“ lumii acolo
unde te aştepţi mai puţin!
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