Atmintinė keliautojui

Ruošiantis savarankiškai kelionei, svarbu pasidomėti, kada ir kur yra geriausias laikas
keliauti atsižvelgiant į sezoniškumą.
Azija:
Japonija - Tokijas
Dažniausiai pavasario sezonas trunka nuo kovo iki gegužės, o ruduo - nuo rugsėjo iki lapkričio, ir
šiuo metų laiku keliauti yra geriausia. Viduržiemį, gruodžio-vasario mėnesiais, gali būti labai šalta,
tuo tarpu vasarą, birželio-rugpjūčio mėnesiais, oras gali būti nepakenčiamai karštas ir drėgnas.
Kinija - Pekinas, Šanchajus.
Geriausia keliauti pavasarį bei rudenį. Pavasario sezonas trunka nuo kovo iki balandžio, o ruduo
- nuo rugsėjo iki spalio.
Honkongas
Geriau keliauti lapkričio-gruodžio mėnesiais, kuomet šalyje pučia švelnus vėjas. Sausį bei vasarį
oras gali atvėsti. Kovą ir balandį būna šilčiau, bet atėjus gegužės mėnesiui oras tampa
nemaloniai karštas ir drėgnas, o rugsėjį galima sulaukti ciklonų.
Vietnamas - Hošiminas, Hanojus.
Pietinėje dalyje yra du sezonai: lietingas trunka nuo gegužės iki lapkričio, o sausasis būna
gruodžio-balandžio mėnesiais. Vasario-gegužės mėnesiais yra labiausiai karšta ir drėgna.
Tailandas - Bankokas
Geriausia keliauti lapkričio-vasario mėnesiais.
Malaizija
Malaizijoje yra karšta bet kuriuo metų laiku, tačiau lapkričio-sausio mėnesiais vertėtų vengti
kelionės į šią šalį, nes tuo metu būna lietaus sezonas.
Singapūras
Galite vykti bet kuriuo metų laiku, nes šalyje sezonai praktiškai nėra išskiriami.

Indonezija - Balis
Keliauti geriausia vėsiuoju bei sausuoju metų laiku - balandžio-spalio mėnesiais, likusią metų dalį
oras būna labai drėgnas.
Filipinai - Manila
Geriausia keliauti nuo gruodžio vidurio iki gegužės vidurio.
Indija - Delis
Didžiojoje šalies dalyje maloniausia būti spalio-kovo mėnesiais. Balandžio-lapkričio mėnesiais
vyksta žygiai į Indijos Himalajus.
Afrika:
Pietų Afrika - Johanesburgas
Vasara gali būti per karšta kelionėms. Vykti patariama pavasarį.
Šiaurės Afrika - Kenija
Daugiausiai turistų yra sulaukiama sausio-vasario mėnesiais, kuomet oras yra karštas bei
sausas. Lietaus sezonas trunka nuo kovo iki gegužės.
Maldyvų salos
Ypatingai saulėta būna sausuoju metų laiku, kuris trunka nuo gruodžio iki balandžio. Nuo
gegužės iki lapkričio taip pat yra šilta, tačiau dangus gali būti debesuotas, gali būti didesnė oro
drėgmė ir didesnė lietaus tikimybė.
Vidurinieji Rytai:
Izraelis - Tel Avivas, Jeruzalė
Geras oras bet kuriuo metų laiku.
Europa:
Prancūzija - Paryžius
Pavasarį geriausias oras būna gegužės mėnesį. Rudenį oras pradeda vėsti, tad žiemą siūloma
vykti į Alpes bei Pirėnus.
Nyderlandai - Amsterdamas
Daugiausiai turistų sulaukiama vasarą, o pavasarį žydi ištisi tulpių laukai.

Ispanija - Madridas, Barselona
Geriausia vykti gegužę, birželį bei rugsėjį. Žiemos pietinėje dalyje ir pietrytinėje Viduržemio jūros
pakrantės dalyje būna šiltos.
Italija - Venecija, Roma, Florencija, Milanas
Geriausiai Italijos grožis atsiskleidžia pavasarį, balandžio-gegužės mėnesiais. Ruduo trunka nuo
spalio iki lapkričio. Slidinėjimo sezonas trunka nuo gruodžio iki kovo.
Graikija - Atėnai, Graikijos salos
Geriausia vykti pavasarį, birželį oras būna labai šiltas. Daugiausiai turistų yra sulaukiama nuo
birželio vidurio iki rugpjūčio galo, vykti patariama nuo rugpjūčio galo iki spalio vidurio, kuomet
turistų antplūdis būna sumažėjęs.
Turkija - Stambulas, Galipolio pusiasalis
Geriausia vykti pavasarį, nuo balandžio iki birželio, ir rudenį - rugsėjo-lapkričio mėnesiais. Keliauti
patariama Egėjo arba Viduržemio jūrų pakrantėmis.
Rusija - Sankt Peterburgas, Maskva
Šilčiausia būna birželį ir rugpjūtį.
Rytų bloko šalys - Čekija, Vengrija
Geriausia vykti gegužės, birželio ir rugsėjo mėnesiais. Spalį ir balandį oras atvėsta.
Austrija - Viena, Zalcburgas
Vasara (turistų antplūdžio metas) trunka nuo liepos iki rugpjūčio. Gruodžio-kovo mėnesiais šalyje
viešpatauja žiema.
Vokietija - Berlynas, Frankfurtas, Miunchenas
Vykti patariama nuo gegužės iki spalio.
Šveicarija - Liucerna, Ciurichas
Vasara trunka nuo birželio iki rugsėjo mėnesio. Lapkričio-balandžio mėnesiais atsiveria Alpių
grožis.
Švedija - Stokholmas
Nuo gegužės galo iki liepos pabaigos yra labai saulėta, rugpjūtį oras būna karštas ir drėgnas.
Norvegija - Oslas
Visas grožis atsiveria gegužės-rugsėjo mėnesiais. Baltosios naktys trunka nuo gegužės 13 d. iki

liepos 29 d.
Suomija - Helsinkis
Gegužės-rugsėjo mėnesiais oras šiek tiek atšyla. Snigti pradeda lapkritį.
Egiptas - Kairas
Vasaros sezonas trunka nuo liepos iki rugpjūčio, gali būti labai karšta. Vykti geriau žiemos metu.
Jungtinė Karalystė:
Anglija - Londonas
Nuo lapkričio iki vasario dienos būna vėsokos bei trumpos. Geriausia vykti balandžio-rugsėjo
mėnesiais.
Airija - Dublinas, Belfastas
Liepą ir rugpjūtį oras būna šilčiausias, kitu metų laiku oras būna prastas.
Škotija - Edinburgas, Glazgas
Geriausias oras būna gegužės-rugsėjo mėnesiais (balandį ir spalį - pakenčiamas)
Velsas - Kardifas
Geriausia vykti pavasarį ir rudenį.
Amerika:
Aliaska - Denalio nacionalinis parkas
Birželio-rugpjūčio mėnesiais oras būna šiltas, o nuo liepos iki rugpjūčio vidurio būna ypatingai
šilta. Gegužė ir rugsėjis taip pat pasižymi geru oru, tačiau būna šiek tiek vėsiau. Spalį galimos
pūgos, o sninga nuo lapkričio iki vasario.
Kanada - Ontarijas, Torontas
Pavasaris, vasara ir ruduo - turizmui geriausi metų laikai. Esant norui slidinėti, patariama vykti
žiemą. Šilčiausias oras būna liepą bei rugpjūtį.
Jungtinės Amerikos Valstijos - Kalifornija, Niujorkas
Rytų pakrantė - vasarą (birželio-rugsėjo mėnesiai) būna turistų antplūdžio metas, tad vykti
patariama rudenį ir pavasarį.
Vakarų pakrantė - šilta būna nuo rugsėjo vidurio iki spalio vidurio ir nuo gegužės iki birželio. Nuo
lapkričio iki vasario būna vėsu, sninga.

Meksika
Išilgai pakrantės oras būna karštas bei drėgnas nuo gegužės iki spalio. Maloniausia vykti nuo
spalio iki gegužės, kuomet oras būna pakankamai sausas bei šiltas. Vėsiausias oras būna nuo
gruodžio iki vasario.
Karibų jūros regionas - Jamaika, Bahamos
Į Jamaiką galima vykti bet kuriuo metų laiku, nuo gruodžio vidurio iki balandžio vidurio būna
turistų antplūdžio metas. Į Bahamas taip pat galima vykti bet kuriuo metų laiku, nes ištisus metus
būna malonus klimatas ir pučia šiltas vėjas.
Brazilija
Į didžiąją Brazilijos dalį galima vykti bet kuriuo metų laiku, tačiau pietinėje dalyje vasarą gali būti
nepakenčiamai karšta ir drėgna, o žiemą - ypatingai lietinga.
Peru - Lima
Didžiausias turistų antplūdis būna nuo birželio iki rugpjūčio, kuomet šalyje būna sausasis metų
sezonas. Pakrantės dalyje labiausiai saulėta būna nuo gruodžio galo iki kovo mėnesio, o
labiausiai drėgna - nuo gruodžio iki balandžio.
Čilė
Vykti geriausia pavasarį - rugsėjo-lapkričio mėnesiais.
Argentina - Buenos Airės
Geriausia vykti vasaros metu - gruodžio-vasario mėnesiais.
Ramiojo vandenyno pakrančių šalys:

Prancūzijos Polinezija - Taitis
Gražiausias mėnuo yra liepa. Šis grožis gimsta birželį, kuomet yra sausa ir vėsoka, ir išsilaiko iki
pat spalio mėnesio. Šiuo metu keliauti geriausia, tačiau nuo birželio ir rugpjūčio gali pūsti pasatai.
Nuo lapkričio iki gegužės vidurio orai būna šiltesni, būna drėgna.
Kuko salos
Vykti į Kuko salas galima bet kuriuo metų laiku, nes sezoniniai oro pokyčiai yra labai maži.
Fidžis - Suva
Mėgautis buvimu Fidžyje galima ištisus metus, tačiau geriausia vykti nuo gegužės iki spalio,
kuomet būna sausasis metų laikas. Tuomet būna mažesnė lietaus ir uragano tikimybė, o oro
drėgmė sumažėjusi.

drėgmė sumažėjusi.
Vanuatu - Port Vila
Geriausi orai būna nuo balandžio iki spalio, sausis būna ypatingai lietingas.
Naujoji Kaledonija - Numėja
Geriausias metų laikas yra nuo gegužės iki spalio mėnesio. Lapkričio-balandžio mėnesiais
siautėja ciklonas.
Mikronezija - Ponapė
Nuostabus oras ištisus metus, liepos-lapkričio mėnesiais oras būna šiek tiek drėgnas.
Samoa
Sausasis sezonas trunka nuo gegužės iki spalio mėnesio. Lietaus sezonas - nuo gruodžio iki
sausio, lapkričio-balandžio mėnesiais būna padidėjusi oro drėgmė.
Naujoji Zelandija:
Šiaurinė ir Pietinė salos - Velingtonas, Oklendas
Lapkričio-balandžio mėnesiais būna šiltesni orai. Slidinėjimo kurortuose turistų antplūdis būna
žiemą.
Australija:
Australijoje gera būti bet kuriuo metų laiku, bet vasarą (gruodžio-vasario mėnesiais) gali būti per
karšta, nebent būtumėte Tasmanijoje. Vasaros metu Pietų Australija puikiai tinka poilsiui
paplūdimiuose. Australijos šiaurinėje dalyje vasaros metu oras būna labai drėgnas, tačiau
šiauriausiame Australijos žemyno taške yra nepaprastai daug žalumos. Birželio-rugpjūčio
mėnesiais oras atvėsta. Šis laikotarpis puikiai tinka nuvykti į Kvinslendą ar tolimesnius rajonus, o
slidinėtojams - į slidinėjimo trasas Naujajame Pietų Velse ar Viktorijoje.
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