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|n câte ]`ri ai fost?
|n 125 de ]`ri independente, plus \n Abkha-
zia, Osetia de Sud, Nagorno Karabakh, Pa-
lestina, Taiwan, Kosovo, Africa de Vest [i 
Transnistria.

Când [i de la cine ai luat microbul 
c`l`toriilor? 
Cred c` de la mama. Ea a lucrat la ONT 
din 1959. Eram \n burta ei \n 1964, când s-a 
\ntors de la Berlin. Tata a luat-o de la gar` [i 
nu a mai l`sat-o s` plece pân` nu m-a n`scut. 
Prima mea c`l`torie a fost \n martie 1974, \n 
Israel. Era dup` R`zboiul de Yom Kippur. 
Peste tot erau pres`rate carcase de tancuri...

Care sunt locurile tale de suflet? 
Iubesc mult Asia. |n schimb, Africa poate fi  
de multe ori o provocare pentru un tip co-
mod ca mine: vaccinuri, \mbr`c`minte 
special`, o oarecare nesiguran]`. Ambele
continente sunt \ns` pline de locuri neatinse

de turismul de mas`, unde merit` s` te
aventurezi. Asia Central`, Siberia, Orientul 
|ndep`rtat sunt doar câteva. Multe doar 
le-am traversat, nu le-am aprofundat. {i 
m` \ngroze[te gândul c` nu o s` apuc s` le 
bat cu pasul.

Cât timp dintr-un an petreci pe drum?
Cât de mult pot [i m` las` mama sau familia. 
Eu a[ fi  tot timpul pe drum [i a[ veni acas` 
doar \n weekend. 

Preferi confortul sau aventura?
Undeva la mijloc. Nu m` deranjeaz` s` stau 
sub cerul liber, dar prefer s` [tiu c` la sfâr[it 
de drum m` a[teapt` un loc care se apropie 
de confortul de acas`.

Cum te preg`te[ti pentru o 
c`l`torie?
|n afar` de preg`tirea traseului, nu fac nimic 
special. Prefer s` plec la drum cu o ]int` 

defi nit`. Când m` \ntorc de pe traseu [i stau 
la pove[ti cu ai mei, se \ntâmpl` de multe 
ori s` m` surprind visând la urm`torul drum. 

Ce te enerveaz`?
Bagajul. A[ prefera s` merg cu mâinile \n 
buzunare.

Unde ai servit cea mai bun` mân-
care?
|n Japonia. Am petrecut ceva vreme acolo 
[i am fost r`sf`]at \n multe restaurante cotate 
cu stele Michelin. Dar \mi aduc aminte cu 
mare pl`cere [i de un osp`] la Great House, 
\n Lavenham, Marea Britanie, \ntr-o zi 
mohorât` de noiembrie. Ce festin!

Cum crezi c` s-a schimbat industria 
\n ultimii 10 ani? 
Depinde de unde prive[ti. De peste 25 de 
ani, companiile mari nu fac bani din operare, 
ci doar din mi[carea valutelor. Ia o bro[ur` 
din trecut [i o s` vezi ce pu]in s-a schimbat 
felul de a vinde ceva. Nici nu-[i bat capul s` 
rescrie frazele...

Care e viitorul c`l`toriilor?
E clar c` Internetul va marca felul \n care se 
va c`l`tori \n urm`torii ani. Tot timpul vor 
fi  [i clien]i de all-inclusive, [i de mici [i bere 
la p`tur`, dar [i curajo[i care s` fac` trekking 
\n Afganistan.

E vreun loc unde nu te-ai duce?
Nu am ajuns la Polul Nord sau Sud 
[i nici nu mi-am propus. Ur`sc frigul 
[i disconfortul produs de el. Nu caut 
performan]ele extreme, am la activ doar un 
Transsiberian de la Moscova la Habarovsk 
sau o croazier` cu vapora[ul de lemn pe 
Amazon din Manaus la Iquitos (Peru), via 
Leticia (Columbia). 

3 locuri din lume pu]in cunoscute (se-
crete) care ]i-au pl`cut cel mai mult?
Birobidjan, Myanmar, Mongolia.

3 locuri musai de v`zut \n România?
S-au distrus multe pe aici, dar \nc` merg 
cu pl`cere \n Maramure[, Ardeal (zona 
Sibiului), Delt` sau }inutul P`durenilor.

ogdan Gligor e un tip blazat, calm [i extrem de relaxat. La 
45 de ani, are deta[area unuia care a v`zut lumea, [i parc` 
toate lucrurile tr`ite l-au ajutat s`-[i dea bine seama cine 
este [i ce vrea. A terminat o facultate cu profi l economic, 
dar avea voca]ie de turist. Din 1994 e coordonatorul  
pentru Balcani al Tourism Authority of Thailand.B

C`l`tor de profesie
Dac` visul t`u e s` vezi lumea, el e modelul de urmat.

Text: Alexandra Popescu
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