
További féltucat út, ahová a legszívesebben mennek nászútra az ifjú párok! 

 

7. Mexikó 

A mexikói Cancun egészen 1950-es évekig a 

 civilizációtól érintetlen lakatlan szigetként volt 

feljegyezve, ez a nyugalom azóta is áthatja a 

mindennapokat. A gyönyörű luxushotelek ezt a 

feledhetetlen hangulatot emelik világszínvonalú 

szolgáltatásokkal. A romantikázást egészítsék ki egy kis 

vadsággal, ugyanis Mexikó nemzeti itala a Tequila és a 

Mezcal! Érdemes mindkettőt megkóstolni, mértékkel 

fogyasztani ;) !A mexikói nászút során mindenképpen keressétek fel a Yucatán-félszigeten elterülő 

Xcaret Ökológiai és Archeológiai Parkot, ahol rengeteg színes madarat láthattok, valamint úszhattok 

delfinekkel, sőt az igazán bátrak akár cápákkalis! 

8, Maldív-szigetek 

 

Ha igazi luxusban szeretnétek eltölteni a nászutatokat, 
válasszátok Maldív szigeteket! A Maldív-szigetek a 
valóságban is úgy néznek ki, mint a képeslapokon. E 
festői szépségű szigetek szezonja októbertől áprilisig 
tart, ezt érdemes figyelembe venni a nászút 
tervezésének fázisában, hiszen ha a Maldív-szigetek 
minden álmotok, akkor a nyári esküvő után várni kell 
néhány hónapot, amíg nászútra mehetnek. A Maldív-

szigeteket azon jegyespároknak ajánljuk, akik az egész nászút időtartam alatt romantikázni, napozni, 
olvasgatni és a tengerben úszkálni szeretnének. A nászút során feltétlenül próbáljátok ki a felszíni 
búvárkodást is, mert fantasztikus látvány, ahogy a ráják kiúsznak egészen a part közelébe! 

 
9. Aruba 
Aruba szigete a Karib-térségben, a Kis-Antillák szigetcsoportban található, Hollandiához tartozik. 
Budapestről könnyen megközelíthető, mindössze 1 (amszterdami) átszállással. Aprócska kis sziget, 
mindössze 32 km hosszú, és 11 km széles, éghajlata száraz. A hurrikánok elkerülik a szigetet, így 
egész évben látogatható! Jó a közbiztonság, kiválóak a higiéniai körülmények, az időjárás nem 
szeszélyes, álomszépek strandok! Száraz, meleg idő a jellemző, de nincs őrült meleg. A tenger 
jellemzően mindig 25 fok körüli hőmérsékletű. 



•  

•  

 
10. Zöld-foki szigetek 
Ha egzotikus helyszínt kerestek megfizethető áron, ha nem szeretnétek napokat repüléssel tölteni, ha 
biztonságos, nyugalmas, békés és romantikus helyszínre vágytok, akkor megtaláltátok a megfelelőt: a 
Zöld-foki szigeteket. Egész évben kellemes, nyári idő van. Augusztus és október között több 
csapadékra lehet számítani. Előfordulhatnak szeles napok, amikor annyira erős a szél, hogy a 
tengerben nem lehet fürdeni a hullámok miatt, ilyenkor egy klassz kirándulást lehet betervezni az 
adott napra, van bőven választék a szigeteken. 

 

•  

 

11. Francia Polinézia (Bora Bora, Tahiti) 
Magyarországtól kb. 17000 km-re a Csendes-óceán közepén az Egyenlítő alatt terül ez a közel Európa 
méretű óceáni részen található több mint 100 szigetet felölelő szigetcsoport, melyet hivatalosan 
Francia Polinéziának hívnak. A szemet gyönyörködtető türkizkék tenger, a csodálatos vízi élővilág, a 
hihetetlen élénk színek és az ínycsiklandozó egzotikus ízek teszik az itt töltött nászutat 
felejthetetlenné. Ebben a trópusi paradicsomban minden adott, hogy a legromantikusabb 
környezetben töltsétek el a mézesheteket. 



Áprilistól októberig javasoljuk az ide utazást, de júliusban és augusztusban meglehetősen telítettek a 
szállodák, és drágák a szobaárak, így ha ekkora tervezitek az utazást, mindenképp foglaljatok legalább 
fél évvel indulás előtt! 

•  

•  

• 12, Thaiföld 

 

Thaiföld mind kulturálisan, mind a természeti 

adottságokat tekintve igazán gazdag ország, így 

tökéletes helyszíne egy egzotikus nászútnak, ha okosan 

választotok helyszínt. Nászútra tökéletes célpontot 

jelent Phuket és Koh Samui, ugyanis ezek a helyek 

kevésbé zajosak és rengeteg romantikus programmal 

kecsegtetnek. A nászút során mindenképpen 

látogassatok el Phi-phi szigetére, ami igazi romantikus földi Paradicsom. Olyan filmeknek szolgált 

forgatási helyszínként, mint például Leonardo DiCaprio főszereplésével készült A part vagy a 

Phangha-öbölben található James Bond-sziklánál forgatott 007 -es férfi. Emlékezetes fotót 

szeretnétek az nászútról? Érdemes kipróbálni, milyen bébitigriseket etetni cumisüvegből, 

természetesen képzett állatidomár jelenlétében. A thaiföldi nászút is csak októbertől áprilisig 

élvezete saz időjárás miatt, így tervezzetek előre!  

 

http://www.naszutak-kulfoldon.hu/thaifold-naszut

