
Stream the dream. 
Hayu este destinația perfectă pentru iubitorii de reality tv, cu peste 

300 de emisiuni. În plus, episoade noi sunt lansate în aceeași zi cu 
lansarea din USA și oferă multe serii complete ce merită să fie urmărite 
în maraton. Toate momentele memorabile sunt într-un singur loc, gata 

să fie descărcate și urmărite oricând și de oriunde.

Programe Cheie



The Real Housewives of Beverly Hills 
Sezoanele 1 - 12 disponibile acum 

The Real Housewives of Beverly Hills urmărește un grup 
de femei, dintre mai bogate din SUA, care se bucură de un 
stil de viață extravagant, ce numai în Beverly Hills poate fi 
întâlnit. Sunt răsfățate într-o lume a bogăției, a luxului și a 
privilegiilor, în care este vital să fii văzut și să cultivi relații. 
Aceste femei sunt centrul tuturor lucrurilor și dețin vile, 
mașini și diamante care să dovedească acest fapt. De la 
moștenitoare, antreprenori și până la o familie cu actrițe-
copii, seria The Real Housewives of Beverly Hills expune 
puterea celebrității și viețile lor agitate.

Hayu este casa francizei Housewives

The Real Housewives of Atlanta
Sezoanele 1 - 14 disponibile acum

The Real Housewives of Atlanta prezintă într-un stil detaliat și 
personal viața din Hotlanta. Seria urmărește un grup de femei 
frumoase din sud, care încearcă să găsească un echilibru între 
maternitate, cariere solicitante și un calendar social încărcat și 
arată cum este viața în cele mai exclusiviste zone din Atlanta. 
Aceste femei hotărâte și ambițioase dovedesc că nu sunt doar 
„casnice”, ci au și spirit antreprenorial, sunt mame devotate și 
femei pasionate din sud.

The Real Housewives of  
Salt Lake City
Sezoanele 1 - 3 disponibile acum 

Apreciata franciză Real Housewives se îndreaptă 
către pitoreștii munți din Salt Lake City pentru a 
arunca o privire în viețile neconvenționale ale unui 
grup de femei de succes care navighează într-un 
cerc social exclusivist, într-un oraș în care religia, 
statutul și perfecțiunea sunt la cel mai înalt rang. 
Reprezentând o mulțime de credințe religioase de 
la Mormoni, Islamism, Evrei și Penticostali, aceste 
doamne din Utah au fost binecuvântate cu case 
de lux, afaceri de mai multe milioane de dolari, 
stiluri de viață și familii extravagante. Însă căutarea 
perfecțiunii este o sabie cu două tăișuri, ce duce la 
multe situații agitate în cadrul grupului lor de elită.

Vrei și mai mult? Sezoane noi din The Real Housewives of New York City și  
The Real Housewives Ultimate Girls Trip vor veni la Hayu în 2023, împreună cu un nou 

spin-off captivant Luann and Sonja: Welcome To Crappie Lake.



Below Deck 
Sezoanele 1 - 10 disponibile acum 

Plonjați în culisele vieții celor care lucrează pe ambarcațiuni de lux folosite de 
cei incredibil de bogați. Lumile de sus și de jos se ciocnesc. Echipajul format 
din persoane tinere și singure, trăiește, iubește și lucrează împreună la bordul 
luxosului iaht privat. Fiecare membru al echipajului vine cu un anumit nivel 
de experiență, dar toți împărtășesc iubirea pentru acest stil de viață, care le 
permite să călătorească în unele dintre cele mai frumoase și exotice locuri 
din lume. Fiecare episod prezintă un grup diferit de oaspeți, care se mută pe 
barcă, de la milionari, artiști, la prieteni, care nu aveau nicio idee despre ce se 
întâmplă sub punte... până acum.

Toată lumea la bord! Îmbarcați-vă cu Below Deck la Hayu!

Below Deck Mediterranean
Sezoanele 1 - 7 disponibile acum

Franciza Below Deck călătorește în apele albastre și adânci ale Mării 
Mediterane. În fiecare episod, echipa întâlnește un nou grup de clienți 
înstăriți, cu cereri provocatoare și foarte mari așteptări. Tinerii membri ai 
echipajului trebuie să învețe să lucreze împreună, în timp ce se confruntă 
cu situațiile inevitabile care decurg din locuitul împreună într-un spațiu mic. 
Deși solicitant, acest loc de muncă oferă echipajului șansa de a experimenta 
priveliștile spectaculoase, sunetele și gusturile Mării Mediterane.

Below Deck Sailing Yacht
Sezoanele 1 - 3 disponibile acum

Această serie trasează un nou curs și urmărește echipajul 
tânăr și atractiv de la bordul unui iaht de lux, care 
servește clienți bogați în timp ce navighează în apele 
uluitoare din Corfu, Grecia. Mereu în bătaia vântului, 
iahturile cu vele vin cu o serie de provocări unice și 
distincte față de iahturile cu motor. De la manevrarea 
pânzelor în condiții de vânt puternic până la navigarea în 
spații strâmte, echipajul are treabă din plin.

În plus, noi sezoane din Below Deck, Below Deck Mediterranean și 
Below Deck Sailing Yacht se vor lansa la Hayu în 2023.

Below Deck Adventure
Sezonul 1 disponibil acum. Episoade noi în fiecare miercuri.

Acest spin-off Below Deck foarte nou duce publicul dincolo de punte și de 
iaht, în timp ce pasagerii se deplasează cu parapanta, explorează peșteri 
și fac plimbări extreme cu elicopterul de-a lungul fiordurilor norvegiene. 
Seria prezintă clienți care caută senzații tari și care doresc să-și depășească 
limitele într-o experiență de neuitat de-a lungul peisajelor pitorești bogate în 
istoria vikingilor. Iahturile au avut parte de mări furtunoase și se unesc pentru 
a le oferi oaspeților experiența vieții lor.



Southern Charm 
Sezoanele 1 - 8 disponibile acum 

Carolina de Sud deschide porțile caselor 
vechi de secole pentru a oferi o imagine 
reală a modului în care trăiește aristocrația 
modernă din sud. Lasă-te fermecat de scena 
socială legată de tradiție prezentată de un 
grup format din cei mai carismatici domni ai 
orașului și frumoasele lor perechi.

Și mai multe programe reality tv de urmărit în serie

Vanderpump Rules
Sezoanele 1 - 9 disponibile acum

Cunoscută ca una dintre protagonistele din Real 
Housewives of Beverly Hills, Lisa Vanderpump este 
o restauratoare de succes, cu un spirit britanic sec, 
cu afinitate pentru mesele excentrice și o dragoste 
aparte pentru diamantele mari și strălucitoare. Acum, 
cu emisiunea reality Vanderpump Rules, ea deschide 
ușile bucătăriei restaurantului și lounge-ului său 
exclusivist din Hollywood, SUR. Declarând că este cel 
mai sexy local pe care l-a deținut vreodată și „locul în 
care îți duci amanta”, Lisa conduce locul - și personalul 
său plin de viață și de pozne - cu o mână de...platină.

Keeping Up With The Kardashians
Sezoanele 1 - 20 disponibile acum

Un fenomen al genului reality, Keeping Up with the Kardashians prezintă una dintre cele mai cunoscute 
familii de la Hollywood, în timp ce membrii săi caută faima, averea și fericirea în căsnicie. Căsătoriile, 
despărțirile, bebelușii, construirea imperiilor media și dezvoltarea afacerilor din domeniile legate de 
stil sunt toate expuse în întregime, deoarece familia nu ascunde nimic de camerele de filmare. De la 
Kim, Khloe, Kourtney, Kris și alții, această serie este o combinație unică de personaje kaptivante.

În plus, noi sezoane din Below Deck, Below Deck Mediterranean și 
Below Deck Sailing Yacht se vor lansa la Hayu în 2023.



In Ice Cold Blood 
Sezoanele 1 - 12 disponibile acum 

În calitate de prezentator și producător 
executiv, câștigătorul premiului Grammy 
și NAACP Image, Ice-T (Law & Order: 
Special Victims Unit) este vocea unor 
povești adevărate, dar incredibile care 
implică sex, bani, obsesie sau un cocktail 
fatal din toate trei. În timpul fiecărui 
episod de o oră, interviurile complexe 
și filmările de arhivă se îmbină pentru a 
scoate în evidență un mister intrigant, 
relatat de detectivi experți, cu răsturnări 
de situație și descoperiri uluitoare.

Lumea adevărată și tulburătoare a infracționalității

Kim Kardashian West:  
The Justice Project
După ce a auzit povestea lui Alice 
Marie Johnson, o străbunică care 
ispășea o sentință de detenție 
pe viață în calitate de infractor 
nonviolent fără antecedente, Kim 
Kardashian West aflată în campanie 
pentru reforma justiției penale, a 
decis să îi ofere sprijin acesteia și a 
contribuit la acordareea clemenței 
de către Casa Albă în iunie 2018. 
Acest documentar de două ore o 
surprinde pe Kim în timp ce dă o 
mână de ajutor pentru a corecta 
nedreptățile și pledează pentru 
schimbare.

License To Kill
License to Kill investighează 
cazurile uluitoare ale ucigașilor din 
rândul medicilor, asistentelor și 
profesioniștilor medicali. Prezentată 
de renumitul chirurg plastician Dr. 
Terry Dubrow (Botched), serialul 
cuprinde relatările îngrozitoare ale 
pacienților puși în pericol de utilizarea 
insidioasă a expertizei profesioniștilor 
din domeniul medical.


