Πούκετ - Σιγκαπούρη / Καλοκαίρι 2017
∆ιάρκεια: 10,11 ΗΜΕΡΕΣ

τιµή από

649€

Travel Identity
Το Πούκετ φωλιάζει στα γαλήνια νερά της θάλασσας του ?νταµαν, στις ακτές τις Ταϊλάνδης που βλέπουν στον Ινδικό Ωκεανό.
Με τις λευκές παραλίες, τα υπερµοντέρνα αλλά συνάµα και γραφικά ξενοδοχεία, όραµα τροπικού παραδείσου, υπόσχεται πολλά.
Η Πατόνγκ, η πιο διάσηµη παραλία του νησιού έχει έντονη νυχτερινή ζωή και είναι το βασίλειο του παζαριού.

Το ταξίδι σε λίγες γραµµές
Σιγκαπούρη, µια ολόκληρη χώρα µέσα στα σύνορα µιας πόλης - της "Πόλης του Λιονταριού". Η Σιγκαπούρη προσφέρει όλα
εκείνα τα συστατικά που καθιστούν ένα µέρος ιδανικό προορισµό διακοπών. Η χώρα που σχεδόν ακουµπά στον Ισηµερινό,
συνδυάζει την παράδοση µε τον µοντέρνο τρόπο ζωής. Ένα ξεχωριστό κράµα πολιτισµών συνθέτουν τη µοναδική ταυτότητα της
Σιγκαπούρης.

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ -ΠΟΥΚΕΤ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Πούκετ µέσω Σιγκαπούρης.

2η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΚΕΤ
Άφιξη , µεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Το Πούκετ φωλιάζει στα γαλήνια νερά της θάλασσας του Άνταµαν, στις
ακτές τις Ταϊλάνδης που βλέπουν στον Ινδικό Ωκεανό. Με τις λευκές παραλίες, τα υπερµοντέρνα αλλά συνάµα και γραφικά
ξενοδοχεία, όραµα τροπικού παραδείσου, υπόσχεται πολλά. Η Πατόνγκ, η πιο διάσηµη παραλία του νησιού έχει έντονη
νυχτερινή ζωή και είναι το βασίλειο του παζαριού.

3η - 6η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΚΕΤ
Ηµέρες ελεύθερες στο Πούκετ για χαλάρωση στις πανέµορφες παραλίες του. Το Πούκετ είναι ένας ιδανικός τόπος για
ξεκούραση και ευχάριστες διακοπές. Στις ελεύθερες ηµέρες σας µπορείτε να απολαύσετε τις παραλίες του ή να συµµετάσχετε σε
κάποια προαιρετική εκδροµή, όπως στα παραδεισένια νησάκια Πι Πι, στον υπέροχο Κόλπο Πανγκ Να µε το γνωστό νησάκι του
Τζέιµς Μποντ κλπ. Οι επιλογές σας είναι πραγµατικά πολλές.

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΚΕΤ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (Ξενάγηση πόλης)
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για Σιγκαπούρη. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
περάσουµε από την συνοικία των Μαλαισίων µε το χρυσό τέµενος, θα επισκεφθούµε τον βοτανικό κήπο µε τις ορχιδέες, που θα
σας αφήσουν άφωνους µε την οµορφιά και την ποικιλία τους, θα µπούµε στη συνοικία των Ινδών µε τη µεθυστική µυρωδιά των
µπαχαρικών και έπειτα στη συνοικία των Κινέζων, ενώ από τον λόφο Φαµπέρ θα θαυµάσουµε τη θέα της πόλης και του
λιµανιού της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Ηµέρα ελεύθερη για µια βόλτα στην υπερσύγχρονη πόλη ή για τα ψώνια σας στα εµπορικά κέντρα ή ακόµη και για µια
προαιρετική εκδροµή στο νησάκι Σεντόζα. Οι επιλογές σας πολλές. ∆ιανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
Πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά στο αεροδρόµιο το απόγευµα και πτήση για την Αθήνα.

10η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό.
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση.

Σηµειώσεις Προγράµµατος:
•
•
•
•
•
•

Τα διαβατήρια σας πρέπει να έχουν τουλάχιστον 6µηνη ισχύ από την ηµεροµηνία εισόδου στο Πούκετ και στη Σιγκαπούρη.
Το 11ηµερο πρόγραµµα έχει µια επιπλέον διανυκτέρευση στο Πούκετ.
Ξενοδοχείο 4* επιλογής σας στο Πούκετ στην κεντρική παραλία Patong.
Κεντρικό ξενοδοχείο 4* στη Σιγκαπούρη
Ξενάγηση πόλης στη Σιγκαπούρη µε τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό
Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά

Αναχωρήσεις
25/7, 1/8, 12/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 25/7/2017 - 10ήµερο - Τιµή από 649€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

DEEVANA PATONG 3*

Double Room

649 €

345 €

Twin Room

649 €

345 €

Triple Room

649 €

345 €

Single Room

779 €

345 €

Double Room

670 €

345 €

Twin Room

670 €

345 €

Triple Room

670 €

345 €

Single Room

800 €

345 €

Double Room

695 €

345 €

Twin Room

695 €

345 €

Triple Room

695 €

345 €

Single Room

870 €

345 €

Double Room

795 €

345 €

Twin Room

795 €

345 €

Triple Room

795 €

345 €

Single Room

1070 €

345 €

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

DEEVANA PATONG 3*

Double Room

649 €

345 €

Twin Room

649 €

345 €

Triple Room

649 €

345 €

Single Room

759 €

345 €

Double Room

670 €

345 €

Twin Room

670 €

345 €

Triple Room

670 €

345 €

Single Room

800 €

345 €

Double Room

695 €

345 €

Twin Room

695 €

345 €

Triple Room

695 €

345 €

PATONG PARAGON RESORT 4*

BURASARI 4*

HILTON PHUKET ARCADIA 5*

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 1/8/2017 - 10ήµερο - Τιµή από 649€

PATONG PARAGON RESORT 4*

BURASARI 4*

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

Single Room

870 €

345 €

Double Room

795 €

345 €

Twin Room

795 €

345 €

Triple Room

795 €

345 €

Single Room

1070 €

345 €

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

DEEVANA PATONG 3*

Double Room

670 €

345 €

Twin Room

670 €

345 €

Triple Room

670 €

345 €

Single Room

825 €

345 €

Double Room

690 €

345 €

Twin Room

690 €

345 €

Triple Room

690 €

345 €

Single Room

845 €

345 €

Double Room

730 €

345 €

Twin Room

730 €

345 €

Triple Room

730 €

345 €

Single Room

940 €

345 €

Double Room

850 €

345 €

Twin Room

850 €

345 €

Triple Room

850 €

345 €

Single Room

1180 €

345 €

HILTON PHUKET ARCADIA 5*

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12/8/2017 - 11ήµερο - Τιµή από 670€

PATONG PARAGON RESORT 4*

BURASARI 4*

HILTON PHUKET ARCADIA 5*

ΠΤΗΣΕΙΣ
Αριθµός Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από → Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα ?φιξης

ΤΖ 701

ΑΘΗΝΑ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

11:30

03:55 (+1)

ΤR 2152

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΠΟΥΚΕΤ

07:55

08:40

TR 2153

ΠΟΥΚΕΤ – ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

09:20

12:20

TZ 702

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΑΘΗΝΑ

02:45

08:45

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µέσω Σιγκαπούρης
∆ιαµονή για 5 (10 ηµέρες ) , 6 ( 11 ηµέρες ) διανυκτερεύσεις στο Πούκετ σε ξενοδοχείο επιλογής σας
∆ιαµονή για 2 διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη στο ξενοδοχείο PARK CLARKE QUAY 4*
Πρωινό µπουφέ καθηµερινά
Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα µε τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα ελληνικά

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•

•

Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται
υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήµατος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισµού λόγω
ατυχήµατος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήµατος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς
στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως
ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες από το τµήµα
κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε µια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για
αποφυγή παρεξηγήσεων: 345 €.
Φιλοδωρήµατα , Αχθοφορικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο
έχετε συνοµιλήσει
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η ασφάλεια της προκαταβολής σας στην
επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνεται στα προγράµµατα. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να προσκοµίσετε µια
φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας.
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να
συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση της προκαταβολής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής σας, µε
σκοπό να καταχωρισθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον φάκελό σας. Παρακαλούµε µην
παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:
• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει και συµφωνείτε µε
τα αναγραφόµενα.
• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής που αναγράφονται
στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν θέλετε να διαβάσετε τους Όρους
Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν.
• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που σας ζητούνται
και καταθέτοντας προκαταβολή 1.000 € κατ’ άτοµο εντός της χρονικής προθεσµίας που θα σας δοθεί από το τµήµα
πωλήσεων.
• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας µε
εφάπαξ χρέωση.
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των χωρών που θα επισκεφθείτε.
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης του διαβατηρίου σας.
• Οι ταξιδιώτες µη Ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι µη Ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να επικοινωνούν κατ’
ιδίαν µε την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν, για να πληροφορηθούν τα όποια
διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Round Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν
πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόµιο.
• Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε αστυνοµική ταυτότητα νέου
τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από
το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.

