Γιορτές στη Ταϊλάνδη ή
Ταϊλάνδη - Σιγκαπούρη
2 προγράµµατα, από €1.290(τελική τιµή µε φόρους)

Από το χρυσό τρίγωνο του οπίου µέχρι τη διάσηµη «παραλία», µπορείτε να ακολουθήσετε µία από τις κάτωθι
προτάσεις µας και απολαύστε τον οµορφότερο συνδυασµό φυσικού πλούτου, εξωτισµού, αγορών,
παραθερισµού, ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η χώρα του µασάζ και των ανέσεων ξέρει να χαλαρώνει τους
επισκέπτες της σε τέτοιο βαθµό που µία επίσκεψη δεν είναι ποτέ αρκετή !

Μπανγκόκ (2) - Πουκέτ (4) – Σιγκαπούρη (2)
1η µέρα Πτήση µε ενδιάµεσο σταθµό τη Σιγκαπούρη
2η Μέρα: Άφιξη & ξενάγηση Μπανγκόκ
Αναχώρηση 16/12 - 26/12

Άφιξη, µεταφορά στο ξενοδοχείο στη Μπανγκόκ και ακολουθεί
ξενάγηση πόλης µε έµφαση τα ανάκτορα και το σύµπλεγµα ναών,
µε τον σµαραγδένιο και ξαπλωτό Βούδα 45 µέτρων. Τ έλος θα σας
δοθεί λίγος χρόνος για να φωτογραφηθείτε µε φόντο το γύρω

Κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο
€ 1.590 µε φόρους αεροδροµίων
Επιβάρυνση µονόκλινου € 550

διάκοσµο των ναών, που η λεπτοµέρεια τους, αγγίζει τη τελειότητα.

3η-4η Μέρα: Μπανγκόκ / Προαιρετικές ελληνόφωνες
εκδροµές: Αγιούταγια / Πλωτή αγορά Damnoen Saduak &
γέφυρα του ποταµού Κβάι
Προαιρετικά, µπορείτε να συνεχίσετε για την ιστορική παλιά πόλη
Αγιούταγια, κάνοντας επίσκεψη του ιστορικού πάρκου και
βλέποντας τα θερινά ανάκτορα και τις τρεις Βουδιστικές στούπες.
Ο συνδυασµός της βλάστησης, των νερών και των µνηµείων θα
σας εντυπωσιάσουν.
Ή κάνοντας µία ολοήµερη εκδροµή στη πλωτή αγορά Damnoen
Saduak και στη γέφυρα του ποταµού Κβάι 110 χλµ δυτικά της
Μπανγκόκ, θα συναντήσετε τη διασηµότερη πλωτή αγορά του
κόσµου κάνοντας βόλτα µε µακρόστενες βάρκες παζαρεύοντας
στη τοπική πλωτή αγορά. Μπορείτε να συνεχίσετε µε επίσκεψη στο
συµµαχικό νεκροταφείο και µουσείο Β' παγκοσµίου πολέµου, µέχρι
να φτάσετε στη διασηµότερη γέφυρα του κόσµου...αυτή του
Ποταµού Κβάι…κάνοντας µία στάση στα αποµεινάρια µίας
ιστορικής γέφυρας. Ένα τοπίο γεµάτο από παραδοσιακές βάρκες
να κάνουν βόλτα τους τουρίστες, παράκτια εστιατόρια να
εστιάζουν σε αυτό το τοπίο και µικροµάγαζα µε ηµιπολύτιµους
λίθους...συνθέτουν την καλύτερη εικόνα για να κλείσετε την ηµέρα
σας. Πτήση και διανυκτέρευση στο Πουκέτ.

5-8η Μέρα: Πουκέτ
Χρόνος ελεύθερος στο «µαργαριτάρι του νότου» Πουκέτ, κάνοντας
και µία µοναδική εκδροµή στα παραδεισένια νησιά Πι Πι Λε & Πι Πι
Ντον (γνωστά από το ταινία Παραλία)ή στο νησί του Τζέιµς Μοντ.
Περιλαµβάνονται στάσεις για γεύµα και κολύµπι, στα
σηµαντικότερα σηµεία των νησιών.
Πτήση για Σιγκαπούρη.

9η -11η µέρα: Σιγκαπούρη
Ξενάγηση πόλης και βόλτες στους κήπους ορχιδέας & Άβαταρ,
µυθικό θαλάσσιο λέοντας, κινέζικη & ινδική συνοικία, κέντρο
διασκέδασης Κλαρκ Κη στο νησί Σεντόσα για να δείτε το διάσηµο
σώου και το νυχτερινό σαφάρι. Check Out θα γίνει την 11η µέρα
µεσηµέρι και βραδινή µεταφορά στο αεροδρόµιο.
12η µέρα: Πτήση Σιγκαπούρη - Αθήνα

Περιλαµβάνονται
•

•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια σε πτήσεις της Scoot
(θυγατρική της Singapore & Tiger)µε το νέο
αεροσκάφος dreamliner της Boeing, µε χρήση
αποσκευής 20 κιλών (χωρίς φαγητό)
Φόροι αεροδροµίων & επίναυλος καυσίµων
∆ιαµονή σε 4* ξενοδοχεία
Πρωινό καθηµερινά
Εκδροµές, όπως περιγράφονται στο πρόγραµµα
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Προτεινόµενα ξενοδοχεία 4* ή αντίστοιχα:
•
•
•

2 νύχτες Μπανγκόκ – Windsor Suites & Convention 4*
4 νύχτες Πουκέτ – Ramada Deevana Patong Hotel 4*
2 νύχτες Σιγκαπούρη- Boss Hotel 4*

Σηµειώσεις
•

Το πρόγραµµα έχει συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και δεν
επιδέχεται αλλαγής στις διεθνής πτήσεις του… παρά µόνο
εσωτερικά στη Ταϋλάνδη ● Το πρόγραµµα είναι ατοµικό µε
ελληνόφωνη ξενάγηση στη Μπανγκόκ, βόλτα για κολύµπι σε
διάσηµες παραλίες στο Πουκέτ και αγγλόφωνη ξενάγηση
Σιγκαπούρης ● Για τη περίπτωση ελληνόφωνου συνοδού,
απαιτούνται 15 άτοµα ελάχιστη συµµετοχή και επιβάρυνση
180 ευρώ κατ’ άτοµο. ● Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής
ξενοδοχείων και προσθήκης εκδροµών … αν το επιθυµείτε. ●
∆υνατότητα προαγοράς γευµάτων εντός του αεροπλάνου

•
•
•
•
•

Ενδεικτικές πτήσεις της Scoot :
16/12 Αθήνα 11.45-Σιγκαπούρη 04.30+1
17/12 Σιγκαπούρη 06.55-Μπανγκόκ 08.25
19/12 Μπανγκόγκ - Πούκετ
23/12 Πουκέτ 18.55-Σιγκαπούρη 21.50
26/12 Σιγκαπούρη 03.00-Αθήνα 09.20
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∆ιακοπές στο νησί του Τζέιµς Μποντ - Πουκέτ (5)
1η µέρα Πτήση µε ενδιάµεσο σταθµό τη Σιγκαπούρη
2η Μέρα: Άφιξη στο Πουκέτ
Άφιξη, µεταφορά στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος
στο «µαργαριτάρι του νότου» Πουκέτ. Το Πουκέτ, το
µεγαλύτερο και πιο κοσµοπολίτικο νησί της Ταϊλάνδης,
µε όµορφα τροπικά τοπία, έντονη νυχτερινή ζωή, αλλά
και αποµονωµένες γωνιές ξεκούρασης και χαλάρωσης,
έχει τη µαγική συνταγή ενός επίγειου παράδεισου.
3η Μέρα: Πουκέτ
Ελεύθερη ηµέρα. Προτείνουµε την εκδροµή για κολύµπι
και χαλάρωση στα παραδεισένια νησιά Πι Πι Ντον & Πι Πι
Λάυ (µε τη γνωστή σε όλους παραλία Μάγια-από τη
διάσηµη ταινία «Παραλία» µε τον Ντι Κάπριο) ή στο νησί
του Τζέιµς Μοντ. Περιλαµβάνονται στάσεις για γεύµα και
κολύµπι, στα σηµαντικότερα σηµεία των νησιών .
Επιστροφή στο ξενοδοχείο πάλι ακτοπλοϊκώς
4η - 7η Μέρα: Πουκέτ
Ελεύθερες ηµέρες. Οι λάτρεις της δράσης θα
εκτονωθούν µε καταδύσεις, snorkelling και windsurfing.
Οι φυσιολάτρες θα κάνουν trekking στο Εθνικό Πάρκο
Khao Phra Thaeo και κρουαζιέρες στα τριγύρω νησιά
για να απολαύσετε την όµορφη θέα που χαρίζει το
εξωτικό περιβάλλον. ∆οκιµάστε καγιάκ και χορέψτε σε
ξέφρενους ρυθµούς στα µεγαλύτερα full moon πάρτι
του κόσµου. Κάντε οικονοµικές αγορές και παζάρια στα
µαγαζιά και αφεθείτε στην χαλάρωση του διάσηµου και
πολύ οικονοµικού ταϊλανδέζικου µασάζ και δοκιµάστε
την υπέροχη τοπική κουζίνα και µπύρα!
Check Out θα γίνει την 7η µέρα µεσηµέρι και βραδινή
µεταφορά στο αεροδρόµιο
8η µέρα: Πτήση Σιγκαπούρη – Αθήνα

Ενδεικτικές πτήσεις της Scoot :
Αθήνα 11.45-Σιγκαπούρη 04.30+1
Σιγκαπούρη 09.10 – Πούκετ 10.00
Πουκέτ 20.00-Σιγκαπούρη 22.55
Σιγκαπούρη 03.00-Αθήνα 09.20

Αναχώρηση 23-30/12

Αναχώρηση 30/12-6/1

Κατ’άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο
€ 1.650 µε φόρους αεροδροµίων
Επιβάρυνση µονόκλινου € 680

Κατ’άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο
€ 1.390 µε φόρους αεροδροµίων
Επιβάρυνση µονόκλινου € 620

Αναχώρηση 02-09/1
Κατ’άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο
€ 1.290 µε φόρους αεροδροµίων
Επιβάρυνση µονόκλινου € 550
Περιλαµβάνονται
•
Αεροπορικά εισιτήρια σε πτήσεις της Scoot (θυγατρική
της Singapore & Tiger)µε το νέο αεροσκάφος
dreamliner της Boeing, µε χρήση αποσκευής 20 κιλών
(χωρίς φαγητό)
•
∆ιαµονή σε 4* ξενοδοχεία
•
Πρωινό καθηµερινά
•
Εκδροµές, όπως περιγράφονται στο πρόγραµµα
•
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Προτεινόµενα ξενοδοχεία 4* ή αντίστοιχα:
•
23-30/12 Burasari Phuket 4* ή Τhe Senses Resort 4*
•
30/12-6/1 & 3-8/1 Ramada Deevana Patong Hotel 4*
Σηµειώσεις
•
Το πρόγραµµα έχει συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και δεν
επιδέχεται αλλαγής στις διεθνής πτήσεις του… παρά µόνο
εσωτερικά στη Ταϋλάνδη ● Το πρόγραµµα είναι ατοµικό µε
ελληνόφωνη ξενάγηση στη Μπανγκόκ. ● Για τη περίπτωση
ελληνόφωνου συνοδού, απαιτούνται 15 άτοµα ελάχιστη
συµµετοχή και επιβάρυνση 180 ευρώ κατ’ άτοµο. ● Υπάρχει
δυνατότητα αλλαγής ξενοδοχείων και προσθήκης εκδροµών …
αν το επιθυµείτε. ● ∆υνατότητα προαγοράς γευµάτων εντός
του αεροπλάνου
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Επιπλέον Σηµειώσεις:
● Οι συγκεκριµένες αναχωρήσεις είναι οργανωµένες (όχι οµαδικές), µε κοινές υπηρεσίες εδάφους και χωρίς
συνοδό από Αθήνα και µε τοπικό άνθρωπο του γραφείου µας που θα σας περιµένει για να σας εξυπηρετήσει
στις µεταφορές και ξενάγησή σας, αλλά και για να σας συµβουλέψει και σε κάθε σας απορία
● Έχετε το δικαίωµα να επιλέξετε άλλα ξενοδοχεία για τη διαµονή σας και σε άλλες περιοχές.
● Στη περίπτωση που επιλέξετε να έχετε δύο γεύµατα (ζεστό και κρύο µενού) στη µεγάλη πτήση, υπάρχει
επιβάρυνση 40 ευρώ ανά διαδροµή
● Οι αεροπορικές θέσεις είναι προαγορασµένες και δεν επιδέχονται αλλαγής
● Μπορείτε να προαγοράσετε τη θέση σας εντός του αεροσκάφους, ακόµα και τη παροχή internet µέχρι 7
ηµέρες πριν την αναχώρησή σας, µέσω του γραφείου µας.
● Τα δωµάτια σε κάθε προτεινόµενο ξενοδοχείο, είναι τα οικονοµικότερα. Και µπορείτε να ζητήσετε αναβάθµιση µ
επιβάρυνση (εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιµότητα) ή κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο , πληρώνοντας τη διαφορά
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