Πατάγια, Ταϊλάνδη, Ατοµικά & Γαµήλια Ταξίδια,
8 ηµέρες

∆ιανυκτερεύσεις: Πατάγια (5)

Γενικά
H Πατάγια βρίσκεται σε απόσταση µόνο 2 ώρες µε το αυτοκίνητο, νοτιανατολικά της
Μπανγκόκ. Χαρακτηριστικά του παραλιακού θέρετρου της Μπανγκόκ είναι οι καθαρές
αµµώδεις παραλίες, τα καταπράσινα νερά που εναλλάσσονται µε τα πλούσια δάση και την
πυκνή ζούγκλα. Τα πολυτελή ξενοδοχεία, θα σας προσφέρουν µοναδική φιλοξενία. Τα
εστιατόρια, η διασκέδαση και τα ψώνια κάνουν την Πατάγια τον τέλειο προορισµό διακοπών.

Παρατηρήσεις
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Τα πακέτα ισχύουν από 1η Απριλίου µέχρι 31 Οκτωβρίου 2016.
Αναχωρήσεις από Αθήνα & Θεσσαλονίκη είναι µε την Turkish µέσω Kων/πολης η µε την Emirates
µέσω Ντουµπάι η µε την Aegean/Singapore Airlines µέσω Κων/πολης & Σιγκαπούρης η Qatar
Airways µέσω Ντόχας µε µικρή επιβάρυνση.
ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ SINGAPORE AIRLINES από Αθήνα µέσω Κων/πολης η Ρώµης η
Μιλάνου : ΕΚΠΤΩΣΗ 80 € ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ MEΧΡΙ 27/3 ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆Ι ΜΕΧΡΙ 14
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Επιβάρυνση από περιφερειακά αεροδρόµια της Ελλάδος 120€ έως 135€ το άτοµο ανάλογα µε την
εταιρεία. Για όσους επιλέξουν την Singapore ίδια τιµή µε αναχώρηση από Θεσ/νίκη.
Ειδικές παροχές για νεόνυµφους στα συνεργαζόµενα ξενοδοχεία.
Ειδικές τιµές διαµονής για όλους τους τύπους δωµατίων.
∆υνατότητα παράτασης τών πακέτων. Συµβουλευθείτε τον αναλυτικό τιµοκατάλογο µε ποικιλία από
ξενοδοχεία και επιπλεόν προσφορές µε δωρεάν διανυκτερεύσεις και όχι µόνο για την Πατάγια αλλά
και για τις πιο βασικές περιοχές της χώρας.

Ηµερήσιο Πρόγραµµα
Ηµέρα 1: Αθήνα - Μπανγκόκ
Αναχώρηση από το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος για την Μπανγκόκ.

Ηµέρα 2: Μπανγκόκ
Άφιξη στην Μπανγκόκ και µεταφορά οδικώς στο ξενοδοχείο σας στην Πατάγια

Ηµέρα 3: Πατάγια
Χαλαρώστε απολαµβάνοντας την πολυτέλεια των καταλυµάτων της εξωτικής Πατάγια και τα βράδια
διασκεδάστε στην πολύβουη παραλία της.

Ηµέρα 4: Πατάγια
Μέρα ελέυθερη.

Ηµέρα 5: Πατάγια
Μέρα ελεύθερη.

Ηµέρα 6: Μπανγκόκ
Σας προτείνουµε γνωριµία µε την όµορφη πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, που είναι και η επιτοµή
της µοντέρνας, πολύβουης ασιατικής µεγαλούπολης, κάνοντας µία ξενάγηση στην πόλη και τους ναούς της, µε
ιδιαίτερη έµφαση στον περίφηµο Ναό της Αυγής (Wat Arun) και στο ναό του Σµαραγδένιου Βούδα.

Ηµέρα 7: Μπανγκόκ - Αθήνα
Το απόγευµα αναχώρηση για το αεροδρόµιο, όπου θα πάρετε την πτήση της επιστροφής για την Αθήνα.

Ηµέρα 8: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Αναχωρήσεις & Τιµές
•

Από 01/04/2017 έως 31/10/2017 κάθε µέρα

∆ιαµονή: Ibis Pattaya 3* Κρατήσεις µέχρι 27/3 µε την Singapore Airlines. ∆ίκλινο: 415€, Μονόκλινο: 0€,
Φόροι: 440€

Απαραίτητα
•

∆ιαβατήριο νέου τύπου µε 6µηνη ισχύ.

Σας προτείνουµε
•

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ µε την Singapore Arlines ΓΙΑ 2 ΝΥΧΤΕΣ AΠΟ :
155 € ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ 3* ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΜΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΞΕΝΑΓΟ ΚΑΙ 24 ∆ΩΡΕΑΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρατηρήσεις:

•

•
•
•

Οι παραπάνω τιµές είναι σε Ευρώ κατ' άτοµο, περιλαµβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν για την περίοδο
παροχής του ταξιδιού. Ωστόσο, συνιστούµε να επιβεβαιώνετε την τιµή κατά τη στιγµή της κράτησης.
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε διαθέσιµα Ξενοδοχεία και τιµές θα βρείτε κατεβάζοντας το
σχετικό τιµοκατάλογο που θα βρείτε στις Πληροφορίες του ταξιδιού παρακάτω, ή στο
τµήµα Τιµοκατάλογοι της ιστοσελίδας µας.
Όπου εµφανίζονται τιµές Bonus Price αυτές ισχύουν για έγκαιρες εγγραφές και για περιορισµένο
αριθµό θέσεων.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων µε Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν ζήτησης.
Αν οι προτεινόµενες ηµεροµηνίες, η διάρκεια ή το πρόγραµµα του ταξιδιού δεν ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες σας, επικοινωνήστε µαζί µας και οι έµπειροι συνεργάτες µας θα σας βοηθήσουν να
φτιάξετε µαζί το ταξίδι που ονειρεύεστε.

Το ταξίδι περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια (οικονοµική θέση): Πτήσεις µε την Turkish Airlines µέσω Κων/πολης
∆ιαµονή: Sawasdee Siam 3*
∆ιατροφή: Πρωινό καθηµερινά (∆υνατότητα ηµιδιατροφής & πλήρους διατροφής σε όλα τα
ξενοδοχεία)
Μεταφορές: Από/προς το αεροδρόµιο της Μπανγκόκ µε κλιµατιζόµενο αυτοκίνητο
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ταξιδιωτικό φάκελο µε χρήσιµες πληροφορίες

Πατάγια, Ταϊλάνδη, Ατοµικά & Γαµήλια Ταξίδια,
8 ηµέρες – Φωτογραφίες

Πατάγια, Ταϊλάνδη, Ατοµικά & Γαµήλια Ταξίδια, 8 ηµέρες - Χάρτης ταξιδιού

