Κο Σαμούι, Γαμήλια & Εξωτικά Ατομικά
Ταξίδια
Διάρκεια 8 ημέρες
Τομέας

Ατομικά
Ταξίδια ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΣΙΑ

Διαν/σεις Κο Σαμούι (5)

Το ταξίδι περιλαμβάνει:







Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις με την Turkish Airlines /Singapore Airlines με ειδικό
ναύλο (περιορισμένος αριθμός θέσεων)
Διαμονή: Ibis Bo Phut 3*- Συμβουλευθείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο με μεγάλη ποικιλία απο
ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό καθημερινά
Μεταφορές: Από/προς το αεροδρόμιο του Σαμούι
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

Δείτε επίσης:
Ατομικά Ταξίδια σε ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
Γενικά

Το Κο Σαμούι είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ταϊλάνδης.
Περιτριγυρισμένο από φοινικόδεντρα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά
και χρυσαφένιες αμμουδιές θα σας εντυπωσιάσει και θα σας προσφέρει
ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης. Απολαύσετε μία κρουαζιέρα στο
Αρχιπέλαγος με τα σαράντα νησιά κι επισκεφθείτε τους σχηματισμούς των
βράχων Hin Ta και Hin Yah καθώς και τους καταρράκτες του νησιού. Για
τους λάτρεις των καταδύσεων αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Συνδυάστε
το Ko Σαμούι με τα γειτονικά νησιά Ko Παγκάν και Κο Τάο που το ROUND
TRAVEL προτείνει. Εκμεταλευτείτε τις καινούριες προσφορές μας στα
ξενοδοχεία Saboey Resort and villas με τις όμορφες βίλλες του ή στο
Rockys's Boutique resort με την δικιά του παραλία, το καινούργιο
ξενοδοχείο Sheraton Samui η to Imperial Boathouse με τις χαρακτηριστικες
σούιτες τoυ.

Ασημένια Παραλία Κο Σαμούι
Φωτό: Eli Duke/flickr
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Τα πακέτα ισχύουν από 1η Nοεμβρίου 16 μέχρι 31 Μαρτίου 2017
Αναχώρηση από την Αθήνα & Θεσσαλονίκη καθημερινά με την Turkish Airlines μέσω Κων/πολης
και Μπανγκόκ η με την Singapore Airlines μέσω Κων/πολης και Σιγκαπούρης η Etihad μέσω Αμπού
Ντάμπι.
Επιβάρυνση για όσους επιλέξουν την ETIHAD: 220€ το άτομο. Επισης 25€ για αναχωρήσεις
Παρασκευή και Σάββατο
Ειδικές παροχές για νεόνυμφους στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία.
Ειδικές τιμές διαμονής για όλους τους τύπους δωματίων.
Δυνατότητα παράτασης τών πακέτων. Συμβουλευθείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο με ποικιλία από
ξενοδοχεία και επιπλεόν προσφορές με Δωρεάν διανυκτερεύσεις όχι μόνο για το Σαμούι αλλά και για
τις πιο βασικές περιοχές της χώρας.
ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ SINGAPORE AIRLINES ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ μέσω Κων/πολης, η Ρώμης η
Μιλάνου : ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΧΡΙ 20 € ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 27/3 ΚΑΙ
ΤΑΞΙΔΙ 01/02 ΜΕΧΡΙ 14/12/2017 (εκδ.20/2)

Απαραίτητα



Απαραίτητα διαβατήριο νέου τύπου με 6μηνη ισχύ.
Υποχρεωτικά εορταστικά δείπνα. Συμβουλευθείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο.

Σας προτείνουμε






Ξενάγηση μισής ημέρας νησιού: 35€ SIC (seat in coach), 55€ prive κατ΄ άτομο.
Ολοήμερη εκδρομή με πλοίο στο Angthong Marine Park: 55€ SIC κατ΄ άτομο.
Ολοήμερη εκδρομή με ταχύπλοο στο Angthong Marine Park: 75€ SIC κατ΄ άτομο.
Mountain Safari & Elephant Trek με γεύμα: 65€ SIC, 155€ prive κατ΄ άτομο.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ με την Singapore Arlines ΓΙΑ 2 ΝΥΧΤΕΣ AΠΟ :
155 € ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ 3* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΜΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΙΟ ΞΕΝΑΓΟ ΚΑΙ 24 ΔΩΡΕΑΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χάρτης
Δορυφόρος
50 χλμ

Ημέρα 1: Αθήνα - Κο Σαμούι
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για το Κο Σαμούι.

Ημέρα 2: Κο Σαμούι
Άφιξη στο Κο Σαμούι και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διαλέξτε ανάμεσα στο Saboey resort & villas 4* η στο
Rocky's Boutique resort 4* με τις νέες προσφορές τους.

Ημέρα 3: Κο Σαμούι
Αρχίστε την γνωριμία σας με το νησί με μία ξενάγηση που θα σας κάνει να «μπείτε» σιγά-σιγά στο πνεύμα του
και να χαλαρώσετε. Το βράδυ απολαύστε την γευστική εξωτική κουζίνα θαυμάζοντας τον έναστρο ουρανό.

Ημέρα 4: Κο Σαμούι
Μία ολοήμερη εκδρομή στα νησιά Angthong-Mae Ko θα σας προσφέρει μία υπέροχη εικόνα από την μοναδική
φύση τους και την τροπική βλάστηση και θα σας κάνει να νιώσετε, ότι βρίσκεστε σ’ έναν μικρό παράδεισο. Στο
δείπνο σας γευθείτε ολόφρεσκα θαλασσινά ή Ταϊλανδέζικη κουζίνα.

Ημέρα 5: Κο Σαμούι
Χαρείτε τη μέρα σας στις εξωτικές παραλίες με τις ολόλευκες αμμουδιές, εκεί που το γαλάζιο του ουρανού
συναντά εκείνο της θάλασσας. Τολμήστε Mountain Safari & Elephant Trek, το οποίο θα σας κάνει να βιώσετε
μία ξεχωριστή εμπειρία.

Ημέρα 6: Κο Σαμούι
Πηγαίνοντας με πλοίο στο κοντινό νησί Ko Pha-Ngan, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε μία κρουαζιέρα
στον καταρράκτη Than Sadet, θαυμάζοντας την μαγεία της φύσης. Ταξιδέψτε την περιόδο της πανσέληνου
έτσι ώστε να συμμετέχετε στα φημισμένα full moon parties του νησιού.

Ημέρα 7: Κο Σαμούι - Αθήνα
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την Αθήνα.

Ημέρα 8: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Αναχωρήσεις-Τιμές
Αναχωρήσεις

Δίκλ.

Μονό Φόροι Διαμονή

Από 01/04/2017 έως
15/07/2017 κάθε μέρα
Από 01/09/2017 έως
31/10/2017 κάθε μέρα

345€ 0€

440€ Ibis Bophut 3* κρατήσεις μέχρι 27/3
με Singapore Airlines

595€ 0€

445€ Anantara BoPhut 5* κρατήσεις
μεχρι 27/3

435€ 0€

440€ Ibis Bophut 3* κρατήσεις μέχρι 27/3

Διαθεσιμότητα
Από 01/05/2017 έως
30/06/2017 κάθε μέρα
Διαθεσιμότητα
Από 15/07/2017 έως

με Singapore Airlines
31/08/2017 κάθε μέρα
Διαθεσιμότητα
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 με την ένδειξη Bonus Price αυτές ισχύουν για έγκαιρες εγγραφές και για
περιορισμένο αριθμό θέσεων και για όσο αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων με Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν ζήτησης εφόσον δεν
αναγράφεται στο πρόγραμμα.
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.

