Ταϊλάνδη …από το Χρυσό Τρίγωνο του Οπίου μέχρι τη διάσημη "Παραλία"
Μπανγκόκ - Τσιάνγκ Ράι - Τσιάνγκ Μάι - Πούκετ & ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΔΩΡΟ: Ξενάγηση στη Σιγκαπούρη!!!

12 Ημέρες
1η μέρα: Αθήνα - Μπανγκόκ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για Μπανγκόκ.
2η μέρα: Μπανγκόκ (Ξενάγηση)
Άφιξη στη Μπανγκόκ, μεταφορά στο ξενοδοχείο και ξενάγηση της πόλης, με έμφαση στα ανάκτορα και το
σύμπλεγμα των ναών τους, με τον σμαραγδένιο και ξαπλωτό Βούδα των 45 μέτρων. Χρόνος για να
φωτογραφηθείτε με φόντο τους ναούς, οι λεπτομέρειες των οποίων αγγίζουν την τελειότητα.
3η μέρα: Μπανγκόκ, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετικές εκδρομές Αγιούταγια, Πλωτή αγορά Damnoen Saduak &
Γέφυρα του ποταμού Κβάι)
Ελεύθερη μέρα στη Μπανγκόκ για περιηγήσεις και ψώνια. Προαιρετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το ιστορικό
πάρκο της παλιάς πόλης Αγιούταγια, βλέποντας τα θερινά ανάκτορα και τις τρεις Βουδιστικές στούπες. Ο
συνδυασμός της βλάστησης, των νερών και των μνημείων θα σας εντυπωσιάσουν. Επίσης σας προτείνουμε
μία ολοήμερη εκδρομή στην 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. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το συμμαχικό νεκροταφείο και μουσείο του Β΄
παγκοσμίου πολέμου, μέχρι να φθάσετε στη διασημότερη γέφυρα του κόσμου, αυτήν του ποταμού Κβάι. Ένα
τοπίο γεμάτο παραδοσιακές βάρκες να κάνουν βόλτα τους τουρίστες, παράκτια εστιατόρια και μικρομάγαζα
με ημιπολύτιμους λίθους συνθέτουν την καλύτερη εικόνα για να κλείσετε την ημέρα σας.
4η μέρα: Μπανγκόκ - Τσιάνγκ Ράι (Ξενάγηση)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Τσιάνγκ Ράι, τη βορειότερη επαρχία της Ταϊλάνδης, γνωστή και
ως η πύλη προς το Χρυσό Τρίγωνο, καθώς βρίσκεται κοντά στα σύνορα των τριών χωρών - της Ταϊλάνδης,
του Λάος και της Βιρμανίας. Επίσκεψη στους βοτανικούς κήπους της περιοχής και στο πριγκηπικό σαλέ για
να απολαύσετε τη θέα προς τις τρεις χώρες, καθώς και προς το σημείο της ένωσης των ποταμών Ρουάκ και
Μεκόνγκ. Στάση σε τοπικό εστιατόριο για γεύμα και συνεχίζουμε για το Mae Sai, τη βορειότερη πόλη της
Ταϊλάνδης, στα σύνορα με τη Βιρμανία, όπου θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε είδη λαϊκής τέχνης.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Τσιάνγκ Ράι - Τσιάνγκ Μάι
Πρωινή επίσκεψη των χωριών της φυλής Karen για να γνωρίσετε από κοντά τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής
τους. Ακολουθεί μεταφορά στο "Ρόδο του Βορρά", το Τσιάνγκ Μάι, μέσα από τροπική ζούγκλα. Κατά τη
διάρκεια της διαδρομής μας θα επισκεφθούμε τον κάτασπρο ναό Wat Rong Khun, που συμβολίζει την
αγνότητα του βουδισμού. Στάση για γεύμα και επίσκεψη σε εργοστάσιο κατασκευής ομπρέλας,
ξυλογλυπτικής, μεταξιού και ύφανσης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο του Τσιάνγκ Μάι. Το βράδυ μην
παραλείψετε να επισκεφθείτε την υπαίθρια αγορά της πόλης με τους εκατοντάδες μικροπωλητές.

6η μέρα: Τσιάνγκ Μάι - Φάρμα Ελεφάντων, Ράφτινγκ, Χοροί Καν Τόκε
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε μια φάρμα ελεφάντων για να βοηθήσουμε στο πρωινό τους μπάνιο και να
τους ιππεύσουμε στη συνέχεια για μία βόλτα στη ζούγκλα. Θα ακολουθήσει βόλτα με βοϊδάμαξες και
ράφτινγκ σε σχεδία μπαμπού. Στάση για μεσημεριανό σε αγρόκτημα με ορχιδέες. Απογευματινή μετάβαση
στον ναό Prathat Doi με την όμορφη θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και δείπνο με συνοδεία
παραδοσιακών χορών Καν Τόκε

7η-8η μέρα: Τσιανγκ Μάι - Πούκετ (Εκδρομή στα νησιά Πι Πι)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πούκετ. Χρόνος ελεύθερος στο "Μαργαριτάρι του
Νότου", όπου θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία μοναδική εκδρομή στα παραδεισένια νησιά Πι Πι
Λε & Πι Πι Ντον (γνωστά από την ταινία "Παραλία"). Περιλαμβάνονται στάσεις για γεύμα και κολύμπι
στα σημαντικότερα σημεία των νησιών.
9η-11η μέρα: Πούκετ - Σιγκαπούρη (Αγγλόφωνη ξενάγηση)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σιγκαπούρη. Ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα
της πόλης: το Fountain of Wealth - ένα από τα μεγαλύτερα σιντριβάνια στον κόσμο - τους κήπους
ορχιδέας, τους κήπους Άβαταρ, τον μυθικό θαλάσσιο λέοντα, την κινέζικη και την ινδική συνοικία, το
κέντρο διασκέδασης Κλαρκ Κη κ.ά. Για τον ελεύθερο χρόνο, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το
νησί Σεντόσα - μεσημεριανή ώρα για να δείτε το διάσημο σόου - και να επιδοθείτε σε νυχτερινό
σαφάρι.
Check Out θα γίνει την 11η μέρα το μεσημέρι. Βραδινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
την Αθήνα.
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις

Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες και δεν επιδέχεται αλλαγή στις διεθνείς πτήσεις
του, παρά μόνο εσωτερικά στην Ταϊλάνδη.

Οι συγκεκριμένες αναχωρήσεις είναι οργανωμένες (όχι ομαδικές), με κοινές υπηρεσίες
εδάφους, χωρίς συνοδό από Αθήνα.

Για την περίπτωση ελληνόφωνου συνοδού, απαιτούνται ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων και
επιβάρυνση 180 € κατ’ άτομο.

Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ξενοδοχείων και σε άλλες περιοχές και προσθήκης εκδρομών.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να έχετε δύο γεύματα (ζεστό και κρύο μενού) στη μεγάλη πτήση,
υπάρχει επιβάρυνση 40 ευρώ ανά διαδρομή.

Μπορείτε να προαγοράσετε τη θέση σας εντός του αεροσκάφους, ακόμα και την παροχή
internet, μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρησή σας, μέσω του γραφείου μας.

Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο είναι τα οικονομικότερα. Μπορείτε να ζητήσετε
αναβάθμιση με επιβάρυνση (εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ακόμα και κατά την άφιξή σας στο
ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά.

Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει, αν αυτό κριθεί αναγκαίο

Τιμές κατ’ άτομο
Τελικές τιμές με φόρους

24/4 & 8/5 & 22/5
& 12/6 & 7/8 &
25/9 & 6/10 &
23/10 & 13/11 &

26/6 & 10/7 & 31/7

27/11 & 4/12

& 14/8 & 4/9

Δίκλινο

€ 1690

€ 1640

Επιβάρυνση Μονόκλινου

+ € 600

+ € 600

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Scoot (θυγατρική της Singapore & Tiger) με το νέο
αεροσκάφος Dreamliner της Boeing και με αποσκευή 20 κιλών (χωρίς φαγητό) • Φόροι
αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων • Διαμονή σε 4* • Πρωινό καθημερινά και 3 γεύματα συνολικά
• Εκδρομές, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα (1 ελληνόφωνη στη Μπανγκόκ, 2 αγγλόφωνες
με γεύμα στο Τσιάνγκ Ράι, 1 αγγλόφωνη με γεύμα στο Τσιάνγκ Μάι και από μία αγγλόφωνη σε
Πούκετ & Σιγκαπούρη) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, γεύματα εντός του αεροσκάφους
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4* ή αντίστοιχα
3 Διαν/σεις Μπανγκόκ: Windsor Suites & Convention 4*
1 Διαν/ση Τσιάνγκ Ράι: Wiang Inn Hotel 4*
2 Διαν/σεις Τσιάνγκ Μάι: Duangtawan 4*
2 Διαν/σεις Πούκετ: Ramada Deevana Patong Hotel 4*
2 Διαν/σεις Σιγκαπούρη: Boss Hotel 4*
Ενδεικτικές πτήσεις της Scoot
Αθήνα
Σιγκαπούρη
Πούκετ
Σιγκαπούρη

11.30
06.45
09.20
02.45

Σιγκαπούρη
Μπανγκόκ
Σιγκαπούρη
Αθήνα

03.55+1
08.25
12.20
08.45

