Κο Τάο Ταϊλάνδη Ατοµικά & γαµήλια ταξίδια,
8 ηµέρες

∆ιανυκτερεύσεις: Κο Τάο (5)

Γενικά
Το νησί Κο Τάο µε τις αµέτρητες φοινικιές, που «πλέει» γαλήνια στον Κόλπο της Ταϊλάνδης,
πήρε το όνοµά του από τις πολυάριθµες θαλάσσιες χελώνες που κατοικούν στις ακτές του. Οι
παραλίες λευκής άµµου περιβάλλονται από απόκρηµνους λόφους, ορισµένοι εκ των οποίων
είναι προσβάσιµοι µόνο µε τετρακίνητα οχήµατα. Πρόκειται για ένα νησί όπου οι 300 ηµέρες
λιακάδας το χρόνο ευνοούν την πολύωρη απογευµατινή χαλάρωση.

Παρατηρήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

Tα πακέτα ισχύουν από 1η Νοεµβρίου 16 µέχρι και 31 Μαρτίου 2017.
Ειδικές παροχές για νεόνυµφους σε όλα τα ξενοδοχεία.
∆υνατότητα παράτασης των πακέτων. Συµβουλευτείτε τον αναλυτικό τιµοκατάλογο µε ποικιλία
από ξενοδοχεία.
Αναχώρηση από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθηµερινά µε την Τurkish airways µέσω Κων/πολης &
Μπαγνόκ για Σαµούι η µε την Singapore Airlines µέσω Κωνσταντινούπολης και Σιγκαπούρης η
Qatar µέσω Ντόχα και Εtihad µέσω Αµπού Ντάµπι.
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
ΤΑΞΙ∆Ι 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
•

∆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

Αναχωρήσεις & Τιµές
•
•

Από 01/04/2017 έως 30/04/2017 κάθε µέρα
Από 01/07/2017 έως 31/08/2017 κάθε µέρα

∆ιαµονή: Koh Tao Hill Side 3* - Κρατήσεις µε την Singapore Airlines µέχρι 27/3. ∆ίκλινο: 465€, Μονόκλινο:
0€, Φόροι: 440€

•
•

Από 01/05/2017 έως 30/06/2017 κάθε µέρα
Από 01/09/2017 έως 31/10/2017 κάθε µέρα

∆ιαµονή: Koh Tao Hill Side 3* - Κρατήσεις µε την Singapore Airlines µεχρι 27/3. ∆ίκλινο: 425€, Μονόκλινο:
0€, Φόροι: 440€

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 Qatar η Τurkish Airlines η µε την Singapore
Airlines για το Σαµούι µε ειδικό ναύλο
∆ιαµονή: Ποικιλία από ξενοδοχεία (δείτε τον αναλυτικό τιµοκατάλογο Ταυλάνδης
∆ιατροφή: Πρωινό καθηµερινά
Μεταφορές: Μεταφορές από το Σαµούι µε φέρρυ η καταµαράν
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Κο Τάο Ταϊλάνδη Ατοµικά & γαµήλια ταξίδια, 8 ηµέρες Φωτογραφίες

Κο Τάο Ταϊλάνδη Ατοµικά & γαµήλια ταξίδια, 8 ηµέρες Χάρτης ταξιδιού

