Πουκέτ, Ατοµικά & Γαµήλια Ταξίδια, 8 ηµέρες

∆ιανυκτερεύσεις: Πουκέτ (5)

Γενικά
Tο Πουκέτ είναι το µεγαλύτερο σε έκταση νησί της Ταϊλάνδης µε υπέροχες λευκές αµµουδιές,
τροπική βλάστηση και παραδεισένια οµορφιά. Ένας τόπος ονείρου για χαλάρωση, καθώς
διαθέτει καταπληκτική τουριστική υποδοµή µε πολυτελή συγκροτήµατα και άψογη φιλοξενία.
Και βέβαια το βράδυ απολαύστε την πλούσια νυχτερινή ζωή στην Patong. Η θερµοκρασία στο
νησί κυµαίνεται από 23 - 33°C όλο το χρόνο. Το Πουκέτ είναι αναµφισβήτητα ένα από τα
οµορφότερα νησιά της Ταϊλάνδης. Για τους λάτρεις των καταδύσεων αποτελεί τον ιδανικό
προορισµό όπως επίσης και για τους νεόνυµφους. Μείνετε στο Vijitt Resort 5* µε τις
οµορφες βίλλες του η στο επίσης πολύ καλό Meridien Resort and spa 5* µε την δική του
παραλία και επωφεληθείτε και από τις τελεύταιές προσφορές στο Novotel Patong 4* & στo
πολυτελές Hilton Arcadia resort and spa 5* η στο Centara Grand Beach resort 5* στην
περιοχή Καρόν πάνω στην παραλία.

Παρατηρήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τα πακέτα ισχύουν από 1η Νοεµβρίου 16 µέχρι 31 Μαρτίου 2017.
Αναχώρηση από την Αθήνα καθηµερινά µε την Turkish Ailrines µέσω Κωνσταντινούπολης και
Μπανγκόκ ή µε την Singapore µέσω Κων/πολης & Σιγκαπούρης η µε την Emirates µέσω Ντουµπάι,
Qatar Airways µέσω Ντόχα και Εtihad µέσω Αµπού Ντάµπι.
Επιβάρυνση µε Qatar 230€ το άτοµο. Εξτρα επιβάρυνση µε αναχώρηση κάθε Παρ-Κυρ το άτοµο
25€. Επίβάρυνση µε την Singapore Airlines 180 €.
NEA ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ SINGAPORE AIRLINES από Αθήνα µέσω Κων/πολης η Ρώµης η
Μιλάνου: Κάντε κράτηση µέχρι 27/3 και ταξιδέψτε από 1/2 µέχρι 31/10/2017 : ΕΚΠΤΩΣΗ 20 €
ΣΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ (εκδ 20/02).
Επιβάρυνση µε Emirates 290 € το άτοµο . Επίσης 25€ για αναχωρήσεις Παρασκευή και Σάββατο το
άτοµο Επιβάρυνση από περιφερειακά αεροδρόµια 110€ έως 130€ το άτοµο ανάλογα µε την εταιρεία.
Ειδικές νέες προσφορές & παροχές για νεόνυµφους στα ξενοδοχεία. Νέες προσφορές νεονύµφων
και όχι µόνο στο Vijitt resort 5*και στο Hilton Arcadia 5*. Μελετήστε την αφίσα µε όλες τις
λεπτοµέρειες στο πεδίο "Πληροφορίες" στο κάτω µέρος της σελίδας.
∆υνατότητα παράτασης των πακέτων. ∆είτε τον αναλυτικό τιµοκατάλογο µε επιπλέον προσφορές.

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

Ηµέρα 2: Πουκέτ
Άφιξη στο Πουκέτ και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ∆ιαλέξτε το Meridien resort & spa 5*, The Vijitt resort 5*, The
Sala resort and spa 5*, Novotel Resort 4* , Hilton Arcadia resort and spa 5* και επωφεληθείτε από τις πολύ
καλές νέες προσφορές.

Ηµέρα 3: Πουκέτ
Ξεκινήστε την γνωριµία σας µε «Το Μαργαριτάρι του Νότου», όπως αποκαλείται το Πουκέτ από την
ταξιδιωτική βιοµηχανία, µε µία ξενάγηση στο νησί, όπου µεταξύ άλλων θα δείτε δείγµατα σινο-πορτογαλικής
αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια επισκεφθείτε το «Ιερό του Γαλήνιου Φωτός» και αργότερα περιηγηθείτε στην
κεντρική αγορά του Πουκέτ, τη Th Ranong, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πιείτε τον καφέ σας
απολαµβάνοντας ονειρεµένο ηλιοβασίλεµα στον Khao Rang (Λόφος του Πουκέτ) και συνεχίστε µε ένα
γευστικό δείπνο.

Ηµέρα 4: Πουκέτ
Κάντε µία εκδροµή µε σκάφος στο νησί του Τζέηµς Μποντ ή τολµήστε µία οργανωµένη εκδροµή για ιππασία
σε λόφους ή όµορφες παραλίες και απολαύστε τη µαγεία των διαφόρων τοπίων. Το βράδυ γευθείτε τοπική ή
ταϊλανδέζικη κουζίνα.

Ηµέρα 5: Πουκέτ
Μία ξεχωριστή εµπειρία θα σας χαρίσει ένα Σαφάρι στο νησί µε τζιπ 4x4 ή µία βόλτα µε ελέφαντες ή κανό ή
µία εκδροµή µε σκάφος στα Phi Phi islands.

Ηµέρα 6: Πουκέτ
Χαρείτε τη µέρα σας κοντά στις µαγευτικές παραλίες, µε την τροπική βλάστηση και τα κρυστάλλινα νερά.
Επιδοθείτε σε διάφορα σπορ, όπως καταδύσεις, snorkeling, ψάρεµα, ιστιοπλοΐα κλπ. Το βράδυ απολαύστε το
Phuket Fantasea µε ένα γευστικό δείπνο-µπουφέ.

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

Ηµέρα 8: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Απαραίτητα
•

∆ιαβατήριο νέου τύπου µε 6µηνη ισχύ.

Σας προτείνουµε
•
•
•
•
•
•
•

•

Ξενάγηση µισής ηµέρας νησιού
4 WD SAFARI & Elephant trek, µε γεύµα ή δείπνο
Εκδροµή µε σκάφος στο νησί του Τζέηµς Μποντ
Εκδροµή µε σκάφος στα Phi Phi islands: 85€ κατ΄ άτοµο.
Phuket Fantasea µε δείπνο-µπουφέ
White water rafting & Elephant trek (8ώρες)
∆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
Νεες προσφορές στα ξενοδοχεία Le Meridien Resort and spa 5*, The Vijitt Resort 5* ,Sala Phuket 5*,
Novotel Patong 4*, Hilton Arcadia resort & spa 5* (Συµβουλευθείτε τον αναλυτικό τιµοκατάλογο)

Αναχωρήσεις & Τιµές
•

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

∆ιαµονή: Seaview Patong or Andaman Seaview 4* µε Singapore Airlines & κράτηση µέχρι 27/3. ∆ίκλινο:
395€, 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 Qatar/ η Singapore η /Τurkish σε περιορισµένο
αριθµό θέσεων
∆ιαµονή: Ξενοδοχεία Ibis Phuket Kata 3*
∆ιατροφή: Πρωινό καθηµερινά (∆υνατότητα ηµιδιατροφής & πλήρους διατροφής σε όλα τα
ξενοδοχεία)
Μεταφορές: Μεταφορές απο και προς το αεροδόµιο
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ταξιδιωτικό φάκελο µε χρήσιµες πληροφορίες

Πουκέτ, Ατοµικά & Γαµήλια Ταξίδια, 8 ηµέρες Φωτογραφίες

Πουκέτ, Ατοµικά & Γαµήλια Ταξίδια, 8 ηµέρες - Χάρτης
ταξιδιού

