Οµαδικό ταξίδι Μπανγκόκ – Πουκέτ - Σιγκαπούρη
12 ηµέρες / 10 νύχτες
5 νύχτες στο PHUKET - 3 νύχτες στην BANGKOK - 2 νύχτες στην SINGAPORE
Αναχωρήσεις 2017
Ιανουάριος 2017 : 09 , 15 , 29
Φεβρουάριος 2017 : 05 , 19 , 26
Μάρτιος 2017 : 05 , 12 , 19 , 26
Απρίλιος 2017 : 02 , 09 , 16
Ενδεικτικό Αναλυτικό πρόγραμμα

1η – 2η μέρα: Αθήνα – Πουκετ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο νησί της Ταϋλάνδης ΠΟΥΚΕΤ μέσω
ενδιάμεσου σταθμού . Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο , τακτοποίηση στα δωμάτια .
Διανυκτέρευση .
3η μέρα: Πουκέτ (Εκδρομή μισής ημέρας στο νησί – προαιρετικά για το βράδυ FANTASEA SHOW)
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το Γύρο του Νησιού Μισής Μέρας . Θα
επισκεφτούμε το Kata View point, το ακρωτήρι Prompthep , τον αρχαίο ναό της Chalong, το εργοστάσιο
κάσιους και την παλιά πόλη (phuket town) . Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια από
τα καλύτερα νυχτερινά θεάματα του νησιού, το "Phuket Fantasea Show"- ένα τρίωρο υπερθέαμα εμπνευσμένο
από την κουλτούρα και την ιστορία της Ταϊλάνδης. Το εντυπωσιακό σκηνικό σε συνδυασμό με τα
χολιγουντιανά εφε, τα ακροβατικά, τα πυροτεχνήματα και τις εντυπωσιακές φιγούρες 30 και πλέον ελεφάντων
κάνουν το Phuket Fantasea Show μια μοναδική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε!
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πουκέτ (προαιρετική εκδρομή στον κόλπο του PHANG NGA και νησί του JAMES BOND)
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και παραλία ή κάποια εκδρομή .
Για σήμερα σας προτείνουμε την ολοήμερη εκδρομή στο κόλπο Πανγκ Να & το νησί του James Bond:
αναλυτικά η προαιρετική εκδρομή :
Κατευθυνόμαστε 75 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πουκετ, στο μαγευτικό κόλπο του Πανγκ Να που
θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα θέρετρα της χώρας. Η τοποθεσία είναι γνωστή ανά την υφήλιο για τα
γυρίσματα της ταινίας "James Bond:O άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι" με τους Roger Moore και Christopher
Lee. Παρατηρείστε την πυκνή βλάστηση κατά την διαδρομή και φωτογραφηθείτε με φόντο το Κoh Tapu και
τους πελώριους ασβεστολιθικούς βράχους που απαρτίζουν το μυστηριώδες τοπίο. Στη συνεχεία, θα
περιηγηθούμε με κανό 25 λεπτά μέσα στις σπηλιές και τέλος θα γευματίσουμε στο Koh Pannyi(γνωστό ως το
χωριό των τσιγγάνων της θάλασσας), ένα ψαροχώρι εξολοκλήρου χτισμένο πάνω σε πασσάλους Επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Πουκέτ (προαιρετική εκδρομή στα νησιά PHI PHI )
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και παραλία ή κάποια εκδρομή .
Για σήμερα σας προτείνουμε τις παρακάτω προαιρετικές εκδρομές :
1)Ολοήμερη εκδρομή στα νησιά Πι Πι (Γεύμα περιλαμβάνεται)
2)Πακέτο Αναζωογόνησης Spa (υπάρχουν πολλά προγράμματα)
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Πουκέτ (προαιρετική εκδρομή Ορφανοτροφείο Ελεφάντων)
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο στην πισίνα ή την παραλία ,
χαλάρωση και ίσως κάποιο massage ή spa . Θα υπάρξει και πρόταση από τον αρχηγό μας για προαιρετική
εκδρομή σε ένα πολύ όμορφο ορφανοτροφείο ελεφάντων για να θαυμάσετε και να καβαλικέψετε τους
υπέροχους αγαθούς γίγαντες .
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Πουκέτ - Μπανγκόκ (προαιρετική εκδρομή στον ποταμό CHAO PHRAYA και στον ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ )
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση για την πρωτεύουσα
Μπανγκόκ. Άφιξη , μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για την πρώτη
αναγνωριστική βόλτα ή για ξεκούραση. Θα γίνει και πρόταση από τον αρχηγό μας για κάποια προαιρετική
εκδρομή ανάλογα με τον χρόνο που θα έχετε στην διάθεση σας .
Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μπανγκόκ (ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΛΑΤΙ Grand Place και Ναός με τον Ξαπλωμένο Βούδα Wat Pho)
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή Μισής Ημέρας στο Μεγάλο Παλάτι τον πιο σημαντικό ναό της
Μπανγκόκ όπου θα απολαύσουμε την αίγλη του παλιού παλατιού και την ιεροσύνη του Σμαραγδένιου Βούδα .
Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε τον "Wat Chetuporn" (γνωστός ως "Wat Pho") με τον εντυπωσιακό ξαπλωτό
Βούδα μήκους 45μετρων To Wat Pho ήταν το πρώτο κέντρο δημόσιας παιδείας στη χώρα και πολλοί το
θεωρούν το πρώτο πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε στην Ταϊλάνδη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας
προτείνουμε βόλτα στην Πατπόνγκ την διάσημη νυχτερινή αγορά της Πρωτεύουσας και επίσκεψη σε sex show
για τους πιο τολμηρούς .
Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Μπανγκόκ (Πλωτή Αγορά DAMNOEN SADUAK FLOATING MARKET)
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για την εκπληκτική εκδρομή με ορμητήριο την
πρωτεύουσα της χώρας . Θα κατευθυνθούμε σε απόσταση περίπου 1,5 ώρας από την Μπανγκόκ προς την
περιοχή Ratchaburi για να θαυμάσουμε την αυθεντική Μεγάλη Πλωτή Αγορά διάσημη για τις παραδοσιακές
πλωτές φρουταγορές της . Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
10η μέρα: Μπανγκόκ – Σιγκαπούρη
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Μπανγκόκ .Πτήση από την Μπανγκόκ για την Σιγκαπούρη. Άφιξη
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος για την πρώτη βόλτα.
Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Σιγκαπούρη (ξενάγηση της πόλης)
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση στην πόλη της Σιγκαπούρης. Θα επισκεφτούμε την κινέζικη συνοικία
και τον Ινδουιστικό ναό της , το διάσημο ποτάμι της, το άγαλμα του ιδρυτή , τους βοτανικούς κήπους της και
τον περίφημο λόφο της με το σύμβολο της χώρας .
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα στον εμπορικό δρόμο Orchard road.
Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Σιγκαπούρη – Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και Πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού . Άφιξη στην Αθήνα το
απόγευμα . (Αν είναι με βραδινή πτήση άφιξη στην Αθήνα την επόμενη ημέρα / το check out είναι στις 12:00) .

Ξενοδοχεία : 3 επιλογές ξενοδοχείων και τιµών στο ΠΟΥΚΕΤ
ΜΠΑΝΓΚΟΚ : Salil Hotel Sukhumvit Soi 8
ή παρόµοιο
η
1 επιλογή ΠΟΥΚΕΤ : Aspery Hotel
ή παρόµοιο
2η επιλογή ΠΟΥΚΕΤ : Deevana Plaza Phuket
ή παρόµοιο
η
3 επιλογή ΠΟΥΚΕΤ : Amari Phuket
ή παρόµοιο
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ : Orchard Parade
ή παρόµοιο
ΤΙΜΕΣ
1η επιλογή ξενοδοχείου στο ΠΟΥΚΕΤ : Κατά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 1499 euro / Διαφορά μονόκλινου : 390 euro
2η επιλογή ξενοδοχείου στο ΠΟΥΚΕΤ : Κατά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 1590 euro / Διαφορά μονόκλινου : 440 euro
3η επιλογή ξενοδοχείου στο ΠΟΥΚΕΤ : Κατά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 1850 euro / Διαφορά μονόκλινου : 690 euro
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την QATAR AIRWAYS ή με την ETIHAD AIRWAYS
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με εσωτερική εταιρεία (Μπανγκόκ- Πουκετ- Μπανγκόκ)
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με εσωτερική εταιρεία (Μπανγκόκ- Σιγκαπούρη)
(05) Πέντε Νύχτες Διαμονή σε ξενοδοχείο στο Πουκετ
(03) Τρεις Νύχτες Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Μπανγκόκ
(02) Δυο Νύχτες Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Σιγκαπούρη
10 Πρωινά στα ξενοδοχεία σας
Εκδρομές στο Πουκετ όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
Εκδρομές στην Μπανγκόκ όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
Εκδρομές στην Σιγκαπούρη όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
Μεταφορές στο Πουκετ Αεροδρόμιο -Ξενοδοχείο-Αεροδρόμιο με κλιματιζόμενο όχημα
Μεταφορές στη Μπανγκόκ Αεροδρόμιο -Ξενοδοχείο-Αεροδρόμιο με κλιματιζόμενο όχημα
Μεταφορές στην Σιγκαπούρη Αεροδρόμιο -Ξενοδοχείο-Αεροδρόμιο με κλιματιζόμενο όχημα
Τοπικοί έμπειροι αγγλόφωνοι ξεναγοί
Ελληνόφωνος Αρχηγός/ Συνοδός του γραφείου μας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :

Φόροι Αεροδρομίων , φιλοδωρήματα (390 euro)
Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων
Προαιρετικές εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
ότι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ :

QR 204 ΑΘΗΝΑ ΝΤΟΧΑ
QR 842 ΝΤΟΧΑ ΠΟΥΚΕΤ
QR4380 ΠΟΥΚΕΤ ΜΠΑΝΓΚΟΚ
ΜΠΑΝΓΚΟΚ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
QR 943 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΝΤΟΧΑ
QR 207 ΝΤΟΧΑ ΑΘΗΝΑ

1240 1750
1930 0550
1220 1345

OPERATED BY domestic airline
OPERATED BY domestic airline

1045 1350
1910 2320

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
*Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.
ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ (από 10 και άνω) , ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 80 € ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ.
*ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ .
*Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ .ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.

