Εξωτική Ταιλάνδη
Διάρκεια: 10 μέρες

από €1289

Πτήσεις
DATE

FROM

TO

CARRIER

FLIGHT

TIME

12/7, 19/7 και 5/8, 10/8, 14/8, 19/8

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΝΤΟΥΠΑΙ

EMIRATES

EK 110

20:05 - 01:00+

13/7, 20/7 και 6/8, 11/8, 15/8, 20/8

ΝΤΟΥΠΑΙ

ΜΠΑΝΓΚΟΚ

EMIRATES

EK 376

03:40 - 13:15

21/7, 28/7 και 14/8, 19/8, 23/8, 28/8

ΜΠΑΝΓΚΟΚ

ΝΤΟΥΠΑΙ

EMIRATES

EK 371

02:25 - 05:35

21/7, 28/7 και 14/8, 19/8, 23/8, 28/8

ΝΤΟΥΠΑΙ

ΛΑΡΝΑΚΑ

EMIRATES

EK 109

07:55 - 11:10

Πρόγραμμα
1η-2η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΠΑΝΓΚΟΚ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Μπανγκόκ με ενδιάμεσο σταθμό. ʼφιξη την
επόμενη μέρα, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα
δωμάτια μας και χρόνος ελεύθερος για να εξερευνήσετε την μυστηριώδη αυτή πόλη των αντιθέσεων.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ-ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ-ΝΑΟΣ WAT PHO

Στη σημερινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε το Μεγάλο Βασιλικό Παλάτι όπου θα απολαύσουμε τις
θεαματικές αίθουσες του Θρόνου και της Στέψης και την ιεροσύνη του Σμαραγδένιο Βούδα. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε τον Wat Chetuporn γνωστός ως WAT PHO με τον εντυπωσιακό ξαπλωτό Βούδα, μήκους
45 μέτρων. Υπάρχουν πολλά περισσότερα στον βουδιστικό ναό Wat Pho, πέρα από τον γιγάντιο Βούδα
και παραδοσιακό Ταυλανδέζικο μασάζ. Το Wat Pho φιλοξενεί μια εξαιρετική συλλογή από τοιχογραφέις και
γλυπτά. Το απόγευμα ελεύθερο. Περιπλανηθείτε στις αγορές της Μπανγκόκ όπου θα βρείτε μεταξωτά,
κοσμήματα, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους, σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ-ΠΛΩΤΗ ΑΓΟΡΑ- SALT AND COCONUT FARM

Μετά το μπουφέ πρόγευμα, θα κάνουμε μιαν αλλιώτικη εκδρομή στην πλωτή αγορά Νταμνόεν Σαντούακ.
Σπιτάκια χαμηλά, ξύλινα, πάνω σε πασσάλους, βάρκες μακρουλές σαν σαΐτες, παγόδες ολόχρυσες που
καθρεπτίζονται στα θολά νερά, προσφέρουν στον επισκέπτη ανεπανάληπτες εικόνες και στιγμές. Θα
επισκεφθούμε το Salt Farm and Coconut farm και ελεύθερος χρόνος για αγορές. Γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη σιδηροδρομική αγορά Meklong (Talad Romhub) και την
τοπική αγορά φρέσκων θαλασσινών. Επιστροφή και διανυκτέρευση στην Μπανγκόκ.
5η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στην εξωτική πόλη της Μπανγκόκ για να την εκμεταλλευτείτε όπως εσείς
επιθυμείτε. Το βράδυ προτείνουμε επίσκεψη στην νυχτερινή αγορά Πατ-Πονγκ όπου το παζάρεμα είναι
τρόπος ζωής. Για δείπνο προτείνουμε κρουαζιέρα με μπουφέ-δείπνο, ζωντανή μουσική και χορό, όπου θα
έχετε την ευκαιρία να δείτε την φωτισμένη πόλη εν πλω. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ-ΜΙΝΙ ΣΙΑΜ-ΠΑΤΑΓΙΑ

Αναχώρηση το πρωί για την Πατάγια, τη Ριβιέρα της Ταϊλάνδης, μια καταπληκτική πόλη με υπέροχες
παραλίες, κρυμμένους όρμους, πλούσια βλάστηση και φοινικιές, που φθάνουν μέχρι την άκρη της
θάλασσας. Καθοδόν θα επισκεφθούμε το Μίνι Σιάμ όπου αναπαρίστανται σε μινιατούρες το Βασίλειο του
Σιάμ, από το Βασιλικό Παλάτι μέχρι ακόμα και τον Πύργο του Αϊφελ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην
Πατάγια και διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΠΑΤΑΓΙΑ-NONG NOOCH VILLAGE

Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Nong Nooch Village, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από την
Πατάγια. Η φυσική ομορφιά της περιοχής με τους πανέμορφους κήπους και τις φυσικές λίμνες θα σας
εντυπωσιάσουν. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο φαντασμαγορικά
θεάματα με παραδοσιακούς χορούς και ελέφαντες να χορεύουν κάνοντας διάφορα ακροβατικά. Ακολουθεί
γεύμα και συνεχίζουμε για μια επίσκεψη στον μεγαλύτερο ίσως εκθεσιακό χώρο πολύτιμων λίθων. Με
ειδικό τραινάκι θα παρακολουθήσουμε μια εκπληκτική αναπαράσταση της δημιουργίας και του τρόπου
εξόρυξης των πολύτιμων λίθων στα παλιά χρόνια. Εναλλασσόμενοι φωτισμοί, ήχοι εκρήξεων ηφαιστείων
και σεισμών θα σας εντυπωσιάσουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
8η μέρα: ΠΑΤΑΓΙΑ

Μέρα ελεύθερη για να την εκμεταλλευτείτε όπως εσείς νομίζετε. Αμέτρητα τα μικρά καταστήματα για
ψώνια ή για χαλάρωση σε μια από τις πολλές παραλίες. Για το βράδυ μπορείτε να επιλέξετε να
παρακολουθήσετε (προαιρετικό) το υπέροχο θέαμα στο ξακουστό κέντρο Αλκαζάρ. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: ΠΑΤΑΓΙΑ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ

Πρόγευμα και ολόκληρη μέρα στη διάθεση σας για τις τελευταίες βόλτες και ψώνια. Αργά το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ για την πτήση της επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό.
10η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ-ΛΑΡΝΑΚΑ

Συνεχίζουμε τη πτήση σας νωρίς το πρωί. ʼφιξη στη Λάρνακα γύρω στο μεσημέρι.

Τιμοκατάλογος
DATES

DOUBLE

SINGLE

TRIPLE

CHILD
(Under 12)

12/7, 19/7

€1289

€1540

€1289

€999

5/8, 10/8, 14/8

€1329

€1580

€1329

€1029

19/8

€1429

€1680

€1429

€1109

Περιλαμβάνονται
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Μπανγκόκ-Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
Μια αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 7 κιλά.
4 διανυκτερεύσεις στη Μπανγκόκ σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*.
3 διανυκτερεύσεις στην Πατάγια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*.
Αμερικάνικο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
Δύο γεύματα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός.
Δικαιώματα εισόδων στους χώρους των επισκέψεων.

· Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας.
· Φ.Π.Α

Δεν Περιλαμβάνονται
·
·
·
·
·

Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
Ποτά στα φαγητά.
Έξοδα έκδοσης βίζας.
Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημαντικές Πληροφορίες
· Για την έκδοση της βίζας απαιτούνται: €35 το άτομο, 1 φωτογραφία και το διαβατήριο με ισχύ

τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία εισόδου στη χώρα. Πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία μας
τουλάχιστον 25 μέρες πριν την αναχώρηση.

