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ΕΞΩΤΙΚΗ ΤΑΙΛΑΝΔΗ

XRTHA1

10 Μέρες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8
Με πτήσεις της GULF AIR
Λάρνακα – Mπαχρέιν
Μπαχρέιν – Μπανγκόκ
Μπανγκόκ – Μπαχρέιν
Μπαχρέιν – Λάρνακα

GF
GF
GF
GF

942
152
151
941

13:20-16:40
22:20-09:30+1
21:30-00:15
09:05-12:35

1η–2η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΠΑΝΓΚΟΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Μπανγκόκ με ενδιάμεσο σταθμό.
Άφιξη 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
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. 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- ΝΑΚΟΝ ΠΑΤΟΜ
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. Συνεχίζουμε για το ψηλότερο βουδιστικό μνημείο στο Νακόν Πατόμ. Συνεχίζουμε για
τη πόλη Νακόν Πατόμ μια από τις παλαιότερες πόλης της Ταϊλάνδης. Θα δούμε στο κέντρο της
πόλης το ναό Chedi, μια κατασκευή ύψους 120 μέτρων και διαμέτρου 233 μέτρα. Κατασκευάστηκε
την εποχή του βασιλιά Rama IV και είναι εδώ που εισήχθη για πρώτη φορά ο Βουδισμός στην
Ταϊλάνδη πριν από δύο χιλιάδες χρόνια. Το Nakhon Pathom είναι επίσης γνωστό για την
καλλιέργεια μερικών από τα καλύτερα φρούτα στην Ταϊλάνδη. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και
συνεχίζουμε με επίσκεψη στο ιδιωτικό ξύλινο Woodland Muengmai. Ένα μουσείο γεμάτο με
μοναδικά εκθέματα όλα κατασκευασμένα από ξύλο. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο μουσείο
αυτοκινήτων Jesada Dejkulrit, μια μεγάλη ιδιωτική συλλογή από σπάνια αυτοκίνητα και
μοτοσικλέτες. Επιστροφή και διανυκτέρευση στη Μπανγκόκ.
5η μέρα: ΜΑΠΝΓΚΟΚ
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 - ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Πρόγευμα και ολόκληρη μέρα στη διάθεση σας για τις τελευταίες βόλτες και ψώνια. Αργά το
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ και πτήση για Λάρνακα. Αφιξη στο Μπαχρέιν τα
μεσάνυκτα και διανυκτέρευση.
10η μέρα: ΜΠΑΧΡΕΙΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Νωρίς το πρωί συγκέντρωση στο αεροδρόμιο του Μπαχρέιν και πτήση για Λάρνακα όπου φθάνουμε
το μεσημέρι γεμάτοι με υπέροχες αναμνήσεις.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
♦ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Μπανγκόκ-Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.
♦ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
♦ Μια αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 6 κιλά.
♦ 4 διανυκτερεύσεις στη Μπανγκόκ σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* superior.
♦ 3 διανυκτερεύσεις στην Πατάγια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*.
♦ Η διαμονή στο Μπαχρέιν προσφέρεται από την Gulf Air.
♦ 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 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
♦ Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
♦ Ποτά στα φαγητά.
♦ Έξοδα έκδοσης βίζας.
♦ Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
♦ Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημείωση:
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.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΠΛΟ

ΜΟΝΟ

ΠΑΙΔΙ

12/7

€1.139

€1.385

€969

19/7, 26/7

€1.169

€1.415

€999

2/8, 9/8

€1.219

€1.465

€1.039

16/8

€1.299

€1.545

€1.089

