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ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΠΟΥΚΕΤ

XRTHA2

10 Μέρες
Αναχωρήσεις: 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 6/8, 9/8, 13/8, 16/8
Με πτήσεις της Qatar
Λάρνακα – Ντόχα
Ντόχα – Μπανγκόκ
Μπανγκόκ – Πουκέτ
Πουκέτ – Ντόχα
Ντόχα – Λάρνακα

Airways
QR 266
QR 830
PG 273
QR 843
QR 269

12:25– 16:25
20:05 – 07:05 +1
12:25 – 13:50
08:20 – 11:50
15:20 – 19:00

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 και χρόνος ελεύθερος για να εξερευνήσετε την
μυστηριώδη αυτή πόλη των αντιθέσεων. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ-ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΟΙ ΝΑΟΙ
Στη σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε την «πόλη των αγγέλων» όπως αποκαλείται η
Μπανγκόκ. Θα έχουμε τη ευκαιρία να γνωρίσουμε τους Βουδιστικούς ναούς της πόλης με το
χρυσό άγαλμα του Βούδα και το ναό Βατ Πο. 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
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στην πλωτή αγορά
Νταμνόεν Σαντούακ. Ακόμη μπορείτε να πάτε στο εκπληκτικό Safari World. Μην παραλείψετε
την ενδιαφέρουσα αγορά της Μπανγκόκ. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΠΟΥΚΕΤ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας για το Πουκέτ. Άφιξη, παραλαβή
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΠΟΥΚΕΤ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μισή μέρα περιήγηση του Πουκέτ. Το υπόλοιπο της μέρας
ελεύθερο για να απολαύσετε τις διακοπές σας κολυμπώντας και χαλαρώνοντας στις
πανέμορφες παραλίες του νησιού. Το βράδυ διασκεδάστε στα πολυάριθμα κέντρα της Πατόνκ.
Διανυκτέρευση.
7η–9η μέρα: ΠΟΥΚΕΤ
Μέρες ελεύθερες για να χαρείτε τη γαλαζοπράσινη θάλασσα και τους απέραντους κόλπους με
τις λευκές παραλίες που θα σας χαρίσουν αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης. Ακόμη σας
προτείνουμε να κάνετε μια εκδρομή στα νησιά Πι Πι ή στο νησί του Τζέημς Μποντ για να
χαρείτε την εξωτική ομορφιά του τοπίου. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: ΠΟΥΚΕΤ - NTOXA - ΛΑΡΝΑΚΑ

Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο του Πουκέτ για την πτήση της επιστροφής με
ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στη Λάρνακα νωρίς το βράδυ γεμάτοι με υπέροχες αναμνήσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
♦ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Μπανγκόκ-Πουκέτ-Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.
♦ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
♦ 3 διανυκτερεύσεις στη Μπανγκόκ σε ξενοδοχείο 4*.
♦ 5 διανυκτερεύσεις στο Πουκέτ σε ξενοδοχείο 4*
♦ Αμερικάνικο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
♦ Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
♦ Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός στις εκδρομές.
♦ Δικαιώματα εισόδων στους χώρους των επισκέψεων.
♦ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
♦ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
♦ Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
♦ 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, 19/7

€1.279

€1.495

€1.039

26/7, 2/8

€1.299

€1.525

€1.069

6/8, 9/8, 13/8, 16/8

€1.329

€1.555

€1.099

