
Κο Σαμούι
Παράδεισος επί γης

Η ομορφιά του τοπίου ξεπερνά τα όρια της φαντασίας, αφού η άγρια 
βλάστηση καλύπτει κάθε επιφάνεια, σχηματίζοντας έντονες χρωμα-
τικές αντιθέσεις. Πανύψηλοι κοκοφοίνικες που δημιουργούν σκιερές 
οάσεις δίπλα στη θάλασσα, σμαραγδένιες ρυζοφυτείες που διατρέ-
χουν το νησί, γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που ιριδίζουν στο 
φως του ήλιου, χρυσαφένιες παραλίες με κατάλευκη ψιλή άμμο, είναι 
οι εικόνες που δύσκολα μπορούν να αποδοθούν με λέξεις. Παρθένες 
εκτάσεις με χιλιάδες εξωτικά λουλούδια και δέντρα δένουν αρμονικά 
με τις πολυτελείς υπερσύγχρονες τουριστικές μονάδες, προσφέρο-

ντας στον επισκέπτη ατέλειωτες ώρες χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.
Βγάλτε τα παπούτσια σας, βρείτε μια αιώρα κάτω από ένα φοίνικα και 
χαθείτε σε μια ονειρική ατμόσφαιρα, όπου ο “έξω κόσμος” μοιάζει να
έχει σβηστεί μαζί με καθετί που σας κούραζε μέχρι σήμερα…
Σαφώς πιο ήρεμο από το Πούκετ, το Σαμούι είναι ένα μοναδικό μέρος  
και όσοι αγαπάτε την απλότητα θα το λατρέψετε: παραλίες, θάλασσα,
φοίνικες, καρύδες, φυτείες κακάο, βουνά με πυκνή βλάστηση και ξε-
νοδοχεία κρυμμένα ανάμεσα στο πράσινου και τη θάλασσα!



Bo Phut Resort and Spa 5*
Το θέρετρο βρίσκεται στην παραλία Bo Phut και απέχει περίπου 1,5χλμ. από 
το Fisherman’s Village και 5χλμ. από το διεθνές αεροδρόμιο Samui. Για την 
εξυπηρέτησή σας παρέχεται υπηρεσία μεταφοράς από/προς το αεροδρόμιο.
Όλα τα δωμάτια και οι βίλες είναι ευρύχωρα και διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκό-
νι και πολύ μεγάλα παράθυρα με θέα στον κήπο. Τα ιδιωτικά μπάνια έχουν 
ξεχωριστό ντους και μπανιέρα, ενώ επίσης παρέχεται δορυφορική τηλεόρα-
ση, DVD και CD player για την ψυχαγωγία των επισκεπτών.
Στο σπα του Bo Phut Resort μπορείτε να απολαύσετε χαλαρωτικά μασάζ και 
άλλες εξατομικευμένες περιποιήσεις σπα. Μπορείτε επίσης να χαλαρώσετε 
στη σάουνα και στη μπανιέρα-υδρομασάζ. Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν κανό, ψάρεμα και πινγκ-πονγκ. Εναλλακτικά, υπάρχει μια 
μικρή βιβλιοθήκη στο χώρο του ξενοδοχείου για μια ήσυχη ημέρα μέσα.
Τα 2 εστιατόρια σερβίρουν τοπική και διεθνή κουζίνα. Το περίφημο εστια-
τόριο Sala Thai έχει θέα σε μια λιμνούλα με λωτούς και ολοκληρώνει τη 
γευστική εμπειρία με ζωντανή τοπική μουσική. Κοκτέιλ και ελαφριά σνακ 
μπορείτε να απολαύσετε δίπλα στην πισίνα ή στο Beach Bar. 

Novotel Samui Resort Chaweng Beach 
Kandaburi 4*
Τα ευρύχωρα δωμάτια στο Resort Kandaburi διαθέτουν μοντέρνους εσωτε-
ρικούς χώρους, που συνδυάζουν σύγχρονα και ξύλινα έπιπλα. Κάθε δωμάτιο 
είναι άρτια εξοπλισμένο με τηλεόραση 29 ιντσών και ένα μεγάλο ιδιωτικό μπά-
νιο με μπανιέρα.
Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν χαλαρωτικές θεραπείες μασάζ στο 
Kanda Spa ή να κάνουν μαθήματα καταδύσεων στην πιστοποιημένη με PADI 
σχολή καταδύσεων. Το τουριστικό γραφείο μπορεί να κανονίσει ενοικίαση αυ-
τοκινήτου και ξεναγήσεις στα αξιοθέατα.
Το εστιατόριο Tom Yam Thai σερβίρει μια υπέροχη ποικιλία από παραδοσιακά, 
ταϊλανδέζικα πιάτα, ενώ στο εστιατόριο Frangipani μπορείτε να απολαύσετε 
διεθνές φαγητό. Άλλες επιλογές φαγητού περιλαμβάνουν δροσιστικά ποτά και 
κοκτέιλ στο Beach Bar.
Το Kandaburi προσφέρει δωρεάν χώρο στάθμευσης και απέχει 5 λεπτά με το 
αυτοκίνητο από την πόλη Chaweng. 

Νora Buri Resort & Spa 5*
Σε προνομιακή τοποθεσία στην πλαγιά, διαθέτει πολυτελή δωμάτια με εκ-
πληκτική θέα και τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης. Παρέχει δωρεάν Wi-Fi και 
πισίνα υπερχείλισης με υδρομασάζ. Υπάρχει επίσης γυμναστήριο, σπα και 
υπηρεσία φύλαξης παιδιών.

Impiana Resort & Spa Samui 4*
Στη φημισμένη παραλία Τσαουένγκ, κοντά στην πόλη, βρίσκονται τα 98 δω-
μάτια και σουίτες του θερέτρου, με τη μοντέρνα ταϊλανδέζικη αρχιτεκτονική 
και διακόσμηση. Προσφέρονται 2 εξωτερικές πισίνες, σπα, ασύρματο ίντερ-
νετ, παραθαλάσσιο εστιατόριο και μπαρ με δροσιστικά ποτά.

Το Versus σας προτείνει



Κο Σαμούι 8 ημέρες -5 διανυκτερεύσεις 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Περίοδος ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Baan Hin Sai 3* std

01.04-14.07.17

ΒΒ

843€ 16€

15.07-31.08.15 878€ 20€

01.09-31.10.15 843€ 16€

Sand Sea Resort & Spa 3* std garden view

01.04-14.07.17

ΒΒ

861€ 20€

15.07-15.09.17 879€ 26€

16.09-31.10.17 861€ 20€

Imperial Boat House 4* premier

01.04-30.06.17

ΒΒ

967€ 40€ 

01.07-31.08.17 1.020€ 50€ 

01.09-31.10.17 967€ 40€ 

Centara Villas 4* garden villa

01.05-30.06.17

ΒΒ

937€ 40€ 

01.07-31.08.17 979€ 40€ 

01.09-31.10.17 937€ 40€ 

Novotel Samui Kandaburi 4* sup hillside

01.04-30.06.17

ΒΒ

948€ 33€ Για κρατήσεις 45 
μέρες πριν έκπτωση 
15 % στην τιμή 
δωματίου μόνο

01.07-31.08.17 1.037€ 51€ 

01.09-31.10.17 948€ 33€ 

Nora Beach Resort & Spa 4* deluxe

01.04-30.06.17

ΒΒ

1.008€ 45€ 

01.07-31.08.17 1.066€ 56€ 

01.09-31.10.17 1.008€ 45€ 

Bo Phut Resort & Spa 5* 
garden view dlx hillside

01.04-31.07.17

ΒΒ

1.124€ 68€ 

01.08-31.08.17 1.272€ 98€ 

01.09-31.10.17 1.118€ 67€ 

Centara Grand Beach 5* dlx ocean

01.04-30.06.17

ΒΒ

1.061€ 55€ 

01.07-31.08.17 1.108€ 65€ 

01.09-31.10.17 1.061€ 55€ 

ΒΒ=Πρωινό

Αναχώρηση από Λάρνακα συμπεριλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίου. Για όλες τις περιόδους +650€ εκτός 11-22.07 + 710€ & 13-23.07 +745€

Περιλαμβάνονται: Aεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα οικονομικής θέσης με Qatar Airways • μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο-ξενοδοχεία σε S.I.C 
• 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό. Δεν  περιλαμβάνονται: φόροι αεροδρομίου • ασφάλεια με πρόσθετες καλύψεις 300€ 

το άτομο περίπου • αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

Ξενοδοχεία



Μπανγκόκ
Η Χρυσαφένια γόησσα της Ανατολής

Μπανγκόκ: η «χρυσαφένια γόησσα της Ανατολής», η «πόλη των Αγ-
γέλων», η «Βενετία της Ανατολής», μια κοσμοπολίτικη μεγαλούπο-
λη, χαώδης και σαγηνευτική, κτισμένη στον ποταμό Τσάο Πράγια ή 

Μάε Ναμ (Mενάμ). Μια μητρόπολη που κατακλύζεται από παγόδες με 
χρυσές οροφές και πύργους, με επιρροές από διαφορετικούς πολιτι-
σμούς. Καλωσορίσατε στην Ανατολή!

Μπανγκόκ  
(Stopover 2  διανυκτερεύσεις)
1η Ημέρα:  Μπανγκόκ ( Ξενάγηση πόλης )
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στα σημα-
ντικότερα αξιοθέατα της πόλης, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε το παλάτι της Μπανγκόκ, που 
έχει χαρακτηρισθεί ως το 8ο θαύμα του κόσμου, 
τον ναό του Σμαραγδένιου Βούδα με το περίφη-
μο άγαλμα του Βούδα από νεφρίτη (όχι σμαράγδι) 
πάνω σε χρυσό θρόνο, τον ναό Βατ Πο με το τερα-
στίων διαστάσεων άγαλμα του Βούδα σε ξαπλω-

μένη στάση κ.ά.

2η Ημέρα: Μπανγκόκ
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια προαιρε-
τική ολοήμερη εκδρομή στην Αγιούταγια, την αρ-
χαία πρωτεύουσα του Σιάμ, που βρίσκεται 85 km 
από τη Μπανγκόκ και αποτελεί μνημείο πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της Ουνέσκο.

3η Ημέρα: Μπανγκόκ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση σας.

Προτεινόμενο πρόγραμμα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 διαν/σεις  
Κατ’ άτομο  σε δίκλινο περίοδος

Aetas 5*  220€

01.05-31.10.18Baan K Residence Managed by Bliston 4* 245€

Arnoma Grand Bangkok 4* 260€

Dusit Thani Bangkok 5* 305€

Για αφίξεις αναχωρήσεις μεταξύ 22.00-06.00 υπάρχει επιβάρυνση στις μεταφορές



Κο Παγκάν 
Κατά μήκος των νοτιοανατολικών ακτών της Ταϊλάνδης, στον Κόλ-
πο του Σιάμ και βόρεια του Σαμούι, βρίσκεται το νησάκι Κο Παγκάν. 
Παρθένο νησί ως προς τις επισκέψεις από τον διεθνή τουρισμό, αλλά 
ιδανικός  προορισμός για τους νέους που αγαπούν τη θάλασσα και τη 
φύση: η μαγεία του τοπίου και της λαμπερής θάλασσας και οι απλές 
ξενοδοχειακές υποδομές είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του νησιού 

αυτού. Για όσους διαλέξετε να το επισκεφθείτε, θα πρέπει να έχετε 
καλή διάθεση και πνεύμα προσαρμογής. Οι ασφαλτοστρωμένοι δρό-
μοι είναι ελάχιστοι - πολλοί περισσότεροι είναι οι χωμάτινοι. Το Κο 
Παγκάν είναι παγκοσμίως γνωστό για τις ευκαιρίες που δίνει στους 
λάτρες του snorkeling και των καταδύσεων.

Κο Παγκάν  
Επέκταση από το Κο Σαμούι για 3 διανυκτε-
ρεύσεις
1η Ημέρα: Κο Σαμούι  - Κο Παγκάν 
Μεταφορά στην αποβάθρα και επιβίβαση στο πλοι-
άριο για  το Κο Παγκάν. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο. 

2η-3η Ημέρα: Κο Παγκάν 
Ελεύθερες ημέρες για ξεκούραση ή για διάφορες 
δραστηριότητες!

4η Ημέρα: Κο Παγκάν –Κο Σαμούι
Μεταφορά στην αποβάθρα και επιβίβαση στο πλοι-
άριο για το Κο Σαμούι

Προτεινόμενο πρόγραμμα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 διαν/σεις  
Κατ’ άτομο  σε δίκλινο περίοδος

Mae Haad Bay Resort 3*S
160€ 01.05-30.06 & 01.09-31.10.17

185€ 01.07-31.08.17

Santhiya Koh Phangan Resort  
& Spa 5*

255€ 01.05-30.06 & 01.09-31.10.17

365€ 01.07-31.08.17

Anantara Rasananda Koh Phangan 
Villas 5*

365€ 01.05-30.06 & 01.09-31.10.17

535€ 01.07-31.08.17




