
ΑτομικA τΑξIδιΑ στην τΑϊλAνδη 

Όταν κάποιος αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη «βουτάει» με τη φαντασία του σε μια θάλασσα από ονειρικά χρώματα και εικόνες με 
κοινό παρανομαστή το εξωτικό. Σύντομα, η φαντασία γίνεται όραμα και το όραμα πραγματικότητα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Εδώ, το 
παρελθόν και το παρόν συναντιούνται για να παράγουν ένα καλειδοσκόπιο από καταπληκτικές εικόνες, χρωματισμένες από έναν μοναδικό 
πολιτισμό και αιώνιες παραδόσεις. Ο τόπος αυτός έχει τα πάντα: λαμπρούς ναούς, επιβλητικά παλάτια, αρχαίες πόλεις, λευκές αμμώδεις 
παραλίες, καταπράσινα βουνά, μια κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα, μερικά από τα πιο φημισμένα ξενοδοχεία στον κόσμο, μια ξεχωριστή και 
πολύ γευστική κουζίνα και μια αφθονία από τροπικά φρούτα. Οι Ταϊλανδοί συνδυάζουν με μια μοναδική ισορροπία το πραγματικό ενδια-
φέρον τους για το παρελθόν με τον ίδιο ενθουσιασμό για κάθε τι καινούριο και τη χαρά για τις σημερινές απολαύσεις. Κι είναι ακριβώς αυτό 
το παράδοξο φαινόμενο που κάνει την Ταϊλάνδη μια τόσο αξιόλογη χώρα. Γιατί εδώ δεν συνδυάζεται μόνο ένας καταπληκτικός προορισμός 
με μια τεράστια πολιτισμική παράδοση, αλλά υπάρχουν και όλες οι σύγχρονες ανέσεις, που εξασφαλίζουν την πιο ευχάριστη ταξιδιωτική 
εμπειρία. Από την αποκλειστική εξυπηρέτηση μέχρι τις καλύτερες ευκαιρίες για αξιοθέατα, διαμονή, φαγητό και αγορές, ο ταξιδιώτης θα 
βρει πολλά ενδιαφέροντα. Από τους ναούς της Μπανγκόκ με τις ολόχρυσες κωνικές στέγες μέχρι τα εντυπωσιακά ερείπια στις αρχαίες 
πρωτεύουσες, από την ήρεμη γοητεία των αγροτικών πόλεων μέχρι τα συναρπαστικά τροπικά παραλιακά θέρετρα, οι επιλογές στην Τα-
ϊλάνδη είναι ατελείωτες. Όσες φορές και να την έχετε επισκεφθεί, πάντα υπάρχει κάτι καινούριο για να ανακαλύψετε!
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ΜπΑνΓΚΟΚ
6 Ημέρες στην Μπανγκόκ

μπανγκόκ: η «χρυσαφένια γόησσα της Ανατολής», 
η «πόλη των Αγγέλων», η «Βενετία της Ανατολής», 
μια κοσμοπολίτικη μεγαλούπολη, χαώδης και σα-
γηνευτική, κτισμένη στον ποταμό τσάο Πράγια ή 
μάε ναμ (Mενάμ). μια μητρόπολη που κατακλύζε-
ται από παγόδες με χρυσές οροφές και πύργους, 
με επιρροές από διαφορετικούς πολιτισμούς. κα-
λωσορίσατε στην Ανατολή!

1η-2η ΗΜΕρΑ: ΑθΗνΑ - ΜπΑνΓΚΟΚ 
Πτήση για την μπανγκόκ και άφιξη την επόμενη 
ημέρα. μεταφορά στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά 
σας προτείνουμε μια ξενάγηση στα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούμε τον παλιότερο ναό της πόλης, τον ναό 
της Αυγής, που είναι καλυμμένος με κομμάτια πο-
λύχρωμης πορσελάνης που λαμπιρίζει στις ακτίνες 
του ήλιου και δεσπόζει θεαματικά στο ποτάμι, το 
παλάτι της μπανγκόκ, που έχει χαρακτηρισθεί ως 
το 8ο θαύμα του κόσμου, τον ναό του σμαραγδένι-
ου Βούδα με το περίφημο άγαλμα του Βούδα από 

νεφρίτη (όχι σμαράγδι) πάνω σε χρυσό θρόνο, τον 
ναό Βατ Πο με το τεραστίων διαστάσεων άγαλμα 
του Βούδα σε ξαπλωμένη στάση κ.ά.

3η ΗΜΕρΑ: ΜπΑνΓΚΟΚ
ημέρα ελεύθερη. σας προτείνουμε μια προαιρετι-
κή ολοήμερη εκδρομή στην Αγιούταγια, την αρχαία 
πρωτεύουσα του σιάμ, που βρίσκεται 85 km από τη 
μπανγκόκ και αποτελεί μνημείο πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της ουνέσκο.

4η ΗΜΕρΑ: ΜπΑνΓΚΟΚ
Ελεύθερη ημέρα. σας προτείνουμε μια ολοήμερη 
εκδρομή με μηχανοκίνητο πλοιάριο στην πλωτή 
αγορά στο δέλτα του τσάο Πράγια, όπου θα δείτε 
δεκάδες κανάλια με πασσαλόπηκτα σπίτια και κα-
λύβες, γυναίκες σε πιρόγες να ανεβοκατεβαίνουν 
τα θολά νερά του ποταμού πουλώντας ντόπια εδέ-
σματα, καρυκεύματα και λαχανικά, αλλά και τον 
ποταμό κβάι με την περίφημη γέφυρά του.

5η-6η ΗΜΕρΑ: ΜπΑνΓΚΟΚ - ΑθΗνΑ 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθή-
να! Άφιξη την επόμενη ημέρα. 

ΒΑσικο ΠΑκΕτο 

ΞΕνΟδΟχΕίΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ δίΚλίνΟ πΕρίΟδΟΣ

Aetas 4* SUP 69€ τον μήνα x12 με τους φόρους

01.05.2016-
15.12.2016

Icon Hotel 4* BB 70€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Anantara Bangkok Sathorn 5* BB 70€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Royal Orchid Sheraton 5* BB 75€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Dusit Thani 5* BB 76€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Lebua at State Tower 5* BB 79€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Banyan Tree Bangkok 5* BB 82€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, μεταφορές από και 
προς τα αεροδρόμια εξωτερικού, πρωινό, φόροι αεροδρομίου. Προαιρετικές ξεναγήσεις Grand Palace & Temples +70€ 

Floating Market & RIver Kwai +55 €

Αναχωρήσεις: καθημερινά 
Ελάχιστη συμμετοχή: 2 άτομα 
ξεναγήσεις (όπου υπάρχουν): στα αγγλικά 
οι τιμές ισχύουν μέχρι: 15.12.2016
στις τιμές συμπεριλαμβάνονται οι φόροι
Sic: Seat In Coach (group)
Priv: Private (ατομικό)

ΣΗΜΕίωΣΗ

Super Προσφορά

Ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο στην Μπανγκόκ που 
απολαυμβάνουν οι ταξιδιώτες του VERSUS σε 

SUpER τιΜές

Ξενοδοχείο AetAS 4* στη Μπανγκόκ



πΟύΚΕΤ  
Μπανγκόκ - Πούκετ 11 Ημέρες 
Μετά την Μπανγκόκ μπορείτε να προσθέσετε  
5 διανυκτερεύσεις στο πούκετ!

Εκθαμβωτικό σκηνικό, τροπικό δειλινό και ζεστές, γα-
λαζοπράσινες θάλασσες σας περιμένουν στον δημο-
φιλή αυτό προορισμό της Ασίας, που θεωρείται ένας 
από τους πιο προσφιλείς του κόσμου. το Πούκετ είναι 
το μεγαλύτερο νησί της ταϊλάνδης, βρίσκεται 867 km 
νότια της μπανγκόκ και έχει περίπου το μέγεθος της σι-
γκαπούρης. Φωλιάζει στα γαλήνια νερά της θάλασσας 
Ανταμάν - στις ακτές δηλαδή της ταϊλάνδης που «βλέ-
πουν» στον ινδικό ωκεανό. Είναι ένα ευλογημένο νησί, 
που κατοικείται από ειλικρινείς και φιλόξενους ανθρώ-
πους και που στο παρελθόν έχει αποτελέσει σκηνικό 
για πολλές ταινίες του Χόλυγουντ. Ένα νησί με καταπλη-
κτικούς όρμους, κόλπους, αστραφτερές, θάλασσες, πα-
ραλίες με χρυσή ή λευκή άμμο στεφανωμένες με φοίνι-
κες, που πλημμυρίζουν από το άρωμα του ylang ylang...

5η ΗΜΕρΑ: ΜπΑνΓΚΟΚ - πΟύΚΕΤ 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πούκετ. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. ημέρα ελεύθερη. 

6η-9η ΗΜΕρΑ: πΟύΚΕΤ 
Ελεύθερες ημέρες για ξεκούραση! Χορτάστε τις ειδυλ-
λιακές παραλίες του νησιού με τις κατάλευκες αμμου-
διές και τα ζεστά, σμαραγδένια νερά τους. Θαυμάστε 
τον υπέροχο βυθό, ιδανικό για καταδύσεις, στα ανοικτά 
της νήσου Similan. δοκιμάστε θαλασσινές λιχουδιές σε 
κάποια από τις δεκάδες ψαροταβέρνες της Πατόνγκ, 
διασκεδάστε στα μπαρ της πολύβουης αυτής παραλί-
ας, απολαύστε το δειλινό στο ακρωτήριο Laem Phrom 
Thep μαζί με τα ερωτευμένα ζευγαράκια. κάντε κρουα-
ζιέρα στο νησί του τζέημς μποντ (κhao Phing Kan) στo 
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Phang Nga, από την ταινία 
«The Man with the Golden Gun».

10η-11η ΗΜΕρΑ: πΟύΚΕΤ - ΑθΗνΑ
Ελεύθερη ημέρα - μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτή-
ση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη ημέρα.

ΕΠΕκτΑσΕισ ΑΠο τΑϊλΑνδη/μΠΑνΓκοκ
ΣίΓΚΑπΟύρΗ  
Μπανγκόκ - Σιγκαπούρη 8 Ημέρες  
μετά την μπανγκόκ μπορείτε να προσθέσετε  
2 διανυκτερεύσεις στη σιγκαπούρη!

σιγκαπούρη, μια ολόκληρη χώρα μέσα στα σύνορα μιας πό-
λης - της «Πόλης του λιονταριού». η σιγκαπούρη προσφέρει 
όλα εκείνα τα συστατικά που καθιστούν ένα μέρος ιδανικό 
προορισμό διακοπών. Ένα ξεχωριστό κράμα πολιτισμών 
συνθέτουν την μοναδική της ταυτότητα. στο νοτιότερο άκρο 
της μαλαισιανής χερσονήσου, η χώρα που σχεδόν ακουμπά 
στον ισημερινό, συνδυάζει την παράδοση με τον μοντέρνο 
τρόπο ζωής. Εδώ το μέλλον αποτελεί ήδη παρόν. Πολύχρω-
μη, κοσμοπολίτικη, ηλιόλουστη, η σιγκαπούρη, κερδίζει τον 
επισκέπτη από την πρώτη ματιά. οι αντιθέσεις πολλές και 
έντονες - από το υπερσύγχρονο μετρό μέχρι τα παλιομοδίτι-
κα και ρομαντικά κινέζικα τρίκυκλα, από τα κομψά πολυκα-
ταστήματα της οδού Ochard με τις ελκυστικές βιτρίνες και 
το σύνθημα «Shop till you Drop» μέχρι τα μικρά δρομάκια 
με τα αναρίθμητα μαγαζιά της China Town ή της Little India, 
από τα 5άστερα ξενοδοχεία με τα ελκυστικά μενού μέχρι τα 

αναρίθμητα κιόσκια με φαγητό που ετοιμάζεται μπροστά 
στα μάτια του επισκέπτη - η μητρόπολη αυτή της Ασίας μας 
καλεί να την ανακαλύψουμε. 

5η ΗΜΕρΑ: ΜπΑνΓΚΟΚ - ΣίΓΚΑπΟύρΗ 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη σιγκαπούρη. 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. ημέρα ελεύθερη. 

6η ΗΜΕρΑ: ΣίΓΚΑπΟύρΗ 
ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά σας προτείνουμε μια ξενά-
γηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε 
από τη συνοικία των μαλαισίων με το χρυσό τέμενος και 
θα επισκεφθούμε τον βοτανικό κήπο με τις ορχιδέες, που 
θα σας αφήσουν άφωνους με την ομορφιά και την ποικιλία 
τους. Θα μπούμε στη συνοικία των ινδών με τη μεθυστική 
μυρωδιά των μπαχαρικών και έπειτα στη συνοικία των κινέ-
ζων, ενώ από τον λόφο Φαμπέρ θα θαυμάσουμε τη θέα της 
πόλης και του λιμανιού της 

7η-8η ΗΜΕρΑ: ΣίΓΚΑπΟύρΗ - ΑθΗνΑ
Ελεύθερη ημέρα - μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 
την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη ημέρα.

ΚΟ ΓίΑΟ νΟι 
Μπανγκόκ - Κο Γιάο νόι  10 Ημέρες 

μετά την μπανγκόκ μπορείτε να προσθέσετε  
4 διανυκτερεύσεις στο κο Γιάο νόι!

5η ΗΜΕρΑ: ΜπΑνΓΚΟΚ - ΚΟ ΓίΑΟ νΟι
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πούκετ. Άφι-
ξη και μεταφορά (bus+boat) στο κο Γιάο νόι. τακτοποί-

ηση στο ξενοδοχείο. ημέρα ελεύθερη. 
6η-8η ΗΜΕρΑ: ΚΟ ΓίΑΟ νΟι
Ελεύθερες ημέρες για ξεκούραση ή για διάφορες δρα-
στηριότητες! 
9η-10η ΗΜΕρΑ: ΚΟ ΓίΑΟ νΟι - ΑθΗνΑ
Ελεύθερη ημέρα, μεταφορά στο αεροδρόμιο του Πού-
κετ και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη ημέρα.

ΞΕνΟδΟχΕίΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ δίΚλίνΟ πΕρίΟδΟΣ

Moon 23 Boutique 4*Moon 23 Boutique 4*   +27€ τον μήνα x12 με τους φόρους 01.05.2016-
31.10.2016Park Clarke Quay 4* +36€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια 
εξωτερικού, πρωινό, φόροι αεροδρομίου. Προαιρετικές ξεναγήσεις City Tour 30€ το άτομο 

Οι τιμές είναι επιπλέον του βασικού μας πακέτου

ΞΕνΟδΟχΕίΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ δίΚλίνΟ πΕρίΟδΟΣ

Novotel Phuket Resort 4* BB   +24€ τον μήνα x12 με τους φόρους

01.05.2016-
31.10.2016

Burasari 4* BB +25€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Centara Villas Phuket 4* BB  +26€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Vijitt Resort Phuket 5* BB  +33€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Le Meridien Beach Resort 5* BB  +38€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Dusit Thani Laguna, Phuket 5* BB  +41€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια, πρωινό, 
φόροι αεροδρομίου. Οι τιμές είναι επιπλέον του βασικού μας πακέτου. 

ΞΕνΟδΟχΕίΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ δίΚλίνΟ πΕρίΟδΟΣ

Six Senses Yao Noi 5* +112€ τον μήνα x12 με τους φόρους
01.05.2016-
31.10.2016

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια, πρωινό, 
φόροι αεροδρομίου. Οι τιμές είναι επιπλέον του βασικού μας πακέτου. 



ΣΑΜΟύι  
Μπανγκόκ - Σαμούι 11 Ημέρες 
μετά την μπανγκόκ μπορείτε να προσθέσετε  
5 διανυκτερεύσεις στο σαμούι!

η ομορφιά του τοπίου ξεπερνά τα όρια της φαντασίας, 
αφού η άγρια βλάστηση καλύπτει κάθε επιφάνεια, σχημα-
τίζοντας έντονες χρωματικές αντιθέσεις. Πανύψηλοι κοκ-
κοφοίνικες που δημιουργούν σκιερές οάσεις δίπλα στη 
θάλασσα, σμαραγδένιες ρυζοφυτείες που διατρέχουν το 
νησί, γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά που ιριδίζουν στο 
φως του ήλιου, χρυσαφένιες παραλίες με κατάλευκη ψιλή 
άμμο, είναι οι εικόνες που δύσκολα μπορούν να αποδο-
θούν με λέξεις. Παρθένες εκτάσεις με χιλιάδες εξωτικά 
λουλούδια και δέντρα δένουν αρμονικά με τις πολυτελείς 
υπερσύγχρονες τουριστικές μονάδες, προσφέροντας 
στον επισκέπτη ατέλειωτες ώρες χαλάρωσης και ξεγνοι-
ασιάς. 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 κα-
θετί 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 ξενοδοχεία κρυμμένα μεταξύ του 
πράσινου και της θάλασσας!

5η ΗΜΕρΑ: ΜπΑνΓΚΟΚ - ΣΑΜΟύi 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για σαμούι. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. ημέρα ελεύθερη. 

6η-9η ΗΜΕρΑ: ΣΑΜΟύi 
Ελεύθερες ημέρες για ξεκούραση ή για διάφορες δραστη-
ριότητες! Ανακαλύψετε τα ωραιότερα σημεία του νησιού 
αλλά και την πολιτιστική πλευρά του. δείτε τους Βράχους 
Hina Ta & Hin Yai (παππούς & γιαγιά στην τοπική διάλε-
κτο) - δύο φυσικοί πετρώδεις σχηματισμοί, που πραγ-
ματικά θα σας κάνουν να απορήσετε για το τι μπορεί να 
δημιουργήσει η φύση όταν έχει κέφια! Επισκεφθείτε τους 
καταρράκτες Namuang και το παραδοσιακό χωριουδάκι 
Nathon. Εξερευνήστε με 4x4 τα ανέγγιχτα τοπία του σα-
μούι, που πραγματικά θα σας μαγέψουν! Περιπλανηθείτε 
στην τροπική ζούγκλα πάνω στη ράχη ενός ελέφαντα. Εκ-
δράμετε στο νησί των κοραλλιών ή στο Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο του Ang Thong με κάποιες από τις πιο όμορφες 
παραλίες της ταϊλάνδης

10η-11η ΗΜΕρΑ: ΣΑΜΟύi - ΑθΗνΑ
Ελεύθερη ημέρα - μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτή-
ση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη ημέρα.

ΚΑΜπΟΤζΗ 
Μπανγκόκ - Καμπότζη 10 Ημέρες  
μετά την μπανγκόκ μπορείτε να προσθέσετε  
1 διαννυκτέρευση στην Πνομ Πενχ και  
3 διανυκτερεύσεις στο σιέμ Ρεπ!

η καμπότζη ήταν κοιτίδα του πολιτισμού των Χμερ. η Άν-
γκορ, μέχρι τη λεηλασία της από ταϊλανδούς εισβολείς το 
1431, ήταν η πρωτεύουσα του πολιτισμού των Χμερ, ο οποί-
ος διήρκεσε περίπου 500 χρόνια. Έφτασε στο απόγειο της 
ακμής της κατά το 12ο αι., αρχικά με το κατασκευή του ναού 
που είναι γνωστός ως Άνγκορ Βατ και αργότερα με την κα-
τασκευή της Άνγκορ τομ, μιας βασιλικής πόλης «μέσα στην 
πόλη». το Άνγκορ Βατ είναι από τα ωραιότερα και πιο επι-
βλητικά μνημεία του κόσμου, κάτι μοναδικό σε ολόκληρη τη 
νΑ Ασία και ικανός λόγος για να ταξιδέψετε μέχρι εδώ!

5η ΗΜΕρΑ: ΜπΑνΓΚΟΚ - πνΟΜ πΕνχ (ΞΕνΑΓΗΣΗ)
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πνομ Πενχ. Άφι-
ξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε το Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο, το Βασιλικό Πα-
λάτι και την εκπληκτική Ασημένια Παγόδα, το δάπεδο της 
οποίας είναι κατασκευασμένο από 50 ασημένια πλακάκια 
βάρους ενός κιλού το καθένα. Θα επισκεφθούμε επίσης το 
μουσείο Tuol Sleng, φυλακές και χώρος βασανιστηρίων 
κατά την περίοδο των Ερυθρών Χμερ. μεταφορά και τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. διανυκτέρευση.

6η ΗΜΕρΑ: πνΟΜ πΕνχ - ΣίΕΜ ρΕπ
Επιβίβαση στο express λεωφορείο για το σιέμ Ρεπ. Άφιξη, με-
ταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. διανυκτέρευση.

7η ΗΜΕρΑ: ΣίΕΜ ρΕπ 
(ΑνΓΚΟρ ΤΟΜ, ΑνΓΚΟρ ΒΑΤ)
Πρωινή ξενάγηση στα εκπληκτικά μνημεία του πολιτι-
σμού των Xμερ. η οχυρωμένη πόλη Άνγκορ τομ υπήρξε 
πρωτεύουσα του αρχαίου κράτους των Χμερ κατά τον 
12ο αι. Θα επισκεφθούμε τη νότια πύλη με τα μεγαλει-
ώδη αγάλματα και τον ναό μπαγιόν, κτίσμα μοναδικής 
ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας, που αποτελείται από 54 
πύργους. συνεχίζουμε την περιοδεία μας στον αρχαιο-
λογικό χώρο, επισκεπτόμενοι τον πιο διάσημο ναό, τον 
μεγαλειώδη Άνγκορ Βατ, η έκταση του οποίου είναι 
ίδια με αυτήν του παλατιού στο Πεκίνο. Θεωρείται τέ-
λειο δείγμα αρχιτεκτονικής των Χμερ, καταδεικνύοντας 
το απόγειο της άλλοτε κραταιάς αυτοκρατορίας. τρεις 
από τους κεντρικούς του πύργους απεικονίζονται στην 
σημαία της καμπότζης. 

8η ΗΜΕρΑ: ΣίΕΜ ρΕπ
σήμερα το πρωί θα κάνουμε μια όμορφη βαρκάδα στη 
λίμνη Tonle Sap και θα επισκεφθούμε το πλωτό χωριό 
Chong Chneah. οι εικόνες θα σας μείνουν σίγουρα αξέ-
χαστες. συνεχίζουμε με επισκέψεις σε εργαστήρια στα 
οποία οι νεαροί κάτοικοι διδάσκονται διάφορα είδη 
χειροτεχνίας (ξυλογλυπτική, σκάλισμα πέτρας κλπ.), κα-
θώς και στο μουσείο του πολέμου. 

9η-10η ΗΜΕρΑ: ΣίΕΜ ρΕπ - ΑθΗνΑ
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 
Άφιξη την επόμενη ημέρα.

ΞΕνΟδΟχΕίΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ δίΚλίνΟ πΕρίΟδΟΣ

Sic / ξενοδοχείο 4* +84€ τον μήνα x12 με τους φόρους

01.05.2016-
31.10.2016

Priv / ξενοδοχείο 4* +88€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Sic / ξενοδοχείο 5* +94€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Priv / ξενοδοχείο 5* +97€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια, πρωινό, 
φόροι αεροδρομίου. Οι τιμές είναι επιπλέον του βασικού μας πακέτου. 

ΞΕνΟδΟχΕίΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ δίΚλίνΟ πΕρίΟδΟΣ

Punnpreeda beach Resort 3* BB +19€ τον μήνα x12 με τους φόρους

01.05.2016-
31.10.2016

Baan Hin Sai Resort & Spa 3- BB +19€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Saboey Resort & Villas 4* BB +25€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Centara Villas Samui 4* BB +27€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Nora Buri Resort & Spa 5* BB +37€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Nova Beach Resort 4* BB  +38€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Anantara Bophut Resort & Spa Koh Samui 5* +42€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Centara Grand Beach Resort 5* BB +44€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια, πρωινό, 
φόροι αεροδρομίου. Οι τιμές είναι επιπλέον του βασικού μας πακέτου. 



ΒΟρΕίΑ ΤΑιλΑνδΗ
Μπανγκόκ - Τσιάνγκ ράι - Τσιάνγκ Μάι 10 Ημ. 
μετά την μπανγκόκ μπορείτε να προσθέσετε 4 
διανυκτερεύσεις στην Βόρεια ταϊλάνδη (τσιάνγκ 
μάι,τσιάνγκ Ράι)!

το Χρυσό τρίγωνο, η περιοχή που σχηματίζεται ανάμε-
σα στην Βιρμανία, το λάος και την ταϊλάνδη, εξακολου-
θεί να εκπέμπει έναν αέρα περιπέτειας και μυστηρίου. 
Είναι το τριεθνές σημείο συνάντησης της κρατικής εκ-
δοχής τριών ιστορικών εθνών: των τάι, των λάο και 
των Βιρμανών. το τσιάνγκ μάι («νέα Πόλη») αποκαλεί-
ται συχνά «Ρόδο του Βορρά». η δεύτερη σημαντικότε-
ρη πόλη της ταϊλάνδης και επιλέχθηκε το 1292 από τον 
βασιλιά μενγκράει για να αντικαταστήσει το τσιάνγκ 
Ράι ως πρωτεύουσα του βασιλείου λάνα. οι ντόπιοι 
ακόμη και σήμερα είναι περήφανοι για την πολιτιστική 
κληρονομιά τους. τα ασημικά, τα ξυλόγλυπτα, τα κερα-
μικά και τα άλλα χειροτεχνήματα του βορρά θεωρού-
νται από πολλούς τα καλύτερα της ταϊλάνδης.

5η ΗΜΕρΑ: ΜπΑνΓΚΟΚ - ΤΣίΑνΓΚ ρΑι
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το τσιάνγκ 
Ράι, την βορειότερη επαρχία της ταϊλάνδης, γνωστή και 
ως η πύλη για το Χρυσό τρίγωνο ή «τρίγωνο του οπί-
ου». η περιοχή είναι επίσης γνωστή και ως η «πύλη για 
την νότια κίνα». το τσιάνγκ Ράι είναι μια πόλη με τους 
δικούς της χαλαρούς ρυθμούς, την ήρεμη ζωή της επαρ-
χίας και το καλό κλίμα - με λιγότερη υγρασία και περισ-
σότερο φρέσκο αέρα, που έρχεται από τα γύρω βουνά. 
Πολλά βουδιστικά μοναστήρια και ναοί με «εξωτική» 
αρχιτεκτονική υψώνουν τους χρυσοποίκιλτους οβελί-
σκους τους στον ουρανό. το βράδυ ένας μικρός εμπορι-
κός δρόμος της πόλης μετατρέπεται σε υπαίθρια αγορά 
και ζωντανεύει από τους εκατοντάδες μικροπωλητές. 

6η ΗΜΕρΑ: ΤΣίΑνΓΚ ρΑι (χρύΣΟ ΤρίΓωνΟ)
Πρωινή αναχώρηση για την περιοχή του Χρυσού τριγώ-
νου, στα σύνορα των τριών χωρών, ταϊλάνδης, Βιρμανί-
ας και λάος. Εκεί θα απολαύσουμε μια βόλτα με βάρκα 
στον ποταμό μεκόνγκ. στη συνέχεια θα μεταβούμε στο 
μάε σάε, την περιοχή των χερσαίων συνόρων της τα-
ϊλάνδης με τη Βιρμανία, όπου καθημερινά λειτουργεί 
μια μεγάλη αγορά με κάθε λογής αγαθά. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. διανυκτέρευση. 
7η ΗΜΕρΑ: ΤΣίΑνΓΚ ρΑι - ΤΣίΑνΓΚ ΜΑι
Πρωινή οδική αναχώρηση για την πρωτεύουσα του 
Βορρά, το τσιάνγκ μάι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο μας. διανυκτέρευση. 
8η ΗΜΕρΑ: ΤΣίΑνΓΚ ΜΑι (ΞΕνΑΓΗΣΗ)
Πρωινή ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Περ-
νώντας με τα πόδια τα παλιά της τείχη στο σημείο της 
πύλης τα Πε, θα βρεθούμε στην παλιά πόλη, όπου θα 
περιηγηθούμε στους δρόμους της, βλέποντας εξωτερι-
κά μερικούς από τους πιο σημαντικούς ναούς της, όπως 
τον Wat Phra Singh, τον Wat Chedi Luang κ.ά. Ακολου-
θεί επίσκεψη στο σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Βατ 
ντόι σουτέπ. ο ναός αυτός κατασκευάστηκε το 1383 
στην κορυφή του όρους ντόι σουτέπ σε υψόμετρο 
1.100 m. στο κέντρο του βρίσκεται η χρυσή παγόδα, 
που περιέχει ιερά λείψανα του Βούδα. ο ναός αυτός 
αποτελεί κέντρο προσκυνήματος πιστών από όλο τον 
κόσμο. Αφού ανεβούμε τα 309 σκαλιά του λόφου, θα 
απολαύσουμε μια εξαιρετική θέα της πόλης και της ευ-
ρύτερης περιοχής. το βράδυ μην παραλείψετε να επι-
σκεφθείτε το περίφημο νυχτερινό παζάρι στο κέντρο 
της πόλης. διανυκτέρευση. 
9η-10η ΗΜΕρΑ: ΤΣίΑνΓΚ ΜΑι - ΑθΗνΑ
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 
Άφιξη την επόμενη ημέρα.

ΚΟ πΑΓΚΑν Η ΚΟ ΤΑΟ 
Μπανγκόκ - Κο παγκάν ή Κο Τάο 10 Ημέρες 
μετά την μπανγκόκ μπορείτε να προσθέσετε  
4 διανυκτερεύσεις στο κο Παγκάν ή στο κο τάο! 

κατά μήκος των νοτιοανατολικών ακτών της ταϊλάνδης, 
στον κόλπο του σιάμ και βόρεια του σαμούι, αναδύονται 
τα νησάκια κο Παγκάν και κο τάο. Παρθένα νησιά ως 
προς τις επισκέψεις από το διεθνή τουρισμό, αλλά ιδανικοί 
προορισμοί 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 χαρα-
κτηριστικά των νησιών αυτών. Για όσους διαλέξετε να τα 
επισκεφθείτε, θα πρέπει να έχετε καλή διάθεση και πνεύμα 
προσαρμογής. οι ασφαλτωμένοι δρόμοι είναι ελάχιστοι - 
πολλοί περισσότεροι είναι οι χωμάτινοι. το κο Παγκάν και 
το κο τάο είναι παγκοσμίως γνωστά για τις ευκαιρίες που 
δίνουν στους λάτρες του snorkeling και των καταδύσεων 

και αποτελούν ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν 
χαλάρωση, βόλτες στη θάλασσα και θέλουν αναμνηστικές 
φωτογραφίες με μαγευτικά τοπία. το Versus Travel τα ανα-
κάλυψε για σας!

5η Ημέρα: Μπανγκόκ - Κο παγκάν ή Κο Τάο
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για κο σαμούι. 
Άφιξη και μεταφορά (bus + boat) στο κο Παγκάν ή στο 
κο τάο (αναλόγως επιλογής σας). τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο. ημέρα ελεύθερη. 

6η-8η ΗΜΕρΑ: ΚΟ πΑΓΚΑν Η ΚΟ ΤΑΟ
Ελεύθερες ημέρες για ξεκούραση ή για διάφορες δραστηρι-
ότητες! 

9η-10η ΗΜΕρΑ: ΚΟ πΑΓΚΑν Η ΚΟ ΤΑΟ - ΑθΗνΑ
Ελεύθερη ημέρα, μεταφορά στο αεροδρόμιο του κο σα-
μούι και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη ημέρα.

ΞΕνΟδΟχΕίΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ δίΚλίνΟ πΕρίΟδΟΣ

Imperial Mae Ping Chiang Mai/ Dusit Chiang Rai +69€ τον μήνα x12 με τους φόρους
01.05.2016-
31.10.2016

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια, πρωινό, 
φόροι αεροδρομίου. Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Οι τιμές είναι επιπλέον του βασικού μας πακέτου. 

ΞΕνΟδΟχΕίΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ δίΚλίνΟ πΕρίΟδΟΣ

Pariya Resort & Villas Haad Yuan 4* BB +19€ τον μήνα x12 με τους φόρους

01.05.2016-
31.10.2016

Buri Rasa Village 4* BB +26€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Santiya Koh Phangan Resort & Spa5* BB +38€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Santiya Koh Phangan Resort & Spa5* BB +38€ τον μήνα x12 με τους φόρους

ΞΕνΟδΟχΕίΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ δίΚλίνΟ πΕρίΟδΟΣ

Pinnacle Koh Tao Resort 4* +39€ τον μήνα x12 με τους φόρους 01.05.2016-
31.10.2016Haadtien Beach Resort 4* +45€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, μεταφορές, πρωινό, ,φόροι αεροδρομίου. 
Οι τιμές είναι επιπλέον του βασικού μας πακέτου. 



ΚρΑΜπί 
Μπανγκόκ - Κράμπι 10 Ημέρες 
μετά την μπανγκόκ μπορείτε να προσθέσετε  
4 διανυκτερεύσεις στο κράμπι!

το κράμπι βρίσκεται ανατολικά των νησιών Πι Πι και 
είναι παγκοσμίως γνωστό για τα ασβεστολιθικά του 
βράχια και τις σπηλιές του. 

Αποτελεί ένα από τα ωραιότερα θέρετρα της χώρας, 
με ονειρικά τοπία που έγιναν παγκοσμίως γνωστά 
τόσο από τις ταινίες του James Bond, όσο και από την 
ταινία «η Παραλία». 

μοναδικοί χρωματικοί συνδυασμοί του γαλάζιου και 
του πράσινου συνθέτουν το ανεπανάληπτο αυτό σκη-
νικό!

5η ΗΜΕρΑ: ΜπΑνΓΚΟΚ - ΚρΑΜπί 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για κράμπι. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ημέρα ελεύ-
θερη. 

6η-8η ΗΜΕρΑ: ΚρΑΜπί
Ελεύθερες ημέρες για ξεκούραση ή για διάφορες 
δραστηριότητες! μην παραλείψετε να επισκεφθείτε 
το Koh Hong, το ωραιότερο και πιο παρθένο νησί. Εξ 
ίσου επιβεβλημένη είναι και η επίσκεψη στις θερμές 
πηγές και το δάσος βροχής της περιοχής!

9η-10η ΗΜΕρΑ: ΚρΑΜπί - ΑθΗνΑ
Ελεύθερη ημέρα - μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη ημέρα.

ΚΟ λΑνΤΑ 
Μπανγκόκ - Κο λάντα 10 Ημέρες 
μετά την μπανγκόκ μπορείτε να προσθέσετε  
4 διανυκτερεύσεις στο κο λάντα!

το αρχιπέλαγος Kο λάντα βρίσκεται ανοικτά του 
κράμπι και αποτελείται από 2 νησιά: τα Koh Lanta 
Noi και Koh Lanta Yai, όπου υπάρχουν και τα περισ-
σότερα ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα. 

Απέραντες παραλίες, πλούσια τροπική βλάστηση, 
βυθός γεμάτος κοράλλια. 

Χαρείτε τις ατέλειωτες κάτασπρες παραλίες ντυμέ-
νες με κοκοφοίνικες χωρίς να βλέπετε άλλη ψυχή 
στον ορίζοντα, καθώς και τα γνήσια νησιώτικα χω-
ριουδάκια. 

Ειδυλλιακό τοπίο, άγνωστο στο ευρύ κοινό, για χαλα-
ρωτικές διακοπές που προσφέρονται στους λίγους 
τυχερούς που επιλέγουν αυτόν τον προορισμό.

5η ΗΜΕρΑ: ΜπΑνΓΚΟΚ - KΟ λΑνΤΑ
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Kράμπι. 
Άφιξη και μεταφορά (bus+boat) στο νησάκι κο λά-
ντα. τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ημέρα ελεύθερη. 

6η-8η ΗΜΕρΑ: KΟ λΑνΤΑ
Ελεύθερες ημέρες για ξεκούραση ή για διάφορες 
δραστηριότητες! 

9η-10η ΗΜΕρΑ: KΟ λΑνΤΑ - ΑθΗνΑ
Ελεύθερη ημέρα, μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
κράμπι και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη 
ημέρα.

νΗΣίΑ πί πί 
Μπανγκόκ - νησιά πι πι   10 Ημέρες  
μετά την μπανγκόκ μπορείτε να προσθέσετε  
4 διανυκτερεύσεις στα νησιά Πι Πι!

τα νησιά Πι Πι θεωρούνται από πολλούς τα ωραιό-
τερα της θάλασσας Ανταμάν. Αναδύονται μέσα από 
μια θάλασσα απερίγραπτης ομορφιάς, με καθαρά και 
κρυσταλλένια νερά έντονου γαλάζιου χρώματος και 
ολοκάθαρες παραλίες. 

Ήρεμα θέρετρα, κόλποι και παραλίες πάνω στη θά-
λασσα, προσφέρονται για εσάς που αναζητείτε χα-
λάρωση, μακριά από την καθημερινότητα. στα μα-
γευτικά τοπία του Maya Bay έγιναν τα γυρίσματα της 
διάσημης ταινίας «η Παραλία» με τον λεονάρντο ντι 
κάπριο. 

ιδανικός προορισμός για να φιλοξενήσει τους μο-
ντέρνους Ροβινσώνες.

5η Ημέρα: Μπανγκόκ - νησιά πι πι   
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πούκετ. 
Άφιξη και μεταφορά (bus + boat) στα νησιά Πι Πι. τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο. Hμέρα ελεύθερη. 

6η-8η Ημέρα: νησιά πι πι   
Ελεύθερες ημέρες για να κολυμπήσετε, να θαυμάσε-
τε τον βυθό και να χαλαρώσετε κάνοντας ηλιοθερα-
πεία! 

9η-10η Ημέρα: νησιά πι πι - Αθήνα
Ελεύθερη ημέρα, μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
Πούκετ και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη 
ημέρα.

ΞΕνΟδΟχΕίΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ δίΚλίνΟ πΕρίΟδΟΣ

Ibis Style Ao Nang 3* BB +32€ τον μήνα x12 με τους φόρους

01.05.2016-
31.10.2016

Vogue Resort AO Nang 4* BB +35€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Ralay Bay Resort & Spa 4* BB +39€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Centara Grand Beach resort 4* BB +48€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια, 
πρωινό, φόροι αεροδρομίου. Οι τιμές είναι επιπλέον του βασικού μας πακέτου. 

ΞΕνΟδΟχΕίΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ δίΚλίνΟ πΕρίΟδΟΣ

Crown Lanta Resort & Spa +42€ τον μήνα x12 με τους φόρους 01.05.2016-
31.10.2016Pimalai Resort & Spa +59€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό, φόροι αεροδρομίου. 
Οι τιμές είναι επιπλέον του βασικού μας πακέτου. 

ΞΕνΟδΟχΕίΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ δίΚλίνΟ πΕρίΟδΟΣ

Bay View Resort Phi Phi Islands 3* BB +24€ τον μήνα x12 με τους φόρους

01.05.2016-
31.10.2016

Phi Phi Island Village Resort 4* BB +34€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Holiday Inn Resort Phi Phi 5* BB +37€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Zeavola Phi Phi Island Resort 5* BB +46€ τον μήνα x12 με τους φόρους

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό, φόροι αεροδρομίου. 
Οι τιμές είναι επιπλέον του βασικού μας πακέτου. 


