
Πούκετ
Τέλειο εξωτικό σκηνικό

Εκθαμβωτικό σκηνικό, τροπικό δειλινό και ζεστές, γαλαζοπράσινες 
θάλασσες σας περιμένουν στον δημοφιλή αυτό προορισμό της Ασίας, 
που θεωρείται ένας από τους πιο προσφιλείς του κόσμου. Το νησί της 
διασκέδασης προσφέρει έναν ανεπανάληπτο συνδυασμό λευκών αμ-
μουδιών, εξαιρετικής φιλοξενίας και ανωτάτου επιπέδου διαμονής,
που αξίζει κάθε ευρώ που θα ξοδέψετε. Το Πούκετ είναι το μεγαλύ-
τερο νησί της Ταϊλάνδης, βρίσκεται 867 χλμ νότια της Μπανγκόκ και 
έχει περίπου το μέγεθος της Σιγκαπούρης.
Φωλιάζει στα γαλήνια νερά της θάλασσας Ανταμάν - στις ακτές δηλα-
δή της Ταϊλάνδης που βλέπουν στον Ινδικό Ωκεανό.
Παλιότερα αντλούσε τον πλούτο του από το αλουμίνιο και το καου-
τσούκ και έχει μια πλούσια και ενδιαφέρουσα ιστορία. Το νησί ήταν 

μια από τις βασικές εμπορικές διαδρομές μεταξύ Ινδίας και Κίνας και 
αναφερόταν συχνά στα ναυτικά ημερολόγια των ξένων εμπόρων. Το 
Πούκετ είναι ένα ευλογημένο νησί, που κατοικείται από ειλικρινείς 
και φιλόξενους ανθρώπους. Ένα νησί με καταπληκτικούς όρμους, 
κόλπους, 70 παραλίες με χρυσή ή λευκή άμμο στεφανωμένες με φοί-
νικες, που πλημμυρίζουν από το άρωμα του ylang ylang, κοράλλια 
και αστραφτερές θάλασσες διάσπαρτες από νησιά.



Patong Paragon Resort & spa 4*
Tο ξενοδοχείο απέχει 2 λεπτά με τα πόδια από την παραλία. Κατά μήκος της 
παραλίας Patong, το Paragon Resort & Spa έχει θέα στη θάλασσα Andaman. 
Αυτό το ξενοδοχείο 4 αστέρων διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο σπα και 
μια μεγάλη εξωτερική πισίνα με σπα. Τα δωμάτια παρέχουν δωρεάν Wi-Fi και 
μερικά προσφέρουν απευθείας πρόσβαση στην πισίνα. Το Patong Paragon 
Resort & Spa απέχει 2χλμ. από το εμπορικό κέντρο Jungceylon και τον πο-
λυσύχναστο δρόμο Bangla. Η παραλία Tri Trang βρίσκεται 4χλμ. μακριά. Τα 
μοντέρνα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με σύγχρονη ταϊλανδέζικη επίπλωση 
και μπαλκόνι ή βεράντα. Διατίθενται  καλωδιακή τηλεόραση και παροχές για 
καφέ/τσάι. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια περιποίηση μασάζ και 
σάουνα για να χαλαρώσουν ή να ξεκουραστούν στο pool bar. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει επίσης ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο για όσους θέλουν να 
συνεχίσουν να ασκούνται τακτικά. Στο Catch and Grill Restaurant μπορείτε 
να απολαύσετε φρέσκα θαλασσινά και μπριζόλες, καθώς και θέα στην παρα-
λία Patong. Ταϊλανδέζικη και ευρωπαϊκή κουζίνα σερβίρεται όλη μέρα στο 
Coffee House, ενώ το Lobby Lounge προσφέρει ένα μέρος για να χαλαρώσε-
τε με ποτά ή καφέ. 

Burasari 4*
Το τροπικό Burasari Phuket βρίσκεται κατά μήκος της παραλίας Πατόνγκ, 
σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια από το εμπορικό κέντρο Jungceylon. 
Το θέρετρο προσφέρει δωρεάν WiFi, 2 εξωτερικές πισίνες και εστιατόριο. Το 
Burasari Phuket απέχει 10 λεπτά με τα πόδια από τη νυχτερινή ζωή της συ-
νοικίας Bangla Road. Το διεθνές αεροδρόμιο του Πουκέτ είναι προσβάσιμο σε 
40 λεπτά οδικώς από το θέρετρο.  Τα δωμάτια του Burasari Resort διαθέτουν 
κλιματισμό και ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα. Όλα περιλαμβάνουν δορυφορική 
τηλεόραση, εξοπλισμό για τσάι/καφέ, παντόφλες, δωρεάν προϊόντα περιποίη-
σης και δωρεάν μίνι μπαρ. Επιλεγμένα δωμάτια προσφέρουν άμεση πρόσβαση 
στην πισίνα. Μπορείτε να χαλαρώσετε στις ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα και 
να απολαύσετε το καταπράσινο τοπίο. Το Spa προσφέρει παραδοσιακό ταϊλαν-
δέζικο μασάζ και περιποιήσεις ομορφιάς. Στο ξενοδοχείο θα βρείτε επίσης του-
ριστικό γραφείο και υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτων. Γίνονται δεκτές πλη-
ρωμές με κάρτες Union Pay. Το Kantok Restaurant σερβίρει αυθεντική τοπική 
κουζίνα και καθημερινό μπουφέ πρωινού. Μπορείτε να γευματίσετε στο ύπαι-
θρο και να διασκεδάσετε με τις βραδινές χορευτικές παραστάσεις. Στο Misty 
Bar, το Pool Bar και το Juice Bar προσφέρονται δροσιστικά ποτά. 

Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 5*
Σε 75 στρέμματα τροπικών κήπων στην παραλία Κάρον, το θέρετρο αυτό 
διαθέτει 671 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες με ασύρματο ίντερνετ. Παρέχει 
3 εξωτερικές πισίνες, σπα, γυμναστήριο με εκπληκτική θέα, γήπεδα γκολφ, 
τένις και σκουός, καταδύσεις, εστιατόρια και βραβευμένο μπαρ.

Le Meridien Phuket Beach Resort 5*
Βρίσκεται σε ιδιωτική παραλία στην περιοχή Karon, σε 40 στρέμματα ενός 
απομονωμένου, καταπράσινου και αμμώδους όρμου. Το βραβευμένο αυτό 
ξενοδοχείο διαθέτει 470 δωμάτια και σουίτες. Παρέχει 2 υπερμεγέθεις πισί-
νες, γυμναστήριο, σπα παγκόσμιας κλάσης, γήπεδα τένις, σκουός, θαλάσσια 
σπορ, 10 εστιατόρια και μπαρ.

Το Versus σας προτείνει



Πούκετ 8 ημέρες -5 διανυκτερεύσεις 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ Περίοδος ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΝΥΧΤΕΣ 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 
ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Karon Prncess 3* sup garden 01.05-31.10.17 ΒΒ 639€ 13€

Patong Paragon 4* deluxe 01.10-31.10.17 ΒΒ 668€ 19€

Deevana Patong 3*Sup garden wing 01.04-31.10.15 ΒΒ 668€ 19€

Centara Karon 4* superior 01.04-31.10.17 ΒΒ 689€ 23€ 

Burasari 4* premier 01.04-31.10.17 ΒΒ 704€ 26€ 

Centara Blue Marine 4* superior 01.04-31.10.17 ΒΒ 710€ 27€ 

Novotel Kata Avista Resort & Spa 4* superior 01.04-26.04.15 ΒΒ 743€ 34€ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  + 2 
νύχτες επιπλέον 
δωρεάν

Royal Paradise Hotel & spa 4* paradise wing 16.04-31.10.17 ΒΒ 674€ 20€ 

Hilton Phuket Arcadia 5* dlx garden 01.04-31.10.17 ΒΒ 780€ 41€ 

Le Meridien 5* deluxe 01.04-31.10.17 ΒΒ 839€ 53€ 

Centara Grand Beach 5* dlx ocean 01.04-31.10-17 ΒΒ 874€ 60€ 

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 διανυ-
κτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με διατροφή όπως περιγράφεται. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου • ασφάλεια με πρόσθετες καλύψεις 

290€ το άτομο περίπου • αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.

Ξενοδοχεία


