
Πούκετ
     Σιγκαπούρη

10, 11 μέρες / 7,8 νύχτες

Εξασφαλισμένες θέσεις



Αναχωρήσεις 25.07, 01.08, 12.08.17

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΠΟΥΚΕΤ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Πούκετ μέσω Σιγκαπούρης.

2η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΚΕΤ 
Άφιξη, μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδο-
χείο. Το Πούκετ φωλιάζει στα γαλήνια νερά της 
θάλασσας του Άνταμαν, στις ακτές τις Ταϊλάνδης 
που βλέπουν στον Ινδικό Ωκεανό. Με τις λευκές 
παραλίες, τα υπερμοντέρνα αλλά και συνάμα 
γραφικά ξενοδοχεία, όραμα τροπικού παραδεί-
σου, υπόσχεται πολλά. Η Πατόνγκ, η πιο διάση-
μη παραλία του νησιού, έχει έντονη νυχτερινή 
ζωή και είναι το βασίλειο του παζαριού.

3η - 6η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΚΕΤ 
Ημέρες ελεύθερες στο Πούκετ για χαλάρω-
ση στις πανέμορφες παραλίες του. Το Πούκετ 
είναι ένας ιδανικός τόπος για ξεκούραση και 
ευχάριστες διακοπές. Στις ελεύθερες ημέρες 
σας μπορείτε να απολαύσετε τις παραλίες του 
ή να συμμετάσχετε σε κάποια προαιρετική εκ-
δρομή, όπως στα παραδεισένια νησάκια Πι Πι, 
στον υπέροχο Κόλπο Πανγκ Να με το γνωστό 
νησάκι του Τζέιμς Μποντ κλπ. Οι επιλογές σας 
είναι πραγματικά πολλές.

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΚΕΤ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (Ξενάγηση 
πόλης)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σιγκα-
πούρη. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά 

τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε από την 
συνοικία των Μαλαισίων με το χρυσό τέμενος, 
θα επισκεφθούμε τον βοτανικό κήπο με τις ορ-
χιδέες, που θα μας 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 
Κινέζων, ενώ από τον λόφο Φαμπέρ θα θαυμά-
σουμε τη θέα της πόλης και του λιμανιού της. Τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
Ημέρα ελεύθερη για μια βόλτα στην υπερσύγ-
χρονη πόλη ή για τα ψώνια σας στα εμπορικά 
κέντρα ή ακόμη και για μια προαιρετική εκδρο-
μή στο νησάκι Σεντόζα. Οι επιλογές σας πολλές. 
Διανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
Πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
το απόγευμα και πτήση  για την Αθήνα.

10η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Σημείωση : Τα διαβατήριά σας πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία 
εισόδου στο Πούκετ και στη Σιγκαπούρη.

Το 11ημερο πρόγραμμα έχει μια επιπλέον δια-
νυκτέρευση στο Πούκετ.

Προτεινόμενο πρόγραμμα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Αναχωρήσεις 25.07, 01.08.17  (10 ημέρες)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΠΟΥΚΕΤ ΑΤΟΜΟ  
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
MONΟΚΛΙNOY

Deevana Patong 3*
Περιοχή Patong 599€ +130€

Patong Paragon Resort & Spa 4*
Περιοχή Patong 620€ +130€

Burasari  4*
Περιοχή Patong 645€ +175€

Hilton Phuket Arcadia  5*
Περιοχή Karon 745€ +275€

Αναχωρήσεις 12.08.17 (11 ημέρες)
Deevana Patong 3*
Περιοχή Patong 620€ +155€

Patong Paragon Resort & Spa 4*
Περιοχή Patong 640€ +155€

Burasari  4*
Περιοχή Patong 680€ +210€

Hilton Phuket Arcadia  5*
Περιοχή Karon 800€ +330€

 Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις

Οι πτήσεις μας με Scoot Airlines 

ΤΖ 701 ΑΘΗΝΑ -  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 11:30 - 03:55 (+1)

ΤR 2152 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ -  ΠΟΥΚΕΤ 07:55 -08:40

TR 2153 ΠΟΥΚΕΤ –  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 09:20 -12:20

TZ 702 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΑΘΗΝΑ 02:45 - 08:45
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω Σιγκαπούρης
•  Διαμονή για 5 (10 ημέρες ), 6 ( 11 ημέρες ) διανυκτερεύσεις στο Πούκετ σε 

ξενοδοχείο επιλογής σας
•  Διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη στο ξενοδοχείο PARK CLARKE 

QUAY 4* 
•  Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
•  Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με 

τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό 
•  Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
•  Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•  Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, αποσκευή, γεύματα στη διάρκεια της 

πτήσης και πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθή-
να. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες 
επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης 
ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξω-
τερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών 
εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές 
δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα 
κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια 
κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων  345€.

• Φιλοδωρήματα, ΑχθοφορικάΠροσφορά τα αεροπορικά εισιτήρια 
Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα +200€ το άτομο Στην τελική τιμή με τους φόρους περιλαμβάνονται τα γεύματα και μία αποσκευή στο αεροπλάνο




