
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ 



ΠΟΥΚΕΤ 
 

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 αμμουδιών, 
εξαιρετικής φιλοξενίας και ανωτάτου επιπέδου διαμονής, που αξίζει κάθε ευρώ που θα 
ξοδέψετε. 
 
Το Πούκετ είναι το μεγαλύτερο νησί της Ταϊλάνδης, βρίσκεται 867 km νότια της Μπανγκόκ 
και έχει περίπου το μέγεθος της Σιγκαπούρης. Φωλιάζει στα γαλήνια νερά της θάλασσας 
Ανταμάν - στις ακτές δηλαδή της Ταϊλάνδης που βλέπουν στον Ινδικό Ωκεανό. 
 
Παλιότερα αντλούσε τον πλούτο του από το αλουμίνιο και το καουτσούκ 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 φοίνικες, που πλημμυρίζουν από το άρωμα του ylang ylang, 
κοράλλια και αστραφτερές θάλασσες διάσπαρτες από νησιά. 
 

 

 
 
  



 

Περιλαμβάνονται: 

 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Qatar Airways   

• Ιδιωτικές  Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Πούκετ  

• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις με διατροφή όπως αναφέρεται. 

• Ενημερωτικός φάκελος με έντυπο υλικό. 

• Ασφάλεια ταξιδιού  και ΦΠΑ. 
              

              

Δεν περιλαμβάνονται: 

 
• Φόροι αεροδρομίου: €330 περίπου 

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

 

  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΤΥΠΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 5 

ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

Ibis Kata 3*  

Ksron Beach / 

 Ibis Patong 3*  

Patong beach  

Standard 

room  
01.07-31.10 πρωινό  360 € 

Τhe Charm Resort 4*  

Patong beach 
Deluxe room  01.07-31.10 πρωινό  380 € 

Burasari 4* 

Patong beach  
premier room  

01.07-30.09 
πρωινό  

400 € 

01.10-31.10 440 € 

Patong Paragon 4* 

Patong beach 
Deluxe room  01.07-31.10 πρωινό  410 € 

Mandarava Resort 

and Spa 4* 

 Karon Beach 

Deluxe room  01.07-31.10 πρωινό  450 € 

The Nature Phuket 5* 

Patong beach  
Deluxe room  01.07-31.10 πρωινό  400 € 

The Boathouse 4*  

Kata beach  
Deluxe room  01.07-31.10 πρωινό  525 € 

The VIJITT Resort 5* 

Rawai, beach  
Deluxe villa 01.07-31.10 πρωινό  480€  

Phuket Marriott 

Resort & Spa  

Merlin Beach 5* 

 

Superior pool 

view room 

01.07-30.09 

πρωινό 

590 € 

01.10-31.10 650 € 

Hilton Phuket 

Arcadia Resort & 

Spa 5* 

Karon Beach  

Deluxe room  01.07-31.10  πρωινό 620 € 

Dusit Thani Laguna 

Phuket 5* 

Bang tao beach  

Lagoon view 

room  
01.07-31.10  πρωινό 550 € 



 
Κρουαζιέρα στα νησιά Πι Πι 

 
Ημερήσια εκδρομή στα νησιά Πι Πι, που από πολλούς 
θεωρούνται τα ωραιότερα νησιά της θάλασσας Άνταμαν. 
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα απολαύσετε τα μαγευτικά 
τοπία του Maya Bay, όπου έγιναν τα γυρίσματα της 
διάσημης ταινίας "Η Παραλία" με το Λεονάρντο Ντι Κάπριο, 
ενώ παράλληλα θα έχετε ελεύθερο χρόνο για να 
κολυμπήσετε, να θαυμάσετε το βυθό και να χαλαρώσετε 
κάνοντας ηλιοθεραπεία. Στην εκδρομή 
περιλαμβάνεται BBQ στην παραλία. 

 
Επίσκεψη κοντινών παραλιών και νησιών 

 
Από την άκρη της Patong προς την Karon ξεκινούν 
καραβάκια που θα σας πάνε σε γειτονικές παραδεισένιες 
παραλίες που θα μείνουν στο μυαλό σας ως ο ορισμός του 
εξωτικού παράδεισου. 
  

Κρουαζιέρα στο νησί του Τζέημς Μποντ 
 

To Phang Nga, ή αλλιώς γνωστό ως "το νησί του James Bond" 
από την ταινία “The Man with the Golden Gun”, είναι ένας 
από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ταϊλάνδης. 

 
Εκδρομή στο Κράμπι 

 
Το Κράμπι βρίσκεται ανατολικά των νησιών Πι Πι και είναι 
παγκοσμίως γνωστό για τα ασβεστολιθικά του βράχια και τις 
σπηλιές του. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα 
επισκεφθείτε το Hong Island, την πιο όμορφη παραλία του 
Κράμπι. Θα θαυμάσετε τους εντυπωσιακούς 
ασβεστολιθικούς σχηματισμούς στα σπήλαια 
του Phra Nang και θα κολυμπήσετε στις παραλίες 
του Dham Kwan και του Bho Da με τη λευκή άμμο.  
 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟ ΠΟΥΚΕΤ 

Ξενάγηση στο Πούκετ 
Η πόλη του Πούκετ είναι ένα ενδιαφέρον μείγμα Σινο-
Πορτογαλικής αρχιτεκτονικής και στο παρελθόν έχει 
αποτελέσει σκηνικό για πολλές ταινίες του Χόλυγουντ, 
λόγω της ομοιότητας που παρουσιάζει με την Ινδοκίνα. 

 
Trekking & Rafting 

Στα πλαίσια αυτής της εκδρομής θα επισκεφθείτε το 
βόρειο τμήμα του νησιού στο πάρκο Tone Pariwat. 
Πρόκειται για μια ανέγγιχτη περιοχή με πλούσια 
βλάστηση και τροπικά δάση μοναδικής ομορφιάς. 
Περίπατοι στα μονοπάτια, βόλτες με ελέφαντα και 
whitewater rafting είναι μερικές μόνο από τις 
δραστηριότητες στις οποίες μπορείτε να επιδοθείτε σε 
μια μέρα αφιερωμένη στη φύση. 

 
  



Canoe Cave Explorer Tour – Κρουαζιέρα στο μυστηριακό Pha Ngan 
Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Phang Nga περιλαμβάνει δεκάδες διάσπαρτα μικρά νησιά, σπήλαια και 
ασβεστολιθικούς σχηματισμούς βράχων. Με τη βοήθεια έμπειρου ξεναγού θα ανακαλύψετε κάποια από τα πιο όμορφα 
τοπία της Ταϊλάνδης. Το εντυπωσιακότερο ίσως στοιχείο της εκδρομής είναι τα Hongs. Hong είναι η ταϊλανδέζικη λέξη 
για το "δωμάτιο". Πρόκειται για σχηματισμούς κυκλικών λιμνοθαλασσών, περικυκλωμένες από κάθετα βράχια που 
συνδέονται με τον έξω κόσμο με σήραγγες γεμάτες σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Τα Hongs ανακαλύφθηκαν μόλις το 
1990 και η απαράμιλλη ομορφιά τους σίγουρα θα σας μαγέψει!. 
  

Khao Sok – Σαφάρι στη ζούγκλα 
Το Khao Sok βρίσκεται στο μεγαλύτερο τροπικό δάσος της νότιας Ταϊλάνδης και κάποτε αποτελούσε τμήμα μιας αρχαίας 
εμπορικής οδού που ένωνε την Κίνα με την Ινδία. 
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να απολαύσει κανείς τις ομορφιές του τοπίου είναι πλεόντας κατά μήκος τον 
ποταμό με κανό. Η εξωτική βλάστηση και οι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί στις όχθες συνθέτουν το σκηνικό ενός 
πρωτόγονου μυστικού κόσμου που ελάχιστοι έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν. 
Ολοκληρώνοντας τον κατάπλου του ποταμού, θα γευματίσετε και εν συνεχεία θα οδηγηθείτε στο καταφύγιο προστασίας 
ελεφάντων, όπου πέραν των πληροφοριών που θα σας δοθούν για το πρόγραμμα, θα μπορέσετε να κάνετε μια βόλτα 
στη ζούγκλα στη ράχη ενός ελέφαντα! 

 

 
 
  

MUST 

 
Διασκεδάστε στα μπαρ της πολύβουης παραλίας Πατόνγκ. Η διασκέδαση στο Πούκετ έχει κάτι για τον καθένα, από καμπαρέ 
και Thai Boxing στη φωτισμένη Πατόνγκ, μέχρι night clubs καραόκε lounges, go go bars και χορευτικές παραστάσεις στους 
δρόμους. 
Δοκιμάστε θαλασσινές λιχουδιές – αστακούς, καραβίδες και άλλα θαλασσινά σε εξαιρετικές τιμές σε κάποια από τις δεκάδες 
ψαροταβέρνες της Πατόνγκ. 
Απολαύστε το δειλινό στο ακρωτήριο Laem Phrom Thep μαζί με τα ερωτευμένα ζευγαράκια. 
Χορτάστε τις ειδυλλιακές παραλίες του νησιού στο δυτικό τμήμα, με τις κατάλευκες αμμουδιές, τα ζεστά νερά που θα σας 
υπνωτίσουν με τρόπο μαγικό και θα σας κάνουν να εύχεστε να χαθείτε για πάντα στα σμαραγδένια νερά τους. 
Θαυμάστε  τους υπέροχους βυθούς, ιδανικούς για καταδύσεις, στα ανοικτά της νήσου Similan. 
Κάντε ένα αισθησιακό και χαλαρωτικό μασάζ Nuat Phaen Boran - παραδοσιακό Ταϊλανδέζικο μασάζ με αρωματικά έλαια, 
συνώνυμο της απόλυτης Nirvana! 

 



ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
 

 

Παραλία Patong 
Η πιο ανεπτυγμένη παραλία του Πούκετ αναπτύσσεται σε έναν 
Κόλπο με σχήμα μισοφέγγαρου και προσφέρει πολυάριθμες 
δυνατότητες για διασκέδαση, αθλητισμό, αγορές και αναψυχή 
σε μια τεράστια παραλία μήκους 3 km. Wind surfing, υποβρύχιο 
ψάρεμα, ιστιοπλοΐα, κολύμβηση και ηλιοθεραπεία είναι οι πιο 
δημοφιλείς δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ 
εξίσου γνωστή είναι η Patong και για τη ζωηρή νυχτερινή της 
ζωή. 
 
  
Παραλίες Karon, Kata & Kamala 
Και οι δύο παραλίες είναι εντυπωσιακές, γαλήνιες και 
κατάλληλες για κολύμπι, υποβρύχιο ψάρεμα, 
ιστιοπλοΐα, wind surfing και ηλιοθεραπεία. Βρίσκονται κοντά 
στην Πατόνγκ, αλλά προσφέρονται για πιο ήρεμες διακοπές. 
 
  
Laguna & Bhag Tao Bay 
Είναι μια περιοχή στον Κόλπο Bang Tao, στα βορειοδυτικά του 
νησιού, 20 λεπτά  με αυτοκίνητο από την Πατόνγκ, όπου γύρω 
από μια λίμνη συγκεντρώνονται 6 θαυμάσια 
πολυτελή resorts των μεγαλύτερων διεθνών αλυσίδων, 
αποτελώντας έτσι έναν από τους καλύτερους παραθεριστικούς 
προορισμούς της Ασίας. 
Η σύνδεση από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο γίνεται είτε με 
πλοιαράκι διαμέσου της μαγευτικής λίμνης, είτε με γραφικά 
πολύχρωμα λεωφορειάκια περιμετρικά. 
Spa, εστιατόρια, μπαρ, πολύ όμορφη αμμώδης παραλία και 
ιδιαίτερα οργανωμένα θαλάσσια σπορ είναι μερικές από τις 
υπηρεσίες που κάνουν τον προορισμό αυτό μαγευτικό για 
εξερεύνηση, διασκέδαση, ρομαντισμό και χαλάρωση. 
 

Εκτός από τις παραπάνω κύριες παραλίες, το Πούκετ 
έχει και άλλες ενδιαφέρουσες περιοχές, όπως: 
 

➢ η παραλία Mai Khao, όπου κάθε χρόνο, από το 
Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο, γιγάντιες 
θαλάσσιες χελώνες παλεύουν να φτάσουν στην 
ακτή για να γεννήσουν τα αυγά τους, 

➢ η παραλία Nai Yang, τμήμα του ίδιου εθνικού 
πάρκου με τη Mai Khao, με πεύκα 
τύπου Casuarina, εκτεταμένα υδρόβια δάση και 
πάνω από όλα ένα γαλήνιο περιβάλλον για 
χαλάρωση, πικ νικ, κολύμβηση και υποβρύχιο 
ψάρεμα, με τον μεγαλύτερο κοραλλιογενή 
ύφαλο στα αβαθή, μόλις 1400 m από την 
ξηρά, η παραλία Nai Han με την κατάλευκη 
αμμουδιά που αντικρίζει μια ρηχή 
λιμνοθάλασσα ανάμεσα σε βραχώδη 
ακρωτήρια και 

➢ η παραλία Rawai, στεφανωμένη με φοίνικες, 
είναι περισσότερο γνωστή για τους "τσιγγάνους 
της θάλασσας", μια ομάδα ψαράδων που 
πιστεύεται ότι έχουν Μελανησιακή καταγωγή 
και θεωρούνται οι αυτόχθονες κάτοικοι του 
Πούκετ. 

 
Ο κατάλογος αυτός δεν τελειώνει, αφού το κύριο 
χαρακτηριστικό του Πούκετ είναι οι ειδυλλιακές ακτές 
του!  

 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 



 

Π Ο Υ Κ Ε Τ  


