Πούκετ & Μπανγκόκ !
Η παραλία και ο Σμαραγδένιος Βούδας
Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν:
Honeymoon, Luxury & Wellness, Romance, Αγορές & Shopping Therapy, Αρχαιολογικούς χώρους, Αστικά
Τοπία, Θάλασσα, Περιπέτεια, Πολιτισμός, Ταξιδεύοντας με παιδιά, Φύση
Ένας κλασσικός ταξιδιωτικός συνδυασμός για να γνωρίσετε την πολιτιστικά πλούσια Μπανγκόκ και το
μαγευτικό αρχιπέλαγος του Πούκετ! Τέλειος συνδυασμός για ζευγάρια, παρέες και οικογένειες.
Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΦΥΣΗ, ΑΓΟΡΕΣ, ΝΑΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΓΑΜΗΛΙΟ
ΤΑΞΙΔΙ.
Θετικά σημεία του ταξιδιού
•
•
•
•
•
•
•

Υπέροχος συνδυασμός μεταξύ της κοσμοπολίτικης Μπανγκόκ και του εξωτικού Πούκετ
Επιλεγμένα θέρετρα, τέλεια εναρμοσμένα με την απαράμιλλη φύση που θα σας φιλοξενήσει
Υπέροχος κόσμος και κοσμοθεωρία, μοναδικοί ναοί και αρχιτεκτονική, εξαιρετικές αγορές
Φθηνό καθημερινό κόστος τοπικών τουριστικών υπηρεσιών και ψυχαγωγίας
Ελληνόφωνη ξενάγηση στη Μπανγκόκ
Κρουαζιέρα στα διάσημα νησιά Πι Πι και την παραλία Μάγια
Υπηρεσίες σπα και μασάζ & τοπική κουζίνα, ήθη και έθιμα

Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε
Ο συνδυασμός είναι ιδανικός για όλες τις περιόδους του χρόνου με σταθερές θερμοκρασίες και πολύ καλή
θάλασσα. Το κλίμα είναι τροπικό. Οι καλύτεροι μήνες για επίσκεψη είναι μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου,
τη ξηρή περίοδο. Ο Νοέμβριος και ο Απρίλιος είναι επίσης καλοί μήνες με λίγες τροπικές βροχές. Μάιος με
Οκτώβριο είναι η περίοδος των μουσώνων με τροπικές καταιγίδες μικρής διάρκειας, κυρίως μία ή δύο
φορές την ημέρα, παρά συνεχής βροχόπτωση.
Γιατί να επιλέξω τον προορισμό
•
•
•
•
•
•

Εξωτικός παράδεισος
Εντυπωσιακοί ναοί
Ταϊλανδέζικο μασάζ & τοπική κουζίνα
Δραστηριότητες φύσης και θάλασσας
Καταδύσεις & island hopping
Ήθη και έθιμα

Λόγια για την Ταϊλάνδη
Ακαταμάχητος συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, εντυπωσιακών ναών, φιλικού κόσμου και αρχαιολογικών
θησαυρών, που προσφέρουν μοναδικές ιστορίες γύρω από τα πολύχρωμα αρχαία βασίλεια… γι’ όλα αυτά
και πολλά άλλα καλωσορίσατε σε μία από τις πιο διάσημες εξωτικές χώρες στον κόσμο. Αφεθείτε στις
αγορές, επισκεφθείτε ορεσίβιες φυλές στο Βορρά ή εκπαιδευτείτε για μία αξέχαστη κατάδυση στα
κρυστάλλινα νερά του Νότου. Με ειδυλλιακές παραλίες, άγρια τροπική βλάστηση σε συνδυασμό με
κοσμοπολίτικες πόλεις και ονειρικά πολυτελή θέρετρα, η Ταϋλάνδη αποτελεί τον τέλειο ταξιδιωτικό
προορισμό.
Συνδυάστε το ταξίδι με: Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Μπαλί, Καμπότζη, Βιετνάμ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι.

