
Η Μπανγκόκ είναι μια από τις πιο κοσμοπολίτικες πόλεις στον κόσμο. Έγινε πρωτεύουσα στο Ταϊλανδικό Βασίλειο το 1782 στην περίοδο της πρώτης μοναρχία της δυναστείας των 
Chakri.  Αποτελεί  ένα διεθνές πολιτικό, πολιτιστικό, εμπορικό, μορφωτικό και διπλωματικό κέντρο, είναι ένα θησαυροφυλάκιο για την Ταϊλάνδη. Τα περισσότερα τουριστικά 

αξιοθέατα περιλαμβάνουν επίσκεψη στους Βουδιστικούς ναούς, στα παλάτια, στα περίπλοκα κανάλια του ποταμού που έχει πάρει και το όνομα "Η Βενετία της Ανατολής", ενώ 
τεράστια κλιματιζόμενα εμπορικά κέντρα σας προσφέρουν τα φημισμένα μεταξωτά υφάσματα, βαμβακερά ρούχα, πολύτιμους λίθους, ορειχάλκινα σκεύη, πήλινα διακοσμητικά και 

πολλά χειροποίητα προϊόντα απαράμιλλης τέχνης. Η Bangkok καλύπτει μια έκταση 1.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων ενώ ο πληθυσμός της ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια. 



24/10/2018

2 Νύχτες

2 Νύχτες

Άτομο σε δίκλινο Άτομο σε δίκλινο 
181 € 197 €

2 Νύχτες

Άτομο σε δίκλινο Άτομο σε δίκλινο 
172 € 207 €

2 Νύχτες

Άτομο σε δίκλινο Άτομο σε δίκλινο 

210 € 242 €

2 Νύχτες

Άτομο σε δίκλινο Άτομο σε δίκλινο 
212 € 222 €

2 Νύχτες

Άτομο σε δίκλινο Άτομο σε δίκλινο 

273 € 288 €

Extra night Extra night Στους νεόνυμφους προσφέρονται: φρούτα στολισμός δωματίου, τούρτα

01/11/18-31/03/19

www.banyantree.com

Centara Grand At Central Plaza Ladprao Bangkok 5* 
Deluxe room Premium Deluxe room 

Extra night Extra night 
70 € 75 €

Akyra Thonglor Bangkok 5* Boutique  www.theakyra.com

Διατροφή: Πρωινό
Akyra Studio Akyra Suite Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 21 ημέρες πριν την άφιξη 

Για κρατήσεις 60 & 90 ημέρες πριν την άφιξη - έκπτωση στο ξενοδοχείο
Στους νεόνυμφους προσφέρονται: φρούτα, λουλούδια, αφρώδης οίνος

Akyra TAS Sukhumvit Bangkok 5* 
Διατροφή: Πρωινό

Superior room Premier room Για τις ημερομηνίες 28/12-03/01 επιβάρυνση 17 € το άτομο / βραδιά
Για τις ημερομηνίες 31/01-06/02 επιβάρυνση 13 € το άτομο / βραδιά

50 €

01/11/18-25/12/18

Διατροφή: Πρωινό
Superior room Deluxe room 

Premier room 
Άτομο σε δίκλινο Extra night 

Extra night Extra night 

01/11/18-31/03/19 101 € 108 € Επιβάρυνση ημιδιατροφής : 70,00 € κατ' άτομο 

Stopover Bangkok Ημερομηνία έκδοσης:

www.centarahotelsresorts.comCentara Watergate Pavillion 4* 

Avani Atrium Bangkok 4* www.avanihotels.com

Διατροφή: Πρωινό
Με 5 νύχτες ελάχιστη διαμονή δώρο ένα buffet δείπνο για 2 άτομα

03/01/19-31/01/19 Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Στολισμός δωματίου, αναβάθμιση

11/02/19-31/03//19 δωματίου με 2 διανυκτερέυσεις ελάχιστη διαμονή

01/02/19-10/02/19 Επιβάρυνση ημιδιατροφής: 23 € κατ' άτομο τη βραδιά 

26/12/18-02/01/19

160 € 44 €

172 €

Extra night 

Επιβάρυνση υψηλής περιόδου 30/12-02/01:20,00 € κατ' άτομο/βραδιά

63 €

50 € 68 €

www.centarahotelsresorts.com

Διατροφή: Πρωινό
Για κρατήσεις 60 πριν την άφιξη - δωρεάν αναβάθμιση δωματίου

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: φρούτα,λουλούδια,τούρτα,κοκταίηλ

www.theakyra.com

Extra night Extra night 

Επιβάρυνση ημιδιατροφής : 29,00 € κατ' άτομο 01/11/18-31/03/19

69 € 85 € Επιβάρυνση ημιδιατροφής(Thai Set Dinner with drinks):37 €κατ' άτομο 

Διατροφή: Πρωινό
Horizon room Oasis Retreat 

Extra night Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 15 ημέρες πριν την άφιξη 

01/11/18-31/03/19 Επιβάρυνση ημιδιατροφής : 34,00 € κατ' άτομο 

Για τους νεόνυμφους με διαμονή 3 νύχτες: Δεωρεάν αναβάθμιση δωματίου,ποτό στο Saffron Sky Garden στο ηλιοβασίλεμα,μπουκάλι κρασί,ανθοστολισμός,Banyan tree relaxing bath με σοκολάτα & χυμό

Σε όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται : Σε όλα τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται :
2 διανυκτερεύσεις στην Μπανγκόκ με πρωινό Αεροπορικά εισιτήρια 

Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια - ξενοδοχεία Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
Ξενάγηση μισής ημέρας στην Μπανγκόκ City & Temples Tour Προσωπικά έξοδα 

01/11/18-31/03/19

55 €

Banyan Tree Bangkok 5*  



40,00 €
Calypso Cabaret 70' 30,00 €

Dinner cruise by Grand Pearl 19:30-21:30

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ TIMH KAT' ATOMO

42,00 €

Half Day Damnoen Saduak Floating Market 07:30-12:30 60,00 €

Explore Bangkok Night bike 18:00-22:00

Νεόνυμφοι
Σε κάποια ξενοδοχεία υπάρχουν ειδικές εκπλήξεις για τους νεόνυμφους (αναλόγως την πολιτική του ξενοδοχείου) οι οποίες δεν αναγράφονται σε όλες τις περιπτώσεις στον κατάλογό 

μας: όπως στολισμός του δωματίου, φρούτα και κρασί, ειδικές εκπτώσεις, αναβάθμιση δωματίου (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα) κ.ά.

ΓΕΝΙΚΑ

Όλες οι τιμές είναι υπολογισμένες σε ευρώ κατ' άτομο και είναι βασισμένες στις νομισματικές ισοτιμίες που υπάρχουν την ημερομηνία εκδόσεως του τιμοκαταλόγου. 
Για περισσότερους τύπους δωματίων στα ξενοδοχεία ή και για επιπλέον ξενοδοχεία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης στις ισοτιμίες νομισμάτων οι τιμές αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 

Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων. 
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνεται Ασφάλεια Αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Για την επικύρωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή ύψους 30% επί του συνόλου.
Εξόφληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού εφόσον φυσικά δεν υπάρχει όρος από τα ξενοδοχεία για νωρίτερη εξόφληση.

Παιδιά ως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από την πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου. 

Τα ξενοδοχεία υπάρχει πιθανότητα να αποφασίσουν να χρεώσουν εορταστικά γεύματα ακόμα και αν αυτά δεν περιλαμβάνονσται στις παρατηρήσεις εκ των προτέρων.

Grand Palace 08:30-12:00 & 13:30-17:00 40,00 €

Ayutahaya by Grand Pearl incl. lunch 07:30-17:00 52,00 €
Khao Yai National Park-Treeking tour 06:30-18:00 75,00 €

Old City Cultural tour 09:00-15:30 93,00 €
River Kwai incl. lunch 07:00-17:00 50,00 €


