ΣΑΜΟΥΙ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Tο Σαμούι είναι ο καλύτερος προορισμός χαλάρωσης στην Ταϊλάνδη!
Είτε αναζητάτε ήλιο χαζεύοντας σε μια αιώρα, είτε γευματίζοντας σε πολυτελή εστιατόρια, είτε
διασκεδάζοντας στην παραλία είτε ανακαλύπτοντας την ευεξία σε ένα αποκλειστικό σπα, το Ko
Σαμούι τα καλύπτει όλα!!!

ΔΩΡΟ: Ξενάγηση στη Σιγκαπούρη!!!
1η μέρα: Αθήνα - Σιγκαπούρη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση για Σιγκαπούρη.
2η μέρα: Σιγκαπούρη - Σαμούι
Πτήση μέσω Μπανγκόκ για το Κο Σαμούι. Χρόνος ελεύθερος για να εξερευνήσετε το νησί. Σας προτείνουμε
να επισκεφθείτε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ang Thong. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα που αποτελείται από
41 μικρά νησάκια, 30 χιλιόμετρα δυτικά του Σαμούι. Από το Na Thon μπορείτε να οργανώσετε την επίσκεψή
σας σαν ολοήμερη εκδρομή (τα πλοία φεύγουν στις 08.30΄ το πρωί και επιστρέφουν στις 17.30΄). Στο
πάρκο αυτό υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες για να επιλέξετε - από ελεύθερη κατάδυση μέχρι trekking ενημερωθείτε προτού αποφασίσετε τι ρούχα θα φοράτε και τι εξοπλισμό θα πάρετε μαζί σας!
3η-8η μέρα: Σαμούι, Ελεύθερες ημέρες
Σε ό,τι αφορά τις παραλίες, έχετε τον χρόνο και αξίζει τον κόπο να τις δείτε όλες! Ξεκινήστε από την παραλία
Meanam, 13 χιλιόμετρα έξω από το λιμάνι. Συνεχίστε για την αμέσως επόμενη προς τα ανατολικά, την τόσο
ήρεμη και μήκους 2 χιλιόμετρων παραλία Bophut. Ακολουθεί η παραλία Bangrak, γνωστή και ως "η
παραλία του Μεγάλου Βούδα". Καθόλου αταίριαστο όνομα, μιας και οι λουόμενοι κολυμπούν στη σκιά
ενός πραγματικά μεγάλου αγάλματος του Βούδα, που τους κοιτάζει από την κορυφή του κόλπου. Έπειτα η
Chaweng - αυτή η παραλία είναι αναμφίβολα η ομορφότερη του Σαμούι. Έξι χιλιόμετρα ολόλευκης άμμου
στριμωγμένα ανάμεσα στο νησάκι Ko Matlang και στο Coral Cove! Και φυσικά η παραλία Lamai. Δεν είναι
ούτε τόσο όμορφη, ούτε και τόσο άναρχα ανεπτυγμένη όσο η Chaweng, όμως εκεί βρίσκονται τα
περισσότερα μπαρ και clubs του νησιού και κατά συνέπεια οι νεότεροι επισκέπτες του. Αξίζει να κάνετε
τουλάχιστον μια νυχτερινή βόλτα!
9η μέρα: Σαμούι - Σιγκαπούρη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σιγκαπούρη μέσω Πούκετ. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Σιγκαπούρη, Αγγλόφωνη Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης: Fountain of Wealth - ένα από τα μεγαλύτερα
σιντριβάνια στον κόσμο - κήποι Ορχιδέας, κήποι Άβαταρ, μυθικός θαλάσσιος λέοντας, Κινέζικη και Ινδική
συνοικία, κέντρο διασκέδασης Κλαρκ Κη κ.ά. Στον ελεύθερο χρόνο, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το
νησί Σεντόσα - μεσημεριανή ώρα για να δείτε το διάσημο σόου - και να επιδοθείτε σε νυχτερινό σαφάρι.
Check Out θα γίνει το μεσημέρι. Βραδινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Απαραίτητη έγκυρη προ-κράτηση 30 ημερών πριν την αναχώρηση, διαφορετικά υπάρχει προσαύξηση στην τιμή

Τιμή κατ΄ άτομο
11 μέρες
Αναχωρήσεις
4/1, 18/1, 8/2, 29/2, 21/3, 4/4, 25/4
Δίκλινο
€ 1580
Επιβάρυνση Μονόκλινου
+ € 590
Για τις αναχωρήσεις 21 και 28/12, υπάρχει προσαύξηση € 150-250 ανάλογα με το ξενοδοχείο της
επιλογής σας
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4*: Bhundhari 4* ή Dara Samui Beach Resort 4* ή Mercure Samui Chaweng
Tana Elizabeth Hotel Singapore
Σε περίπτωση χρήσης του Amari Chaweng Beach υπάρχει προσαύξηση +€ 280 κατ’ άτομο σε δίκλινο για
το σύνολο του πακέτου
Δυνατότητα διαμονής και στη Μπανγκόκ για τις δύο πρώτες διανυκτερεύσεις του πακέτου, με έκπτωση
€ 25 από το συνολικό κόστος
Δυνατότητα 1 διαν/σης στη Μπανγκόκ, 4 διαν/σεων στο Σαμούι και 2 διαν/σεων στο Πούκετ με
προσαύξηση +€ 60 στο συνολικό κόστος του πακέτου κατ’ άτομο σε ξενοδοχεία 4*
Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Scoot
(θυγατρική της Singapore) με το νέο αεροσκάφος
Dreamliner της Boeing, με αποσκευή 20 κιλών και
με προ-επιλογή θέσεων εντός του αεροσκάφους
για τα group
 Δώρο του Γραφείου μας ένα ζεστό γεύμα κατά τη
διάρκεια της μεγάλης πτήσης
 Ενδιάμεση εσωτερική πτήση Πούκετ-Σαμούι μετ΄
επιστροφής
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (7 Διαν/σεις Σαμούι, 1
Διαν/ση Σιγκαπούρη)
 Πρωινό καθημερινά
 Εκδρομές, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα
(μία αγγλόφωνη ξενάγηση σε Σιγκαπούρη)
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Σημειώσεις
 Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες
και δεν επιδέχεται αλλαγή στις διεθνείς πτήσεις
του, παρά μόνο εσωτερικά στην Ταϊλάνδη.
 Οι συγκεκριμένες αναχωρήσεις είναι
οργανωμένες (όχι ομαδικές), με κοινές
υπηρεσίες εδάφους, χωρίς συνοδό από Αθήνα
 Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ξενοδοχείων και
σε άλλες περιοχές, καθώς και προσθήκης
εκδρομών
 Το Γραφείο μας έχει προ-επιλέξει θέσεις εντός
του αεροσκάφους για τα group
 Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο
είναι τα οικονομικότερα. Μπορείτε να ζητήσετε
αναβάθμιση με επιβάρυνση (εφ’ όσον υπάρχει
διαθεσιμότητα) ακόμα και κατά την άφιξή σας
στο ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά

Δεν Περιλαμβάνονται
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων: € 420

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι δεν αναγράφεται
στα περιλαμβανόμενα
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