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 Τέσσερις  διανυκτερεύσεις  στην  Μπανγκόκ  σε  ξενοδοχείο  5*  (Double Tree By  Hilton Sukhumvit ή 

παρόµοιο)  

 Λεπτοµερής ξενάγηση στην Μπανγκόκ  µε επισκέψεις στο υπέρλαµπρο βασιλικό παλάτι, στον ναό του 

Σµαραγδένιου Βούδα, στον ναό του Κεκλιµένου Βούδα και στον επιβλητικό Ναό της Αυγής, το ορόσηµο της πόλης 

 Κρουαζιέρα στα κανάλια της Μπανγκόκ, απολαµβάνοντας µοναδικές εικόνες της εξωτικής πόλης 

 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αγιούταγια, της παλιάς πρωτεύουσας του Σιάµ 

 Πτήση από την Μπανγκόκ στο Τσιάνγκ Ράι , την "Πύλη προς το Χρυσό Τρίγωνο", καθώς βρίσκεται κοντά 

στα  σύνορα  των  τριών  χωρών  -  της  Ταϊλάνδης,  του  Λάος  και  της  Βιρµανίας  -  και οδική  επιστροφή  στην 

Μπανγκόκ    

 Βαρκάδα στον ποταµό Μεκόνγκ 

 Επίσκεψη στην βορειότερη πόλη της Ταϊλάνδης, στα σύνορα µε τη Βιρµανία, το Μάε Σάι  

 Επίσκεψη στον κάτασπρο ναό Wat Rong Khun, που συµβολίζει την αγνότητα του βουδισµού 

 Περιήγηση  στο  περίφηµο  "Ρόδο  του  Βορρά",  το  Τσιάνγκ  Μάι,  η  παλιά  πόλη  του  οποίου  θεωρείται  ένα 

"ζωντανό" µουσείο 

 ∆είπνο Καντόκε στο Τσιάνγκ Μάι   

 Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο Πούκετ σε ξενοδοχείο 4*  (Double Tree by Hilton Banthai ή παρόµοιο) 

 Εµπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας  
 

TTTiiipppsss      



 

 Με έντονα τα στοιχεία της Αυτοκρατορίας, η Ταϊλάνδη αποτελεί τον οµορφότερο συνδυασµό φυσικού πλούτου, 

εξωτισµού, αγορών, παραθερισµού και ταξιδιωτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.  

Η χώρα του µασάζ και των ανέσεων ξέρει να χαλαρώνει τους επισκέπτες της σε τέτοιο βαθµό, που µία επίσκεψη 

δεν είναι ποτέ αρκετή.  

Επισκεφθείτε το παλάτι και τους εκπληκτικής οµορφιάς ναούς της Μπανγκόκ και θαυµάστε την τελειότητα της 

αρχιτεκτονικής τους.  

Γνωρίστε την παλιά αυτοκρατορική πόλη Αγιούταγια, ο  αρχαιολογικός χώρος της οποίας αποτελεί µνηµείο 

παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO. 

Νοιώστε τη µαγεία που χαρίζει το περίφηµο "Χρυσό Τρίγωνο", τα σύνορα δηλαδή των τριών χωρών (Λάος, 

Βιρµανία, Ταϊλάνδη), µε αφετηρία το Τσιάνγκ Ράι (που θεωρείται η πύλη του).  

Απολαύστε παραδοσιακούς χορούς στο Τσιάνγκ Μάι, το "Ρόδο του Βορρά" 

Χαλαρώστε στο "Μαργαριτάρι του Νότου", το παραδεισένιο τροπικό νησί Πούκετ  

 
 



 

1η µέρα: Αθήνα - Μπανγκόκ  
Συνάντηση  στο  αεροδρόµιο  και  πτήση  µέσω  ενδιάµεσου  σταθµού  για  την  πρωτεύουσα  της  Ταϊλάνδης,  την 
Μπανγκόκ, την "Πόλη των Αγγέλων", όπως µεταφράζεται το ταϊλανδέζικο όνοµά της (Κrung Thep, Κρουνγκ Τεπ). 
 

2η µέρα: Μπανγκόκ  
Άφιξη στην Μπανγκόκ, που είναι κτισµένη στις όχθες του ποταµού Τσάο Πράγια ή Μάε Νάµ (Μενάµ). Αποτελεί 
την  4η  κατά  σειρά  πρωτεύουσα  της  χώρας,  µετά  από  το  Σουκοτάι,  την  Αγιούταγια  και  το  Θόνµπουρι. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.   
 

3η µέρα: Μπανγκόκ, Ξενάγηση πόλης, Κρουαζιέρα στα κανάλια 
Η σηµερινή ξενάγηση της πόλης θα ξεκινήσει από το υπέρλαµπρο βασιλικό παλάτι, το οποίο καλύπτει έκταση 
περίπου  220.000  τετραγωνικών  µέτρων.  Μέσα  από  τα  λευκά  του  τείχη  βρίσκονται  πολλά  κτίρια  ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής,  ναοί  µε  επίχρυσους  δράκους,  αγάλµατα  θεοτήτων  και  τοιχογραφίες  που  θα  σας  αφήσουν 
άναυδους.  Ακολουθεί  επίσκεψη  στον  ναό  του  Σµαραγδένιου  Βούδα,  ο  οποίος  πήρε  το  όνοµά  του  από  το 
στολισµένο  µε  σµαράγδια  και  άλλα  πολύτιµα  πετράδια  άγαλµα  του  καθιστού  Βούδα  (από  νεφρίτη)  που 
βρίσκεται στο εσωτερικό του. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε τον τεράστιο ναό του Ξαπλωµένου Βούδα (Wat 
Pho), που στεγάζει το µήκους 45 µέτρων και ύψους 15 µέτρων χρυσό άγαλµα του Βούδα. Τέλος, θα δούµε τον 
επιβλητικό Ναό της Αυγής στις όχθες του Τσάο Πράγια, που αποτελεί ορόσηµο της πόλης. Το απόγευµα θα 
κάνουµε µια κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης, τα περίφηµα κλονγκς, τα οποία δηµιουργήθηκαν από τον 
βασιλιά Ράµα, όταν αποφάσισε να ζήσει σε ένα νησί και έτσι η πρωτεύουσα Μπανγκόγκ να γίνει η "Βενετία της 
Ανατολής".  Το  θαυµαστό  Μεγάλο  Παλάτι  και  ο  εκπληκτικός  Ναός  της  Αυγής  που  είναι  καλυµµένος  µε 
κοµµάτια κινέζικης πορσελάνης, αποτελούν µερικές από τις εικόνες της εξωτικής πόλης που θα απολαύσουµε 
κατά τη διάρκεια της βόλτας µας µε το πλοιάριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  



 

4η µέρα: Μπανγκόκ - Αγιούταγια - Μπανγκόκ 
Πρωινή αναχώρηση για την Αγιούταγια, την 
παλιά  πρωτεύουσα  του  Σιάµ,  που  βρίσκεται  στις 
όχθες του ποταµού Τσάο Πράγια (ή Μενάµ). 
Λέγεται ότι στην εποχή της ήταν µια από τις 
οµορφότερες  πόλεις  του  κόσµου  και  η  καρδιά 
ενός ακµάζοντος Σιαµέζικου βασιλείου. Άφιξη και 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης, ο 
οποίος αποτελεί µνηµείο παγκόσµιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO. Ο χώρος 
αριθµεί περισσότερους από 400 πέτρινους ναούς 
και  βουδιστικά  αγάλµατα,  πολλά  από  τα  οποία 
θα  θαυµάσουµε  από  κοντά.  Ξεχωρίζουν  οι  τρεις 
στούπες του Βατ Πρα Σι Σανπέτ (Wat Phra 
Si Sanphet),  τα  ερείπια  του  βασικού  παλατιού,  ο 
καθιστός Βούδας και ο ναός Βατ Μαχατάτ (Wat 
Mahathat). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

 
5η µέρα: Μπανγκόκ, Ελεύθερη µέρα  
Ηµέρα  ελεύθερη  στη  Μπανγκόκ  και  οι  επιλογές  σας  αµέτρητες:  βόλτες  στην  πόλη,  αγορές  ή  ακόµα  και 
συµµετοχή  σε  κάποια  προαιρετική  εκδροµή  στον  ποταµό  Κβάι  ή  στην  µεγάλη  πλωτή  αγορά  Damnoen 
Saduak. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 



 

6η µέρα: Μπανγκόκ - Τσιάνγκ Ράι/Χρυσό Τρίγωνο  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για το Τσιάνγκ Ράι, την βορειότερη επαρχία της Ταϊλάνδης, γνωστή και 
ως η "Πύλη προς το Χρυσό Τρίγωνο", καθώς βρίσκεται κοντά στα σύνορα των τριών χωρών - της Ταϊλάνδης, 
του Λάος και της Βιρµανίας. Φθάνοντας θα αναχωρήσουµε για το Ντόι Τουνγκ (Doi Tung) όπου θα 
επισκεφθούµε τους κήπους και θα θαυµάσουµε την εκπληκτική θέα της περιοχής. Συνεχίζουµε για το περίφηµο 
Χρυσό  Τρίγωνο,  το  οποίο  θα  απολαύσουµε  κάνοντας  βαρκάδα  στον  ποταµό  Μεκόνγκ  και  στη  συνέχεια  θα 
κατευθυνθούµε οδικώς προς το Μάε Σάι (Mae Sai), την βορειότερη 
πόλη της Ταϊλάνδης, στα σύνορα µε τη Βιρµανία, όπου θα έχετε την 
ευκαιρία να αγοράσετε είδη λαϊκής τέχνης. Επιστροφή στο Τσιάνγκ Ράι. 
∆είπνο.  Το  βράδυ  µην  παραλείψετε  να  επισκεφθείτε  την  υπαίθρια 
αγορά της πόλης µε τους εκατοντάδες µικροπωλητές. ∆ιανυκτέρευση.   
 

7η µέρα: Τσιάνγκ Ράι - Τσιάνγκ Μάι, ∆είπνο Καντόκε  
Πρωινή  αναχώρηση  για  το  Τσιάνγκ  Μάι,  το  περίφηµο  "Ρόδο  του 
Βορρά". Κατά τη διάρκεια της γραφικής διαδροµής µας θα 
επισκεφθούµε τον κάτασπρο ναό Wat Rong Khun, που συµβολίζει 
την  αγνότητα  του  βουδισµού.  Άφιξη  και  περιήγηση  στην  παλιά 
πόλη, που θεωρείται ένα "ζωντανό" µουσείο, κατά τη διάρκεια της 
οποίας  θα  επισκεφθούµε  µεταξύ  άλλων  τους  ναούς  Wat  Phra 
Singh και Wat Chedi Luang. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο 
Καντόκε. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 

8η µέρα: Τσιάνγκ Μάι - Πούκετ 
Σήµερα το πρωί θα µεταβούµε στον λόφο Suthep µε την 
πανοραµική  θέα  στην  κοιλάδα,  όπου  θα  επισκεφθούµε  τον  Wat 
Phrathat  Doi  Suthep.  Μεταφορά  στο  αεροδρόµιο  και  επιβίβαση 
στην πτήση για το τροπικό νησί του Ινδικού, το Πούκετ, που µας 
υπόσχεται αξέχαστες διακοπές. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

9η, 10η, 11η µέρα: Πούκετ 
Ελεύθερες µέρες στο "Μαργαριτάρι του 
Νότου", για να χαλαρώσετε και να 
απολαύσετε  στις  πανέµορφες  παραλίες  µε 
την κατάλευκη άµµο, τους πανύψηλους 
κοκοφοίνικες  και  τα  γαλαζοπράσινα  νερά, 
να  επιδοθείτε  σε  διάφορες  δραστηριότητες, 
όπως καταδύσεις µε µάσκα και 
αναπνευστήρα ή φιάλες σε βυθούς µε 
πλούσιο  υποθαλάσσιο  κόσµο,  τζετ  σκι,  ιστιοπλοΐα  κλπ.,  να  εξερευνήσετε  την  ενδοχώρα  µε  την οργιώδη 
βλάστηση,  να  κάνετε  σαφάρι  µε  ελέφαντες  ή  βόλτα  µε  σχεδία  µπαµπού  µέσα  στην  τροπική  ζούγκλα,  να 
επισκεφθείτε το πάρκο µε τις πολύχρωµες πεταλούδες, να αγοράσετε όµορφα χειροτεχνήµατα, ξυλόγλυπτα, 
κεραµικά, κοσµήµατα κλπ. από τις τοπικές αγορές, να διασκεδάσετε στην πιο διάσηµη παραλία του νησιού, 
την  Πατόνγκ,  µε  την  έντονη  νυχτερινή  ζωή  ή  και  να  εκδράµετε  στα  παραδεισένια  νησάκια  Πι  Πι  και  στο 
περίφηµο νησί του Τζέηµς Μποντ (Κhao Phing Kan) στον ειδυλλιακό κόλπο Πανγκ Νγκα (Phang Nga), έναν 
από  τους  πιο  δηµοφιλείς  τουριστικούς  προορισµούς  της Ταϊλάνδης  από  το  1974,  όταν  έγιναν  εκεί  τα 
γυρίσµατα της ταινίας "Ο άνθρωπος µε το χρυσό πιστόλι" µε τον Ρότζερ Μουρ. 
 

12η µέρα: Πούκετ - Πτήση για την Αθήνα  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 
 

13η µέρα: Άφιξη στην Αθήνα 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΓννωωρρίίζζεεττεε  όόττιι……  

Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης ονοµάζεται Κρουνγκ Τεπ, που σηµαίνει "Πόλη των Αγγέλων". Πρόκειται για 

συντοµογραφία του επίσηµου ονόµατος, το οποίο αποτελεί το µεγαλύτερο τοπωνύµιο του κόσµου.   

Το πλήρες όνοµα της πόλης είναι: "Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya 

Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan 

Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit". 

Η  µετάφραση  του  ονόµατος  αυτού  είναι:  "Η  µεγάλη  Πόλη  των  Αγγέλων,  το  µεγαλύτερο  σεντούκι  θεϊκών 

θησαυρών, η απόρθητη γη, η τρανή και εξέχουσα επικράτεια, η βασιλική και ευάρεστη πρωτεύουσα εννέα 

εντυπωσιακών  πετραδιών,  το  υψηλότερο  µεγαλοπρεπές  παλάτι,  το  θεϊκό  καταφύγιο  και  το  µέρος  όπου 

ζουν µετενσαρκωµένα πνεύµατα". 

Στη γλώσσα των ταϊλανδών το όνοµα γράφεται ως µια µόνο λέξη µε 152 γράµµατα ή 64 συλλαβές. 
 



ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  ••Οι  ανωτέρω  εκδροµές,  ξεναγήσεις,  επισκέψεις  ενδέχεται  να  πραγµατοποιηθούν  µε  διαφορετική 

σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόµενα  ••Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας. 

 

Αναχωρήσεις 25 Ιανουαρίου 
08, 15, 22 Φεβρουαρίου ~  13 µέρες 

∆ίκλινο 1.299€ 

3ο άτοµο έως 12 ετών 1.110€ 

  

ΤΤιιµµήή  κκααττ́́   άάττοοµµοο  

Μονόκλινο 1.659€ 
  

Αναχωρήσεις 05, 22 Μαρτίου ~  13 µέρες 

∆ίκλινο 1.340€ 

3ο άτοµο έως 12 ετών 1.150€ 

  

ΤΤιιµµήή  κκααττ́́   άάττοοµµοο  

Μονόκλινο 1.700€ 
 

                                                Έως 12 άτοκες δόσεις 

ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι         

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µέσω ενδιάµεσου σταθµού 

 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* σε Τσιάνγκ Ράι (1), Τσιάνγκ Μάι (1) 

 4 διανυκτερεύσεις στη Μπανγκόκ σε ξενοδοχείο 5*  (Double Tree By Hilton Sukhumvit ή παρόµοιο) 

 4 διανυκτερεύσεις στο Πούκετ σε ξενοδοχείο 4* (Double Tree by Hilton Banthai ή παρόµοιο)  

 1 δείπνο στο Τσιάνγκ Ράι και 1  δείπνο Καντόκε στο Τσιάνγκ Μάι 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο σε Μπανγκόκ και Πούκετ 

 Μεταφορές,  περιηγήσεις,  είσοδοι  όπου  απαιτούνται  βάσει 

προγράµµατος 

 Έµπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός σε Μπανγκόκ και 

Βόρεια Ταϊλάνδη 

 Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου στο Πούκετ  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 

εκδροµείς έως 75 ετών  

 Ασφάλεια covid-19 
  

∆∆ εενν  ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::  ••Φόροι αεροδροµίων, επίναυλος 

καυσίµων, αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα: 750 €/άτοµο 

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

1η µέρα TK 1844 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ  21:35 - 00:10 

2η µέρα TK   68 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ  01:55 - 15:00 

12η µέρα TK  173 ΠΟΥΚΕΤ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ      22:45 - 05:45+1 

  
 

Ενδεικτικές 

Πτήσεις 

 13η µέρα TK 1845 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ  07:55 - 08:20 
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