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BANGKOK TEMPLES

ΝΑΟΙ ΤΗΣ 
ΜΠΑΝΓΚΟΚ

Έναρξη: 07:15 ή 12:15 
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Η Ταϊλάνδη είναι κατά κύριο λόγο βουδιστική χώρα με το 95% 
του πληθυσμού να ασκούν την πειθαρχεία του Βουδισμού. 
Ως εκ τούτου στους δρόμους της πόλης είναι συχνό γεγονός 
να συναντήσετε μοναχούς να περπατάνε αφού η χώρα έχει 
περισσότερους από 26 000 ναούς. Η ξενάγηση αυτή με 
διάρκεια μισή μέρα προσφέρει επισκέψεις σε τρεις από τους 
σημαντικότερους ναούς της Μπανγκόκ. Πρώτη στάση το 
Wat Trimit γνωστό και ως το παλάτι του Χρυσού Βούδα στο 
οποίο προστατεύεται από άγαλμα ύψους 3ων μέτρων με τη 
μορφή του Βούδα. Χρησιμοποιήθηκαν 5,5 τόνοι από ατόφιο 
χρυσάφι για την κατασκευή του. Στη συνέχεια θα περνώντας 
μέσα από την καρδιά της πόλης θα συναντήσουμε τον 
δεύτερο αρχαιότερο ναό Wat Pho που είναι γνωστός επίσης 
τόσο για την στάση του Βούδα σε σημείο ανάκλησης όσο 
και για το αυθεντικό θεραπευτικό ταϊλανδέζικο μασάζ των 
Βασιλέων. Ένα άγαλμα πλάτους 46 μέτρων και ύψους 15 
απεικονίζει τον μεγαλύτερο Βούδα στην Μπανγκόκ σε μια 
στάση νιρβάνας. Τελευταίος σταθμός στο ναό Wat Ben-
chamabophit που είναι γνωστό για το μαρμάρινο του 
τέμπλο και είναι κτισμένο από λευκό ιταλικό μάρμαρο. Στη 
συνέχεια της περιήγησης μας θα πραγματοποιήσουμε 
σταθμό σε ένα τοπικό εργοστάσιο παραγωγής κοσμημάτων 
και χειροτεχνείων με μετάξι όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να 
κάνουμε τα ψώνια μας. Σειρά στην περιήγηση μας έχει μια 
συναρπαστική βαρκάδα μέσα στα κανάλια του ποταμού, 
μέσα από την οποία θα νιώσουμε τον παραδοσιακό τρόπο 
ζωής των κατοίκων, μακριά από τα μοντέρνα κτίρια και τη 
βουή του κέντρου της Μπανγκόκ. Τελευταίος μας σταθμός 
ο χαρακτηριστικός ναός της πόλης Wat Arun.

Περιλαμβάνεται:
- Εισητήριο εισόδου
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Οδηγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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ROYAL GRAND PALACE

TO ΜΕΓΑΛΟ 
ΠΑΛΑΤΙ

Έναρξη: 07:15 ή 12:15 
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Επωφεληθείτε από τη διαμονή σας στη Μπανγκόκ για να 
επισκεφθείτε το Royal Grand Palace, ένα από τα μεγαλύτερα 
τουριστικά αξιοθέατα της πόλης. Το χρυσαφένιο Royal 
Grand Palace είναι ένα συναρπαστικό συγκρότημα κτιρίων 
στην καρδιά της Μπανγκόκ και είναι η επίσημη κατοικία της 
Βασιλικής Οικογένειας του Σιάμ (και αργότερα της Ταϊλάνδης) 
από το 1782. Ο ναός του Σμαραγδένιου Βούδα, μέρος του 
Βασιλικού Παρεκκλήσι που σύμφωνα με την παράδοση 
κατέχει υπερφυσικές δυνάμεις, είναι ο πιο ιερός βουδιστικός 
ναός στην Ταϊλάνδη. Ο ίδιος ο Βούδας ήταν σκαλισμένος 
από ένα μόνο κομμάτι νεφρίτη. Για να ολοκληρώσετε 
την περιοδεία, θα επισκεφθούμε ένα τοπικό εργοστάσιο 
και εκθεσιακό χώρο, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να 
προμηθευτείτε τοπικά κοσμήματα, χειροτεχνίες και μετάξι σε 
ανταγωνιστικές τιμές.

Περιλαμβάνεται:
- Εισητήριο εισόδου
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

NATIONAL PARK

ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 
ΜΠΑΝΓΚΟΚ

Έναρξη: 06:30 
Διάρκεια: 12 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια μοναδική εκδρομή στο Εθνικό πάρκο της πόλης με μια 
εντυπωσιακή φυσική ομορφιά. Αποτελεί μέρος της ορεινής 
περιοχής Σανγκαφάενγ και στην περιήγηση μας πρόκειται 
να ανακαλύψουμε την καθημερινή ζωή των κατοίκων. 
Θα εξερευνήσουμε τις τοπικές αγορές όπου θα κάνουμε 
στάση για τα ψώνια μας και θα διασκεδάσουμε με μια 
μοναδική περιήγηση με βόδια, το πιο παραδοσιακό μέσο 
μεταφοράς της Ταϊλάνδης. Ετοιμαστείτε να εμπνευστείτε 
από την φύση, που θα σας περικυκλώσει με τα 3000 
από φυτά και 66 διαφορετικά είδη θηλαστικών ζώων. 
Παρατηρείστε το μεγαλείο της φύσης και εντυπωσιαστείτε 
από τους καταρράκτες και τις λίμνες. Το εθνικό πάρκο 
αποτελεί κληρονομιά της Ουνέσκο. Μια μοναδική εμπειρία 
πεζοπορίας μέσα στη ζούγκλα με μοναδικό προορισμό τον 
μεγαλύτερο καταρράκτη της Ταϊλάνδης και τον διασημότερο 
του Πάρκου Heaw Narok. Ακολουθεί γεύμα σε τοπικό 
Ταϊλανδέζικο εστιατόριο και στο τέλος το καλύτερο σημείο 
της ξενάγησης μας. Περιήγηση μέσα στο πάρκο καβάλα 
στους Ελέφαντες.

Περιλαμβάνεται:
- Εισητήριο εισόδου
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Οδηγός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
- Ποτά στο γεύμα
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FLOATING MARKET & ROSE GARDEN

ΠΛΩΤΗ 
ΑΓΟΡΑ & 
ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ 
ΡΟΔΩΝ 

Έναρξη: 07:15 - 15:00 
Διάρκεια: 7.45 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Παραλαβή από το ξενοδοχείο μας και μεταφορά σε μια από 
τις πιο χαρακτηριστικές αγορές της Ταϊλάνδης. Βρίσκεται 
μόλις 100 μέτρα βορειοδυτικά της Μπανγκόκ και θα σας 
μεταφέρει αμέσως στον παραδοσιακό τρόπο ζωής του 
τόπου. Σε αυτή τη περιήγηση θα περάσουμε μέσα από την 
πλωτή αγορά με τις βάρκες, παρατηρώντας τον τρόπο με 
τον οποίο οι πωλητές προωθούν τα αγαθά τους μέσα από 
τα κανό τους. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά πρόκειται να 
σας περικλύσουν στην στιγμή. Μετά από τα ψώνια μας θα 
κατευθυνθούμε στον κήπο με τα τριαντάφυλλα όπου θα 
δούμε ένα παραδοσιακό σπίτι με 24 εκτάρια κήπου, ο οποίος 
περιλαμβάνει 20000 τριανταφυλλιές. Σε αυτό το μαγευτικό 
τοπίο θα απολαύσουμε παραδοσιακό γεύμα μπουφέ με τη 
συνοδεία παραδοσιακής μουσικής, τέχνης, κλασικού χορού, 
Ταϊλανδέζικου μπόξ και ενός παραδοσιακού γάμου. Συνέχεια 
σε αυτή τη μοναδική παράσταση θα δώσουν οι ελέφαντες. 
Μεταφορά για ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Οδηγός
- Γεύμα μπουφέ

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
- Ποτά στο γεύμα
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FULL DAY FLOATING MARKET & SAMPRAN 
RIVERSIDE WITH LUNCH

ΠΛΩΤΗ 
ΑΓΟΡΑ & 
ΠΟΤΑΜΟΣ 
SAMPRAN

Έναρξη: 06:30 
Διάρκεια: 10 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ελάτε να δείτε την πιο διάσημη πλωτή αγορά “Damnoen 
Saduak” και να περάσετε ένα εκπληκτικό απόγευμα γεμάτο 
με ταϊλανδέζικη κουλτούρα στο Sampran Riverside. Το 
Sampran Riverside είναι μια οικογενειακή ιδιοκτησία κοντά 
στην Μπανγκόκ, όπου μπορείτε να ζήσετε έναν αειφόρο 
τρόπο ζωής σε ένα χωριό της Ταϊλάνδης μέσα από 
διάφορα εργαστήρια και ενταχθείτε στις καθημερινές του 
δραστηριότητες των αγροτών που περιλαμβάνουν φύτευση 
ρυζιού, επεξεργασία ρυζιού, κήπους λαχανικών.

Βοτανική ζώνη - κάνοντας βοτανική συμπίεση από φρέσκο   
χορτάρι, παραδοσιακό βόειο ατμό, εργαστήριο βοτάνων. 
Ζώνες χειροτεχνίας και λιχουδιών - επεξεργασία μεταξιού, 
φυσική βαφή από εκχυλίσματα φυτών, εργαστήριο 
βαφής γραβάτας, παραδοσιακές ταϊλανδέζικες φορεσιές, 
ύφανση, πήλινη αγγειοπλαστική, παραδοσιακό εργαστήριο 
γιρλαντών και παραδοσιακή ταϊλανδέζικη κουζίνα. Μετά 
το σεμινάριο απολαύστε μια γιορτή στο χωριό, ξεκινώντας 
με ένα σύνολο ντραμς, ακολουθούμενος από έναν λαϊκό 
χορό, το μαχητικό σπαθί, τον χορό μπαμπού και το φινάλε 
του χορού Ramwong.

Περιλαμβάνεται:
- Εισητήριο εισόδου
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Οδηγός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
- Ποτά στο γεύμα
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THE BEST OF BANGKOK’S TEMPLES AND PAL-
ACES

TA ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Έναρξη: 08:00 
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Πάρτε μια γεύση από αιώνες ιστορίας και πολιτισμού στη 
Ταϊλάνδης, όπως μπορείτε να επισκεφθείτε τις πιο θεαματικές 
και τα καλά γνωστά αξιοθέατα της Μπανγκόκ σε αυτή την 
αξέχαστη ξενάγηση. Θαυμάστε το εντυπωσιακό Βασιλικό 
Μεγάλο Παλάτι, να θαυμάσει το Ναό του Σμαραγδένιου Βούδα 
στο Wat Phra Kaew, θα εκπλαγείτε από το άγαλμα του Χρυσού 
Βούδα στο Wat Trimit και απολαύστε την ιστορία του πρώτου 
πανεπιστημίου και τη γενέτειρα του μασάζ της Ταϊλάνδης 
στο Wat Pho. Κάντε το δρόμο σας μέσα από εξωφρενικούς 
κήπους και αυλές, και θαυμάστε την εκπληκτική πολυτέλεια 
του εσωτερικού. Ακριβώς δίπλα στο μεγάλο παλάτι θα βρείτε 
το Ναό του Wat Phra Kaew, το πιο ιερό βουδιστικό ναό στην 
Ταϊλάνδη και το σπίτι στο άγαλμα του Σμαραγδένιου Βούδα. 
Σκαλισμένα από ένα ενιαίο νεφρίτη πέτρα, να μάθουν για την 
πλούσια ιστορία του αγάλματος, αφού ταξίδεψε μέσα από την 
Καμπότζη και την Ινδία πριν από την εύρεση ενός σπιτιού στην 
Μπανγκόκ. Στη συνέχεια, κατευθυνθείτε προς Wat Trimit ναό για 
να θαυμάσετε τεράστιο χρυσό άγαλμα του Βούδα. Ωστόσο, 
το κύριο τουριστικό είναι τα 43 μέτρα μήκους χρυσού του 
αγάλματος του Βούδα. Απεικονίζει τον πνευματικό ηγέτη στο 
σημείο του Διαφωτισμού, και αυτό το απέραντο άγαλμα είναι 
ένα από τα πιο σημαντικά λόγω ευσέβειας στην βουδιστική 
πίστη και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.
Αργότερα θα σταματήσουμε σε ένα εστιατόριο για ένα 
γεύμα, μπουφέ πριν συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Για 
να ολοκληρώσετε την περιοδεία, σας καλούμε σε ένα τοπικό 
εργοστάσιο και εκθεσιακό χώρο, όπου θα έχετε τη δυνατότητα 
να προμηθευτείτε τοπικά κοσμήματα, χειροτεχνίες και μετάξι σε 
ανταγωνιστικές τιμές.

Περιλαμβάνεται:
- Εισητήριο εισόδου
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Οδηγός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
- Ποτά στο γεύμα
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CALYPSO CABARET SHOW

MIA 
AΛΛΙΩΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Έναρξη: 19:30 ή 20:30 
Διάρκεια: 1.5 ώρa
Γλώσσα: Αγγλικά

Πάρτε μια γεύση από αιώνες ιστορίας και πολιτισμού στη 
Ταϊλάνδης, όπως μπορείτε να επισκεφθείτε τις πιο θεαματικές 
και τα καλά γνωστά αξιοθέατα της Μπανγκόκ σε αυτή την 
αξέχαστη ξενάγηση. Θαυμάστε το εντυπωσιακό Βασιλικό 
Μεγάλο Παλάτι, να θαυμάσει το Ναό του Σμαραγδένιου 
Βούδα στο Wat Phra Kaew, θα εκπλαγείτε από το άγαλμα 
του Χρυσού Βούδα στο Wat Trimit και απολαύστε την 
ιστορία του πρώτου πανεπιστημίου και τη γενέτειρα του 
μασάζ της Ταϊλάνδης στο Wat Pho. Κάντε το δρόμο σας 
μέσα από εξωφρενικούς κήπους και αυλές, και θαυμάστε 
την εκπληκτική πολυτέλεια του εσωτερικού. 
Ακριβώς δίπλα στο μεγάλο παλάτι θα βρείτε το Ναό του Wat 
Phra Kaew, το πιο ιερό βουδιστικό ναό στην Ταϊλάνδη και το 
σπίτι στο άγαλμα του Σμαραγδένιου Βούδα. Σκαλισμένα από 
ένα ενιαίο νεφρίτη πέτρα, να μάθουν για την πλούσια ιστορία 
του αγάλματος, αφού ταξίδεψε μέσα από την Καμπότζη και 
την Ινδία πριν από την εύρεση ενός σπιτιού στην Μπανγκόκ. 
Στη συνέχεια, κατευθυνθείτε προς Wat Trimit ναό για να 
θαυμάσετε τεράστιο χρυσό άγαλμα του Βούδα. Ωστόσο, 
το κύριο τουριστικό είναι τα 43 μέτρα μήκους χρυσού του 
αγάλματος του Βούδα. Απεικονίζει τον πνευματικό ηγέτη στο 
σημείο του Διαφωτισμού, και αυτό το απέραντο άγαλμα είναι 
ένα από τα πιο σημαντικά λόγω ευσέβειας στην βουδιστική 
πίστη και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Περιλαμβάνεται:
- Εισητήριο εισόδου
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SKY RESTAURANT

ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΑ 
ΥΨΗ

Έναρξη: 20:00 
Διάρκεια: 2 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Στον 76ο και 78ο όροφο, το εστιατόριο διαθέτει μερικές από 
τις ωραιότερες βραδιές με θέα στη μαγευτική Μπανγκόκ. 
Γευτείτε τα ολόφρεσκα θαλασσινά και διεθνή πιάτα και να 
είστε σίγουροι ότι δεν θα μπορείτε να απομακρύνετε τα μάτια 
σας από τη θέα μπροστά σας.

Ο μπουφές προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τροφίμων για 
κάθε γούστο, όπως θαλασσινά, αλμυρά ταϊλανδέζικα 
πιάτα, σούσι, σαλάτες, πίτσα και ζυμαρικά καθώς και τυρί 
και επιδόρπιο. Απολαύστε τη δειγματοληψία μιας ποικίλης 
κουζίνας και μόλις ολοκληρωθεί το δείπνο, κατευθυνθείτε 
στον 77ο όροφο, όπου το deck παρέχει το ιδανικό σημείο 
χαλάρωσης. Πάρτε στο  καναπεδάκι το βραδινό αεράκι 
βράδυ όπως σας χωνέυετε την απίστευτη, τεράστια 
πρωτεύουσα μπροστά σας.

Περιλαμβάνεται:
- Γεύμα
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KANCHANAMBURI & RIVER KWAI 

ΚΑΤΣΙΑΝΑ-
ΜΠΟΥΡΙ ΚΑΙ 
ΠΟΤΑΜΟΣ 
ΚΒΑΪ

Έναρξη: 09:00 
Διάρκεια: 7-8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Πρόγευμα και η ολοήμερη εκδρομή ξεκινάει στις διάσημες 
πλωτές αγορές της υπέροχης επαρχίας Κατσαναμπουρί. 
Πρώτη στάση η φημισμένη αγορά Νταμνόεν Σάντουακ, 
όπου μέσα από τις μικρές παραδοσιακές πιρόγες, θα 
παζαρέψουμε με τους πλωτούς μικροπωλητές. Διασχίζοντας 
μια καταπράσινη περιοχή, θα ανακαλύψουμε το δυτικό 
κομμάτι της χώρας και τη διαβόητη Γέφυρα του Ποταμού 
Κβάι. Αυτή η περιήγηση προσφέρει μια συναρπαστική 
εικόνα για την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 
της Ταϊλάνδης. Η περίφημη γέφυρα του ποταμού Kwai και 
η αρχή του «Death Railway» είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση 
των χιλιάδων αιχμαλώτων και εργατών που έχασαν τη ζωή 
τους κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής. Θα έχουμε 
την ευκαιρία να μάθουμε για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής 
στην ύπαιθρο και τα βασικά αγαθά της χώρας. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
- Ποτά στο γεύμα
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PRIVATE TOURS AND MORE

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

● Ιδιωτική Περιήγηση στην Πόλη (Bangkok Private City tour)

Η εκδρομή αυτή περιλαμβάνει περιήγηση στη περιοχή Τσαο 
Πράγια (Chao Praya) με τουριστικό πλοιάριο στην πρώτη 
θέση. Επίσκεψη στον ναό της αυγής (Wat Arun), επίσκεψη 
στην αγπρά φαρμάκων και τη ψαραγορά, ο Ναός Wat 
Po με τον πλαγιαστό Βούδα, επίσκεψη στην γκαλερί με τα 
διαμάντια και στην αγορά Pratunam. 

● Περιήγηση στην πλωτή αγορά (Klongs Tour (Floating Mar-
ket)
● Μεγάλο Παλάτι (Grand Palace Wat Phra Kaew)
● Dammoen Saduak (Floating Market) & River Kwai with 
Lunch

● Ολοήμερη περιήγηση στον ποταμό Κάι (FD River Kwai)
  
Σε αυτή την περιήγηση θα επισκεφτούμε το κεντρικό 
κοιμητήριο (Main Cemetery, την γέφυρα του ποταμού 
(Bridge  on the River Kwai), τις σπηλιές με τις παραδοσιακές 
ταϊλανδέζικες βάρκες και θα απολαύσουμε το δείπνο μας 
στο εστιατόριο της γέφυρας.

● Ολοήμερη περιήγηση στην Πατάγια και το νησί των 
κοραλλιών (FD Pattaya & Coral Island)

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο της Μπανγκόκ με προορισμό 
την Πατάγια. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πλοιάριο 
για να μεταφερθούμε στο νησί των κοραλιών όπου θα 
έχουμε 3 ελεύθερες ώρες για να απολαύσουμε το κολύμπι 
μας. Θα επιστρέψουμε με την βάρκα στη κεντρική παραλία 
της Πατάγιας και θα πάμε οδικώς στην παραλία Τζομτιεν. 
Ελεύθερος χρόνος διάρκειας 2 ωρών και στην συνέχεια θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στην Μπανγκόκ νωρίς το 
απόγευμα. Προαιρετικά γεύματα.

Περιηγήσεις με το αυτοκίνητο και αγγλόφωνο 
ξεναγό:

● Damnoen Saduak Floating Market
● Rose Garden - Shows Only
● Crocofile’s Farm - Samphran
● Safari World - Shows Only
● Siam Ocean World - Shows Only
● Damnoen Sadyak Floating Market & Rose Gar-
den with lunch
● Damnoen Sadyak Floating Market & Crocodile 
farm with Lunch
● Full Day River Kwai with Lunch
● Damnoen Sadyak & River Kwai with Lunch
● Full Day Ayuthaya by mini van R/T with Lunch
● Full Day Pattaya & Coral Island with Lunch



ΠΟΥΚΕΤ
ΤΑΪΛΑΝΔΗ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

ΝΗΣΊ ΤΟΥ ΤΖΈΗΜΣ ΜΠΟΝΤ & ΝΑΚΑ ΜΈ SPEEDBOAT| ΝΗΣΊΑ ΠΊ ΠΊ & BAMBOO 
ΑΠΑΡΑΜΊΛΛΗ ΟΜΟΡΦΊΑ| ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ | ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΊΣΤΟΡΊΑΣ ΣΤΟ 
ΠΟΥΚΈΤ |  WHITE WATER ΡΑΦΤΊΝΓΚ & ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΜΈ ΈΛΈΦΑΝΤΈΣ | ΒΡΑΔΊΝΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΦΑΝΤΑΣΊΑ | ΚΟΛΠΟΣ PHANG GNA & ΝΗΣΊ ΤΟΥ JAMES BOND |  
KAO SOK ΜΈ ΚΑΝΟ | FLYING HANUMAN | SIMILAN ΝΗΣΊ ΜΈ ΤΑΧΥΠΛΟΟ | ΝΗΣΊ 

SURIN ΜΈ ΤΑΧΥΠΛΟΟ

TRAVEL & TOURS
24821777
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JAMES BOND CANOE & NAKA ISLAND BY 
SPEEDBOAT

ΝΗΣΊ ΤΟΥ 
ΤΖΈΗΜΣ 
ΜΠΟΝΤ & 
ΝΑΚΑ

Έναρξη: 07:30 - 17:00 
Διάρκεια: 9.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αναχώρηση από την προβλήτα Ao-Por, ταϊλανδέζικο πρωινό, 
καφέ ή τσάι θα σερβιριστούν κατά τη σύντομη εισαγωγή 
της εκδρομής της ημέρας. Απολαύστε τα αξιοθέατα του 
Έθνικού Πάρκου Phang-Nga. Το θεαματικό τοπίο καθώς 
ταξιδεύετε με τα πόδια από το ασβεστολιθικό ορεινό νησί 
Koh Panak να μοιάζουν μαγευτικά από τη γαλάζια πράσινη 
θάλασσα. Αναχώρηση για το κανό για 30 λεπτά στο νησί 
Χονγκ (1 κανό για 2 επιβάτες μόνο). Έπισκεφθείτε το Kao 
Ping Gun, επίσης γνωστό ως “James Bond Island” από 
την ταινία “Ο άνθρωπος με το χρυσό όπλο”, καθώς και 
δωρεάν δραστηριότητες μισή ώρα εδώ για πεζοπορία και 
φωτογραφίες. Στη συνέχεια, συνεχίστε για περιηγήσεις με 
το μακρύ ταχύπλοο κατά μήκος του κόλπου μέσα από τη 
μακροβιότερη ζούγκλα, και δείτε πολλά ασβεστολιθικά 
πετρώματα, σταλακτίτη και σταλαγμίτη. Έπισκεφθείτε το 
Koh Panyi και αφιερώστε χρόνο για να δείτε το στυλ ζωής 
στο ψαροχώρι  για ψώνια και  δωρεάν δραστηριότητες 
πριν επιστρέψετε στο σκάφος για το μεσημεριανό σας. 
Μεσημεριανό σε ταϊλανδέζικο στυλ θα προσφέρετε στο 
σκάφος κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας προς το νησί 
Νάκα, εκεί θα απολαύσετε το κολύμπι, χαλαρώνοντας στην 
παραλία, κάνοντας ηλιοθεραπεία, ή Kayaking στο νησί 
Νάκα. Περίπου στις 15.30 ώρες αναχώρηση από το νησί 
Naka και επιστροφή στο Ao-Por bay. Συνέχεια μεταφοράς 
στο ξενοδοχείο σας.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορές απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Γεύμα 
- Κανό

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα

TOPRECCOM-ENDED



TOPRECCOM-ENDED
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PHI PHI ISLANDS & BAMBOO ISLAND BY 
SPEEDBOAT

ΝΗΣΊΑ ΠΊ ΠΊ 
& ΒΑΜΒΟΟ - 
ΑΠΑΡΑΜΊΛΛΗ 
ΦΥΣΊΚΗ 
ΟΜΟΡΦΊΑ

Έναρξη: 07:30 - 17:00 
Διάρκεια: 9.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεκινήστε αυτό το μοναδικό ταξίδι στις 07.30 π.μ. από την 
προβλήτα του Πουκέτ και αναχώρηση για τα νησιά Phi Phi.
Αξιοθέατα στον κόλπο Nui (Camel Rock), Έπίσκεψη στο 
Monkey Beach, χαλάρωση ή κολύμπι και κολύμβηση με 
αναπνευστήρα, Αξιοθέατα γύρω από το σπήλαιο Viking, 
θα δείτε το σπήλαιο από πολύ απομακρυσμένο πέρασμα, 
όπου μπορείτε να τραβήξετε μερικές φωτογραφίες. 
Ταξιδεύοντας στη λιμνοθάλασσα Pileh Cove για περιήγηση 
στα αξιοθέατα ή για κολύμπι στα σμαραγδένια νερά που 
περιβάλλονται από εντυπωσιακούς βράχους. Συνεχίστε 
στο Loh Samah Bay, για κολύμπι με τον αναπνευστήρα και 
ανακαλύψτε όλη την ομορφιά της θάλασσας. Μεσημεριανό 
στο νησί Phi Phi (Phi Phi Don), με γεύσεις απο ταϊλανδεζικα 
και διεθνή φαγητά. Έπισκεφθείτε το Hin Klang (Great Cor-
al Reef) για ψαροντούφεκο και φλερτάρετε με έναν από 
τους μεγαλύτερους κοραλλιογενείς υφάλους στην Ασία. 
Έλεύθερος χρόνος για αναψυχή στην παραλία του νησιού 
Μπαμπού, όπου μπορείτε να απολαύσετε το κολύμπι, 
χαλάρωση και την ηλιοθεραπεία πριν από την επιστροφή 
σας στο ξενοδοχείο σας.

Σημείωση: Η εκδρομη για τα Πι Πι νησιά μπορεί να γίνει και με 
πλοιάριο μόνο στα Πι Πι. PHI PHI ISLAND BY CRUISER. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορές απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Γεύμα 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα

TOPRECCOM-ENDED



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

PHUKET HALF DAY TOUR

ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Παραλαβή από το ξενοδοχείο και ξεκινούμε για την περιήγηση 
στην πόλη του Πουκέτ, με πρώτο αξιοθέατο το Cape Thep 
Cape. Tην όμορφη χερσόνησο δίπλα στη διάσημη παραλία 
Nai Harn. Το Prom Thep είναι το νοτιότερο σημείο του Πουκέτ, 
το οποίο είναι ένα φυσικό ορόσημο του Πουκέτ. Οδηγούμε 
περνώντας απο την παραλία Rawai, όπου βρίσκεται ένα 
τοπικό ψαροχώρι. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη μας στο Ναό 
Chalong (Wat Chalong), ο ναός αυτός είναι πολύ διάσημος 
στους μοναχούς του από τους προηγούμενους αιώνες. 
Έίναι ο τόπος όπου βρίσκεται το χάλκινο άγαλμα του Luang 
Por Cham. οι  διάσημοι μοναχοί που κερδίζουν το σεβασμό 
από όλους τους ανθρώπους του Πουκέτ. Οδήγηση στην 
πόλη του Πουκέτ για περιηγήσεις στα αξιοθέατα, ειδικά 
για να δείτε την αρχιτεκτονική της σινο-πορτογαλικής που 
κατά το παρελθόν οι περισσότεροι άνθρωποι στο Πουκέτ 
έχτισαν τα σπίτια τους αναμειγνύοντας το στυλ των κινέζων 
και των πορτογαλικών τάσεων. Η τελευταία στάση πρίν την 
επιστροφή στο ξενοδοχείο είναι στη γκαλερί World Gems 
Gallery.

Σημείωση: Η περιήγηση μπορεί να επεκταθεί σε ολοήμερη, 
FULL DAY TOUR - PHUKET με επιπρόσθετο το Elephant Camp 
για σαφάρι και show ελεφάντων. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορές απο/προς το ξενοδοχείο σας

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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HALF DAY PHUKET HISTORY TOUR

ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ 
ΊΣΤΟΡΊΑΣ ΣΤΟ 
ΠΟΥΚΈΤ

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Πάρτε μια γεύση από την πόλη του Πουκέτ, σε αυτή την 
ιστορική περιήγηση όπου πρόκειται να θαυμάσουμε την 
αρχιτεκτονική με τα πορτογαλικά κτίρια που χτίστηκαν στα 
τέλη του 19ου αιώνα. Πρόκειται να μεταφερθούμε πίσω στο 
χρόνο όταν η πόλη κατείχε μια σημαντική θέση εμπορικών 
συναλλαγών, θα δούμε τους βαρόνες του κασσίτερου, 
καθώς και τις φυτείες καουτσούκ που άλλαξαν για πάντα το 
τοπίο του νησιού. Θαυμάστε τον υποθαλάσσιο κόσμο της 
θαλάσσιας ζωής στο ενυδρείο Andaman πριν συνεχίσετε για 
το πιο σεβαστό ιερό στο νησί το Wat Chalong για να δούμε 
τους 36, ανακλινόμενους Βούδες σε διαλογισμό καθώς 
αποκτάτε μια ματιά στην τοπική ζωή. Τέλος, η ξενάγηση θα 
σας οδηγήσει σε μια υπέροχη θέα στη θάλασσα και στα 
παράκτια νησιά, με τον κόλπο Nay Χαμ Beach να ξεχωρίζει 
σε σχήμα μισοφέγγαρου. Έυδαιμονία!

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορές απο/προς το ξενοδοχείο σας

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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WHITE WATER RAFTING & ELEPHANT TREK-
KING 

WHITE WATER 
RAFTING & 
ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΜΈ 
ΈΛΈΦΑΝΤΈΣ

Έναρξη: 07:30 - 17:00
Διάρκεια: 9.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Έτοιμαστείτε για ράφτινγκ σε ένα απο τα καταπληκτικότερα 
ποτάμια περίπου 5χλμ. και αργότερα για πεζοπορία 30 
λεπτών στη ζούγκλα. Και οι δύο δραστηριότητες είναι 
υπό την επίβλεψη επαγγελματιών οδηγών που έχουν την 
ασφάλειά σας ως προτεραιότητά τους στο Phang Nga Raft-
ing Camp. Μετά από rafting και την περιήγηση με ελέφαντα 
θα απολαύσετε ένα ταϊλανδέζικο μεσημεριανό γεύμα 
μαγειρεμένο στη κατασκήνωση. Στη συνέχεια, κατευθυνθείτε 
για αναζωογόνηση σε έναν κοντινό καταρράκτη και λίμνη 
πριν μεταφερθείτε πίσω στο ξενοδοχείο σας. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορές απο/προς το ξενοδοχείο σας

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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EVENING FANTASIA SHOW 

ΒΡΑΔΊΝΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
FANTASIA

Έναρξη: 17:30
Διάρκεια: 6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Σε αυτό το πολιτιστικό θεματικό πάρκο μόνο που έχετε να 
κάνετε είναι να καθίσετε και να απολαύσετε τη “Φαντασία 
του Βασιλείου” μια βραβευμένη παράσταση με στυλ Λας 
Βέγκας που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Θα μάθετε 
τα πάντα για τον πολιτισμό της Ταϊλάνδης με τις μαγικές 
ψευδαισθήσεις, 4D ειδικά εφέ, εναέρια μπαλέτο, ακροβατικά, 
ένα cast των εκατοντάδων, 30 ελέφαντες, πυροτεχνήματα 
και τα ακροβατικά σε μια μοναδική και αξέχαστη συναυλία. 
Έάν επιλέξετε την επιλογή με το δείπνο, τότε μπορείτε να 
απολαύσετε ένα νόστιμο μπουφέ με μια επιλογή από 
ταϊλανδέζικα πιάτα και διεθνή κουζίνα στο εστιατόριο του 
Golden Kinaree, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το 
απίστευτο show που αναβιώνει τους θρύλους και γιορτάζει 
τις παραδόσεις και τις αξίες του λαού της Ταϊλάνδης . Το 
Phuket Fantasia είναι ένα ταξίδι μέσα από την εξωτική ιστορία 
της Ταϊλάνδης, οι περιφέρειες, η λαογραφία, την πανίδα, 
τα τρόφιμα, την αρχιτεκτονική. Θα υπάρξει επίσης αρκετός 
χρόνος για να εξερευνήσετε τα πολλά καταστήματα και 
υπαίθριους πάγκους σε αυτό το συναρπαστικό θέλγητρο.

Περιλαμβάνεται: 
- Έισητήριο εισόδου
- Μεταφορές απο/προς το ξενοδοχείο σας

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα

Σημείωση: έχετε την επιλογή να προσθέσετε και γεύμα σε 
αυτή τη περιοδεία με ενα επιπλέον κόστος. 
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PHANG GNA BAY & JAMES BOND ISLAND

KOΛΠΟΣ 
PHANG GNA 
& ΝΗΣΊ JAMES 
BOND

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Η διαδρομή θα σας μεταφέρει στο όμορφο “κόλπο Phang 
Nga» και σε άλλα υπέροχα τοπία. 
Έδώ θα δείτε φυτείες καουτσούκ και τοπικής ζωής και θα 
επισκεφτείτε τον βουδιστικό ναό με τους πιθήκους που 
βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ‘ένα σπήλαιο.  
Θα απολαύσουμε την βαρκάδα μας με την παραδοσιακή 
βάρκα με την “μεγάλη ουρά” ανάμεσα από τους βάλτους 
προκειμένου να ανακαλύψουμε την άγρια φυσική ομορφιά 
και ζωή του τόπου και στην συνέχεια θα ακολουθήσουμε τα 
βήματα του Τζέημς Μποντ όπως ακριβώς έκανε στο “Khao 
Ping Kan”

Τέλος θα απολαύσουμε το μεσημεριανό γεύμα μας με 
θαλασσινά στο χωριό στο νησί Panyi.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορές απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Γεύμα 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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KHAO SOK CANOE

ΚΑΟ ΣΟΚ 
ΜΈ ΚΑΝΟ

Έναρξη: 07:30
Διάρκεια: 9.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Νωρίς το πρωϊ θα σας παραλάβει ο συνεργάτης μας για 
να κατευθυνθείτε βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος του 
Khao Lak, πρώτα σταματώντας κατά μήκος του δρόμου 
για έναν παραδοσιακό ταϊλανδέζικο καφέ στο εστιατόριο 
Khao Lak View Point. Έπισκεφθείτε το μυστηριώδες Μουσείο 
Τσουνάμι, το οποίο σας θα σας πεί για όλα όσα αφορούν το 
Τσουνάμι του 2004 που κατέστρεψε τμήματα της Ταϊλάνδης. 
Συνεχίζετε στο Khao Sok, όπου αρχίζει η διαδρομή προς 
τη ζούγκλα. Σκαρφαλώστε  στην κορυφή ενός από τους 
ελέφαντες και ξεκινήστε ένα ταξίδι στο τροπικό δάσος, 
όπου θα περάσετε περίπου 45 λεπτά (έως και μία ώρα) 
πεζοπορίας θαυμάζοντας τη υπέροχη θέα στις κοιλάδες 
και σταματώντας σε κεντρικά γραφικά σημεία κατά μήκος 
του δρόμου. Στο τέλος, θα επισκεφτείτε το ναό του Monkey 
Cave. Μετά το μεσημεριανό γεύμα στο εστιατόριο Khao Sok 
Discovery, είναι ώρα να μεταφερθούμε στον ποταμό Khao 
Sok σε ένα παραδοσιακό κανό όπου θα κωπηλατήσουμε 
για περίπου μία ώρα (45 λεπτά έως 1 ώρα). Βγάλτε πολλές 
φωτογραφίες της άγριας φύσης και των τοπίων που 
περνούν απο μπροστά σας και απολαύστε υπέροχες 
αναμνήσεις από τη φύση και την εμπειρία σας στο Πουκέτ.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορές απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Γεύμα 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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FLYING HANUMAN 

FLYING 
HANYMAN 

Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Flying Hanuman είναι μια περιπέτεια όπως καμία άλλη 
στο Πουκέτ. Δείχνει ότι η ομορφιά του νησιού δεν είναι 
μόνο η θάλασσα, ο ήλιος και η άμμος. Οι πλαγιές του 
Πουκέτ ξεχειλίζουν με πυκνό δάσος, το οποίο είναι ιδανικό 
για εξερεύνηση και υπαίθριες δραστηριότητες. Αυτό που 
επιδιώκει η Flying Hanuman είναι να προσφέρει στους 
ταξιδιώτες εξαιρετική εξυπηρέτηση, απόλαυση, ενθουσιασμό 
και αναμνήσεις χωρίς να επηρεάσει τη φυσική ισορροπία 
μέσα στο δασικό περιβάλλον που το περιβάλλει. Έτοιμαστείτε 
να πετάξετε απο δέντρο σε δέντρο με zip γραμμές που 
ξεκινούν και τελιώνουν σε 28 διαφορετικές πλατφόρμες. 
Έίναι ο καλύτερος τρόπος να δείτε την άλλη όψη του 
Μαργαριταριού του Ανταμάν. Η περιοχή δραστηριότητας 
καλύπτει 80.000 τετραγωνικά μέτρα πλούσιας δασικής 
ζούγκλας. Θα δημιουργηθούν μικρές ομάδες ανθρώπων 
και κάθε ομάδα θα συνοδεύεται από αρκετούς έμπειρους 
οδηγούς που είναι εκπαιδευμένοι να βοηθήσουν και να σας 
καθοδηγήσουν σε όλη την πορεία σας για να εξασφαλιστεί 
η απόλυτη ασφάλεια σας. Μαγευτείτε απο την μεγάλη 
ποικιλία δέντρων και μικρών ζώων που καταλαμβάνουν το 
οικόπεδο των 80.000 τετραγωνικών μέτρων ενώ τα φυσικά 
δέντρα καουτσούκ συλλέγονται από τους ντόπιους που 
εξακολουθούν να ζουν στην πλαγιά του λόφου. Ένας μικρός 
κολπίσκος διασχίζει τη γη κατά τους βροχερούς μήνες. Το 
Flying Hanuman είναι μια οικολογική περιπέτεια.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορές απο/προς το ξενοδοχείο σας

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

TOPRECCOM-ENDED
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SIMILAN ISLAND BY SPEED BOAT

SIMILAN 
ΝΗΣΊ ΜΈ 
ΤΑΧΥΠΛΟΟ 

Έναρξη: 07:00 - 18:30
Διάρκεια: 11.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Παραλαβή απο το ξενοδοχείο και προχωράμε στην προβλήτα 
Tab Lamu στην επαρχία Phang Nga και περίπου στις 08.30  
αναχώρησουμε από την προβλήτα Tab Lamu για το νησί 
Similan. Έπισκεφθείτε το πανέμορφο αυτό νησί και περάστε 
τη μέρα σας κάνοντας κολύμβηση με αναπνευστήρα ή 
χωρίς. Το Thai Lunch σερβίρετε στο Νησί No.4. 

Θα απολαύσετε την εξερεύνηση της όμορφης αμμουδιάς, 
την κολύμβηση με αναπνευστήρα ή θα ανεβείτε στο ψηλότερο 
σημείο για να δείτε τη μαγεία απο ψηλά ή θα χαλαρώσετε 
στη μικρή παραλία (κόλπος μελιού). Συνεχίστε στο νησί No. 
9 για κολύμβηση με αναπνευστήρα. Τελευταία στάση στον 
κόλπο Donalduck το λογότυπο της υψηλότερης θέας του 
νησιού Similan. Σνακ σερβίρεται στο πλοίο και αργότερα 
αναχωρούμε από το νησί Similan πίσω στην προβλήτα Tab 
Lamu και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορές απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Σνακ στο πλοιο 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο πλοίο
- Φιλοδωρήματα
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SURIN ISLAND BY SPEED BOAT

ΝΗΣΊ SU-
RIN ΜΈ 
ΤΑΧΥΠΛΟΟ 

Έναρξη: 07:00 - 18:30
Διάρκεια: 11.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Έθνικό Πάρκο Koh Surin είναι ένας παράδεισος από 
υπέροχες λευκές αμμώδεις παραλίες, πυκνή ζούγκλα, 
κρυστάλλινα νερά και τον πιο εκτεταμένο κοραλλιογενή 
ύφαλο στην Ταϊλάνδη. 

Έίναι επίσης το σπίτι των Moken Sea Nomads. Το πάρκο 
είναι το ιδανικό μέρος για τους ανθρώπους που θέλουν 
να συνδεθούν με τη φύση στην πιο όμορφη και παρθένα 
μορφή της, ξεφεύγοντας από παραδοσιακές τουριστικές 
παραλίες με μπαρ, θόρυβο και πλήθη.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορές απο/προς το ξενοδοχείο σας

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



ΤΣΙΑΝΓΚ ΜΑΙ
ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ | ΤΣΙΑΝΓΚ ΡΑΙ & ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ| ΤΑΪΛΑΝΔΗ, ΜΥΑΝΜΑΡ & 
ΛΑΟΣ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΣΙΑΝΓΚ ΜΑΙ | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ (ZIP LINE) | ΦΥΣΙΚΗ 

ΟΜΟΡΦΙΑ | ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΒΟΛΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ 
|  ΚΗΠΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ 

TRAVEL & TOURS
24821777
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CHIANG MAI HIGHLIGHTS TOUR - PRIVATE

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗ ΠΟΛΗ

Έναρξη: 09:00 
Διάρκεια: 7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια περιήγηση που θα μας οδηγήσει στον ποταμό Ping τον 
οποίο θα περάσουμε από την “σιδερένια” γέφυρα και θα 
κατευθυνθούμε προς την περιοχή Wat Ket. Θα περάσουμε 
από την πρώτη Χριστιανική εκκλησία του Τσιάνγκ Μάι που 
ιδρύθηκε το 1868. Θα επισκεφτούμε τον ναό Wat Ketμε την 
ενδιαφέρουσα του ιστορία αλλά και το μικρό μουσείο με τις 
ιστορικές φωτογραφίες του Τσιανγκ Μάι. Η περιήγηση μας 
συνεχίζεται με επίσκεψη στις πιο διάσημες αγορές της πόλης 
Warorot και Ton Lamyai. Ο οδηγός σας θα σας ξεναγήσει 
και θα σας αφήσει να πάρετε μια γεύση από τις τυπικές 
λιχουδιές της βόρειας Ταϊλάνδης που πωλούνται στην 
αγορά. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε μια κινέζικη παγόδα 
στην κινέζικη συνοικία του Τσιανγκ Μαι και θα μάθουμε την 
ιστορία αυτών των πολύχρωμων αγορών. 
Επόμενος μας σταθμός θα είναι στον ναό Wat Buppharam, 
ένας πανέμορφος ναός με επιρροές Burmese και Lanna. 
Στη συνέχεια θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε ένα τοπικό 
παραδοσιακό εστιατόριο πλάι στον ποταμό. Μετά από το 
Ταϊλανδέζικο μας γεύμα θα μπούμε στην παλιά πόλη μέσα 
από την τάφρο. Εδώ θα επισκεφτούμε τους εντυπωσιακούς 
ναούς Wat Chedi Luang και  Wat Phra Sing.  Αν θέλετε 
μπορείτε να γνωρίσετε και μοναχούς τυου βουδισμού. Στην 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Doi Suthep, ένα βουνό 
ύψους 1600 μέτρα που βρίσκεται πάνω από το Τσιανγκ 
Μάι. Επίσκεψη στον ναό Wat Phra That Doi Suthep, ένας 
πανέμορφος ναός με μια φανταστική πανοραμική θέα 
προς όλη την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά 
το απόγευμα. 

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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FULL DAY CHIANG RAI & GOLDEN TRIANGLE 
TOUR

ΤΣΙΑΝΓΚ ΡΑΙ 
ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ
ΤΡΙΓΩΝΟ

Έναρξη: 09:00 
Διάρκεια: 7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Απολαύστε την ηρεμία και το πανέμορφο τοπίο της βόρειας 
Ταϊλάνδης. Με την ανατολή του ήλιου, θα αναχωρήσουμε για 
μια όμορφη μέρα περιήγησης στα αξιοθέατα. Η πρώτη στάση 
θα είναι οι θαυμάσιες πηγές Mae Kajan όπου το φυσικό νερό 
είναι αρκετά ζεστό για να βράσει τα αυγά. Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούμε τρεις χώρες στο Χρυσό Τρίγωνο. Οι χώρες της 
Ταϊλάνδης, της Βιρμανίας και του Λάος συναντώνται ανάμεσα 
στους κυματιστούς λόφους και τα όριά τους καθορίζονται 
από το ισχυρό σημείο σύγκλισης του ποταμού Μεκόνγκ με τον 
ποταμό Ruak. Απολαύστε το σκηνικό με μια προαιρετική βόλτα 
με βάρκα κατά μήκος του ποταμού Μεκόνγκ. Θα έχετε επίσης 
την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για το “χρυσό” ή το όπιο, 
πίσω από το όνομα της περιοχής. Το φυτό που αποτελεί την 
πηγή πολλών ναρκωτικών καλλιεργείτο κάποτε στην περιοχή.. 
Ένα μουσείο αφιερωμένο στο οπιο εξετάζει ειλικρινά την ιστορία, 
την καλλιέργεια και τις επιζήμιες επιπτώσεις του.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην παραμεθόρια πόλη της 
Ταϊλάνδης Mae Sai πριν περάσουμε τη γέφυρα στη Βιρμανία 
για να επισκεφτούμε το Tachilek και τις πολύβουες αγορές. 
Στάση για μεσημεριανό γεύμα και στη συνέχεια με γεμάτες τις 
μπαταρίες μας  θα επισκεφτούμε τις αφορές για ψώνια και 
διάφορα σουβενίρ ανάμεσα τους και αυθεντικές χειροτεχνίες 
της Βιρμανίας όπως είναιτα σαρόνγκα, οι μαριονέτες και τα 
cheroots, που διατείθονται στην αγορά. Κατά την επιστροφή 
μας στο Τσιάνγκ Μάι, θα δούμε πώς ζουν οι εγγενείς πληθυσμοί 
μεα μέλη της  φυλής Akha, που είναι γνωστά για την υπέροχη 
αίσθηση του χιούμορ τους, και μέλη της φυλής Yao, που 
δημιουργούν εξαιρετικά κεντημένα κοστούμια.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Γεύμα 
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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FULL DAY GOLDEN TRIANGLE: A GLIMPSE OF  
BURMA AND LAOS

ΤΑΪΛΑΝΔΗ, 
ΜΙΑΝΜΑΡ & 
ΛΑΟΣ

Έναρξη: 08:00 
Διάρκεια: 9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Συνάντηση στο ξενοδοχείο σας με τον τοπικό μας οδηγό και 
αναχώρηση με προορισμό το Mae Sai, την πολυσύχναστη 
συνοικία με τη Μιανμάρ. Θα περάσουμε τα σύνορα στη 
Tachilek και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε μια μικρότερη 
έκδοση της παγόδας Shwedagon αλλά και μερικούς 
άλλους ναούς σε στύλ Βιρμανίας με το ταξί-ποδήλατο. Πριν 
από την επιστροφή μας στη Ταϊλάνδη θα επισκεφτούμε 
μια αγορά στα σύνορα.  Η περιήγηση μας συνεχίζει για το 
περίφημο Χρυσό Τρίγωνο όπου συναντιούνται τα σύνορα 
της Ταϊλάνδης, του Μιανμάρ και του Λάος. Γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο με θέα τον ποταμό Μέκονγκ. Στη συνέχεια θα 
ανέβουμε σε ένα τοπικό παραδοσιακό σκάφος προκειμένου 
να επισκεφτούμε το μικρό νησί Don Sao σε μια όμορφη 
βαρκάδα. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τα τουριστικά 
καταστήματα του νησιού όπου θα ανακαλύψουμε ότι 
βρισκόμαστε και επίσημα στο Λάος! Έφτασε η ώρα όμως 
να επιστρέψουμε στο Τσιανγκ Ράι. Κατά τη διαδρομή μας θα 
επισκεφτούμε μερικά από τα πιο διάσημα ερείπια της παλιάς 
πόλης  Chiang Saen, τον ναό Wat Chedi Luang.  Εδώ θα 
παρακολουθήσετε μια μικρή τελετή πριν συνεχίσουμε στο 
Τσιάνγκ Ράι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Γεύμα
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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HALF DAY CHIANG MAI TEMPLES

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΤΣΙΑΝΓΚ 
ΜΑΪ

Έναρξη: 13:00 
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ανακαλύψτε την πνευματική πλευρά του Τσιάνγκ Μάι με 
επισκέψεις στους σημαντικότερους ναούς της πόλης. Αυτή η 
περιήγηση μισής ημέρας θα σας οδηγήσει στο εντυπωσιακό 
Wat Suan Dok, το ιστορικό Wat Phra Singh, το ουράνιο Wat 
Jedyod, το άφθαρτο Wat Chedi Luang και το αρχαίο Wat 
Chiang Mun. Ο ναός Wat Suan Dok έχει μια συλλογή από 
αστραφτερά λευκά chedi - βουδιστικά μαυσωλεία. Οι λευκοί 
πυργίσκοι αντιτίθενται δραματικά με τα βουνά στο βάθος 
κάνοντας το σημείο ιδανικό για φωτογραφίες. Οι στάχτες των 
βασιλικών οικογενειών του Τσιάνγκ Μάι είναι εδώ. Θαυμάστε 
τον ναό του 14ου αιώνα Wat Phra Singh, που αποτελεί 
ένα αστρικό παράδειγμα της αρχιτεκτονικής Lanna που 
εμφανίζεται σε οροφές υψηλού βήματος, τριών επιπέδων 
με περίτεχνα ξυλόγλυπτα ξύλινα καλύμματα. Ο ναός Phra 
Singh, φιλοξενεί ένα βούδα με την μορφή λιονταριού, αλλά 
και πολλά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Θα επισκεφτούμε 
τον ναό των επτά πυλών Wat Jedyod καθώς επίσης και το 
Wat Chedi Luang που παραμένει ένα ιερό σημείο παρά την 
ζημειά που υπέστη κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.  Κατά το 
μετασεισμό το μυτερό μέρος της οροφής του κατέρρευσε 
σε ένα μετασεισμό το 1545 ενώ η καταστροφή αυτή έχει 
ενισχύσει τη δύναμη και την ομορφιά του και το καθιστά 
ένα σημαντικό σημείο για τους προσκυνητές. Διάφοροι 
ναοί που είναι αφιερωμένοι στον βούδα περιέχουν κομμάτια 
τούβλων από το ερειπωμένο μαυσωλείο. Ένα άλλο σημείο 
της περιήγησης μας είναι ο αρχαιότερος ναός του Τσιανγκ 
Μάι που κτίστηκε το 1297 Wat Chiang Mun που φιλοξενεί 
δυο ιερά και αρχαία αγάλματα του Βούδα. Εντυπωσιαστείτε 
από το ιερό Chang Lom που είναι γνωστό και ως το ιερό των 
ελεφάντων. Αυτό το μαυσωλείο πλαισιώνεται από ελέφαντες 
φτιαγμένους με τούβλο που στηρίζουν με την πλάτη τους 
την υποδομή των ορόφων του κτιρίου.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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FULL DAY JUNGLE ZIPLINE ADVENTURE WITH 
LUNCH

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 

Έναρξη: 06:30 ή 08:00 
Διάρκεια: 6-7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ελάτε να ζήσετε μια μοναδική περιπέτεια στο ταξίδι σας με το 
Zip Line Tour της Νοτιοανατολικής Ασίας στο οποίο θα έχετε 
την ευκαιρία να δείτε τα άγρια   Gibbons. Απλή ομορφιά, μαγεία 
και περιπέτεια βαθιά μέσα σε ένα από τα πιο παρθένα τροπικά 
δάση της Ταϊλάνδης. Ξέρουμε ότι θα έχετε μια αξέχαστη εμπειρία, 
περνώντας μέσα από τη ζούγκλα και απολαμβάνοντας την 
ίδια εντυπωσιακή θέα με τους υψηλότερους κατοίκους της! 
Ανεβαίνοντας στο βουνό και πάνω από τις κορυφές των 
δέντρων του παρθένου τροπικού δάσους έξω από το Τσιάνγκ 
Μάι θα έχετε την ευκαιρία να γλυστρήσετε μέσα από τη 
ζούγκλα στα καλώδια 7 χιλιωμέτρων πο προσφέρει το zipline. 
Η περιπέτεια μας περιλαμβάνει 33 διαφορετικές πλάτφόρμες, 3 
κρεμμαστές γέφυρες και 2 κατηφορικές διαδρομές. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη γραμμή zipline της Ασίας, η οποία εκτείνεται 
σε πάνω από 800 μέτρα. Μια διαδρομή που θα νιώσετε ότι 
πετάτε μέσα από τη φύση.  Η διαδρομή των καλωδίων είναι 
κτισμένη με τα διεθνής πρότυπα ασφαλείας που φαίνεται 
και μέσα στα εννέα χρόνια λειτουργίας του. Δυο έμπειροι 
ειδικευμένοι οδηγοί θα σας δώσουν τις απαραίτες οδηγείες και 
ενημέρωση που αφορούν την ασφάλεια σας πριν να ξεκινήσει 
η διαδρομή σας. Καθ’όλη τη διαδρομή μας θα μαθαίνουμε 
για την άγρια φύση αλλά και την βλάστηση που μας περικλύει. 
Νιώστε την αδρεναλίνη σας να ανεβαίνει στα ύψη με αυτή τη 
δραστηριότητα που είναι ιδανική για όλους, αφού δεν χρειάζεται 
να έχετε συγκεκριμμένη αθλητική κατάσταση, χρειάζεται μόνο η 
καλή διάθεση σας και ελάτε για να πετάξουμε μαζί! Μαζί με την 
εμπειρία αυτή έχετε την επιλογή να επίσκεψης των πανέμορφων 
καταρράκτων Mae Kampong καθώς επίσης και ένα αυθεντικό 
Ταϊλανδέζικο γεύμα  με τοπικά προϊόντα και εμφιαλωμένο νερό.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Εξοπλισμός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

MAE TAMAN RAFTING & ELEPHANT RIDING

ΦΥΣΙΚΗ 
ΟΜΟΡΦΙΑ

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ελάτε να ζήσετε μια μοναδική περιπέτεια στο ταξίδι σας με το 
Zip Line Tour της Νοτιοανατολικής Ασίας στο οποίο θα έχετε 
την ευκαιρία να δείτε τα άγρια   Gibbons. Απλή ομορφιά, μαγεία 
και περιπέτεια βαθιά μέσα σε ένα από τα πιο παρθένα τροπικά 
δάση της Ταϊλάνδης. Ξέρουμε ότι θα έχετε μια αξέχαστη εμπειρία, 
περνώντας μέσα από τη ζούγκλα και απολαμβάνοντας την 
ίδια εντυπωσιακή θέα με τους υψηλότερους κατοίκους της! 
Ανεβαίνοντας στο βουνό και πάνω από τις κορυφές των 
δέντρων του παρθένου τροπικού δάσους έξω από το Τσιάνγκ 
Μάι θα έχετε την ευκαιρία να γλυστρήσετε μέσα από τη 
ζούγκλα στα καλώδια 7 χιλιωμέτρων πο προσφέρει το zipline. 
Η περιπέτεια μας περιλαμβάνει 33 διαφορετικές πλάτφόρμες, 3 
κρεμμαστές γέφυρες και 2 κατηφορικές διαδρομές. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη γραμμή zipline της Ασίας, η οποία εκτείνεται 
σε πάνω από 800 μέτρα. Μια διαδρομή που θα νιώσετε ότι 
πετάτε μέσα από τη φύση.  Η διαδρομή των καλωδίων είναι 
κτισμένη με τα διεθνής πρότυπα ασφαλείας που φαίνεται 
και μέσα στα εννέα χρόνια λειτουργίας του. Δυο έμπειροι 
ειδικευμένοι οδηγοί θα σας δώσουν τις απαραίτες οδηγείες και 
ενημέρωση που αφορούν την ασφάλεια σας πριν να ξεκινήσει 
η διαδρομή σας. Καθ’όλη τη διαδρομή μας θα μαθαίνουμε 
για την άγρια φύση αλλά και την βλάστηση που μας περικλύει. 
Νιώστε την αδρεναλίνη σας να ανεβαίνει στα ύψη με αυτή τη 
δραστηριότητα που είναι ιδανική για όλους, αφού δεν χρειάζεται 
να έχετε συγκεκριμμένη αθλητική κατάσταση, χρειάζεται μόνο η 
καλή διάθεση σας και ελάτε για να πετάξουμε μαζί! Μαζί με την 
εμπειρία αυτή έχετε την επιλογή να επίσκεψης των πανέμορφων 
καταρράκτων Mae Kampong καθώς επίσης και ένα αυθεντικό 
Ταϊλανδέζικο γεύμα  με τοπικά προϊόντα και εμφιαλωμένο νερό.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

DOI SUTHEP TEMPLE & CITY TEMPLES WITH 
LUNCH

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή είναι  μια πολύ καλή περιήγηση για να ξεκινήσετε τη 
γνωριμία σας με το Chiang Mai αφού θα σας δώσει μια 
σημαντική σφαιρική άποψη για αυτή την όμορφη πόλη, που 
διαθέτει περισσότερα από 700 χρόνια ιστορίας. Θα πάρουμε 
τον δρόμο πλάι στον λόφο με θέα την πόλη για να επισκεφτούμε 
ένα από τους σημαντικότερους ναούς του Τσιάνγκ Μάι το Wat 
Phra That Doi Suthep ηλικίας 600 χρόνων και βρίσκεται 3500 
πόδια πάνω από την στάθμη της θάλασσας. Στο εσωτερικό 
του είναι το σύμβολο της πόλης, ένα χάλκινο άγαλμα che-
di αλλά και την χρυσαφένια ομπ΄ρελλα πέντε επιπέδων που 
περιέχει κειμήλια του μεγάλου βούδα. Από την βεράντα θα έχετε 
πρόσβαση σε μια πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλης. 
Μόλις φτάσετε θα πρέπει να ανεβείτε τα 306 σκαλοπάτια της 
σκάλας Naga με τον ταιλανδέζικο μυθολογικό δράκο. Στη 
συνέχεια της περιήγησης μας στην πόλη θα δούμε τον κήπο των 
λουλουδιών του βασιλιά στον ναό Wat Saun Dok με τηκεντρική 
στούπα και τον ναό Wat Chendi Loyang, που αποτελείται από 
ένα εντυπωσιακό άγαλμα που κτίστηκε αρχικά το 1411.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

MARKETS & TEMPLES OF CHIANG MAI TOUR 
- PRIVATE

ΒΟΛΤΑ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

Έναρξη: 08:00 ή 13:00 
Διάρκεια: 8.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή είναι  μια πολύ καλή περιήγηση για να ξεκινήσετε τη 
γνωριμία σας με το Chiang Mai αφού θα σας δώσει μια 
σημαντική σφαιρική άποψη για αυτή την όμορφη πόλη, που 
διαθέτει περισσότερα από 700 χρόνια ιστορίας. Θα πάρουμε 
τον δρόμο πλάι στον λόφο με θέα την πόλη για να επισκεφτούμε 
ένα από τους σημαντικότερους ναούς του Τσιάνγκ Μάι το Wat 
Phra That Doi Suthep ηλικίας 600 χρόνων και βρίσκεται 3500 
πόδια πάνω από την στάθμη της θάλασσας. Στο εσωτερικό 
του είναι το σύμβολο της πόλης, ένα χάλκινο άγαλμα che-
di αλλά και την χρυσαφένια ομπ΄ρελλα πέντε επιπέδων που 
περιέχει κειμήλια του μεγάλου βούδα. Από την βεράντα θα έχετε 
πρόσβαση σε μια πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλης. 
Μόλις φτάσετε θα πρέπει να ανεβείτε τα 306 σκαλοπάτια της 
σκάλας Naga με τον ταιλανδέζικο μυθολογικό δράκο. Στη 
συνέχεια της περιήγησης μας στην πόλη θα δούμε τον κήπο των 
λουλουδιών του βασιλιά στον ναό Wat Saun Dok με τηκεντρική 
στούπα και τον ναό Wat Chendi Loyang, που αποτελείται από 
ένα εντυπωσιακό άγαλμα που κτίστηκε αρχικά το 1411.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

MAE SA ELEPHANT CAMP & BOTANICAL 
GARDEN & ORCHID FARM

ΚΗΠΟΙ ΚΑΙ 
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

Έναρξη: 08:00  
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια οδική περιήγηση από τη πόλη  του Τσιάνγκ Μάι προς 
τη Mae Rim. Ξεκινήστε με μια επίσκεψη σε ένα καταφύγιο 
ελεφάντων για να δείτε αυτά τα αξιοθαύμαστα και ευφυή 
ζώα να δουλεύουν και να απολαμβάνουν το μπάνιο τους. 
Στη συνέχεια, επισκεφθείτε τον Βοτανικό Κήπο της Βασίλισσας 
Sirikit για να δείτε μια ποικιλία φυτικών ζωών, που κυμαίνονται 
από τα πιο κοινά μέχρι τα πιο σπάνια. Μέσα σε αυτόν τον 
κήπο, βρίσκεται και ένας γοητευτικός καταρράκτης όπου οι 
επισκέπτες απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα tranguil. Συνεχίστε 
στο κοντινό αγρόκτημα ορχιδέας για να εξερευνήσετε και να 
μάθετε περισσότερα για αυτά τα εξαιρετικά λουλούδια.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



ΚΑΤΣΙΑΝΑΜΠΟΥΡΙ
ΤΑΪΛΑΝΔΗ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΟ | 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

RIVER KWAI INCLUDING ELEPHANT RIDING 
AND BAMBOO RAFTING TOUR

ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ 
ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ 
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΝΟ 

Έναρξη: 06:30
Διάρκεια: 12 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια περιήγηση που συνδυάζει την ιστορία του τόπου αλλά 
και μια περιπέτεια στην φύση. Θα επισκεφτούμε την διάσημη 
γέφυρα του ποταμού Kwai, το μουσείο πολέμου Jeath που 
αφιερώθηκε στους δεκάδες φυλακισμένους πολέμου και τους 
Ασιάτες εργάτες που έχασα την ζωή τους στον Β’ Παγκόσμιο 
πόλεμο κατά την διάρκεια της κατασκευής της γραμμής του 
θανάτου (Death Railway). Στη συνέχεια θα σταματήσουμε 
στο   νεκροταφείο της συμμαχίας του πολέμου. Μετά θα 
επισκεφτούμε την κατασκήνωση των ελεφάντων για μια βόλτα 
μαζί τους μέσα στην πλούσια βλάστηση της ζούγκλας.  Θα 
ακολουθήσει rafting με σχεδίες bamboo και γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο. Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στο ιστορικό τρένο 
του death railway περνώντας μέσα από μια μεγάλη ξύλινη 
γέφυρα που βρίσκεται δίπλα από τους τεράστιους βράχους. 
Μια από τις πιο μοναδικές διαδρομές με τρένο που προσφέρει 
μοναδικές εικόνες και ευκαιρίες για φωτογραφήσεις.  

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

PL
UT
ON
 TR
AV
EL
 &
 TO
UR
S



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

RIVER KWAI BRIDGE AND PRASANT MUANG 
SINGH TOUR

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έναρξη: 07:00
Διάρκεια: 11 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια περιήγηση που προσφέρει μια γκάμα από εμπειρίες. 
Από τη διάσημη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Kwaι, στο 
κοιμητήριο του B’ Παγκόσμιου πόλεμου και στο μουσείο JEATH. 
Θα απολαύσετε μια βόλτα με το τρένο πάνω στις ράγες που 
βρίσκονται στον ποταμό Kwai και θα γίνετε μάρτυρες ενός 
δραματικού σκηνικού, πάνω από το οποίο ήταν αναγκασμένοι 
να εργάζονται οι εργάτες. Το γεύμα σερβίρεται πριν από την 
επίσκεψη μας στο ιστορικό πάρκο Prasat Muang Sing, μια 
αρχαία περιοχή 43 χιλιομέτρων έξω από το Κατσιανάμπουρι 
στις όχθες του ποταμού Kwai Noi River. Αυτό πιστεύεται ότι 
είναι  το δυτικότερο φυλάκιο της αυτοκρατορίας Angkor που 
ευημερούσε πριν από την έλευση του βασιλείου του Σιάμ. Θα 
επισκεφτούμε τα ερήπεια της πόλης που κατοικήθηκε μεταξύ 
του 12ου και 14ου αιώνα κατά την ακμή της αυτοκρατορίας 
των Khmer. 

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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ΚΟ ΣΑΜΟΥΙ
ΕΝΑΣ ΕΞΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ANG THONG | ΠΕΡΙΉΓΉΣΉ ΣΤΑ ΝΉΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ | 
ΠΕΡΙΉΓΉΣΉ ΣΤΟ ΚΟ ΣΑΜΟΥΙ | ΠΕΡΙΉΓΉΣΉ ΜΕ ΕΛΕΦΑΝΤΑ | ΠΕΡΙΉΓΉΣΉ ΣΤΟ ΝΉΣΙ 
CORAL ΜΕ ΠΥΡΟΓΑ | ΠΕΡΙΉΓΉΣΉ ΣΤΟ ANG THONG | ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΉ ΖΟΥΓΚΛΑ | 

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ KOH TAO & NANG YUAN

TRAVEL & TOURS
24821777



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

ANGTHONG NATIONAL MARINE PARK BY 
SPEEDBOAT

ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ANG 
THONG

Έναρξη: 08:00 
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ένα εκπληκτικό αρχιπέλαγος 42 νησιών που βρίσκεται μόλις 
1 ώρα από το Κο Σαμούι. Αυτά τα νησιά είναι μαγευτικά, 
παρθένα και αποπνέουν την ηρεμία και τη φυσική ομορφιά. 
Λάβετε εξοπλισμό για κολύμβηση με αναπνευστήρα καθώς 
επίσης και ένα ελαφρύ πρωινό. Το ταχύπλοο αναχωρεί για 
το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Angthong. Μετά την άφιξη μας 
θα αρχίσει η περιπέτεια μας με τον αναπνευστήρα, ενώ θα 
συνεχίσουμε με τα πόδια για να δούμε την ομορφιά της 
λίμνης Emeral και την εκπληκτική θέα που την περικλύει. 
Στις 12:00 ια σερβιριστούμε με το μεσημεριανό μπουφέ στο 
εστιατόριο του WOA (Έδρα του θαλάσσιου πάρκου). Μετά 
το γεύμα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περπάτημα μέχρι 
την κορυφή του WOA στο νησί Ta Lab ή για πεζοπορία 
στην σπηλιά Bua Bok. Μπορείτε επίσης να χαλαρώσετε 
στην παραλία. Στις 15:00 θα επιστρέψουμε στο Κο Σαμούι 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εξοπλισμός
- Γεύμα 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

KOH TAO AND NANG YUAN BY CATAMA-
RAN

ΠΕΡΙΉΓΉΣΉ 
ΣΤΑ ΝΉΣΙΑ 
ΜΕ ΤΟ 
ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ

Έναρξη: 06:30 
Διάρκεια: 10 - 11 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Ko Tao ή αλλιώς το νησί χελώνα, είναι ευλογημένο 
με όμορφες παραλίες, όρμους, και εντυπωσιακούς 
κοραλλιογενείς υφάλους κατά μήκος της ακτογραμμής του. 
Είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις του snorkelling και των 
καταδύσεων. Το Koh Nang Yuan είναι ένα μυστικό κόσμημα 
που βρίσκεται στον κόλπο της Ταϊλάνδης και θεωρείται 
ένα από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Τα τρία νησιά 
διαθέτουν πυκνή βλάστηση και τεράστιους ογκόλιθους, ενώ 
συνδέονται μεταξύ τους με μια αμμώδη παραλία η οποία 
αλλάζει ανάλογα με τις εποχές και την παλιρροια. Παραλαβή 
από το ξενοδοχείο μας νωρίς το πρωί και θα απολαύσουμε 
ένα ελαφρύ πρωινό. Στις 08:00 θα αναχωρήσουμε από το 
Κο Τάο και το Κoh Nang Yuan με καταμαράν. Άφιξη στο Koh 
Nang Yuan όπου θα αλλάξουμε σκάφος, και στη συνέχεια 
θα αρχίσουμε τις καταδύσεις στα νησιά Koh Tao/ Koh Nang 
Yuan, Mango Bay, Tian Nok Bay, Xin Wong Bay, Sairee 
Bay (αναλόγως των καιρικών συνθηκών). Μεσημεριανό 
μπουφέ στο εστιατόριο του Koh Nang Yuan. Το απόγευμα 
θα χαλαρώσουμε, θα απολαύσουμε καταδύσεις ενώ στις 
14:30 θα επιστρέψουμε στο Koh Samui και στο ξενοδοχείο 
μας.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εξοπλισμός
- Γεύμα και ποτά
- Ασφάλεια 
- Κρουαζιέρα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

AROUND SAMUI ISLAND BY LAND

ΠΕΡΙΉΓΉΣΉ 
ΣΤΟ ΚΟ 
ΣΑΜΟΥΙ 

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 4 - 5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή η μισής ημέρας εκδρομή σας παρέχει μια ιδανική 
ευκαιρία για να γνωρίσετε πολλά από τα κύρια αξιοθέατα 
του Κο Σαμούι, συμπεριλαμβανομένων τις παραλίες 
Chaweng και Λαμαι, το μεγάλο Βούδα και το Na Muang. 
Στο πρώτο μέρος της περιήγησης μας θα κατευθυνθούμε 
στο Lad Koh, από όπου μπορούμε να απολαύσουμε μια 
εκπληκτική θέα πάνω από την παραλία chaweng με την 
λευκή άμμο να δημιουργεί αντίθεση με το πεντακάθαρο 
γαλανό της θάλασσας. Θα επισκεφτούμε τους βράχους με 
τους περίεργους σχηματισμούς της γιαγιάς και του παππού, 
που προσελκύουν  τουρίστες από όλο το νησί. Στη συνέχεια 
θα πραγματοποιήσουμε στάση στο βουδιστικό ναό Wat 
Kunaram όπου στεγάζονται τα μουμιοποιημένα λείψανα του 
Luang Phaw Faeng, ενός σεβαστού μοναχού που πέθανε 
ενώ έκανε διαλογισμό και μπορείτε ακόμα να τον δείτε να 
είναι καθισμένος σε στάση λωτού στον ναό. Στο Na Muang 
πρόκειται να γοητευθείτε με το καταρράκτη 18 μέτρων και 
το καταπράσινο περιβάλλον που τον περικλύει αλλά και τα 
κατακόκκινα άνθη από τις βουκεμβίλιες. Στη πρωτεύουσα 
του Koh Samui Nathon, ια έχουμε ελεύθερο χρόνο για ψώνια 
ενώ στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τον μεγάλο Βούδα που 
βρίσκεται στον κόλπο Bo Phut πριν από την επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

ELEPHANT TREKKING

ΠΕΡΙΉΓΉΣΉ 
ΜΕ 
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

Έναρξη: 10:00 ή 14:00 
Διάρκεια: 3.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ή περιήγηση μας θα αρχίσει με την παραλαβή μας 
από το ξενοδοχείο με τη συνοδεία του έμπειρου τοπικού 
οδηγού μας. Μια εκδρομή που σίγουρα δεν πρέπει να 
παραλείψουμε. Ο ελέφαντας είναι χωρίς αμφιβολία ένα 
από τα πι αντιπροσωπευτικά σύμβολα τηυς Ταϊλάνδης. 
Ανακαλύψτε μια άλλη πλευρά του Κο Σαμούι στο πίσω μέρος 
ενός από αυτά τα ευγενή ζώα, καθώς θα προχωράμε μέσα 
στη ζούκλα και την σκιά των τεράστιων δέντρων καουτσούκ. 
Ένα ιδανικό ταξίδι για όσους αναζητούν μια αξέχαστη 
εμπειρία σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Θα ταξιδέψουμε 
μέσα από ένα διαφορετικό τοπίο πριν από την είσοδο μας 
στο καταπράσινο του πληθωριακού τροπικού δάσους. 
Αποκορύφωμα της εκδρομής μας αυτής ο καταρράκτης 
Numauang με ύψος 18 μέτρα. Ελεύθερος χρόνος για μια 
δροσιστική βουτιά πριν συνεχίσουμε την περιοδεία μας. Μια 
εκδρομή κατάλληλη για όλους, συνοδεία του πεπειραμένου 
τοπικού μας οδηγού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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CORAL ISLAND BY LONG TAIL BOAT

ΠΕΡΙΉΓΉΣΉ 
ΣΤΟ ΝΉΣΙ 
ΚΟΡΑΛ ΜΕ 
ΠΥΡΟΓΑ

Έναρξη: 08:00 ή 09:15
Διάρκεια: 7 - 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Παραλαβή από το ξενοδοχείο μας από τον έμπειρο τοπικό 
μας συνεργάτη και η περιπέτεια μας ξεκινά προς τα νησιά 
των Κοραλλιών. Τα κοραλλιογενή νησιά είναι μερικά από τα 
καλύτερα μέρη γύρω από το Κο Σαμούι και είναι ιδανικά για 
καταδύσεις, λόγω των κρυστάλλινων νερών, της πλούσιας 
θαλάσσιας ζωής και τους υπέροχους κοραλλιογενείς 
υγάλους. Θα ταξιδέψουμε με ένα μεγάλο ταχύπλοο ενώ θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε την πλούσια υδρόβια ζωή 
γύρω από το Koh Tan. Λίγο πιο πέρα είναι το Koh Matsum, 
ένα μικρό νησί με μια όμορφη παραλία με λευκή αμμουδιά. 
Εδώ θα απολαύσουμε ένα απλό γεύμα και στη συνέχεια 
θα έχουμε χρόνο για χαλάρωση, ηλιοθεραπεία, κολύμπι 
και καταδύσεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το 
απόγευμα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα και ποτά
- Eξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

ANG THONG NATIONAL MARINE PARK BY 
LOCAL BOAT KAYAKING

ΠΑΡΚΟ ANG 
THONG ΜΕ 
ΚΑΓΙΑΚ 

Έναρξη: 07:15
Διάρκεια: 10 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το 2ο Εθνικό Πάρκο που δημιουργήθηκε στην Ταΐλάνδη 
και περιλαμβάνει περίπου 40 νησιά που καλύπτουν έκταση 
250 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τα περισσότερα νησιά 
αποτελούνται από ασβεστολιθικές μάζες που φτάνουν 
μέχρι και τα 450 μέτρα ύψος ενώ καλύπτονται από τέσσερις 
διαφορετικούς τύπους δασών όπως είναι το αειθαλές 
δάσος, το δάσος παραλία, το δάσος ασβεστόλιθου και 
το δάσος Mangrove. Υπάρχουν πολλοί σχηματισμοί με 
παράξενα πετρώματα που έγιναν πάνω από τη διάβρωση 
της γης ενώ ένα από τα νησιά αυτά έχει μια μυστηριώδη 
τρύπα νεροχύτη και περικλείεται πλήρως από τους τοίχους 
που το περιβάλλουν. 

Ή εκδρομή μας ξεκινά με την παραλαβή μας από το ξενοδοχείο 
και μεταφορά στην αποβάθρα από όπου θα αναχωρήσουμε 
με το πλήρως εξοπλισμένο σκάφος σια το εθνικό θαλάσσιο 
πάρκο Ang Thong. Θα φτάσουμε στο Κo Mae Ko όπου θα 
απολαύσουμε μια σύντομη ανάβαση στην εντυπωσιακή 
λίμνη του αλμυρού νερού, τη πράσινη λιμνοθάλασσα. Στις 
12:00 θα επιστρέψουμε στο πλοίο για το μεσημεριανό μας 
γεύμα σε μπουφέ. Καθώς απολαμβάνουμε το γεύμα μας θα 
πλεύουσμε στη βόρεια πλευρά του πάρκου. Το απόγευμα 
θα απολαύσουμε την εμπειρία του Καγιάκ στο Tai Plow και 
θα ανακαλύψουμε μεταξύ άλλων τις μαγικές σπηλιές και 
τους παράξενους σχηματισμούς των βράχων. Στη συνέχεια 
θα έχουμε χρόνο για καταδύσεις ή ηλιοθεραπεία. Ή ώρα 
15:00 θα αναχωρήσοπυμε από το Θαλάσσιο πάρκο και θα 
επιστρέψουμε στο Κο Σαμούι και το ξενοδοχείο μας. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα
- Eξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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JUNGLE SAFARI TOUR

ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΉ 
ΖΟΥΓΚΛΑ  

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 7 - 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Παραλαβή από το ξενοδοχείο μας νωρίς το πρωί για μια 
μοναδική περιπέτεια. Ο Ταρζάν, ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Λάρα 
Κρόφτ δέν έχουν βιώσει όλά αυτά που πρόκειται να ζήσετε στην 
απόλυτη περιοδεία του Κο Σαμούι και το σαφάρι στη ζούγκλα.  
Πρόκειται να περάσουμε μια ολόκληρη μέρα στην άγρια φύση 
σε ένα ταξίδι με τα πόδια, το τζίπ αλλά και με τον ελέφαντα. Μια 
ασυναγώνιστη περιοδεία που προσφέρει την ιδανική εισαγωγή 
στο φυσικό τοπίο του Κο Σαμούι με τη μορφή περιπέτειας. Θα 
αρχίσουμε με τον καταρράκτη Numuang ύψους 18 μέτρων, 
ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Κο Σαμούι. Στη συνέχεια 
θα προχωρήσουμε προς μια πνευματική εμπειρία που θα 
δοκιμάσει την πίστη μας αφού η μορφή του μουμιοποιημένου 
μοναχού που πέθανε κατά την διάρκεια του διαλογισμού του 
είναι ένα από τα πιο ασυνήθιστα αξιοθέτα του νησιού. Μετά 
θα ανέβουμε σε ένα όχημα με κίνηση στους 4 τροχούς και θα 
πορευθούμε στην ζούγκλα για ένα αξέχαστο σαφάρι. Ή θέα 
από τον βράχο ύψους 473 μέτρων πάνω από την ακτή του 
Κο Σαμούι προς το Κο Ταν, το Κο Μούσουμ και το Κο Μαινη 
είναι εκπληκτική. Ο καταρράκτης Tar Nim είναι γνωστός και ως 
ο μυστικός κήπος του Βούδα ή ο μαγικός κήπος και θα σας 
εντυπωσιάσει. Στη συνέχεια της περιήγησης μας θα ανέβουμε 
στο βουνό όπου θα απολαύσουμε το γεύμα μας στο τοπικό 
εστιατόριο με θέα το εθνικό θαλάσσιο πάρκο Angthong. Ή θέα 
πάνω από το Chaweng, το μεγάλο Βούδα και το Koh Phan-
gan από ύψος 388 μέτρα είναι εκπληκτική. Στην περιήγηση μας 
περιλαμβάνεται μισή ώρα περιήγηση με ελέφαντες προκειμένου 
να εξερευνήσουμε το τροπικό δάσος γύρω από την περιοχή 
Numuang. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα
- Eξοπλισμός
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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KOH TAO AND NANG YUAN BY SPEEDBOAT

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 
ΣΤΟ KOH 
TAO & NANG 
YUAN 

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Σε αυτή την εκδρομή πρόκειται να γνωρίσουμε τον παράδεισο 
των καταδύσεων, Με καταδύσεις αλλά και snorkeling 70 
χιλιόμετρα βορειότερα του Κο Σαμούι, σε ένα σημείο που 
φιλοξενούνται διαφόρων ειδών κοράλλια, αλλά και που 
μπορούμε να βρούμε άφθονη τροπική θαλάσσια ζωή, από 
γιγάντια μύδια μέχρι πολύχρωμα ψάρια ενώ μπορούμε να τα 
ταΐσουμε με λίγο ψωμί με το χέρι μας. 

Ή εκδρομή μας αρχίζει με την παραλαβή μας από το ξενοδοχείο. 
Ελαφρύ πρωινό και στη συνέχεια γύρω στις 09:00 το ταχύπλοο 
μας θα αναχωρήσει για το Koh Nang Yuan. Το πρώτο σημείο 
όπου θα σταματήσουμε για snorkelling και που διαθέτει μια 
από τις ωραιότερες παραλίες στο Koh Tao. (Ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες) Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μεσημεριανό 
μπουφέ σε τοπικό εστιατόριο στο Koh Nang Yuan. Ελεύθερο 
υπόλοιπο για να το αξιοποιήσετε όπως εσείς επιθυμείτε με 
κολύμβηση, πεζοπορία ή απλά χαλάρωση και ηλιοθεραπεία 
στην πανέμορφη παραλία. Στις 15:00 θα αναχωρήσουμε από 
το Koh Nang Yuan για επιστροφή στο Koh Samui και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα και ποτά
- Eξοπλισμός
- Εισητήριο εισόδου
- Ασφάλεια

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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KRABI CITY AND TEMPLES PRIVATE TOUR

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗ ΠΟΛΗ

Έναρξη: 09:00 
Διάρκεια: 4,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Επισκεφείτε το Wat Tham Sua το μοναστήρι - σπήλαιο του
τίγρη. Πρόκειται για ένα ήσυχο και απομονωμένο σημείο 
όπου βουδιστές και μοναχοί ασκούν την πρακτική του 
διαλογισμού. Διαμένουν σε πολύ μικρές καλύβες ή σπηλιές 
στο εσωτερικό ενός δακτυλίου του δέντρου το οποίο 
καλύπτεται με βράχια σε σχήμα που μοιάζει με ντόνατ. Για 
να ανέβουν σε αυτά πρέπει να κάνουν μια μικρή ανάβαση 
μέσω του καλοφτιαγμένου τσιμεντένιου σημείου που οδηγεί 
μέχρι την εξωτερική αλλά και την προς τα κάτω κεντρική 
εσωτερική περιοχή. 
Στη συνέχεια επισκεφτείτε το Hat Noppharat Thara, μια από 
τις πιο όμορφες παραλίες του Κράμπι.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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HALF DAY KINNANEE REUNGRA HYDRO-
THERAPY PROGRAM AT WAREE RASA

ΜΑΣΑΖ, 
ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑ

Έναρξη: 12:00 ή 17:00 
Διάρκεια: 3 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το νερό από τις ιαματικές πηγές Wareerak θεωρείται ως 
“Γεωθερμικό κρυστάλλινο Νερό” και ανταποκρίνεται σε 
όλα τα πρότυπα του γερμανικού συνδέσμου σπα αλλά και 
του γερμανικού οργανισμού τουρισμού, που έδωσαν την 
πιστοποίηση στα ιαματικά λουτρά και τα σπα. Απολαύστε στο 
μέσο ενός εξωτικού τροπικού κήπου, μια υδροθεραπεία μισής
μέρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη τοπική υδροθεραπεία 
σε συνδυασμό με μασάζ σε λαιμό και ώμους μαζί με την 
Ταϊλανδέζικη γιόγκα. Επισκεφτείτε την τοπική αγορά φρούτων 
και απολαύστε μια απολέπιση με φρέσκο και βιολογικό scrub. 
Η επιστήμη της υδροθεραπείας προέρχεται από τη δύση. Οι 
διάφορες μέθοδοι κολύμβησης σε διαφορετική θερμοκρασία 
του νερού προς όφελος της υγείας, αποτελούν αποδεκτή 
πρακτική στην σύγχρονη θεραπεία σπα. Ωστόσο, πολύ λίγα 
ιαματικά λουτρά εφαρμόζουν αυτή την πρακτική στην Ταϊλάνδη. 
Στο Warrerak, ενσωματώθηκε η αρχή της υδροθεραπείας 
με τον σχεδιασμό διαφορετικής θερμοκρασίας πισίνων μαζί 
με την κουλτούρα, σπα της Ταϊλάνδης για να προσφέρουν 
μια μοναδική εμπειρία. Η υδροθεραπεία βοηθά στην άσκηση 
του νευρικού συστήματος, τις ορμόνες που ελέγχουν τον 
μεταβολισμό κλπ. Αυτοί χρησιμεύουν στη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας του σώματος στους 37οC. Η βύθιση σε ζεστό 
νερό σε 38 - 45oC και το κρύο νερό σε 15-20οC ενεργοποιεί 
το σώμα σας να διατηρήσει τη θερμοκρασία σώματος. Το 
σύστημα του οργανισμού θα είναι σε εγρήγορση όλη την ώρα, 
ακριβώς όπως κάνει μια άσκηση, η οποία οδηγεί επίσης σε ένα 
φρέσκο και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. 

Σημείωση: Προτείνεται να είστε ντυμένοι με ελαφριά καθημερινά
ρούχα.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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RAFTING 5KM AND ELEPHANTS

ΡΑΦΤΙΝΓΚ ΣΤΟ 
ΠΟΤΑΜΙ & 
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

Έναρξη: 08:00 
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτό το ταξίδι θα σας οδηγήσει σε μια μέρα γεμάτη δράση, 
ανδρεναλίνη και πολλή διασκέδαση μέρα με ράφτινγκ στο 
ποτάμι. Αυτός ο άγριος ποταμός με έντονο ρεύμα είναι μια 
μοναδική εμπειρία τόσο για τους ερασιτέχνες όσο και για 
τους έμπειρους του ράφτινγκ. Θα φτάσετε στο σκάφος και 
ταξιδέψετε προς τα κάτω σε μερικά από τα πιο συναρπαστικά 
λεπτά της ζωής σας.

Το τοπίο με το παρθένο δάσος είναι πανέμορφο, ο αέρας 
φρέσκος και μόλις φτάσετε ακούτε το βουητό από τον 
ποταμό. Αργότερα ακολουθεί νόστιμο γεύμα στο εστιατόριο 
του rafting. Μετά το μεσημεριανό γεύμα συνεχίζουμε μια 
περιήγηση μέσα στη ζούγκλα με τους ελέφαντες. Στο τέρμα 
της διαδρομής μπορείτε να χαλαρώσετε και να κολυμπήστε 
στον καταρράκτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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FOUR ISLANDS BY SPEED BOAT - PHRA ΝANG 
CAVE, TUP ISLAND, CHICKEN ISLAND & PODA 
ISLAND

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ 
ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΤΑΧΥΠΛΟΟ

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια εκδρομή μισής μέρας στην οποία θα έχετε την 
δυνατότητα να εξερευνήσετε τα 4 νησιά που βρίσκονται στα 
ανοικτά του Κράμπι, Phra Nang Cave, Tup, Chicken και 
Poda. Η εκδρομή ξεκινά από το ξενοδοχείο όπου θα σας 
παραλάβουν και θα σας μεταφέρουν στη αποβάθρα στις 
όχθες του ποταμού Κράμπι. Πρώτη στάση είναι το νησί Tup 
το οποίο  κατά την άμπωτη μια λωρίδα άμμου αναδύεται 
από τα νερά, συνδυάζοντας το έτσι το μεγαλύτερο νησί 
Chicken με τα 2 μικρότερα νησιά Koh Mor και Tup, αυτό το 
μοναδικό και γραφικό περιστατικό αναφέρεται συνήθως ως 
Talay Waek που σημαίνει διαιρεμένες θάλασσες. Το νησί 
Phra Nang είναι μια από τις πιο γνωστές παραλίες σε όλη την 
Ασία και φημίζεται για τους εντυπωσιακούς σταλακτίστες. 
Το νησί Chicken έχει πανέμορφες παραλίες και ψιλή λευκή 
άμμο. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να πάτε για κολύμπι ή 
κολύμβηση με αναπνευστήρα ή απλά να χαλαρώσετε στην 
παραλία κάτω από την σκιά των φοίνικων και να απολαύσετε 
τον ήλιο.  Η περιοχή αυτή είναι ο παράδεισος των δυτών 
και διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από πολύχρωμα τροπικά 
ψάρια και κοράλλια σε κρυστάλλινα νερά που άλλοτε είναι 
σμαραγδένια και άλλοτε τυρκουάζ.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Γεύμα
- Εξοπλισμός
- Οδηγός/ξεναγός 
- Πικ - Νικ 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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2 HOURS ELEPHANT RIDING

ΒΟΛΤΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ 
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

Έναρξη: 08:30 ή 13:00 
Διάρκεια: 2 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεκινήστε την περιήγηση με μια συναρπαστική διαδρομή 1 
ώρας σε έναν φιλικό ελέφαντα. Μαζί με τους εμπειρογνώμονες  
οδηγούς, οδηγήστε αυτό το μαγευτικό πλάσμα μέσα από 
τα τροπικά δάση και την πλούσια βλάστηση. Θαυμάστε 
το τοπίο, τις υπέροχες φυτείες καουτσούκ και φοινικέλαιου, 
τον ρέοντα ποταμό και χαθείτε στον τεράστιο όγκο των 
ανανάδων. Το πιο σημαντικό, να αγαπάς την αίσθηση του 
ταξιδιού επί του σκάφους ενός έμπιστου ελέφαντα καθώς 
αγαπάς αυτό το έξυπνο πλάσμα. Στη συνέχεια, εξερευνήστε 
το στρατόπεδο με τα πόδια και πάρτε όλο το περιβάλλον. 
Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να ταίσετε τους ελέφαντες, που 
είναι μια πραγματικά ευχάριστη εμπειρία.
Έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια ζωντανή 
επίδειξη συλλογής καουτσούκ, η οποία είναι εκπαιδευτική. 
Η ελαστικοποίηση είναι η διαδικασία συλλογής λατέξ από 
το δέντρο καουτσούκ. Παρακολουθήστε αυτήν την επιδέξια 
πράξη, καθώς κάνουν προσεγμένες τομές στα δένδρα για 
να απελευθερώσουν το λατέξ.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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PHI PHI ISLANDS BY SPEED BOAT 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ 
ΝΗΣΙΑ ΠΙ - ΠΙ 

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Εξερευνήστε τα διάσημα νησιά Phi Phi Lei και Phi Phi Don σε
μια εκδρομή με το ταχύπλοο. Χαλαρώστε στο Maya Bay 
που γυρίστηκε η ταινία the beach με πρωταγωνιστή τον 
Λεονάρτο Ντι Κάπριο, ανακαλύψτε τη Loh Samah, μια από τις 
πιο εντυπωσιακές παραλίες στην Ταϊλάνδη. Εξερευνήστε τα 
σπήλαια Βίκινγκ και θαυμάστε τα σμαραγδένια κρυστάλλινα
νερά και τα απόκρυμνα βράχια από ασβεστόλιθο. 
Πηγαίνοντας με το ψαροντούφεκο στο νησί Bambu είναι το 
απόλυτο must της εκδρομής και θα σας εκπλήξει η ποικιλία 
των τροπικών ψαριών αλλά και τα πολύχρωμα κοράλλια. 
Μια άλλη στάση σε αυτή την περιοδεία είναι η παραλία 
Monkey, όπου θα συναντήσετε ένα θίασο από σχεδόν 100 
αναιδείς πιθήκους που κατεβαίνουν από τα βουνά για να 
παίξουν με τους επισκέπτες με αντάλλαγμα τρόφιμα.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Γεύμα και ποτά
- Εξοπλισμός
- Οδηγός/ξεναγός 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα

TOPRECCOM-ENDED
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DISCOVER JAMES BOND ISLAND BY SPEED-
BOAT

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ 
ΤΟΥ ΤΖΕΗΜΣ 
ΜΠΟΝΤ 

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Η περιήγηση θα ξεκινήσει με μεταφορά με το mini bus από το
ξενοδοχείο σας στην επαρχία Phang Nga. Στη διαδρομή θα
έχετε αρκετό χρόνο για να απολαύσετε το υπέροχο τοπίο σε 
ένα ταξίδι μισής ώρας. Κατά την άφιξη σας στην αποβάθρα 
του Sam Chong θα επισκεφτείτε τον κήπο με τα φρούτα 
και θα έχετε την δυνατότα να δοκιμάσετε μερικά από τα 
τροπικά φρούτα της εποχής και της ερήμου της Ταϊλάνδης. 
Στην συνέχεια θα επιβιβαστείτε στη βάρκα με προορισμό το 
εθνικό πάρκο Phang Nga, ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον 
στο οποίο θα δείτε όμορφους βάλτους, μαγκρόβια αρχαία 
σπήλαια και ασβεστολιθικά πετρώματα να προεξέχουν από 
τα σμαραγδένια νερά. Τεράστιες πλάκες των ασβεστόλιθων 
συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο στο ψηλότερο τμήμα του 
πάρκου. Λίγο αργότερα θα επισκεφτείτε το εντυπωσιακό 
Koh Ta Pu Pok όπου γυρίστηκε η ταινία του James Bond, 
ο άνθρωπος με το χρυσό πολυβόλο. Στη συνέχεια θα 
απολαύσετε ένα νόστιμο γεύμα στο Koh Panyee, ένα 
παραδοσιακό ψαροχώρι που βρίσκεται κτισμένο σε 
ξυλοπόδαρα ακριβώς πριν από την επιβίβαση μας στα 
κανό για κωπηλασία στα σπήλαια Tham Lod. 

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Γεύμα 
- Εξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα

TOPRECCOM-ENDED



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

HONG ISLAND TOUR BY SPEEDBOAT

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ 
HONG

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Koh Hong και τα γειτονικά νησιά είναι μερικά από τα πιο 
εκπληκτικά νησιά του Krabi. Λευκές αμμώδεις παραλίες, 
κοραλλιογενείς ύφαλοι και πανέμορφη υποθαλάσσια ζωή. 
Θαυμάστε το εκπληκτικό τοπίο του Koh Χονγκ, καρστικούς 
σχηματισμούς, επισκεφθείτε τον υποθαλάσσιο κόσμο με 
το να βουτήξετε γύρω από τους κοραλλιογενείς υφάλους, 
χαλαρώσετε κολυμπώντας ή να κάνοντας ηλιοθεραπεία. 
Η εσωτερική περιοχή του Koh Hong στεγάζει παραλίες και 
μαγκρόβια δάση που περιβάλλονται από ασβεστολιθικά 
βουνά που κάνουν το νησί να μοιάζει με ένα δωμάτιο που 
είναι η πηγή του ονόματος Koh Hong ή Room Island, όπου 
τα καγιάκ μπορούν να γλιστρήσουν κατά τη διάρκεια της 
άμπωτης, μπορείτε να περπατήσετε άνετα γύρω από το 
εσωτερικό ξανά για να χαλαρώσετε και να εξερευνήσετε το 
νησί Χονγκ. Μια εκπληκτική ευκαιρία να φωτογραφηθείτε 
στον παράδεισο.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Γεύμα και ποτά
- Εξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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NUSA PENIDA ISLAND - SHARED

ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ 
NUSA PENIDA

Έναρξη: 07:45 - 08:00 
Διάρκεια: 10 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι του Sa-
nur για να πιάσουμε το ταχύπλοο σκάφος προς Nusa Penida. 
Στις 09.00, θα αναχωρήσουμε για το νησί Nusa Penida, όπου 
θα φτάσουμε μετά από 30 λεπτά στο λιμάνι Toya Pakeh. Μετά 
από μια σύντομη ενημέρωση, πρώτη μας επίσκεψη είναι στη 
Angel Billabong, μια φυσική πισίνα, γραφικά πλαισιωμένη από 
βράχους και μια αψίδα. Η επόμενη στάση είναι το Broken Beach 
(Pantai Pasih Uug), κατάλληλο μέρος για να απολαύσετε την 
όμορφη θέα στον κόλπο και το βραχώδες νησί. Εκεί μπορείτε 
να κάνετε ηλιοθεραπεία, να κολυμπήσετε και να καταδυθείτε με 
αναπνευστήρα. Συνεχίστε την επίσκεψη σας στο Kelingking Se-
cret Point για να απολαύσετε την πιο όμορφη θέα. Αργότερα 
μπορείτε να μεταβείτε στο εστιατόριο για μεσημεριανό γεύμα και 
μετά το μεσημεριανό γεύμα, αναχώρηση για Crystal Bay, όπου 
θα κάνουμε κολύμβηση με αναπνευστήρα στην θάλασσα με 
τα όμορφα κοράλλια και ψάρια. Μεταβείτε στο λιμάνι Toya Pa-
keh Harbor για να επιστρέψετε με το σκάφος σας πίσω στο 
Μπαλί. Άφιξη στο Sanur και μεταφορά πίσω στο ξενοδοχείο 
γύρω από τις 18.00. Ξεκούραση και διανυκτέρευση. 

Περιλαμβάνετε:
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο 
- Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός 
- Μεσημεριανό γεύμα

Δεν περιλαμβάνετε:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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