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ΤΑΪΛΑΝΔΗ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
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ΝΗΣΊ ΤΟΥ ΤΖΈΗΜΣ ΜΠΟΝΤ & ΝΑΚΑ ΜΕ SPEEDBOAT| ΝΗΣΙΆ ΠΙ ΠΙ & BAMBOO ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΟΜΟΡΦΙΑ| ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ | WHITE WATER ΡΑΦΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ | ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΦΑΝΤΑΣΙΑ | SIAM NIRAMIT SHOW | FLYING HANUMAN | ATV ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΖΟΥΓΚΛΑ

TRAVEL & TOURS
24821777
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JAMES BOND CANOE & NAKA ISLAND BY
SPEEDBOAT
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ΝΗΣΙ ΤΟΥ
ΤΖΕΗΜΣ
ΜΠΟΝΤ &
ΝΑΚΑ

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

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

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση από την
προβλήτα Ao-Por. Ταϊλανδέζικο πρωινό, καφές ή τσάι θα
σερβιριστούν κατά τη σύντομη εισαγωγή της σημερινής
εκδρομής. Απολαύστε τα αξιοθέατα του Εθνικού Πάρκου
Phang-Nga και το θεαματικό τοπίο καθώς ταξιδεύετε από
το ασβεστολιθικό ορεινό νησί Koh Panak από την μαγευτική
γαλάζοπράσινη θάλασσα. Επισκεφθείτε το Kao Ping Gun,
επίσης γνωστό ως “James Bond Island” από την ταινία
“Ο άνθρωπος με το χρυσό όπλο”, και απολαύστε τις
δωρεάν δραστηριότητες, και την μισής ώρας πεζοπορία.
Οπωσδήποτε πρέπει να βγάλετε μπόλικες φωτογραφίες για
να θυμάστε για πάντα το υπέροχο αυτό νησί. Η περιήγηση
συνεχίζετε με το ταχύπλοο κατά μήκος του κόλπου μέσα
από τη μακροβιότερη ζούγκλα. Δείτε τα ασβεστολιθικά
πετρώματα, τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Επισκεφθείτε
το Koh Panyi και αφιερώστε χρόνο για να δείτε πως ζουν
οι ντόπιοι στο ψαροχώρι, ψωνίστε και εκμεταλευτείτε τις
διάφορες δραστηριότητες πριν επιστρέψετε στο σκάφος για
το μεσημεριανό σας. Το μεσημεριανό θα είναι σε ταϊλανδέζικο
στυλ και θα προσφέρετε στο σκάφος κατά τη διάρκεια της
κρουαζιέρας προς το νησί Νάκα όπου εκεί θα απολαύσετε
το κολύμπι, χαλαρώνοντας στην παραλία, κάνοντας
ηλιοθεραπεία, ή Kayaking. Γύρω στις 15.30 αναχωρείται από
το νησί Naka και επιστρέφετε στο Ao-Por Bay. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και διανυκτέρευση.
Περιλαμβάνεται:
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο σας
- Γεύμα
- Κανό
Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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PHI PHI ISLANDS & BAMBOO ISLAND BY
SPEEDBOAT
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ΝΗΣΙΑ ΠΙ ΠΙ
& ΒΑΜΒΟΟ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΟΜΟΡΦΙΑ

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

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 με αναχώρηση για τα νησιά
Πι Πι. Θαυμάστε τα αξιοθέατα στον κόλπο Nui (Camel Rock), επισκεφθείτε την διάσημη monkey beach,
χαλαρώστε ή κολυμπήστε χωρίς ή με αναπνευστήρα.
δείτε τα αξιοθέατα γύρω από το σπήλαιο Viking και το
σπήλαιο από απομακρυσμένο πέρασμα όπου μπορείτε
να τραβήξετε μερικές φωτογραφίες. Ταξιδέψετε προς τη
λιμνοθάλασσα Pileh Cove για περιήγηση στα αξιοθέατα
ή για κολύμπι στα σμαραγδένια νερά που περιβάλλονται
από τους εντυπωσιακούς βράχους. Συνεχίστε στο Loh Samah Bay, για κολύμπι με τον αναπνευστήρα και ανακαλύψτε
όλη την ομορφιά της θάλασσας. Μεσημεριανό στο
νησί Πι Πι (Phi Phi Don), με γεύσεις απο ταϊλανδέζικα και
διεθνή φαγητά. Επισκεφθείτε το Hin Klang (Great Coral Reef) για ψαροντούφεκο και φλερτάρετε με έναν από
τους μεγαλύτερους κοραλλιογενείς υφάλους της Ασίας.
Ελεύθερος χρόνος για αναψυχή στην παραλία του νησιού
Μπαμπού, όπου μπορείτε να απολαύσετε το κολύμπι, την
χαλάρωση και την ηλιοθεραπεία πριν από την επιστροφή
στο ξενοδοχείο σας.
Περιλαμβάνεται:
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο σας
- Γεύμα
Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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PHUKET HALF DAY TOUR

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

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 επίσκεψη στο Ναό Chalong
(Wat Chalong), ο ναός αυτός είναι πολύ διάσημος στους
μοναχούς του από τους προηγούμενους αιώνες. Είναι ο
τόπος όπου βρίσκεται το χάλκινο άγαλμα 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 σινοπορτογαλικής 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.
Περιλαμβάνεται:
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο σας
Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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WHITE WATER RAFTING & ELEPHANT TREKKING
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WHITE WATER
RAFTING &
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

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

Ετοιμαστείτε 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 ασφάλεια
σας ως προτεραιότητα τους στο Phang Nga Rafting Camp.
Μετά από το 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:
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο σας
- Γεύμα
Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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EVENING FANTASIA SHOW

Έναρξη: 17:30
Διάρκεια: 6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
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ΒΡΑΔΙΝΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
FANTASIA

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

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.
Εάν 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:
- Εισητήριο εισόδου
συστήνουμε
ανεπιφύλακτα
να
Σημείωση:
Σας
παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση. Μπορείτε να
προμηθευτείτε τα εισητήρια σας από τον πράκτορα μας
στην Μπανγκόκ.
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SIAM NIRAMIT SHOW

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

Το Siam Niramit είναι μια παγκοσμίως διάσημη θεατρική
παράσταση που λέει την ιστορία της Ταϊλάνδης μέσα από
τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τις πεποιθήσεις της.
Μεταφερθείτε στη διάσημη τοποθεσία Ratchada Road του
Siam Namarit για να παρακολουθήσετε την παράσταση
που συνδυάζει ένα μεγάλο cast, εκατοντάδες κοστούμια,
ακροβατικά, ζώα, σκίτσα και μοναδικά ειδικά πυροτεχνικά
εφέ, ώστε να μπορείτε να μάθετε τα πάντα σχετικά με τη
συναρπαστική ιστορία αυτού του αρχαίου νομού μέσα
σε 80 λεπτά. Αυτό είναι ένα ταξίδι στο μαγικό βασίλειο της
Ταϊλάνδης που κανείς δεν μπορεί να χάσει.
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SHOW

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

Για τους επισκέπτες που επιθυμούν να δειπνήσουν πριν από
την επίδειξη, το εστιατόριο του Siam Namarit προσφέρει
ποικιλία από παραδοσιακά ταϊλανδέζικα πιάτα καθώς και
διεθνή μπουφέ με υπέροχη θέα. Θα έχετε τη δυνατότητα
να απολαύσετε μια μεγάλη ποικιλία από παγκοσμίου
φήμης πιάτα ειδικά δημιουργημένα από τους σεφ μας,
συμπεριλαμβανομένων των λιχουδιών όπως Som Tam
(πικάντικη σαλάτα παπάγια) και Gaimg Kieow Waan
(πράσινη κάρι).
Περιλαμβάνεται:
- Εισητήριο εισόδου
συστήνουμε
ανεπιφύλακτα
να
Σημείωση:
Σας
παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση. Μπορείτε να
προμηθευτείτε τα εισητήρια σας από τον πράκτορα μας
στην Μπανγκόκ.

FLYING HANUMAN
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Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
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FLYING
HANYMAN

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

Το Flying Hanuman είναι μια περιπέτεια όπως καμία άλλη
στο Πουκέτ. Εδώ θα καταλάβετε 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.
Ετοιμαστείτε να πετάξετε απο δέντρο σε δέντρο με zip γραμμές
που ξεκινούν και τελιώνουν σε 28 διαφορετικές πλατφόρμες.
Είναι 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:
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο σας
Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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ATV HALF DAY TOUR

Έναρξη: 07:30
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
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ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ
ATV ΜΗΧΑΝΕΣ
ΣΤΗΝ
ΖΟΥΓΚΛΑ

PLUTON TRAVEL & TOURS

T:24 821777

Αν ψάχνετε για έναν νέο τρόπο εξερεύνησης της φυσικής
ομορφιάς του Πουκέτ, αυτή η μισής μέρας περιήγηση
προσφέρει μια διαφορετική και μοναδική περιοδεία οχημάτων
παντός εδάφους.
Απολαύστε μια διασκεδαστική και ασφαλή βόλτα μέσα
από οδοιπορικά μονοπάτια, μέσα από ένα πυκνό δάσος
μαγγρόβης για να βρείτε την κρυμμένη παραλία. Ο στόχος
αυτών των περιηγήσεων είναι να εισάγει στην αθέατη
πλευρά του Πουκέτ όλους τους λάτρεις της φύσης και τους
αναζητητές περιπέτειας. Τα ATV ποδήλατα είναι αυτόματα,
ασφαλή και εύχρηστα. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία
οδήγησης για να συμμετάσχετε. Μετά από τις ενημερώσεις
ασφαλείας όσο οι αρχάριοι όσο και οι έμπειροι αναβάτες
θα ασκηθούν σε μια εύκολη διαδρομή για να αποκτήσουν
την σχετική εμπειρία με τα ποδήλατα ATV.
Μπορείτε να επιλέξετε από 1 ή 2 ώρες με τα οχήματα.
Αυτή η περιοδεία ATV είναι μια ιδανική δραστηριότητα
για οποιονδήποτε και οποτεδήποτε. Επίσης αν επιθυμείτε
μπορείτε να είστε ο οδηγός του οχήματος ή συνοδηγός μαζί
με κάποιον από τους έμπειρους οδηγούς μας.
Περιλαμβάνεται:
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο σας
- Νερό, αδιάβροχο, γάντια και κράνος
- Φρούτα
Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

