
ΚΡΑΜΠΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ | ΜΑΣΑΖ ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΡΑΦΤΙΝΓΚ ΣΤΟ 
ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ 4 ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ | ΒΟΛΤΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ | ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΙ ΠΙ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΤΖΕΙΜΣ 

ΜΠΟΝΤ | ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ HONG 

TRAVEL & TOURS
24821777PL

UT
ON
 TR
AV
EL
 &
 TO
UR
S



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

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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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

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
- ΦιλοδωρήματαPL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

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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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

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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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

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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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

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
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

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
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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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