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AROUND SAMUI ISLAND BY LAND

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΟ ΚΟ 
ΣΑΜΟΥΙ 

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

Μετά το πρόγευμα, ξεκινάμε μία υπέροχη ξενάγηση στο 
Κο Σαμούι, όπου θα γνωρίσουμε πολλά από τα κύρια 
αξιοθέατά του, συμπεριλαμβανομένων τις παραλίες 
Chaweng και Lamai, το Μεγάλο Βούδα και το Na Muang. 
Στο πρώτο μέρος της ημέρας θα μας οδηγήσει στο Lad 
Koh, όπου μπορείτε να απολαύσετε εκπληκτική θέα πάνω 
από την περίφημη παραλία της Chaweng με τη λευκή άμμο 
και την πεντακάθαρη θάλασσα. Θα επισκεφθούμε επίσης, 
τους βράχους, την γιαγιά και τον παππού, με το περίεργο 
σχηματισμό τους που προσελκύουν τουρίστες από όλο το 
νησί. Στο επόμενο μέρος της διαδρομής θα κάνουμε μία 
στάση στο Wat Kunaram, βουδιστικό ναό, που στεγάζουν 
τα μουμιοποιημένα λείψανα του Luang Phaw Faeng, ένα 
σεβαστό μοναχό, ο οποίος πέθανε ενώ έκανε διαλογισμό 
και μπορεί ακόμα να τον δείτε να κάθεται στο ναό στη 
στάση του λωτού. Στο Na Muang θα γοητευθείτε από τον 
καταρράκτη με μία πτώση 18 μέτρων σε ένα καταπράσινο 
περιβάλλον του ανάμεσα στα δέντρα teak και κόκκινα άνθη 
μπουκαμβίλιες. Στη Nathon, τη πρωτεύουσα του Κο Σαμούι 
θα έχετε ελεύθερο χρόνο για ψώνια. Μετά από αυτό θα 
επισκεφθείτε το Μεγάλο Βούδα στο κόλπο Bo Phut πριν από 
την επιστροφή στο ξενοδοχείο.

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

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

*Θα πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, αθλητικά παπούτσια & 
να έχετε μαζί σας  σακίδιο πλάτης και νερό 



KOH PHANGAN BRUNCH CRUISE

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ KOH 
PHANGAN  

Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: 6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Φτάνοντας στο νησί Koh Phangan με τα κρυστάλλινα νερά 
του, μπορείτε να κάνετε οτι θέλετε απο το να χαλρώσετε μέχρι 
το να κάνετε κατάδυση με αναπνευστήρα σε ολόκληρη την 
περιοχή. Όμορφες κρυμμένες παραλίες με λευκή άμμο, σας 
περιμένουν να τις επισκεφθείτε και να τις ανακαλύψετε. 

Απολαύστε τον ελεύθερο σας χρόνο στο αυθεντικό ξύλινο 
ιστιοπλοϊκό σκάφος, όπου μπορείτε να κάνετε την βουτιά 
σας σε ένα κρυστάλλινο βθό. Επισκεφθείτε μια παραλία με 
καταρράκτη όπου εκεί θα απολαύσεε ένα Brunch Buffet με 
πιάτα φρεσκομαγειρεμένα στο σκάφος.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Νερό & Αναψυκτικά 
- Γεύμα σε μπουφέ & Φρούτα 
- Πετσέτες 
- Εξοπλισμός για snorkelling 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα

*Θα πρέπει να φοράτε μαγιό, αθλητικά παπούτσια & να 
έχετε μαζί σας εχτρα ρούχα, σακίδιο πλάτης και νερό 



JUNGLE SAFARI TOUR 

JUNGLE 
SAFARI TOUR

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 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. Η 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. Η θέα πάνω από το 
Chaweng, το μεγάλο Βούδα και το Koh Phangan 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
- Εξοπλισμός
- Εισιτήρια εισόδων
- Ξεναγός 
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα

*Θα πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, αθλητικά παπούτσια 
& να έχετε μαζί σας  σακίδιο πλάτης και νερό Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν με βάση το συνάλλαγμα 



ANGTHONG NATIONAL MARINE PARK BY 
SPEEDBOAT

ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ 
ANGTHONG

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 snorkelling & σωσίβιο
- 2 μπουκάλες νερό ανά άτομο
- Εισιτήρια 
- Ξεναγός 
- Γεύμα 
- 
Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα

*Θα πρέπει να φοράτε μαγιό, αθλητικά παπούτσια & να 
έχετε μαζί σας εχτρα ρούχα, σακίδιο πλάτης και νερό 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν με βάση το συνάλλαγμα 



KOH TAO AND NANG YUAN BY SPEEDBOAT

KATAΔΥΣΕΙΣ 
ΣΕ KOH TAO 
& NANG 
YUAN ΜΕ 
SPEEBOAT

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

 Για τους λάτρεις των καταδύσεων προτείνουμε μια μοναδική 
περιπέτεια σε Koh Tao & Nang Yuan. 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. Η 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
- Εξοπλισμός θαλάσσης για snorkelling 
- Γεύμα & Φρούτα
- Εισιτήρια
- Νερό 
- Ασφάλεια 
- Ξεναγός 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
- Ποτά 

*Θα πρέπει να φοράτε μαγιό, αθλητικά παπούτσια & να 
έχετε μαζί σας εχτρα ρούχα, σακίδιο πλάτης και νερό

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν με βάση το συνάλλαγμα 



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. 

Η 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. Η 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

*Θα πρέπει να φοράτε μαγιό, αθλητικά παπούτσια 
& να έχετε μαζί σας εχτρα ρούχα, σακίδιο πλάτης και νερό 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν με βάση το συνάλλαγμα 



CORAL ISLAND BY LONG TAIL BOAT

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ 
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

*Θα πρέπει να φοράτε μαγιό, αθλητικά παπούτσια & να 
έχετε μαζί σας εχτρα ρούχα, σακίδιο πλάτης και νερό 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν με βάση το συνάλλαγμα 


