
 

Μπανγκόκ 

 

 

 

Μπανγκόκ... Η «Πόλη των Αγγέλων». Η «Βενετία της Ανατολής». Αυτά είναι λίγα από τα 

ονόματα με τα οποία έχουν προσφωνήσει τη πόλη κατά καιρούς. Χτισμένη στις όχθες του 

ποταμού Μενάμ, διαθέτει πάνω από 1000 ουρανοξύστες. Όμως, δεν έχει χάσει τη 

αυθεντικότητά της, καθώς είναι γεμάτη παραδοσιακές γειτονιές, τρίκυκλα ταξί τουκ – τουκ, 

πανέμορφους βουδιστικούς ναούς και εκθαμβωτικά βασιλικά ανάκτορα. Γοητευτική και 

μυστηριώδης, στη Μπανγκόκ η Ανατολή συναντά τη Δύση. Τη πόλη διασχίζουν πολλοί 

παραπόταμοι και διώρυγες και δημιουργούν μικρά νησιά στο εσωτερικό της. Τα κανάλια 

είναι γεμάτα με πλωτές αγορές, όπου μπορείτε να βρείτε κοσμήματα, ρούχα, κεραμικά είδη 

και, φυσικά, ταϊλανδέζικο μετάξι. Τα υπερσύγχρονα, πολυτελή ξενοδοχεία προσφέρουν 

μοναδικές εμπειρίες χαλάρωσης και διασκέδασης. Ελάχιστοι ταξιδιώτες φτάνουν σε αυτή την 

ασιατική μητρόπολη και δεν απολαμβάνουν ένα ταϊλανδέζικο μασάζ από τα χέρια των 

ειδικών σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον. Πρόκειται για έναν προορισμό που συνεχώς 

ανανεώνεται και στον οποίος, όσες φορές και να πάτε, θα ανακαλύπτετε νέους θησαυρούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθεί κανείς τη Μπανγκόκ είναι από τον Νοέμβριο μέχρι τον 

Φεβρουάριο, καθώς είναι οι πιο δροσεροί μήνες, ενώ η υγρασία είναι χαμηλή. Οι βροχεροί 

μήνες είναι από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο, ωστόσο οι βροχές είναι μικρής διάρκειας. 

Συνήθως βρέχει το απόγευμα, οπότε αν βρίσκεστε εκεί αυτούς τους μήνες, θα έχετε όλη τη 

μέρα για να απολαύσετε τα αξιοθέατα. 

 

 

 Μπανγκόκ – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 21 23 25 26 26 25 25 25 25 24 23 21 

Μεγ(°C) 32 33 34 35 34 33 33 33 32 32 32 31 

 

 

 

Με μια ματιά 
 

 

 Κάντε κρουαζιέρα στον ποταμό Chao Phraya 

 Περιηγηθείτε σε μερικούς από τους πιο φημισμένους βουδιστικούς ναούς, όπως οι 

Wat Phra και ο Wat Phra Kaew. 

 Επιβιβαστείτε στο Sky Train 

 Πιείτε ένα ποτό στο Sky Bar 

 Επισκεφθείτε το Εθνικό Μουσείο της Μπανγκόκ 

 Κάντε τα ψώνια σας στο Chatuchak Market. 

 

, 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Χώρα: Ταϊλάνδη 

 Γλώσσα: Ταϊλανδέζικα 

 Ζώνη Ώρας: +4 

 Νόμισμα: Ταϊλανδέζικο Μπατ 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 12 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Η Μπανγκόκ διαθέτει Songthaew, το οποίο είναι είδος λεωφορείου, 

αλλά και συμβατικά λεωφορεία. Αν προτιμάτε τις ιδιωτικές μετακινήσεις, μπορείτε να 

επιλέξετε ταξί ή τουκ – τουκ, τα οποία είναι τρίκυκλα ταξί. Τα τουκ – τουκ είναι πιο 

οικονομικά από τα συμβατικά ταξί και μπορείτε να κάνετε παζάρι στη τιμή πριν 

επιβιβαστείτε. Ακόμη, μπορείτε να μετακινηθείτε και με μετρό.  

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στη πόλη, και όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Baht από 

την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε 

και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στη Ταϊλάνδη, να προμηθευτείτε μια sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. 

Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως 

και οι καφετέριες και τα εστιατόρια. 

 

*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

Δραστηριότητες 

 

 

 
1) Wat Pho 

 

 

Μια επίσκεψη στο Wat Pho είναι απαραίτητη 

για κάθε ταξιδιώτη, καθώς φιλοξενεί το άγαλμα 

του Ξαπλωμένου Βούδα, ύψους  15 μέτρων και 

μήκους 46 μέτρων. Όλο το άγαλμα είναι 

ντυμένο με φύλλα χρυσού και, όσο το 

πλησιάζετε, τόσο πιο εντυπωσιακό είναι. Ενώ 

βρίσκεστε στο ναό, μπορείτε να κάνετε και ένα 

παραδοσιακό ταϊλανδέζικο μασάζ. 

 

 

 

 

2) Grand Palace 

 

 

Πρόκειται για το πιο γνωστό αξιοθέατο στη 

Μπανγκόκ. Το παλάτι υπήρξε κατοικία του 

βασιλιά. Μια επίσκεψη εδώ μπορεί να 

διαρκέσει αρκετές ώρες, καθώς θα έχετε να 

καλύψετε περισσότερα από 214.000 

τετραγωνικά μέτρα. 

 

 

 

 



 
3) Wat Arun 

 

Σε όλη τη Ταϊλάνδη υπάρχουν περισσότεροι 

από 31.000 βουδιστικοί ναοί. Αυτός είναι ένας 

από τους ναούς που θέλετε πραγματικά να 

δείτε. Πήρε το όνομά του από τον θεό Aruna, 

θεό της Αυγής. Βρίσκεται στην όχθη του 

ποταμού Chao Phraya και έχει ύψος 79 μέτρα. 

Ο πύργος είναι καλυμμένος με κεραμικά 

πλακίδια και έγχρωμη πορσελάνη, 

δημιουργώντας ένα απίστευτο θέαμα. 

 

 

 

 

 
4) Floating Markets 

 

 

Οι πλωτές αγορές είναι πολύ συνηθισμένες 

στη Μπανγκόκ. Μπορείτε να επιβιβαστείτε σε 

μια βάρκα και για παρακολουθήσετε τους 

ντόπιους καθώς ανταλλάσσουν και πωλούν 

διάφορα είδη. Υπάρχουν και κρουαζιέρες που 

θα σας ξεναγήσουν στις πλωτές αυτές 

αγορές.  

 

 

 

 

 

 

 

5) Αγιουτάγια 

 

Ανακαλύψτε τον σουρεαλιστικό κόσμο της 

Αγιουτάγια, μια περιοχή που το μεγαλύτερο 

μέρος της καταστράφηκε από τους 

Βιρμανούς και έκτοτε συγκαταλέγεται στα 

Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

UNESCO. Η παλιά πρωτεύουσα της 

Ταϊλάνδης, γνωστή και ως Βασίλειο του Σιάμ, 

είναι μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. 

Θαυμάστε τους συναρπαστικούς ναούς, 

μοναστήρια, παλάτια και ερείπια βουδιστικών 

αγαλμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 
 Som Tum 

 

 

Το πιάτο αυτό περιέχει λεπτές, τραγανές 

λωρίδες παπάγιας, ντομάτα, φασόλια, τσίλι, 

σκόρδο, σάλτσα ψαριού και lime.  Είναι ένα 

από τα πιο δημοφιλή πιάτα στη 

πρωτεύουσα και είναι αρκετά πικάντικο. 

 

 

 

 

 
 Gooay Teeo Kooa Gai 

 

 

Πρόκειται για μεγάλα noodles τηγανισμένα 

με αυγό, κοτόπουλο, καλαμάρι, σκόρδο και 

λάδι. Είναι ένα πιάτο που σπάνια θα 

συναντήσετε έξω από τη Μπανγκόκ, αλλά 

είναι ιδιαίτερα αγαπητό από τους κατοίκους 

της πόλης αλλά και τους τουρίστες. 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης φημίζεται για 

τη νυχτερινή της διασκέδαση. Περιηγηθείτε 

στο Khao San Road και στο Shukhumvit και 

ανακαλύψτε τα μπαρ και κλαμπ της 

περιοχής. Αν θέλετε να δείτε κάτι 

διαφορετικό κατευθυνθείτε προς το 

Asiatique The Riverfront, όπου υπάρχει 

ανοιχτή αγορά, λούνα πάρκ και θαυμάστε 

τη θέα προς τον ποταμό. 

 

 

 Χαλάρωση 

 

Σίγουρα έχετε ακούσει για το ταϊλανδέζικο 

μασάζ, και ίσως υπάρχει στη περιοχή σας 

κάποιο κέντρο που να διαφημίζει πως 

παρέχει αυτή την υπηρεσία. Δεν συγκρίνεται 

όμως με το αυθεντικό ταϊλανδέζικο μασάζ 

που μπορείτε να απολαύσετε στη χώρα 

από όπου προήλθε. Είναι μια μοναδική 

ευκαιρία ζωής που θα σας κάνει να 

αισθανθείτε αναζωογονημένοι και 

ισορροπημένοι. 


