
 
 

Σιγκαπούρη – Μπανγκόκ – Πουκέτ 

 

 
Αναχωρήσεις: Δείτε τιμοκατάλογο 

Διάρκεια: 13 ημέρες 

 
Σιγκαπούρη: Η “Νέα Υόρκη” της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως έχει χαρακτηριστεί, έχει 

κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και αρώματα Ανατολής. Το όνομά της σημαίνει «Πόλη των 

Λιονταριών», από τις μαλαισιανές λέξεις «σίγκα», που σημαίνει λιοντάρι, και «πόρα», 

που σημαίνει πόλη. Εδώ αναμειγνύεται το παραδοσιακό με το μοντέρνο, δημιουργώντας 
έναν λαμπερό προορισμό που έχει τόσα να προσφέρει. 

 

Πουκέτ: Το “Μαργαριτάρι του Νότου” αποκαλείται από πολλούς και είναι το μεγαλύτερο 
σε έκταση και το πιο δημοφιλές νησί της Ταϊλάνδης. Όμορφα, τροπικά τοπία, έντονη 

νυχτερινή ζωή, λευκές αμμουδιές, τροπική βλάστηση, διάφανα, γαλαζοπράσινα νερά και 

οι πιο ευγενικοί και χαμογελαστοί άνθρωποι συνθέτουν αυτόν τον παραδεισένιο 
προορισμό. 

 

Μπανγκόκ: 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. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Πρόγραμμα Εκδρομής 

 

1η – 2η ημέρα: Αθήνα – Σιγκαπούρη 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, τελευταίες 
οδηγίες και πτήση για τη Σιγκαπούρη με τις 

κορυφαίες αεροπορικές εταιρίες που 

συνεργάζεται το γραφείο μας. Μια πόλη 
γεμάτη παλιούς κινεζικούς και 

ινδουιστικούς ναούς, ουρανοξύστες και 

πολύχρωμα παραδοσιακά σπίτια σας 
περιμένει να τη γνωρίσετε. Άφιξη και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο. Χρόνος για 

τακτοποίηση. Το απόγευμα, αν το επιτρέπει 

η ώρα άφιξης, σας προτείνουμε να 
ξεκινήσετε για μια πρώτη γνωριμία με την 

πόλη. Ξεκινήστε για τη περιοχή Merlion Park, όπου θα δείτε και το σήμα κατατεθέν της 

πόλης, το άγαλμα Merlion. Πρόκειται για ένα πέτρινο άγαλμα μισό ψάρι, μισό λιοντάρι 
που ρίχνει νερό στον κόλπο. Καθώς η Σιγκαπούρη ξεκίνησε από ψαροχώρι, το ψάρι 

συμβολίζει την ιστορία της πόλης, ενώ το λιοντάρι αποτελεί συμβολισμό της «Πόλης των 

Λιονταριών». Το βράδυ μπορείτε να επισκεφθείτε τη Τσάινα Τάουν, τη κινεζική συνοικία 
που είναι γεμάτη εστιατόρια, καντίνες και τραπεζάκια. Μη παραλείψετε να δοκιμάσετε το 

φαγητό από τις καντίνες, αφού είναι ιδιαίτερα γευστικό και οικονομικό. 

 

3η ημέρα: Σιγκαπούρη (Ξενάγηση) 
Η ξενάγησή μας σήμερα ξεκινάει από τη 

Τσάινα Τάουν και τον ναό Thian Hock Keng, 

τον παλαιότερο και σημαντικότερο κινεζικό 
ναό, αφιερωμένο στη Mazu, θεά της 

θάλασσας. Έπειτα, θα περάσουμε απέναντι, 

στη Μικρή Ινδία, γνωστή και ως Tekka στην 
ινδική κοινότητα της Σιγκαπούρης. Η 

περιοχή είναι γεμάτη ινδουιστικούς ναούς, οι 

πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι οι Sri 

Veeramakaliamman Temple, Sri Srinivasa 
Perumal Temple και Temple of a Thousand 

Lights. Η ξενάγηση συνεχίζεται με τα δύο 

θερμοκήπια της πόλης. Το Flower Dome περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία φυτών από όλο 
τον κόσμο, με την πιο εντυπωσιακή να είναι από τη Μεσόγειο. Αυτό που προσελκύει 

τους επισκέπτες εδώ είναι η εντυπωσιακή συλλογή φυτικής ζωής από πέντε ηπείρους. 

Μάλιστα, είναι το μεγαλύτερο γυάλινο θερμοκήπιο στον κόσμο. Στο δεύτερο 

θερμοκήπιο, το Cloud Forest, θα εξερευνήσουμε ορχιδέες και φτέρες και θα θαυμάσουμε 
τον ψηλότερο εσωτερικό καταρράκτη, ύψους 35 μέτρων. Ο υπέροχος γυάλινος θόλος 

του είναι ορατός από μίλια μακριά, ενώ το εσωτερικό του είναι ακόμη πιο καθηλωτικό. 

Τα λουλούδια και η βλάστηση αλλάζουν, καθώς μετακινούμαστε μεταξύ των ορόφων, 
μιμούμενα τα διαφορετικά υψόμετρα. Για την απογευματινή σας διασκέδαση, μπορείτε 

να επισκεφθείτε το Supertree Grove, το οποίο περιλαμβάνει 18 τεχνητά δέντρα ύψους 

25-50 μέτρα. Είναι εξοπλισμένα με φωτοβολταϊκά κύτταρα που λειτουργούν με ηλιακή 
ενέργεια και προσφέρουν ένα εντυπωσιακό σόου με φώτα. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται 

και το Marina Bay Sands, ένα από τα πιο εικονικά ξενοδοχεία στον κόσμο. Διαθέτει τρία 

κτήρια που οι κορυφές τους ενώνονται σε σχήμα καραβιού. Αυτό το καράβι φιλοξενεί 

μπαρ, πισίνα και παρατηρητήριο. Στο παρατηρητήριο προτείνουμε να ανεβείτε αργά το 
απόγευμα, ώστε να θαυμάσετε τη πόλη από ψηλά την ώρα που δύει ο ήλιος. Ακόμη, το 

ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόρια, στα οποία μπορείτε να δειπνήσετε, ακόμη και αν δεν 

μένετε σε αυτό. Στεγάζει ακόμη το μουσείο ArtScience Museum, εκεί που είναι τέχνες 
συναντάνε την επιστήμη. Όμως, αυτό για το οποίο φημίζεται το ξενοδοχείο 

περισσότερο, είναι το καζίνο του, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί δυο μήνες πριν να 

ανοίξει το ξενοδοχείο για το κοινό. 



4η ημέρα: Σιγκαπούρη  

Ελεύθερη ημέρα. Προτείνουμε επίσκεψη 

στο νησί Sentosa, ένα τεχνητό νησί που 

ενώνεται με γέφυρα με τη Σιγκαπούρη. Σε 
αυτό το μέρος η διασκέδαση είναι 

εγγυημένη. Εδώ θα συναντήσετε το S.E.A. 

Aquarium, ένα ενυδρείο που φιλοξενεί 
πάνω από 100.000 θαλάσσια πλάσματα, 

διαφόρων χρωμάτων και μεγεθών. Ακόμη, 

μπορείτε να φωτογραφηθείτε μαζί με τους 
αγαπημένους σας ηθοποιούς, τραγουδιστές 

και χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης στο 

μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame 

Tussauds. Φυσικά δεν γίνεται να 
παραλέιψουμε το θεματικό πάρκο Universal Studios. Είναι χωρισμένο σε 7 ζώνες, 

εμπνευσμένες από τις αγαπημένες μας ταινίες, όπως Transformers, The Mummy, 

Jurassic Park και Shrek. Ακόμη, διαθέτει εστιατόρια, καφετέριες και μαγαζιά για να 
κάνετε τα ψώνια σας. Στη συνέχεια αξίζει μια επίσκεψη στο Adventure Cove Waterpark, 

ένα πάρκο γεμάτο νεροτσουλήθρες και πισίνες. Ακόμη, σε αυτό μπορείτε να θαυμάσετε 

το μαγευτικά σαλάχια και να κολυμπήσετε με τα δελφίνια. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
επισκεφθείτε τον Βοτανικός Κήπος της Σιγκαπούρης. Αποτελεί εθνικό ορόσημο και 

Μνημείο Πασκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Βρίσκεται στη καρδιά της πόλης και 

διαθέτει ένα μικρό τροπικό δάσος, έναν κήπο με τζίντζερ και τον φημισμένο κήπο με τις 

ορχιδέες. Για να θαυμάσετε τη πόλη από ψηλά, αξίζει να ανεβείτε το Ferris Wheel, 
χαρακτηριστικό της Σιγκαπούρης. Η καλύτερη ώρα για να ανεβείτε είναι το βράδυ, για 

να δείτε τη πόλη φωτισμένη. Για όσους θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους σε αυτή την 

εντυπωσιακή μητρόπολη, προτείνουμε την Orchard Road, το εμπορικό κέντρο της 
πόλης. Διαθέτει πολλά εστιατόρια και μπαρ για να περάσετε τη τελευταία νύχτα σας στη 

Σιγκαπούρη. 

 
5η ημέρα: Σιγκαπούρη – Πουκέτ 

Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Πτήση για το εξωτικό νησί της Ταϊλάνδης, το 

Πουκέτ. Το νησί αυτό είναι γεμάτο ιστορικά μνημεία και αποτελεί τη γενέτειρα του 

ταϊλανδέζικου πολιτισμού. Η αφθονία των φυσικών ομορφιών του Πουκέτ προσελκύει 
κάθε χρόνο ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

Ελεύθερη ημέρα. Το βράδυ απολαύστε το ποτό σας στη Bangla Road, τον δρόμο που 

είναι συγκεντρωμένα τα περισσότερα νυχτερινά κέντρα, μπαρ, κλαμπ, εστιατόρια και 
καφετέριες του νησιού. 

 

6η ημέρα: Πουκέτ (Ξενάγηση) 

Περιήγηση στο “Μαργαριτάρι του 
Νότου”, με την έντονη νυχτερινή ζωή, 

τις παραδεισένιες παραλίες και τους 

ευγενικούς κατοίκους. Η ξενάγηση 
ξεκινάει από τη περιοχή Kata Karon, η 

οποία έχει θέα προς τις εκπληκτικές 

παραλίες. Συνεχίζουμε στο καταφύγιο 
ελεφάντων, με τους οποίους θα 

κάνουμε μια βόλτα μέσα στο τροπικό 

δάσος, ακολουθώντας μια παλιά 

διαδρομή μέχρι τον λόφο Nakkerd. Εδώ 
βρίσκεται ο Big Buddha, το φημισμένο άγαλμα του Βούδα στο ψηλότερο σημείο του 

Πουκέτ. Φιλοξενεί το μοναστήρι Wat Chalong, το πιο σεβαστό μοναστήρι στο νησί. Η 

περιήγηση αλλάζει ρυθμό και κατευθυνόμαστε στο εργοστάσιο επεξεργασίας κάσιους, 
όπου θα μάθουμε για αυτό το περίφημο τοπικό προϊόν. Έπειτα θα επισκεφθούμε το Jui 

Tui Shrine, τον παλαιότερο κινεζικό ναό στο νησί. Εδώ θα μάθουμε για την επιρροή του 

κινεζικού λαού στο Πουκέτ. Η ξενάγηση ολοκληρώνεται στο Baan Chinpracha, ένα 



αρχοντικό χτισμένο σε Σινο-πορτογαλική αρχιτεκτονική. Σε αυτό πραγματοποιήθηκαν τα 

γυρίσματα πολλών γνωστών ταινιών και σειρών, όπως το Young Indiana Jones και το 

Heaven and Earth. Για το βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε τη φημισμένη 

παράσταση Fantasy of a Kingdom, με πάνω από 150 καλλιτέχνες και μια εξωτική ιστορία 
που συνδυάζει τη παράδοση με τη φαντασία. 

 

7η ημέρα: Phi Phi Islands (προαιρετικά) 

Ελεύθερη ημέρα. Προτείνουμε μια 

ολοήμερη εκδρομή στα Phi Phi Islands, 

νοτιοανατολικά του Πουκέτ. Αυτά τα δύο 
καταπράσινα νησιά με τα γαλαζοπράσινα 

νερά επιτυγχάνουν την τέλεια ισορροπία 

μεταξύ ενός τουριστικού προορισμού και 

ενός φυσικού παραδείσου. Η διαδρομή με 
το ταχύπλοο είναι σίγουρα 

ενδιαφέρουσα. Θα περάσουμε από το 

Maya Bay, όπου πραγματοποιήθηκαν τα 
γυρίσματα της ταινίας «Η Παραλία». 

Ακόμη, θα περάσουμε από τις παραλίες 

Loh  Samah και Monkey, αλλά και από το Pileh Cove και Viking Cave, περιοχές που 
κατοικούνται από χελιδόνια. Καθ΄’ολη τη διάρκεια της διαδρομής, πραγματοποιούνται 

στάσεις για να απολαύσουμε τα κρυστάλλινα νερά του Ινδικού Ωκεανού και να 

θαυμάσουμε από κοντά τα πολύχρωμα ψάρια που κολυμπάνε κοντά στην επιφάνεια. 

Δύτες από όλο τον κόσμο επιλέγουν τα Phi Phi Islands για τα ρηχά νερά που διαθέτουν, 
ιδανικά για καταδύσεις. Επιστροφή στο Πουκέτ αργά το απόγευμα.  

Αν επιθυμείτε να αφιερώσετε αυτή τη μέρα για να γνωρίσετε το Πουκέτ, τότε αξίζει να 

ξεκινήσετε από τον Λόφο των Πιθήκων. Ο λόφος, γνωστός και ως Toh Sae Hill, είναι ο 
ψηλότερος λόφος στη πόλη και φιλοξενεί περίπου 400 μακάκους. Αν και δεν συνηθίζουν 

να επιτίθενται στους επισκέπτες, καλό θα ήταν να προσέχετε τα πράγματά σας. Ακόμη 

ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα του νησιού είναι το Ποτοποιείο Ρουμιού Chalong Bay. Η 
εταιρία είναι γνωστή για τη παραγωγή λευκού ρουμιού υψηλής ποιότητας σε όλο τον 

κόσμο. Εδώ θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τον τρόπο παραγωγής του αλλά και 

μαθήματα παρασκευής κοκτέιλ με βάση το ρούμι.  Για τους λάτρεις της περιπέτειας, 

αξίζει να επισκεφθείτε το Tiger Kingdom, όπου φιλοξενούνται τίγρεις της Ινδοκίνας. Σε 
αυτό το καταφύγιο μπορείτε να πλησιάσετε και να βγάλετε φωτογραφίες με αυτό το 

θαυμάσιο είδος. Φυσικά, για το βράδυ δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το Simon 

Cabaret, μια από τις πιο γνωστές παραστάσεις στο Πουκέτ. Θυμίζει σόου από το Λας 
Βέγκας, και εντυπωσιάζει με θεαματικά σκηνικά και κοστούμια γεμάτα στρας και χρώμα. 

 

8η ημέρα: James Bond Island (προαιρετικά) 

Για σήμερα προτείνουμε την ολοήμερη 
εκδρομή στο εξωτικό James Bond 

Island, το νησί στο οποίο 

πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της 
ταινίας του Τζέιμς Μποντ “Ο Άνθρωπος 

με το Χρυσό Πιστόλι” του 1974. Η 

θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησί 
αποτελεί μέρος του Θαλάσσιου Εθνικού 

Πάρκου Ao Phang Nga, και για αυτό τον 

λόγο δεν επιτρέπεται η είσοδος σκαφών 

κοντά στο νησί. Το γραφικό σκηνικό 
προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να 

φωτογραφηθείτε εκεί που στεκόταν ο Τζέιμς Μποντ, αλλά και να θαυμάσετε το 

πανέμορφο τοπίο με τους ψηλούς βράχους και τις μικρές, σκαλισμένες σπηλιές. Πυκνή 
βλάστηση, ποικιλία θαλάσσιας ζωής και δέντρα που φυτρώνουν μέσα από τη θάλασσα, 

καθιστούν το τοπίο μοναδικό. Μια από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες είναι το 

καγιάκ, για αυτό και το γραφείο μας έχει μεριμνήσει ώστε να διαθέτουμε τον κατάλληλο 



εξοπλισμό για να γνωρίσουμε τις πανέμορφες σπηλιές που περιβάλουν τις παραλίες και 

να θαυμάσουμε το νησί μέσα από τη θάλασσα. Αξίζει να κολυμπήσετε στα γαλάζια νεά, 

παρέα με μοναδικά ψάρια. Τα νερά αυτά φιλοξενούν περόπου 16 είδη σαλαχιών και 14 

είδη γαρίδας. Ελεύθερος χρόνος στο Koh Panyee, ένα ψαροχώρι χτισμένο σε ξύλινη 
προβλήτα. Εδώ μπορείτε να σταματήσετε για το μεσημεριανό σας γεύμα ή να ψωνίσετε 

σουβενίρ. Επιστροφή αργά το απόγευμα. 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να μείνετε στο Πουκέτ, προτείνουμε να εξερευνήσετε τις 
πανέμορφες παραλίες του νησιού. Η πιο γνωστή παραλία είναι η Patong, στο τέλος της 

Bangla Road. Έχει μήκος περίπου 4 χιλιόμετρα και είναι γεμάτη μαλακή, λευκή άμμο και 

φοίνικες. Είναι κατάλληλη και για θαλάσσια σπορ, όπως σερφ και κατάδυση. Ακόμη μια 
όμορφη παραλία είναι η Kata. Λίγο μικρότερη από τη Patong, με μήκος 1,5 χιλιόμετρο, 

αλλά εξίσου όμορφη, αυτή η παραλία είναι δημοφιλής μεταξύ ντόπιων και τουριστών. 

Μάλιστα, διαθέτει πολλά μέρη για φαγητό και ποτό. Αν δεν σας ενδιαφέρουν τόσο οι 

παραλίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στα στενά της Παλιάς Πόλης του Πουκέτ. Πρόκειται 
για μια από τις πιο ιστορικές περιοχές της πόλης, με αμέτρητους Βουδιστικούς και 

Κινεζικούς ναούς και μικρά, παραδοσιακά μαγαζιά. Ακόμη διαθέτει πολλά εστιατόρια και 

καφετέριες για να ξεκουραστείτε μετα το περπάτημα. Για το τελευταίο βράδυ σας στο 
Πουκέτ, αξίζει να επισκεφθείτε μια από τις νυχτερινές αγορές της πόλης. Είναι έντονες, 

πολύχρωμες, εκπληκτικές, συναρπαστικές και μπερδεμένες και προσφέρουν σουβενίρ, 

ρούχα και τοπικές λιχουδιές για να δοκιμάσετε. 
 

9η ημέρα: Πουκέτ – Μπανγκόκ 

Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Πτήση για τη πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, τη 

“Πόλη των Αγγέλων”, τη “Βενετία της Ανατολής”, τη Μπανγκόκ. Τη διασχίζουν 
παραπόταμοι και διώρυγες, δημιουργώντας μικρά νησιά στο εσωτερικό της. Τα κανάλια 

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

είδη και, φυσικά, ταϊλανδέζικο μετάξι. Η πόλη αυτή, γεμάτη ουρανοξύστες, 
υπερπολυτελή ξενοδοχεία αλλά και παραδοσιακές γειτονιές, πανέμορφους ναούς και 

εκθαμβωτικά βασιλικά ανάκτορα, ανανεώνεται συνεχώς. Άφιξη και μεταφορά στο 

ξενοδοχείο. Ελεύθερη ημέρα. Για τη βραδινή σας έξοδο, επιλέξτε το Khao San Road ή το 
Shukhumvit, περιοχές που φημίζονται για τη νυχτερινή τους διασκέδαση.  

 

10η ημέρα: Μπανγκόκ (Ξενάγηση) 

Τη σημερινή μέρα θα γνωρίσουμε την 
πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης. Η ξενάγηση 

ξεκινάει από το Grand Palace, το ιστορικό 

βασιλικό ανάκτορο χτισμένο στις όχθες του 
ποταμού Chao Phraya. Περιλαμβάνει 

δεκάδες κτίρια, κήπους, αίθουσες, ναούς, 

ακόμη και ένα μικρό βουνό. Υπήρξε 

κατοικία της βασιλικής οικογένειας Σιάμ 
από το 1782 μέχρι το 1925. Ένας από τους 

ναούς εντός του ανακτόρου είναι ο Ναός 

του Σμαραγδένιου Βούδα, όπου φιλοξενεί 
το 45 εκατοστών άγαλμα του Gautama Buddha. Επόμενη στάση στον ναό Wat Pho, 

στον οποίο βρίσκεται και το επιχρυσωμένο άγαλμα του Ξαπλωμένου Βούδα ύψους 15 

μέτρων και μήκους 43 μέτρων. Ακόμη, στον ναό θα συναντήσουμε και πάνω από 1000 
εικόνες του Βούδα, καθώς και ένα ιερό δέντρο. Συνεχίζουμε με τον ναό Wat Traimit, 

στο εσωτερικό του οποίου φιλάσσεται ο Χρυσός Βούδας, ένα άγαλμα 5,5 τόνων. Η 

ιστορία πίσω από το άγαλμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς για να κρύψουν την 

πραγματική του αξία, κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο καλύφθηκε από γύψο. Το 1954, 
όπου έπεσε το άγαλμα και έσπασε ο γύψος, αποκαλύφθηκε η πραγματική του αξία. Η 

ξενάγηση ολοκληρώνεται σε ένα τοπικό εκθεσιακό χώρο, όπου θα έχουμε ελεύθερο 

χρόνο για ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερο απόγευμα, το οποίο μπορείτε 
να αξιοποιήσετε σε κάποιο εμπορικό κέντρο της πόλης. Η Μπανγκόκ διαθέτει πολλά 

εμπορικά κέντρα μεγάλης έκτασης, στα οποία θα συναντήσετε μεγάλη ποικιλία σε 

επώνυμες μάρκες, εστιατόρια και καφετέριες. 



11η ημέρα: Αγιουτάγια (προαιρετικά) 

Ελεύθερη ημέρα και για σήμερα 

προτείνουμε μια επίσκεψη στην 

Αγιουτάγια, μια πόλη που το μεγαλύτερο 
μέρος της καταστράφηκε από τους 

Βιρμανούς και σήμερα αποτελεί Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 
Υπήρξε πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης για 

πολλά χρόνια και είναι γνωστή ως Βασίλειο 

των Σιάμ. Είναι μια πραγματικά ξεχωριστή 
εμπειρία. Η περιήγησή μας περιλαμβάνει 

συναρπαστικούς ναούς, μοναστήρια, 

παλάτια και βουδιστικά αγαλμάτα. Ο 

έμπειρος ξεναγός θα μας συναρπάσει με τα γεγονότα, οδηγώντας μας σε ένα μαγευτικό 
ταξίδι στον χρόνο. Μέσα από τη ξενάγηση η πόλη ζωντανεύει ξανά και μας ταξιδεύει 

πριν 4 αιώνες, όπου οι βασιλιάδες της Αγιουτάγια κυβερνούσαν την πόλη. Η περιήγησή 

μας συνεχίζεται στο σύγχρονο, θερινό παλάτι που ανήκει στη σημερινή δυναστεία 
Τσάκρι. Μετά το τέλος της ξενάγησης, επιβιβαζόμαστε σε μια βάρκα για να απολαύσουμε 

μια χαλαρή βόλτα στον ποταμό Chao Phraya, θαυμάζοντας τα γραφικά τοπία γύρω μας. 

Αποβίβαση στο River City Pier και επιστροφή στη Μπανγκόκ. 
Εάν επιλέξετε να μείνετε στη πρωτεύουσα, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε μια από τις 

πλωτές αγορές, στις οποίες οι ντόπιοι ανταλλάσσουν και πωλούν διάφορα είδη. Θα 

συναντήσετε και αρκετές κρουαζιέρες για να απολαύσετε από κοντά αυτές τις αγορές. 

Επισκεφθείτε το Sea Life Bangkok Ocean World, ένα ενυδρείο κάτω από το εμπορικό 
κέντρο Siam Paragon. Πρόκειται για μια θαλάσσια Χώρα των Θαυμάτων μεγέθους 3 

ολυμπιακών πισίνων, ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία στη Νοτιοανατολική Ασία. Με 

πάνω από 30.000 πλάσματα από διάφορα βάθη και υδάτινες περιοχές σε όλο τον κόσμο, 
ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους. Για τους φυσιολάτρες, αξίζει μια επίσκεψη στη φάρμα 

κροκοδείλων Samut Prakan, περίπου 30 

χιλιόμετρα έξω από την πόλη της 
Μπανγκόκ. Αυτή η φάρμα φιλοξενεί πάνω 

από 60.000 κροκόδειλους, καθιστώντας 

την μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. 

Πέρα από αυτό το γοητευτικό ταϊλανδέζικο 
ζώο, η φάρμα φιλοξενεί και άλλα άγρια 

ζώα, όπως τίγρεις και αρκούδες. Για τη 

τελευταία σας νύχτα σε αυτή την εξωτική 
πόλη, προτείνουμε να απολαύσετε ένα 

παγωμένο ποτό σε ένα από τα πολλά 

rooftop bars με θέα τους ποταμούς. 

 
12η – 13η ημέρα: Ελεύθερη ημέρα και πτήση επιστροφής 

Τελευταία ημέρα και, καθώς η πτήση μας είναι το βράδυ, μπορείτε να την αξιοποιήσετε 

για να επισκεφθείτε ένα ή περισσότερα από τα πιο δημοφιλή μουσεία στη Μπανγκόκ. 
Αρχικά, το Εθνικό Μουσείο της Μπανγκόκ φιλοξενεί την πιο εκτεταμένη συλλογή 

ταϊλανδέζικων αντικειμένων και έργων τέχνης στη χώρα. Είναι χτισμένο στην περιοχή 

του Grand Palace και αποτελείται από πολλά κτήρια, το καθένα από τα οποία στεγάζει 
διαφορετικού τύπου έργα τέχνης. Επίσης, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MOCA) είναι 

ένα μουσείο 5 ορόφων που στεγάζει πάνω από 800 έργα τέχνης.  Διαθέτει αρκετές 

μόνιμες εκθέσεις, και μερικές εποχιακές. Τέλος, μια επίσκεψη αξίζει και το Jim 

Thompson House, αλλιώς γνωστό και ως Thai Silk King. Ο Jim Thompson ήταν 
Αμερικάνος αρχιτέκτονας που έσωσε τη βιομηχανία μεταξιού, πριν εξαφανιστεί σε μια 

ζούγκλα κατά τη δεκαετία του 1960. Άφησε πίσω του 6 συγκροτήματα παραδοσιακών 

σπιτιών στη πόλη, το ένα γεμάτο θησαυρούς που συλλέχθηκαν από την Νοτιοανατολική 
Ασία. Εδώ οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο σπίτι του θαυμάζοντας την 

εκλεκτή πορσελάνη, πίνακες ζωγραφικής, ταπετσαρίες και αγαλματίδια. Μετά το τέλος 

της περιήγησής σας, απολαύστε ένα σνακ δίπλα στη λίμνη Koi. 



Το απόγευμα αναχωρούμε για το αεροδρόμιο. Μετά από μια βόλτα στα duty free, 

εφόσον υπάρχει χρόνος, επιβιβαζόμαστε για την πτήση επιστροφής μας γεμάτοι 

όμορφες αναμνήσεις και με μια αίσθηση νοσταλγίας για αυτό το αξέχαστο ταξίδι που 

έφτασε στο τέλος του. 
 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια 
 10 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 

 Ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις όπως αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

 Δυνατότητα συμμετοχής στις προαιρετικές εκδρομές στα Phi Phi Islands και στο 
James Bond Island 

 Big Buddha και Grand Palace στη Μπανγκόκ 

 Περιήγηστη στο Garden by the Bay στη Σιγκαπούρη 

 Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο στη Σιγκαπούρη 
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο εντός της Ταϊλάνδης 

 Αγγλόφωνος αρχηγός - ξεναγός 

 Φ.Π.Α. , Ταξιδιωτικά έντυπα 
 Φόροι αεροδρομίων 

 Ταξιδιωτική ασφάλεια 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φιλοδωρήματα 

 Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 


