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Πανόπαμα Βόπειαρ Σαφλάνδηρ 
Μπανγκόκ – Χπςζό Σπίγυνο – Σζιάνγκ Μάι – Σζιάνγκ Ράι – Πιηζανοςλόκ – 

Αγιούηαγια – Ποηαμόρ Κβάι 

 
 

Η δηαδξνκή καο από ην Βνξξά πξνο ηελ Μπαλγθόθ θξύβεη ζπνπδαία καξγαξηηάξηα, όπωο ην 
Σνπθνηάη, ηελ πξώηε πξωηεύνπζα ηεο Ταϊιάλδεο θαη ιίθλν ηνπ ηαϊιαλδέδηθνπ πνιηηηζκνύ, 
ην Πηηζαλνπιόθ, ηελ «πόιε ηωλ δύν πνηακώλ», αιιά θαη ηελ Αγηνύηαγηα, κηα άιιε παιηά 

πξωηεύνπζα ηεο Ταϊιάλδεο, ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο νπνίαο ζα ζαπκάζνπκε ππέξνρα 
δεκηνπξγήκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο θύζεο. Σηα κεγάια highlight ηνπ ηαμηδηνύ καο είλαη 

ε εμεξεύλεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ πνηακνύ Κβάη, ζηε δπηηθή Ταϊιάλδε, όπνπ όρη κόλν 
επηζθεπηόκαζηε αιιά δηαλπθηεξεύνπκε ζε εμαηξεηηθό lodge ζην πνηάκη! 

 

 
Ππόγπαμμα ημέπαρ 

 
1η ημέπα: Αθήνα – Μπανγκόκ – Σζιάνγκ Μάι 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηνλ βνξξά ηεο Σατιάλδεο θαη ην Σζάλγθ Κάη. 

 
2η ημέπα: Σζιάνγκ Μάι - Ξενάγηζη 

Άθημε ζην Σζηάλγθ Κάη, ηελ πξσηεύνπζα ηνπ Βνξξά, έλα αιεζηλό ππαίζξην κνπζείν κε 
αξραίνπο λανύο, πνπ ζα καο κεηαθέξνπλ ζε άιιεο επνρέο. Θα μελαγεζνύκε ζην ηζηνξηθό 
θέληξν ηεο πόιεο. Πεξλώληαο κε ηα πόδηα ηα παιηά ηεο ηείρε ζην ζεκείν ηεο Πύιεο Σα Πε, 

ζα βξεζνύκε ζηελ παιηά πόιε, όπνπ ζα πεξηεγεζνύκε ζηνπο δξόκνπο ηεο, βιέπνληαο 
εμσηεξηθά κεξηθνύο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο λανύο ηεο, όπσο ηνλ Wat Phra Singh, ηνλ 

Wat Chedi Luang θ.ά. Σν βξάδπ κελ παξαιείςεηε λα επηζθεθηείηε ην πεξίθεκν λπρηεξηλό 
παδάξη ζην θέληξν ηεο πόιεο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 
 



3η ημέπα: Σζιάνγκ Μάι (θάπμα ελεθάνηυν, Μπαν Σονγκ Λοςάνγκ) 
ήκεξα ην πξσί ζα επηζθεθηνύκε κία ηνπηθή θάξκα ειεθάλησλ, όπνπ ζα 

παξαθνινπζήζνπκε από θνληά ηα ζπκπαζή απηά παρύδεξκα. Ζ θάξκα απνηειεί θέληξν 
δηάζσζεο θαη απνθαηάζηαζεο γηα ειέθαληεο, θαη πξνζθέξεη έλα πεξηβάιινλ όπνπ ηα δώα 

απηά κπνξνύλ λα αλαξξώζνπλ από ηπρόλ ηξαπκαηηζκνύο θαη λα δνπλ ζε ζπλζήθεο 
ειεπζεξίαο. Θα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ηαΐζνπκε ηνπο ειέθαληεο αιιά θαη λα ηνπο δνύκε 
λα απνιακβάλνπλ ην κπάλην ηνπο ζην πνηάκη! ηε ζπλέρεηα ζα έξζνπκε ζε γεηηνληθό lodge 

γηα λα ραιαξώζνπκε θαη λα θάλνπκε ηε βόιηα καο ζην ρσξηό Ιηζνύ πξηλ επηζηξέςνπκε ζην 
Σζηάλγθ Κάη. Θα έρνπκε αξθεηό ειεύζεξν ρξόλν γηα λα πεξπαηήζνπκε ζην Σζηάλγθ Κάη ζε 

ραιαξνύο ξπζκνύο κε ηνλ αξρεγό καο θαη λα αλακεηρζνύκε κε ηε δσή ηεο πόιεο. 
Αθνινπζεί παξαδνζηαθό ηατιαλδέδηθν δείπλν Θαληόθε (Khantoke) ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
4η ημέπα: Σζιάνγκ Μάι – Βαη Νηόι οςηέπ (Λεςκόρ ναόρ Ρονγκ Κοςν) – Σζιάνγκ 

Ράι 
Θα πξαγκαηνπνηήζνπκε επίζθεςε  γηα ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο, ηνλ Βαη Ληόη νπηέπ 
(Doi Suthep). Ο λαόο απηόο θαηαζθεπάζηεθε ην 1383 ζηελ θνξπθή ηνπ όξνπο Ληόη νπηέπ 

ζε πςόκεηξν 1.100 κ. ην θέληξν ηνπ βξίζθεηαη ε ρξπζή παγόδα, πνπ πεξηέρεη ηεξά 
ιείςαλα ηνπ Βνύδα. Ο λαόο απηόο απνηειεί θέληξν πξνζθπλήκαηνο πηζηώλ από όιν ηνλ 

θόζκν. Αθνύ αλεβνύκε ηα 309 ζθαιηά ηνπ ιόθνπ, ζα απνιαύζνπκε κηα εμαηξεηηθή ζέα ηεο 
πόιεο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Σζηάλγθ Ράη, ηε 

βνξεηόηεξε επαξρία ηεο Σατιάλδεο, γλσζηή θαη σο ε πύιε πξνο ην Χξπζό Σξίγσλν ή 
«Σξίγσλν ηνπ Οπίνπ». Ζ πεξηνρή είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο ε «πύιε γηα ηε Λόηηα Θίλα». 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο καο ζα θάλνπκε κηα ζηάζε γηα λα επηζθεθηνύκε έλαλ από 

ηνπο πην δεκνθηιείο λανύο ηνπ Βνξξά, ηνλ ζύγρξνλν, ακθηιεγόκελεο αηζζεηηθήο, ιεπθό 
Λαό Wat Rong Khun, πνπ ζρεδηάζηεθε από ην δηάζεκν θαιιηηέρλε Chalermchai Kositpipat 

ην 1997. πλερίδνπκε γηα ην Σζηάλγθ Ράη. Ζ πόιε ηδξύζεθε από ην βαζηιηά Meng Rai ην 
1262 θαη ήηαλ ε πξώηε πξσηεύνπζα ηεο δπλαζηείαο ηνπ πξηλ πέζεη ζηα ρέξηα ησλ 
Βηξκαλώλ, όπνπ παξέκεηλε γηα πνιιέο εθαηνληάδεο ρξόληα. Γηαζέηεη ηνπο δηθνύο ηεο 

ραιαξνύο ξπζκνύο, ηελ ήξεκε δσή ηεο επαξρίαο θαη ην θαιό θιίκα - κε ιηγόηεξε πγξαζία 
θαη πεξηζζόηεξν θξέζθν αέξα, πνπ έξρεηαη από ηα γύξσ βνπλά. Πνιιά βνπδηζηηθά 

κνλαζηήξηα θαη λανί κε «εμσηηθή» αξρηηεθηνληθή πςώλνπλ ηνπο ρξπζνπνίθηιηνπο 
νβειίζθνπο ηνπο ζηνλ νπξαλό. Σν βξάδπ έλαο κηθξόο εκπνξηθόο δξόκνο ηεο πόιεο 
κεηαηξέπεηαη ζε ππαίζξηα αγνξά θαη δσληαλεύεη από ηνπο εθαηνληάδεο κηθξνπσιεηέο. 

Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5η ημέπα: Σζιάνγκ Ράι (Δπίζκετη ζε θςηεία ηζαγιού – Χπςζό Σπίγυνο – Βαπκάδα 
ζηον ποηαμό Μεκόνγκ) 
Πξσηλή νδηθή αλαρώξεζε γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Χξπζνύ Σξηγώλνπ, ζηα ζύλνξα ησλ ηξηώλ 

ρσξώλ, Σατιάλδεο, Βηξκαλίαο θαη Ιάνο. Θα θηάζνπκε ζην Κάε αιόλγθ όπνπ θαη ζα 
επηζθεθζνύκε ηνπηθή θπηεία ηζαγηνύ: ην ηζάη αληηθαηέζηεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 ηελ θαιιηέξγεηα νπίνπ ζηελ πεξηνρή, θάηη γηα ην νπνίν ζα κάζνπκε αξθεηά θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο καο. Φηάλνπκε ζηε ζπλέρεηα ζην ιεγόκελν Χξπζό Σξίγσλν, εδώ 
όπνπ ν πνηακόο Κεθόλγθ θαζνξίδεη ηα ζύλνξα ησλ ηξηώλ ρσξώλ. Θα επηζθεθζνύκε ην 

ηνπηθό Κνπζείνπ Οπίνπ θαη ζα απνιαύζνπκε κηα βαξθάδα ζηα λεξά ηνπ Κεθόλγθ. ηε 
ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζην Κάε άε, ηελ πεξηνρή ησλ ρεξζαίσλ ζπλόξσλ ηεο Σατιάλδεο 

κε ηε Βηξκαλία, όπνπ θαζεκεξηλά ιεηηνπξγεί κηα κεγάιε αγνξά κε θάζε ινγήο αγαζά. Θαηά 
ηελ επηζηξνθή καο ζην Σζηάλγθ Ράη ζα θάλνπκε ζηάζε ζηνλ ιεγόκελν Γαιάδην Λαό (Βαη 
Ρνλγθ νύε Σελ), έλαο κλεκεηώδεο βνπδηζηηθόο λαόο κε έληνλνπο κπιε ρξσκαηηζκνύο θαη 

πεξίηερλεο ζθαιηζηέο παξαζηάζεηο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 



6η ημέπα: Σζιάνγκ Ράι – Λαμπάνγκ - οςκοηάι 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην νπθνηάη, ηελ πξώηε πξσηεύνπζα ηεο Σατιάλδεο, ιίθλν ηνπ 

ηατιαλδέδηθνπ πνιηηηζκνύ θαη ππξήλα ηνπ πξώηνπ αλεμάξηεηνπ βαζηιείνπ ηεο ρώξαο 
(1238). Θαζνδόλ ζα θάλνπκε ζηάζε ζην Ιακπάλγθ, έλα ζεκαληηθό, πνιπζύρλαζην 

εκπνξηθό θέληξν ζηνλ βνξξά ηεο Σατιάλδεο. Ζ πόιε ηνπ Ιακπάλγθ δηαζέηεη αμηνζεκείσην 
ηζηνξηθό ελδηαθέξνλ, θαζώο ππήξμε κέξνο ηνπ Βαζηιείνπ Κνλ ηνπ Χαξηπνπληζάη, αλάκεζα 
ζηνλ 7ν θαη ηνλ 12ν αηώλα. Οη ππέξνρνη λανί ηνπ, όπσο ην Βαη Πξα Σαη Ιακπάλγθ νπάλγθ 

πνπ ζα επηζθεθζνύκε, έρνπλ θάλεη ην Ιακπάλγθ γλσζηό θαη εθηόο ζπλόξσλ. Άθημε ζην 
νπθνηάη θαη επίζθεςε ηνπ ηζηνξηθνύ πάξθνπ κε ηα εξείπηα ηεο πόιεο, ε νπνία ήηαλ 

πξσηεύνπζα ηνπ βαζηιείνπ ηνπ νπθνηάη θαηά ην 13ν θαη ην 14ν αη. Σα ηείρε ηεο 
ζρεκάηηδαλ έλα νξζνγώλην 2X1,6 ρικ., κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηνπ βαζηιηθνύ 
παιαηηνύ θαη αθόκα 26 λαώλ. Κε ην εηδηθό ηξελάθη ζα πεξηεγεζνύκε ζην ρώξν θάλνληαο 

επηιεγκέλεο ζηάζεηο θαη ζα μελαγεζνύκε ζε κηα ζεηξά κλεκείσλ. Σαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 
7η ημέπα: οςκοηάι – Πιηζανοςλόκ – Λόμποςπι - Αγιούηαγια 

Πξσηλή νδηθή αλαρώξεζε γηα ην Πηηζαλνπιόθ, γλσζηό σο «πόιε ησλ δύν πνηακώλ». Σν 
Πηηζαλνπιόθ είλαη κηα από ηηο πην όκνξθεο επαξρίεο ηνπ Βνξξά. Άθημε θαη επίζθεςε ζην 

Λαό Βαη Πξα Καραληάη ηνπ 1357, πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη ζηεγάδεη κία 
από ηηο νκνξθόηεξεο εηθόλεο ηνπ Βνύδα ζηελ Σατιάλδε. Γηαζρίδνληαο κεγάιεο εθηάζεηο κε 

θαιιηέξγεηεο ξπδηνύ δηαπηζηώλνπκε γηαηί απηή ε πεξηνρή ηεο Σατιάλδεο ζεσξείηαη ε 
κεγαιύηεξε παξαγσγόο ξπδηνύ ηεο ρώξαο, απνιακβάλνληαο παξάιιεια ηα εληππσζηαθά 
ηνπία. Φηάλνπκε ζηε ζπλέρεηα ζην Ιόπκπνπξη, ηελ «πόιε ησλ πηζήθσλ», ε παιηά ζεξηλή 

πξσηεύνπζα ηνπ Βαζηιείνπ Λαξάη. Ζ γαιιηθή επηξξνή ζηελ πόιε είλαη αθόκε θαλεξή, όπσο 
θαη ν… πιεζπζκόο ησλ πηζήθσλ πνπ πεξηδηαβαίλνπλ αθόκε θαη ζην θέληξν ηεο πόιεο! Ο 

ηειηθόο καο πξννξηζκόο γηα ζήκεξα είλαη ε Αγηνύηαγηα, παιηά πξσηεύνπζα ηεο Σατιάλδεο 
(όηαλ νλνκαδόηαλ αθόκα ηάκ) από ην 1350 έσο ην 1767. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
8η ήμεπα: Αγιούηαγια – Μπανγκ Παν Ιν – Ποηαμόρ Κβάι 

Πξσηλή επίζθεςε ζην ηζηνξηθό πάξθν ηεο πόιεο κε ηνπο λανύο ηεο πεξηόδνπ από ην 14ν 
έσο ην 18ν αη. Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο, αλαγλσξηζκέλνο από ην 1981 σο Κλεκείν 
Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, θαιύπηεη έθηαζε 289 εθηαξίσλ, κε 

εξείπηα από ηελ πόιε πνπ θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο ην 1797 από ηνπο Βηξκαλνύο. Θα 
έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνύκε ηα εξείπηα ηνπ βαζηιηθνύ παιαηηνύ θαη ηηο ηξεηο ζηνύπεο ηνπ 

Βαη Πρξα η αλπθέη, πνπ ζα καο εληππσζηάζνπλ. ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ην Κλεκείν Βαη 
Καραηράη, όπνπ ην θεθάιη ηνπ Βνύδα βξίζθεηαη ζθελσκέλν αλάκεζα ζηηο πνιπάξηζκεο 
ξίδεο ελόο δέληξνπ, θαζώο θαη ηνλ Βαη Παλάλγθ Σζνλγθ κε ην κεγαιύηεξν θαζηζηό Βνύδα. 

Κεηά ην πέξαο ηεο μελάγεζήο καο ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηνλ δηάζεκν πνηακό Θβάη. 
Θαζνδόλ ζα θάλνπκε ζηάζε ζην Κπαλγθ Παλ-Ηλ, παιαηό ζεξηλό αλάθηνξν πνπ απνηειεί κηα 

ζπνπδαία ζπιινγή από θηίξηα πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ (θαη ελαξκνλίδνπλ) ηηο αξρηηεθηνληθέο 
επηξξνέο Σατιάλδεο, Θίλαο αιιά θαη Δπξώπεο! πλερίδνπκε γηα ηελ δπηηθόηεξε επαξρία ηεο 
Σατιάλδεο, ην Θαληζαλακπνύξη. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ζεκαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ ΠΠ θαη 

ην κέησπν ηεο Ηλδνθίλαο αμηνπνηήζεθε ιόγσ ηνπ πεξάζκαηνο από ηελ Σατιάλδε ζηε 
Βηξκαλία. Δδώ δεκηνπξγήζεθε ν δηαβόεηνο «ηδεξόδξνκνο ηνπ Θαλάηνπ» από αηρκαιώηνπο 

πνιέκνπ (πκκάρνπο θαη Αζηάηεο), πνπ απαζαλαηίζηεθε ζηελ πεξίθεκε ηαηλία «Ζ Γέθπξα 
ηνπ Πνηακνύ Θβάη». ήκεξα ινηπόλ ζα δηαλπθηεξεύζνπκε κάιηζηα κέζα ζην πνηάκη, ζε 
εμαηξεηηθό lodge ζηνλ πνηακό Θβάη, απνιακβάλνληαο κία δηαθνξεηηθή, ελαιιαθηηθή 

εκπεηξία πέξα από ηα ζπλεζηζκέλα!  Σαθηνπνίεζε ζην lodge θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

 



9η ημέπα: Ποηαμόρ Κβάι - Μπανγκόκ 
Κεηά ην πξσηλό καο ζα δνύκε ην Κνπζείν Hellfire Pass, πνπ απνηειεί θόξν ηηκήο ζηνπο 

Απζηξαινύο θαη πκκάρνπο αηρκαιώηνπο πνπ εμαλαγθάζηεθαλ από ηνπο Ηάπσλεο ζε 
απάλζξσπε δνπιεηά ζηξώλνληαο ηα 415 ρικ. ηνπ ζηδεξόδξνκνπ, θαη ζα πεξπαηήζνπκε 

θπζηθά ζηελ ίδηα ηε γέθπξα ηνπ πνηακνύ Θβάη. ηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα ηελ 
πξσηεύνπζα Κπαλγθόθ. Θνζκνπνιίηηθε κεγαινύπνιε, ραώδεο θαη εμσηηθή, ε πόιε είλαη 
ρηηζκέλε ζηνλ πνηακό Σζάν Πξάγηα ή Κάε Λακ (Κελάκ) θαη νλνκάδεηαη «Βελεηία ηεο 

Αλαηνιήο» από ηηο πνιπάξηζκεο δηώξπγεο θαη θαλάιηα (θινλγθ), πνπ ηε δηαηέκλνπλ. Άθημε 
θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Θα έρνπκε ρξόλν ζηε ζπλέρεηα γηα κηα πξώηε 

γλσξηκία κε ηελ πόιε, καδί κε ηνλ αξρεγό καο Γηαλπθηέξεπζε. 
 
10η ημέπα: Μπανγκόκ – Ξενάγηζη 

Ζ μελάγεζε ηεο πόιεο μεθηλάεη ζήκεξα ην πξσί κε βαξθάδα θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ κε ηα 
ακέηξεηα θαλάιηα. Θα θηάζνπκε ζην Θόλκπνπξη, ηελ 3ε θαηά ζεηξά πξσηεύνπζα ηεο 

Σατιάλδεο (1767-1782), όπνπ ζα επηζθεθηνύκε ηνλ παιηόηεξν λαό ηεο πόιεο, ην Λαό ηεο 
Απγήο, πνπ είλαη θαιπκκέλνο κε θνκκάηηα θηλέδηθεο πνξζειάλεο θαη δεζπόδεη ζεακαηηθά 
ζην πνηάκη. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ην Βαζηιηθό Παιάηη ηεο Κπαλγθόθ, πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο ην 8ν Θαύκα ηνπ Θόζκνπ. Χηίζηεθε ην 1783 θαη θαιύπηεη κηα έθηαζε 
218.400 ηεηξ. ρικ. Πεξηθπθισκέλα από έλα ςειό ιεπθό ηείρνο κήθνπο 1.900 κ., κηα 

ζπζηάδα 100 δηαθνξεηηθώλ, πνιπηειώλ θαη κε ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή θηίξηα, 
εθπξνζσπνύλ 200 ρξόληα ηζηνξίαο θαη αξρηηεθηνληθνύ πεηξακαηηζκνύ. Λανί κε πνιύρξσκεο 

πνξζειάληλεο δηαθνζκήζεηο, ζηνύπεο, πύξγνη, επηβιεηηθέο ζεόηεηεο, επίρξπζνη δξάθνη, 
κπζνινγηθέο κνξθέο θαη εθπιεθηηθέο ηνηρνγξαθίεο ζπλζέηνπλ έλα ζρεδόλ εμσπξαγκαηηθό 
ζθεληθό. Οιόθιεξν ην Ρακαγηάλα (Ramakien), ην έπνο πνπ γξάθηεθε ζηελ Ηλδία πξηλ από 

2.000 ρξόληα θαη έγηλε παξακύζη από ηελ Θαηκαληνύ έσο ην Κπαιί, ρνξόο ζηε Καιαηζία θαη 
θνπθινζέαηξν ζηελ Ηλδνλεζία, είλαη ζαπκάζηα δσγξαθηζκέλν ζην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ 

πεξηζηπιίνπ. Δδώ βξίζθεηαη θαη ν Λαόο ηνπ καξαγδέληνπ Βνύδα κε ην πεξίθεκν άγαικα 
ηνπ Βνύδα από λεθξίηε (όρη ζκαξάγδη) πάλσ ζε ρξπζό ζξόλν, ζηνιηζκέλν κε πνιύηηκα 
πεηξάδηα, πνπ θπιάζζεηαη ζε κηα γπάιηλε πξνζήθε. Δίλαη ε πην ηεξή κνξθή ηεο Σατιάλδεο, 

πξνζηάηεο ηεο ρώξαο. πλερίδνπκε γηα ην Λαό Βαη Πν, όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 
δνύκε έλα από ηα πην εληππσζηαθά αγάικαηα ηνπ Βνύδα ζε θεθιηκέλε ζηάζε. Ο λαόο απηόο 

απνηειεί επίζεο ηελ παιαηόηεξε θαη πην έγθξηηε ζρνιή ηατιαλδέδηθνπ καζάδ ζηε ρώξα. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

11η ημέπα: Μπανγκόκ 
Ζκέξα ειεύζεξε γηα λα απνιαύζεηε ηελ θνζκηθή κεγαινύπνιε, πνπ πξνζθέξεη άπεηξεο 

επηινγέο γηα βόιηεο, αγνξέο θαη επηζθέςεηο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
12η ημέπα: Μπανγκόκ – Πηήζη επιζηποθήρ 

Έγθαηξε κεηάβαζε ζην αεξνδξόκην ηεο πόιεο θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε επηζηξνθήο καο. 
Άθημε απζεκεξόλ. 

 
Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο  
 

Ανασώπηζη Σιμή ζε δίκλινο Γιαθοπά μονοκλίνος 

24/07, 04, 14, 25/08, 

23/09, 25/10 
1.099 € + 400 € 

 
 

 



Πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό. 
 Γηακνλή ζηα μελνδνρεία Aetas 5* (Κπαλγθόθ), Amora Hotel 4* (Σζηαλγθ Κάη), 

Wiang Inn 5* (Σζηάλγθ Ράη), Le Charme Hotel Historical Park Resort (νπθνηάη), 
Krungsri River Hotel 4* (Αγηνπηαγηα) 

 Ζκηδηαηξνθή, εθηόο από ηελ Κπαλγθόθ πνπ είλαη κε πξσηλό. 

 ηελ εκηδηαηξνθή πεξηιακβάλεηαη έλα παξαδνζηαθό ηατιαλδέδηθν δείπλν Θαληόθε. 
 Κεηαθνξέο, μελαγήζεηο, επηζθέςεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα. 

 Σνπηθνί μελαγνί. 
 Έιιελαο αξρεγόο - ζπλνδόο. 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο. 

 Γσξεάλ ηαμηδησηηθόο νδεγόο-βηβιίν ζηα ειιεληθά. 
 

 
Γεν πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά & επηπιένλ 
παθέην αζθάιεηαο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. Δπηπιένλ 

παθέην αζθάιεηαο (Αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο επαλαπαηξηζκνύ 
ιόγσ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο ηαμηδηνύ ιόγσ 

αηπρήκαηνο, δαπάλεο γηα έμνδα επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα 
επείγνπζα επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, απώιεηα ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έμηξα 
θαιύςεσλ όπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, αζθάιεηα 

πξνθαηαβνιήο θ.α.). Εεηήζηε πιεξνθνξίεο από ην ηκήκα θξαηήζεσλ γηα ηελ αθξηβή 
πεξηγξαθή ησλ θαιύςεσλ, ην ύςνο γηα ηελ θάζε κηα θάιπςε, θαη ηνπο όξνπο ησλ 

θαιύςεσλ γηα απνθπγή παξεμεγήζεσλ: 790 € 
 
 

ημειώζειρ:  
 

 Σν δηαβαηήξηό ζαο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ. 
 πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

πκκεηνρήο. 

 
 

Πηήζειρ: 
 
Γηα ηηο αλαρσξήζεηο 24/07, 04, 14, 25/08: 

  

Πηήζη Ημεπομηνία Γιαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

QR204 
1ε εκέξα 

ΑΘΖΛΑ – ΛΣΟΧΑ 13:30 17:50 

QR830 ΛΣΟΧΑ – ΚΠΑΛΓΘΟΘ 20:10 06:55+1 

QR827 
12ε εκέξα 

ΚΠΑΛΓΘΟΘ – ΛΣΟΧΑ 09:20 12:10 

QR207 ΛΣΟΧΑ - ΑΘΖΛΑ 13:40 18:25 

 

 
 



 

Πηήζη Ημεπομηνία Γιαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

QR204 23/09/22 ΑΘΖΛΑ – ΛΣΟΧΑ 13:45 18:10 

QR830 23/09/22 ΛΣΟΧΑ – ΚΠΑΛΓΘΟΘ 20:15 07:05+1 

QR837 04/10/22 ΚΠΑΛΓΘΟΘ – ΛΣΟΧΑ 02:30 05:45 

QR203 04/10/22 ΛΣΟΧΑ - ΑΘΖΛΑ 07:35 12:15 

 

Πηήζη Ημεπομηνία Γιαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

QR204 25/10/22 ΑΘΖΛΑ – ΛΣΟΧΑ 13:45 18:10 

QR830 25/10/22 ΛΣΟΧΑ – ΚΠΑΛΓΘΟΘ 19:25 06:15+1 

QR839 06/11/22 ΚΠΑΛΓΘΟΘ – ΛΣΟΧΑ 02:10 05:35 

QR203 06/11/22 ΛΣΟΧΑ - ΑΘΖΛΑ 07:35 11:30 

 


