
 

 
Γιάπκεια: 15 εκέξεο 

Ανασωπήζειρ: 02, 09, 23/08 
 

Ποςκέη – Μπανγκοκ - Σιγκαπούπη 
«Κόζκεκα ηεο Αζίαο» 

 

Έλα ηαμίδη πνπ ζπλδπάδεη ην πνιηηηζηηθό ελδηαθέξνλ κε ηελ ςπραγσγία θαη ηελ μεθνύξαζε. 

Κάληε ηηο αγνξέο ζαο ζηελ «Πόιε ηνπ Ληνληαξηνύ», ηε Σηγθαπνύξε, κία πόιε-θξάηνο 

άςνγα νξγαλσκέλε, πεξηεγεζείηε ζε κνλαδηθνύο βνπδηζηηθνύο λανύο, ρξπζά παιάηηα θαη 

παιηέο πισηέο αγνξέο ζηελ Μπαλγθόθ θαη απνιαύζηε ηα ηηξθνπάδ λεξά, ηηο θαηάιεπθεο 
ακκώδεηο παξαιίεο, θαηαδύζεηο θαη πνιιέο αθόκα εθδξνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζην 

Πνύθεη. 

 

 

Ππόγπαμμα ημέπαρ 

 
1η – 2η ημέπα: Αθήνα – Σιγκαπούπη - Ποςκέη 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηε Πνύθεη κέζσ ηγθαπνύξεο. Άθημε ηελ 2ε 

εκέξα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν. Σν Πνύθεη θσιηάδεη ζηα γαιήληα λεξά 

ηεο ζάιαζζαο ηνπ Άληακαλ, ζηηο αθηέο ηηο Σατιάλδεο πνπ βιέπνπλ ζηνλ Ηλδηθό Ωθεαλό. Με 

ηηο ιεπθέο παξαιίεο, ηα ππεξκνληέξλα αιιά ζπλάκα θαη γξαθηθά μελνδνρεία, όξακα 
ηξνπηθνύ παξαδείζνπ, ππόζρεηαη πνιιά. Ζ Παηόλγθ, ε πην δηάζεκε παξαιία ηνπ λεζηνύ έρεη 

έληνλε λπρηεξηλή δσή θαη είλαη ην βαζίιεην ηνπ παδαξηνύ. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

3η – 6η  ημέπα: Ποςκέη 

Ζκέξεο ειεύζεξεο ζην Πνύθεη γηα ραιάξσζε ζηηο παλέκνξθεο παξαιίεο ηνπ. Σν Πνύθεη 
είλαη έλαο ηδαληθόο ηόπνο γηα μεθνύξαζε θαη επράξηζηεο δηαθνπέο. ηηο ειεύζεξεο εκέξεο 

ζαο κπνξείηε λα απνιαύζεηε ηηο παξαιίεο ηνπ ή λα ζπκκεηάζρεηε ζε θάπνηα πξναηξεηηθή 

εθδξνκή, όπσο ζηα παξαδεηζέληα λεζάθηα Πη Πη, ζηνλ ππέξνρν Θόιπν Παλγθ Να κε ην 

γλσζηό λεζάθη ηνπ Σδέηκο Μπνλη θιπ. Οη επηινγέο ζαο είλαη πξαγκαηηθά πνιιέο. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 



7η ημέπα: Ποςκέη - Μπανγκοκ 

Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηε Μπαλγθόθ. Άθημε, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε 

ζην μελνδνρείν. Θνζκνπνιίηηθε κεγαινύπνιε, ραώδεο θαη εμσηηθή, ε πόιε είλαη ρηηζκέλε 
ζηνλ πνηακό Σζάν Πξάγηα ή Μάε Νακ (Μελάκ) θαη νλνκάδεηαη «Βελεηία ηεο Αλαηνιήο» από 

ηηο πνιπάξηζκεο δηώξπγεο θαη θαλάιηα (θινλγθ), πνπ ηε δηαηέκλνπλ. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

8η ημέπα: Μπανγκοκ – Ξενάγηζη πόληρ – Βαζιλικό Παλάηι 

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 Ναό ηεο 

Απγήο, πνπ είλαη θαιπκκέλνο κε θνκκάηηα θηλέδηθεο πνξζειάλεο θαη δεζπόδεη ζεακαηηθά 

ζην πνηάκη. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ην Βαζηιηθό Παιάηη ηεο Μπαλγθόθ, 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. Νανί 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 Μπαιί, ρνξόο ζηε Μαιαηζία θαη 

θνπθινζέαηξν ζηελ Ηλδνλεζία, είλαη ζαπκάζηα δσγξαθηζκέλν ζην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ 

πεξηζηπιίνπ. Δδώ βξίζθεηαη θαη ν Ναόο 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 Ναό 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. 

 

9η – 10η ημέπα: Μπανγκόκ 
Ζκέξεο ειεύζεξεο γηα λα απνιαύζεηε ηελ θνζκηθή κεγαινύπνιε, πνπ πξνζθέξεη άπεηξεο 

επηινγέο γηα βόιηεο, αγνξέο θαη επηζθέςεηο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

11η ημέπα: Μπανγκόκ - Σιγκαπούπη 

Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηγθαπνύξε. Άθημε, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε 
ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

12η ημέπα: Σιγκαπούπη – Ξενάγηζη πόληρ 

Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα πεξάζνπκε από ηελ 

ζπλνηθία ησλ Μαιαηζίσλ κε ην ρξπζό ηέκελνο, ζα επηζθεθζνύκε ηνλ βνηαληθό θήπν κε ηηο 
νξρηδέεο, πνπ ζα ζαο αθήζνπλ άθσλνπο κε ηελ νκνξθηά θαη ηελ πνηθηιία ηνπο, ζα κπνύκε 

ζηε ζπλνηθία ησλ Ηλδώλ κε ηε κεζπζηηθή κπξσδηά ησλ κπαραξηθώλ θαη έπεηηα ζηε ζπλνηθία 

ησλ Θηλέδσλ, ελώ από ηνλ ιόθν Φακπέξ ζα ζαπκάζνπκε ηε ζέα ηεο πόιεο θαη ηνπ ιηκαληνύ 

ηεο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
13η ημέπα: Σιγκαπούπη 

Ζκέξα ειεύζεξε γηα κηα βόιηα ζηελ ππεξζύγρξνλε πόιε ή γηα ηα ςώληα ζαο ζηα εκπνξηθά 

θέληξα ή αθόκε θαη γηα κηα πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην λεζάθη εληόδα. Οη επηινγέο ζαο 

πνιιέο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

14η - 15η ημέπα: Σιγκαπούπη – πηήζη επιζηποθήρ 



Πξσηλό ειεύζεξν. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ην βξάδπ θαη πηήζε  γηα ηελ Αζήλα. Άθημε 

ηελ επόκελε εκέξα. 

 
Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο  

 

Ανασώπηζη Τιμή ζε δίκλινο Γιαθοπά μονοκλίνος 

02, 09, 23/08 1.190 € + 500 € 

 

 

 
Πεπιλαμβάνονηαι: 

 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο  

 Γηακνλή γηα 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζηε Μπαλγθόθ ζην μελνδνρείν AETAS 5*  

 Γηακνλή γηα 5 δηαλπθηεξεύζεηο ζην Πνύθεη ζε μελνδνρείν επηινγήο ζαο  

 Γηακνλή γηα 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζηε ηγθαπνύξε ζην μελνδνρείν PARK CLARKE QUAY 
4*  

 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά  

 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα κε 

ειιελόθσλν ηνπηθό ζηε Μπαλγθόθ θαη αγγιόθσλν μελαγό ζηε ηγθαπνύξε  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 Γσξεάλ ηαμηδησηηθόο νδεγόο-βηβιίν ζηα ειιεληθά  

  

Γεν πεπιλαμβάνονηαι: 

 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ  απνζθεπή 20 θηιώλ & 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: 500€  

 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  

 Γεύκαηα θαη πνηά  ζηε δηάξθεηα ησλ πηήζεσλ 

 
Σημειώζειρ:  

 

 Γελ ππάξρνπλ ηξίθιηλα δσκάηηα γηα 3 ελήιηθεο ζηε ηγθαπνύξε . Σα δίθιηλν δσκάηηα 

κε επηπιένλ θξεβάηη ζην Πνύθεη θαη Μπαλγθόθ  είλαη θαηόπηλ δήηεζεο θαη ν ρώξνο 

ζην δσκάηην είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλνο κε ηελ πξνζζήθε θξεβαηηνύ.  
 Ζ αεξνπνξηθή εηαηξία δελ δηαζέηεη παηδηθέο ηηκέο θαη ε ρξέσζε παηδηνύ είλαη όπσο 

ηνπ ελήιηθα.  

 Γελ εθδίδεηε  αηνκηθό εηζηηήξην αιιά ιίζηα επηβαηώλ κε όια ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ 

ζπληαμηδησηώλ ζαο ζηελ εθδξνκή.  

 ηα μελνδνρεία ην check-in είλαη ζηηο 15.00 θαη ην check-out ζηηο 12.00 αλεμάξηεηα 
από ηηο ώξεο άθημεο θαη αλαρώξεζεο ιόγσ ησλ πηήζεσλ 

 



Πηήζειρ: 

 

Πηήζη Ημεπομηνία Γιαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

TR 723 1ε εκέξα Αζήλα – ηγθαπνύξε 16:10 09:00+1 

TR 656 2ε εκέξα ηγθαπνύξε – Πνπθέη 10:45 11:30 

TR 611 11ε εκέξα Μπαλγθόθ – ηγθαπνύξε 17:35 21:00 

TR 722 15ε εκέξα  ηγθαπνύξε – Αζήλα  00:30 07:00 

 


