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LOVE YOUR HOLIDAYS 

 

 

 

HOLIDAY PLANNERS | EXOTIC TRAVEL EXPERTS | TOUR OPERATOR 

 

ΝΟΤΙΑ ΤΑΙΛΑΝΔΗ – ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΠΟΥΚΕΤ   
Πούκετ – Ρανόνγκ – Νησί Koh Phayam – Nahorn Si Thammarat – Trang  

11 μέρες / 8 νύχτες  
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των ονείρων 
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1η μέρα Αθήνα – Πούκετ   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου και η πτήση μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού στο 
Πούκετ.   
 
2η μέρα Πούκετ   
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Πούκετ. 
Καλωσήρθατε στο πιο κοσμοπολίτικο νησί 
της Ταϊλάνδης, γνωστό και ως 
“Μαργαριτάρι του Νότου”.  
Παραλίες με λευκή άμμο, γαλαζοπράσινα 
νερά, φοίνικες και τροπική βλάστηση, 
συνθέτουν ένα σκηνικό που μας 
μεταφέρει στον παράδεισο. 
Το νησί έχει αρκετές παραλίες καθώς και 
μικρά νησάκια γύρω του για κολύμπι, 
θαλάσσια σπορ, snorkeling.  
Η πιο διάσημη παραλία είναι η Patong, 
όπου και θα διανυκτερεύσουμε τις 
επόμενες 4 μέρες παραμονής μας στο νησί. Ακολουθούν οι εξίσου γνωστές αλλά πιο ήρεμες παραλίες Karon και 
Kata.  
Εγκατάσταση στα δωμάτια μας.  
Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στην κεντρικό δρόμο όπου μπορείτε να επιδοθείτε σε αγορές από τα 
υπαίθρια μαγαζιά αγοράζοντας κάθε λογής σουβενίρ, να πιείτε ένα ποτό ή να επισκεφθείτε κάποιο εμπορικό 
κατάστημα.  
Το βράδυ μία βόλτα στην Bangla Road όπου χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης…επιβάλλεται.  
Διανυκτέρευση. 

 
       3η μέρα Πούκετ – (Ολοήμερη εκδρομή στα νησιά Πι Πι) 

Μέρα ελεύθερη για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την παραλία του Πούκετ. 
Προτείνουμε μία ολοήμερη εκδρομή με καταμαράν στα νησιά Πι Πι και γεύμα. 
Το Koh Phi Phi έγινε γνωστό χάρη στην ταινία του Leonardo DiCaprio “Η Παραλία”. Αποτελούμενα από το Phi 
Phi Don και το Phi Phi Ley, αυτά τα διπλά εντυπωσιακά ασβεστολιθικά βραχώδη νησιά μπορείτε να τα 
απολαύσετε καλύτερα το πρωί πριν φτάσουν τα πλήθη των ημερήσιων ταξιδιωτών. Ξεκινώντας νωρίς, 
επιβιβαζόμαστε σε ένα ταχύπλοο για να εξερευνήσουμε αυτόν τον παγκοσμίου φήμης προορισμό. 
Επισκεπτόμαστε τη λιμνοθάλασσα Pileh που είναι μια εντυπωσιακή σμαραγδένια πράσινη λιμνοθάλασσα που 
περιβάλλεται από ψηλούς ασβεστολιθικούς βράχους – ιδιότητες που έχουν κερδίσει τη φήμη ως μια από τις 

πιο πανέμορφες φυσικές 
πισίνες στον κόσμο. Το 
Koh Phi Phi φιλοξενεί 
μερικούς από τους 
ωραιότερους 
απομονωμένους κόλπους 
για να χαλαρώσουμε, να 
κολυμπήσουμε ή να 
κάνουμε snorkelling στα 
κρυστάλλινα νερά. 
Ακολουθεί γεύμα.  
Επιστροφή το απόγευμα 
στο Πούκετ. 
Διανυκτέρευση.  
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4η μέρα Πούκετ – (Phuket Fantasea Show) 
 
Χρόνος ελεύθερος για να τον αξιοποιήσετε όπως εσείς επιθυμείτε.  
 
Για το βράδυ προτείνουμε μία επίσκεψη στο φαντασμαγορικό σόου Phuket Fantasea Show για να 
παρακολουθήσετε παραδοσιακούς χορούς, ακροβατικά, να κάνετε βόλτα με ελέφαντες, σόου με τίγρεις και 
άλλα πολλά.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5η μέρα Πούκετ – (Ολοήμερη εκδρομή στον κόλπο Phang Nga) 
Πρωινό και άλλη μία μέρα μας περιμένει να χαλαρώσουμε στην πισίνα του ξενοδοχείου ή να κολυμπήσουμε 
στην παραλία κάνοντας θαλάσσια σπορ.  
 
Για την σημερινή μας μέρα προτείνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στον κόλπο Phang Nga. 
Αναχώρηση για την προβλήτα, όπου θα επιβιβαστούμε στο καταμαράν που θα μας οδηγήσει μακριά από τα 
πλήθη, ώστε να απολαύσουμε το εκπληκτικό σκηνικό του κόλπου Phang Nga στην απομόνωση που του αξίζει. 
Επιβιβαζόμενοι σε ταχύπλοο, κάνουμε κρουαζιέρα ανάμεσα στους ασβεστολιθικούς βράχους που είναι 
διάσπαρτοι στα νερά. Επισκεπτόμαστε 
το θρυλικό νησί του Τζέιμς Μποντ που 
εμφανίστηκε στην ταινία The Man with 
The Golden Gun. Πηγαίνουμε με 
καγιάκ για να εξερευνήσουμε 
κρυμμένες σπηλιές και λιμνοθάλασσες 
και να γλιστρήσουμε μέσα σε πλωτές 
οδούς. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε 
το μοναδικό Panyee Village που είναι 
ένα εντυπωσιακό τεχνικό κατόρθωμα 
αφού ολόκληρο το χωριό είναι 
χτισμένο σε ξύλινους πασσάλους  
πάνω από τα ρηχά νερά. Χρόνος για 
κολύμπι. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.  

       Το απόγευμα επιστροφή στο Πούκετ.  
 
Διανυκτέρευση.  
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6η μέρα Πούκετ – Ρανόνγκ  
Αφήνουμε πίσω μας τη νησιωτική ζωή καθώς ταξιδεύουμε από το Πουκέτ στην ηπειρωτική χώρα. Διασχίζουμε 
τη γέφυρα Thao Thepkasattri μήκους 700 μέτρων, η οποία συνδέει το Πουκέτ με το Phang Nga και συνεχίζουμε 
για τη Ranong, μια νότια επαρχία που βρίσκεται στα σύνορα με τη Μιανμάρ. Στάση για μεσημεριανό γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο.  
Εδώ, ξεκινάμε την εξερεύνηση μας με μια επίσκεψη στο Phu Khao Ya (Grass Hill), γνωστό και ως Khao Hua Lan 
(Fald Hill). Αυτή η εκπληκτική γεωγραφική ανωμαλία καταλαμβάνει σαρωτικές πεδιάδες με γρασίδι που 
αγκαλιάζουν έναν λόφο. Τα καταπράσινα τοπία βρίσκονται σε αντίθεση με το περιβάλλον και αναφέρονται ως 
«ελβετικό λιβάδι» από τους ντόπιους. Εδώ, μπορούμε να θαυμάσουμε την κατάφυτη θέα και να κάνουμε μια 
βόλτα στα μονοπάτια της φύσης που καταλήγουν στο λόφο.  
Αργά το απόγευμα, θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 
7η μέρα Ρανόνγκ – Ολοήμερη εκδρομή στο νησί Koh Phayam - Ρανόνγκ 
Το πρωί διεγείρουμε τις αισθήσεις μας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε μια τοπική αγορά στο Ranong πριν 
κατευθυνθούμε στην προβλήτα. Από εδώ, επιβιβαζόμαστε σε μια βάρκα για το νησί Koh Phayam, το δεύτερο 
μεγαλύτερο νησί στη Θάλασσα του Ανταμάν στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Ranong που φιλοξενεί 
λόφους με δέντρα και εκτάσεις παραλιών. Πλέουμε γύρω από το νησί και αν η παλίρροια είναι σωστή, περνάμε 
λίγο χρόνο κάνοντας κολύμβηση με αναπνευστήρα στον κόλπο ανάμεσα σε κοπάδια τροπικών ψαριών και 
πολύχρωμους κοραλλιογενείς υφάλους.  
Μεσημεριανό πικνίκ στην παραλία ή σε τοπικό εστιατόριο. Στη συνέχεια σταματάμε σε μια από τις πανέμορφες 
παραλίες που είναι διάσπαρτες στο ειδυλλιακό νησί για να χαλαρώσουμε στις ακτές ή να κάνουμε μια βουτιά 
στα γαλαζοπράσινα νερά. Αργά το απόγευμα, επιβιβαζόμαστε στη βάρκα για να επιστρέψουμε στη Ranong. Θα 
επισκεφθούμε τις περίφημες ιαματικές πηγές στο πάρκο Raksawarin. Οι τρεις φυσικές πισίνες πηγής πιστεύεται 
ότι περιέχουν θεραπευτικές ιδιότητες, με τη θερμοκρασία να παραμένει περίπου στους 65οC. Στη συνέχεια 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
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8η μέρα Ρανόνγκ - Nahorn Si Thammarat 

Αφήνουμε την Ranong και κατευθυνόμαστε προς την επαρχία 
Nahorn Si Thammarat. Στην πορεία μας θα σταματήσουμε στο 
Waree Ban Phot, έναν εντυπωσιακό ναό ταϊλανδέζικου στιλ που 
βρίσκεται κοντά στην πόλη Ranong. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο 
Nahorn Si Thamarat μέσω της συνοικίας Phato, η οποία φιλοξενεί 
εκτάσεις παρθένας φύσης. Στάση για μεσημεριανό γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο.  
Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε σε ένα σκάφος όπου θα 
ξεκινήσουμε μια σύντομη περιήγηση στα αξιοθέατα  του ποταμού 
Τάπι. Η ελικοειδής πλωτή οδός είναι ο μεγαλύτερος ποταμός στη 

νότια Ταϊλάνδη, που εκτείνεται από τα βουνά Khao Luang στην επαρχία Nakhon Si Thammarat και αδειάζει στον 
Κόλπο της Ταϊλάνδης κοντά στην πόλη Surat Thani. Εκτείνεται σε 230 χλμ. Από το σκάφος, μπορούμε να 
απολαύσουμε το γαλήνιο περιβάλλον μας και να παρακολουθήσουμε την καθημερινή ζωή των ντόπιων στις 
όχθες του ποταμού.  
Άφιξη στο Nahorn Si Thammarat και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.   
Διανυκτέρευση.  

 
9η μέρα Nahorn Si Thammarat -  Trang  
Αφήνουμε το Nahorn Si Thammarat και διασχίζουμε τη μεγάλη γέφυρα Ekachai, ή Thanon Chaloem Phra Kiat, 
στο Phatthalung. Η σύνδεση μεταξύ της περιοχής Khuan Khanun στο Phatthalung και της περιοχής Ranod στη 
Songkhla προσφέρει εκπληκτική θέα στο φυσικό περιβάλλον. Απολαμβάνουμε ένα νόστιμο μεσημεριανό γεύμα 
σε τοπικό εστιατόριο πριν επισκεφτούμε τον σπηλαιώδη ναό Sumano. Οι σπηλιές είναι φωλιασμένες σε μια 
γραφική κοιλάδα και είναι γεμάτες με εντυπωσιακές συλλογές σταλαγμιτών και σταλακτιτών και διάσπαρτες 
από πολύτιμα και ιερά αγάλματα του Βούδα. Οι σπηλιές κάποτε χρησίμευαν ως τόπος διαλογισμού για τους 
πολλούς θρησκευτικούς προσκυνητές που συνέρρεαν εδώ σε περασμένες εποχές. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για 
την Τρανγκ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης νότιας παράκτιας επαρχίας. Είναι η πύλη για τον κατακερματισμό 
των νησιών που βρίσκονται έξω από την ακτή. Εδώ, κάνουμε check-in στη διανυκτέρευση μας 
 
10η – 11η μέρα Trang – Πουκέτ – Αθήνα  
Μετά από ένα πλούσιο πρωινό, έχουμε ετοιμάσει για εσάς 
μία βόλτα με τα παραδοσιακά tuk tuk, ένας συνδυασμός 
μεταξύ κανονικού τρίτροχου οχήματος και με δύο παγκάκια 
στο πίσω μέρος, για να επισκεφθούμε την τοπική αγορά.  
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.  
Συνεχίζουμε την επίσκεψή μας στην ψηλότερη χρυσή 
παγόδα της Ταϊλάνδης που βρίσκεται στον ναό Bang Tong 
στην επαρχία Krabi. Αυτό το λαμπερό χρυσό μνημείο 
βρίσκεται ανάμεσα σε ένα καταπράσινο τοπίο και αποτελεί 
έναν από τους πιο όμορφους και πολύ σεβαστούς ναούς της 
χώρας. Θα περάσουμε λίγο χρόνο για να εξερευνήσουμε την 
τοποθεσία και να απολαύσουμε το γαλήνιο περιβάλλον πριν 
καταλήξουμε στο αεροδρόμιο του Πουκέτ για την πτήση 
επιστροφής στην Ελλάδα. Άφιξη την επόμενη μέρα στην 
Αθήνα.  
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/01, 05/02, 19/02, 05/03, 24/03, 09/04 
 
Πτήσεις με Turkish Airlines  
QR 204 Αθήνα – Ντόχα   12:40 – 17:45   
QR 842 Ντόχα – Πούκετ  20:00 – 06:30  
QR 843 Πούκετ – Ντόχα  23:55 – 02:55  
QR 203 Ντόχα – Αθήνα   07:35 – 11:30  
 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ: 990€ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: 530€ 

 

Περιλαμβάνονται  

➢ Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με ενδιάμεσο σταθμό 
➢ Οκτώ (8) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*   
➢ Πέντε (5) γεύματα στο σύνολο της διαμονής  
➢ Τέσσερα (4) δείπνα στο σύνολο της διαμονής 
➢ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμια του εξωτερικού 
➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός συνοδός από την Ελλάδα 
➢ Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 
➢ Εισιτήρια εισόδου σε όλα τα μνημεία όπου είναι αναγκαία, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα  
➢ Δείπνο με παραδοσιακούς χορούς Καντόνε στο Τσιάνγκ Μάι  
➢ Δείπνο με παραδοσιακούς χορούς στην Μπανγκόκ   
➢ 24ώρες τηλεφωνική εξυπηρέτηση   
➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
➢ Ατομική ασφάλεια ταξιδιού, ιατροφαρμακευτική κάλυψη και για COVID 19 

 

Δεν περιλαμβάνονται  

➢ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων 760€  
➢ Οτιδήποτε ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
➢ Ποτά κατά τη διάρκεια γευμάτων - δείπνων 
➢ Προσωπικά έξοδα  
➢ Κόστος για PCR TEST   

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
Διαβατήρια  

Για να ταξιδέψετε θα πρέπει να έχετε διαβατήριο νέου τύπου & με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία 

του ταξιδιού σας.  

 
Ισοτιμίες  
Οι παραπάνω τιμές είναι υπολογισμένες με την τρέχουσα ισοτιμία Ευρώ/Δολαρίου και σε περίπτωση αλλαγής 
ισοτιμίας θα υπάρχει και η σχετική επιβάρυνση.   
 
Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με αντίστροφη ροή, χωρίς να παραλείψουμε κάτι από τις 
επισκέψεις, ξεναγήσεις. 
 
Οι τιμές είναι υπολογισμένες βάση συμμετοχής γκρουπ 15 ατόμων. Σε περίπτωση λιγότερων συμμετοχών η τελική 
τιμή θα διαφοροποιηθεί.  
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