
XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

ΠΟΥΚΕΤ & ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

 

12 ημέρες 

Αρχική ΤΕΛΙΚΗ Τιμή από 1.590 € ανά άτομο 
 

Ακαταμάχητος συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, θεματικών πάρκων, εντυπωσιακών ναών, φιλικού κόσμου και 

κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας. Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό για να γνωρίσετε τα υπέροχα νερά και το 

αρχιπέλαγος της δυτικής ακτής της Ταϋλάνδης και την πολιτιστικά πλούσια Σιγκαπούρη, όπου θα αλλάξετε και τη 

χρονιά! 

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΑΡΑΛΙΑ, ΑΓΟΡΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

  

Θετικά σημεία του ταξιδιού 

 

� Μία από τις συναρπαστικότερες χώρες στον κόσμο, προσφέροντας τέλεια μίξη μεταξύ πολιτισμού, 

αρχαιολογικών θησαυρών και υπέροχων εξωτικών παραλιών  

� Ιδανικά δρομολόγια για να αξιοποιήσετε όλες τις ημέρες της εκδρομής 

� Υπέροχα παραθαλάσσια θέρετρα σε κεντρική παραλία του Πούκετ  

� Κρουαζιέρα στα διάσημα νησιά Πι Πι 

� Πλήρης ξενάγηση της Σιγκαπούρης με γνωριμία όλων των σημαντικών αξιοθέατων της πόλης 

� Εκδρομή στη Σεντόσα με είσοδο στο θεματικό πάρκο των Universal studios και το διάσημο ενυδρείο της 

πόλης 

� Ιδανικές καιρικές συνθήκες  

 

Γιατί να επιλέξω τον προορισμό 

� Εξωτικός παράδεισος 

� Εντυπωσιακοί ναοί 

� Ταϊλανδέζικο μασάζ & τοπική κουζίνα 

� Δραστηριότητες φύσης και θάλασσας 

� Ήθη και έθιμα 

 

Καιρικές συνθήκες  

 

Η Ταϋλάνδη χαρακτηρίζεται από τροπικό κλίμα. Η χώρα έχει δύο καιρικές περιόδους - τη υγρή περίοδο (μεταξύ 

Μαΐου και Οκτωβρίου) και την ξηρή περίοδο (μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου) - και δεν παρατηρούνται ακρότητες 

σε θερμοκρασίες μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα.  

 

Κάθε περίοδος είναι καλή για να επισκεφθείτε τη Σιγκαπούρη. Η πόλη, που βρίσκεται κοντά στον Ισημερινό, είναι 

συνεχώς ζεστή (η θερμοκρασία δεν πέφτει ποτέ κάτω των 20°C) και υγρή και δίνει σχετικά σταθερές ετήσιες 

βροχοπτώσεις. Οι πιο υγροί μήνες θεωρούνται Νοέμβριος με Ιανουάριο, όταν η θερμοκρασία είναι κατά δύο 

βαθμούς χαμηλότερη, ενώ οι πιο ξηροί θεωρούνται Μάιος με Ιούλιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 

μεγάλη διαφορά μεταξύ των περιόδων. 

 

Πακέτο: ΠΟΥΚΕΤ & ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  

Διάρκεια: 12 ημέρες και 09 διανυκτερεύσεις  

Αναχώρηση: 25 Δεκεμβρίου 2018  

Επιστροφή: 05 Ιανουαρίου 2018  

Αεροπορική εταιρεία: Scoot 

 

 

 

 



Τιμές και Παροχές 

 

Mε INSIDER στη Σιγκαπούρη & κρουαζιέρα στα νησιά Πι Πι  

 

 

Κατηγορία 

Ξενοδοχείο Πούκετ 

Παραλία Πατόνγκ ή 

Πάνουα 

Ξενοδοχείο 

Σιγκαπούρης 

Τιμή ανά 

άτομο 

σε δίκλινο 

Special Price 

Τιμή ανά άτομο 

σε δίκλινο 

Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

5 νύχτες 4 νύχτες   

Comfort The Marina Phuket Hotel 

4* 

Boss Hotel 4* 1.590 € 1.670 € 390 € 

Superior Crown Plaza Panwa Beach 

5* 

Boss Hotel 4* 1.790 € 1.880 € 570 € 

Deluxe The Nature Hotel 5* Boss Hotel 4* 1.860 € 1.950 € 640 € 

 

- Special Price: Ισχύει για κράτηση έως τις 15 Νοεμβρίου 2018 και για περιορισμένο αριθμό  

- Για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη και λοιπά αεροδρόμια, επιβάρυνση + 160 € ανά άτομο (με βάση 

διαθεσιμότητας) 

- Δυνατότητα αναβάθμισης του ξενοδοχείου στη Σιγκαπούρη, στο One Farrer Hotel & Spa 5* με επιβάρυνση 

+ 140 € 

 

Αεροπορικό εισιτήριο 

 

Αριθμός πτήσης Ημερομηνία Δρομολόγιο Ώρες πτήσεων 

TR 713 25 Δεκεμβρίου  Αθήνα - Σιγκαπούρη     1145 - 0430+1 

TR 658 26 Δεκεμβρίου  Σιγκαπούρη - Πούκετ  0910 - 1000 

TR 659 31 Δεκεμβρίου  Πούκετ - Σιγκαπούρη 1045 - 1335 

TR 712 05 Ιανουαρίου Σιγκαπούρη - Αθήνα 0300 - 0920 

 

Η τιμή περιλαμβάνει 

� Αεροπορικό εισιτήριο με απευθείας πτήσεις με τη Scoot/ Tiger Air (θυγατρική της Singapore Airlines) από 

και προς Αθήνα 

� Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων 

� Μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή κατ’ άτομο 

� Ιδιωτικές μεταφορές από το αεροδρόμιο του Πούκετ και της Σιγκαπούρης στο ξενοδοχείο επιλογής μετ’ 

επιστροφής 

� Συνολικά πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο Πούκετ σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 

� Συνολικά τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 

� Πρωινό καθημερινά 

� Ολοήμερη εκδρομή – κρουαζιέρα στα νησιά Πι Πι με γεύμα 

� Εκδρομές και περιηγήσεις στη Σιγκαπούρη με βάση το πρόγραμμα 

� Είσοδο στο Βοτανικό κήπο και το Εθνικό κήπο με τις ορχιδέες 

� Είσοδο στα Universal Studios της Σιγκαπούρης 

� Είσοδο στο μεγάλο ενυδρείο 

� Ελληνόφωνο συνοδό του γραφείου μας στη Σιγκαπούρη  

� 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

� ΦΠΑ 

 

Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει 

o Έξοδα προσωπικής φύσεως 

o Προαιρετικές εκδρομές 

o Ποτά και φαγητά κατά τη διάρκεια των πτήσεων 

 

 



 

Χρήσιμες πληροφορίες 

• Αναχώρηση εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 12 ατόμων  

• Επιβάρυνση για συμμετοχή 10-11 ατόμων με συνοδό: + 50 € ανά επιβάτη  

• Επιβάρυνση για συμμετοχή 8-9 ατόμων με συνοδό: + 80 € ανά επιβάτη  

 

Πληρωμές – Κρατήσεις 

Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή – 400 € ανά άτομο  

Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 20 ημέρες πριν την αναχώρησή  

 

Καθημερινό πρόγραμμα  

 

1
η
 μέρα – Πτήση από την Ελλάδα για το Πούκετ μέσω Σιγκαπούρης  

Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα. Στις 11.45 αναχωρούμε με απευθείας πτήση για τη 

Σιγκαπούρη. Διανυκτέρευση εν πτήση.   

 

2
η
 μέρα – Πούκετ  

Άφιξη στο Πούκετ στις 10.00 το πρωί. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις και την παραλαβή των αποσκευών μας, 

συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις 

αρχικές βασικές πληροφορίες για την περιοχή και τις καθημερινές δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και 

χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή μπάνιο στον Ινδικό ωκεανό. Διανυκτέρευση.  

 

3
η
 μέρα – Ολοήμερη κρουαζιέρα στα νησιά Πι Πι  

Σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα περίφημα νησιά Πι Πι και τη Maya Bay, όπου γυρίστηκε η διάσημη ταινία 

“The Beach” με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ταϋλάνδης. Ανακαλύψτε τις 

σπηλιές Viking και θαυμάστε τα σμαραγδένια κρυστάλλινα νερά και τους ασβεστολιθικούς βράχους.  Θαυμάστε τον 

υποθαλάσσιο πλούτο του νησιού Bamboo με τα τροπικά ψάρια και τα πολύχρωμα κοράλλια. Ακόμη μία στάση της 

σημερινής μας κρουαζιέρας είναι το νησί των μαϊμούδων (Monkey Beach), όπου εκατό μαϊμούδες κατεβαίνουν 

στην παραλία για να παίξουν μαζί σας για ανταλλαγή με φαγητό.   

Διάρκεια: 9 ώρες  

Περιλαμβάνεται γεύμα, ποτά και εξοπλισμός 

Δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στο πάρκο (περίπου 10 € ανά άτομο, πληρωτέα τοπικά) 

Τι να πάρετε μαζί σας: Αντηλιακό, εντομοαπωθητικό, φωτογραφική κάμερα 

 

4
η
 – 6

η
 μέρα – Πούκετ (Ελεύθερες ημέρες) 

Ελεύθερες μέρες για χαλαρώσετε στην παραλία, να παζαρέψετε στις υπέροχες τοπικές υπαίθριες αγορές ή να 

χαλαρώσετε κάνοντας παραδοσιακό Ταϊλανδέζικο μασάζ. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε μερικές από τις 

προτεινόμενες εκδρομές και τοπικές δραστηριότητες, όπως το επίσκεψη σε πάρκο ελεφάντων για Elephant trekking, 

ημερήσια κρουαζιέρα στα νησιά Similan για καταδύσεις, ημερήσιο σαφάρι στο εθνικό πάρκο Khao Lak με γεύμα για 

να γνωρίσετε την πλούσια πανίδα και χλωρίδα της χώρας. Σας συνιστούμε επίσης να κάνετε την ολοήμερη εκδρομή 

στον κόλπο Πανγκ Νγκα και το νησί James Bond, μία από τις συναρπαστικότερες περιοχές της Ταϋλάνδης. Η 

περιοχή χαρακτηρίζεται από πολυάριθμους ασβεστολιθικούς βράχους, οι οποία αναδύονται μέσα από την 

θάλασσα, με ποιο διάσημο αυτόν του νησιού James Bond, γνωστό από την ομώνυμη ταινία του 1974. Εκεί θα 

έχουμε χρόνο να χαλαρώσουμε στην παραλία και να καταδυθούμε στα υπέροχα νερά με τα πολύχρωμα εξωτικά 

ψάρια. Ακόμη θα απολαύσουμε μοναδική διαδρομή με καγιάκ μέσα από τα σπήλαια και τα μακρόβια φυτά του 

νησιού Πανάκ.  

 

7
η
 μέρα – Πούκετ – Σιγκαπούρη (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ) 

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Πούκετ, για να πάρουμε την πρωινή πτήση για τη Σιγκαπούρη. Άφιξη 

στο πρώην τροπικό ψαροχώρι, το οποίο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ασίας αποτελώντας 

σήμερα έναν τεχνολογικό παράδεισο, μία πόλη λαμπερή και κοσμοπολίτικη. Σύγχρονα εμπορικά κέντρα, μοντέρνοι 

γυάλινοι πύργοι, πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και οι επιβλητικοί ναοί, πανέμορφα αποικιακά αναπαλαιωμένα 

μέγαρα κι ένας άρτιος πολεοδομικός σχεδιασμός. Η Σιγκαπούρη αποτελεί την πολιτισμική πύλη ανάμεσα στην 

Ανατολή και στη Δύση. Η σύγχρονη ασιατική Βαβέλ, όπως μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τη Σιγκαπούρη, 

εναλλάσσει πολλές διαφορετικές εικόνες και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη της. Μετά τις διατυπώσεις και την 



παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο 

ξενοδοχείο, θα λάβετε τις βασικές πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές δραστηριότητες. Τακτοποίηση στα 

δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για πρώτη γνωριμία της πόλης, πριν ετοιμαστούμε για την αλλαγή της χρονιάς. Θα 

σας προτείνουμε τις καλύτερες επιλογές με τη βοήθεια του έμπειρου συνοδού μας και του ταξιδιωτικού μας 

σύμβουλου.  

 

8
η
 μέρα – Σιγκαπούρη (Ξενάγηση της πόλης & Βοτανικός Κήπος) 

Μετά το γεύμα μας, ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης, όπου θα γνωρίσετε το αποικιακό και φυλετικό της 

κέντρο, βλέποντας το παλιό Κοινοβούλιο, το Victoria Memorial Hall και το Singapore Cricket Club. Θα κάνουμε 

στάση στο σύμβολο της πόλης, το Merlion (Λιοντορόψαρο) και τον κόλπο της Μαρίνα. Συνεχίζουμε για την ιστορική 

συνοικία της Chinatown, με την πλούσια πολιτιστική ιστορία. Εκεί θα επισκεφθούμε το Thian Hock Kheng, έναν από 

τους παλαιότερους Κινέζικους ναούς της Σιγκαπούρης. Αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα από πέτρα, 

πλακάκια και ξύλο, δράκους και φοίνικες, υπέροχα σκαλίσματα, γλυπτά και κίονες. Επόμενη στάση μας είναι η 

μικρή Ινδία, όπου θα περπατήσουμε τα δρομάκια με τα μικρά καταστήματα, γεμάτα από εξωτικά φρούτα, τοπικά 

λαχανικά, βότανα και μπαχάρια και γιρλάντες από ορχιδέες. Η τελευταία μας στάση είναι ο Βοτανικός κήπος, ο 

πρώτος τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco της Σιγκαπούρης. Θα περπατήσουμε μέσα από Εθνικό κήπο και 

θα μαγευτούμε από τις 60.000 και πλέον υπέροχες ορχιδέες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στο 

δωμάτιο.   
 

9
η
 μέρα – Σιγκαπούρη  

Μετά το πρόγευμα, θα κατεβούμε στην Μαρίνα της Σιγκαπούρης και θα ανακαλύψουμε το Suntec city.  Θα 

διασχίσουμε τους κήπους της Μαρίνα (Garden by the bay), ένα εκπληκτικό βοτανικό παράδεισο γεμάτο χρώματα 

και εξωτικά λουλούδια. Το απόγευμα μπορείτε να κάνετε βόλτα με παραδοσιακή βάρκα στον κόλπο της Μαρίνα. Το 

βράδυ, θα απολαύσουμε το υπερθέαμα των σιντριβανιών Spectre, μπροστά από το εμβληματικό Marina Bay Sands. 

  

 

10
η
 μέρα – Σιγκαπούρη (Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στη Σεντόσα, Ενυδρείο & Universal Studios)  

Πρόγευμα. Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στο νησί Σεντόσα, το μεγάλο θεματικό πάρκο της πόλης. Η 

εκδρομή ξεκινάει με τη μεταφορά μας μέσω του εναέριου τελεφερίκ, απ’ όπου θα απολαύσουμε την  πανοραμική 

θέα του skyline της πόλης και το λιμάνι της, μέχρι να φτάσετε στο σταθμό του Σεντόσα. Εκεί θα επισκεφθούμε ένα 

από τα μεγαλύτερα ενυδρεία του κόσμου, το οποίο φιλοξενεί πάνω από 100.000 ψάρια και θηλαστικά, με 

περισσότερα από 800 είδη, όπως το πελώριο σαλάχι μάντα, σφυροκέφαλο καρχαρία και πολλά ακόμη. Στη συνέχεια 

θα εισέλθουμε στο θεματικό πάρκο των Universal Studios της Σιγκαπούρης. Θα έχετε τη δυνατότητα να 

εξερευνήσετε και τις επτά ζώνες του πάρκου και να βιώσετε από κοντά τη μαγεία των υπερπαραγωγών του 

διάσημου κινηματογραφικού στούντιο.  Θα απολαύσουμε διάφορα θεάματα, αξιοθέατα και φυσικά απίστευτες 

διαδρομές με τρενάκια γεμάτα αδρεναλίνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα.  

 

11
η
 μέρα – Σιγκαπούρη & Πτήση για Ελλάδα 

Πρωινό. Παράδοση δωματίων στις 11.30. Ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές. Σας προτείνουμε να 

περιπλανηθείτε στην Little India και την Chinatown. Κατά τις 22.30 θα μεταφερθούμε από το ξενοδοχείο μας στο 

αεροδρόμιο του Τσανγκί, για να επιβιβαστούμε στην απευθείας πτήση της επιστροφής (αναχώρηση στις 03.00 τα 

ξημερώματα). 

 

12
η
 μέρα – Άφιξη στην Ελλάδα 

Στις 09.20 το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα γεμάτοι υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις. 

 

Γενικές Σημειώσεις 

� Τα  Ελληνικά διαβατήρια ΔΕΝ χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στην Ταϋλάνδη και Σιγκαπούρη. 

� Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό 

� Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα οικονομικά ναύλα από και προς Αθήνα. H όποια 

διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 

� Check in στο δωμάτιο: 14.00 & Check out από το δωμάτιο: 12.00 

� Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης 

κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 

� Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 



� Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού 

εισιτηρίου 

� Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την επιβεβαίωση της κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά με βάση τα 

συμβόλαια και τους όρους της κάθε υπηρεσίας 

� Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των 

νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το 

δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 

 


