Βόρεια Ταϊλάνδη
Ομαδικό ταξίδι

Χρυσό Τρίγωνο, Ιθαγενείς Χμόνγκ,
Μπανγκόκ, Κρουαζιέρα στο Ποταμό Κβάι, Αγιούταγια,
Πιτσανουλόκ, Σουχοτάι, Λαμπάνγκ, Τσιάνγκ Ράι, Τσιάνγκ Μάι,
Μεγάλη Πλωτή Αγορα, Νταμνοέν Σαντουάκ, Κήπος των Ρόδων

Άγνωστοι Πολιτισμοί της Ταϊλάνδης
New and exclusive

Chiang Mai - Bangkok

Διάρκεια ταξιδιού: 12 μέρες
Κόστος κατ΄ άτομο:
Αναχωρήσεις:
13/11, 22/12, 25/12, 15/01, 19/02, 05/03
Δίκλινο δωμάτιο:
1.195€
Επιβ. Μονόκλινου:
475€
Scoot
*Επιβάρυνση με QATAR / TURKISH AIRLINES +140€

Προσφορά: Ημιδιατροφή και 4 γεύματα επιπλέον δωρεάν.
*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση.
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Culture and History
Πτήση για την Ταϊλάνδη
Με ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Μπανγκόκ - Περιήγηση στην Πόλη - Βασιλικό Παλάτι Σμαραγδένιος Βούδας - Φολκλορικοί Ταιλανδέζικοι Χοροί
Άφιξη στην εξωτική πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης και μετά από λίγο χρόνο
ξεκούρασης ανυπομονούμε να δούμε την πόλη. Ξεκινάμε με περιήγηση στους
πολύβουους δρόμους της και ξενάγηση στα βασιλικά ανάκτορα με το What Phra
Kaeo (η κατασκευή του οποίου άρχισε το 1782) με την αίθουσα του θρόνου Dusit,
την αίθουσα Armarin – Winichai, τα εσωτερικά ανάκτορα και τους κήπους του
Sivalai.
Το βράδυ δείπνο σε τοπικό εστιατόριο, με παρακολούθηση ταϊλανδέζικων χορών.

3η μέρα: Μπανγκόκ - Πλωτή αγορά - Νταμνοέν Σαντουάκ - Κήπος των
Ρόδων
Το πρωί με μία αλησμόνητη εκδρομή θα έρθουμε στην πλωτή αγορά του ομώνυμου
χωριού, για να γνωρίσουμε την γνησιότερη από όλες τις ταϊλανδέζικες αγορές
αυτού του είδους.
Θα διασχίσουμε με ειδικά μικρά ταχύπλοα τα κανάλια, θα παρακολουθήσουμε τις
αγοροπωλησίες των ντόπιων και αργότερα, οδικώς, θα βρεθούμε στον
«Rose Garden» για να παρακολουθήσουμε ένα υπέροχο θέαμα, με
αναπαραστάσεις εθίμων, φολκλορικούς χορούς, αγώνες πάλης και παιχνίδια
ελεφάντων.

4η μέρα: Μπανγκόκ - Κβάϊ - Πλεύση στο Ποτάμι
Πλούσιο πρωινό από μπουφέδες με χυμούς και εξωτικά φαγώσιμα και συνεχίζουμε
οδικώς για την επαρχία Κουτσαναμπόρι, στη συμβολή δύο ποταμών και του Κβάι.
Επίσκεψη του κοιμητηρίου των συμμάχων του 1ου παγκοσμίου πολέμου και της
γέφυρας του ποταμού Κβάι και συνεχίζουμε με μία βόλτα με ταχύπλοο, στο ποτάμι
με τις καταπράσινες όχθες και τα νούφαρα, με προορισμό τις εντυπωσιακές
κατακόμβες και τις Βιρμανέζικες φυλές που κατοικούν σε παρακείμενα χωριά.

5η μέρα: Κβάι - Γέφυρα του ποταμού Κβάι - Αγιούταγια
Το πρωί θα έχουμε μία συγκλονιστική βόλτα με το τρενάκι στον ποταμό Κβάι και θα
συνεχίσουμε για την θρησκευτική τοποθεσία Ayuthaya, η οποία υπήρξε
πρωτεύουσα (1350-1767) του βασιλείου του Σιάμ αλλά και η πιο συναρπαστική της
Ασίας. Με την άφιξη μας θα περιηγηθούμε τα πιο επιβλητικά μνημεία, μεταξύ των
οποίων, ο ναός Wat Νa Pha Men και ο what Pha Si Sanset με τα τρία Chedi του
(πύργοι ναού).

6η μέρα: Αγιούταγια - Λόμπουρι - Πιτσανουλόκ - Σουχοτάι
Το πρωί θα προσεγγίσουμε το Λομπούρι, μια από τις αρχαιότερες πόλεις του Σιάμ

και θα συνεχίσουμε για το Πιτσανουλόκ, με τον περίφημο Ναό Phra Si Mahathat
(1357).
Στο αρχαίο Sukhothai θα έρθουμε το απόγευμα. Η πόλη ιδρύθηκε το 1238 και
υπήρξε η πρωτεύουσα του πρώτου ταϊλανδέζικου κράτους για περίπου 120 χρόνια.

7η μέρα: Σουχοτάι - Λαμπανγκ - Τσιάνγκ Ράι
Στο Sukhothai οι ναοί που ξεπερνούν τους σαράντα, μαρτυρούν τη σπουδαιότητα
που είχε η πόλη στο παρελθόν.
Αφού περιηγηθούμε το Sukhothai, θα συνεχίσουμε για το Lampang (7ος αι.) που
εντυπωσιάζει με τους ναούς του, τα παραδοσιακά σπίτια του και την παλιά αγορά.
Θα διαθέσουμε χρόνο για την περιήγησή μας και αργότερα θα συνεχίσουμε
βορειότερα για να έρθουμε στo Chiang Rai.

8η μέρα: Τσιάνγκ Ράι - Φυλές Οπίου-Χρυσό Τρίγωνο
Το πρωί θα έρθουμε στο Mae Chan για να επισκεφθούμε μέλη των φυλετικών
εθνοτήτων Γιάο, Λαχού και Άκα. Θα συνεχίσουμε για το Mae Sai στα σύνορα με την
Βιρμανία όπου θα επισκεφθούμε την γραφική αγορά. Το απόγευμα θα έρθουμε
στην περιοχή του Χρυσού Τριγώνου στις όχθες του ποταμού Μεκόνγκ στα σύνορα
Ταιλάνδης,Λάος και Βιρμανίας. Αργότερα θα επιστρέψουμε στο Τσιάνγκ Μάι όπου
θα επισκεφθούμε το άσπρο τέμπλο του ναού Rong Khum.

9η μέρα: Τσιάνγκ Ράι-Ποταμός Mae Kok-Φάρμα ελεφάντων - Τσιάνγκ
Μάι - Χοροί Khantoke
Νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Tha Tom όπου θα έχουμε μία σύντομη
βόλτα με πλοιάριο στον ποταμό Mae Kok. Στην συνέχεια θα έρθουμε οδικώς για μία
επίσκεψη σε φάρμα ελεφάντων για να δούμε ένα εντυπωσιακό σόου και θα
αναχωρήσουμε για το Τσιάνγκ Μάι επισκεπτόμενοι καθοδόν την φάρμα με τις
ορχιδέες βράδυ θα κλείσουμε την ημέρα μας με δείπνο από τοπικά φαγητά και
χορούς Khantoke.

10η μέρα: Τσιάνγκ Μάι - Περιήγηση στην πόλη
Στην ήρεμη και ευχάριστη πρωτεύουσα της βόρειας Ταϊλάνδης, στην σημερινή,
πρωινή μας περιήγηση, θα ανακαλύψουμε πολλά ενδιαφέροντα, αφού στην
αρχιτεκτονική των μνημείων και των ναών, υπάρχουν επιδράσεις του Λάος και της
Βιρμανίας. Θα περιηγηθούμε στα σπουδαιότερα μνημεία για να δούμε μεταξύ
άλλων τα τέμπλα Wat Chedi Luang, Wat Pra Singh και Prathat Doi Suthep από όπου
θα έχουμε μία πανοραμική θέα . Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για
βόλτες στην πόλη και αγορές στην ολοζώντανη υπαίθρια αγορά της.

11η -12η μέρα: Τσιάνγκ Μάι - Αθήνα
Πτήση για τη Μπανγκόκ όπου και η ανταπόκριση μας, με ενδιάμεσο σταθμό για την
Αθήνα. Ολονύκτια πτήση. Άφιξη την 12η μέρα στην Αθήνα.

Προνόμια Travelway
 Ασφαλείς μεταφορές
-

Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις
συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις
Μεταφορές με ασφαλή και πολυτελή λεωφορεία, τα καλύτερα διαθέσιμα

 Ξενοδοχεία-Δραστηριότητες
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* σε δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο

-

λουτρό / ντους,
Παρακολούθηση φολκλορικών χορών την 2η και την 9η μέρα

Διατροφή
Ημιδιατροφή κάθε μέρα (περιλαμβανομένων των δείπνων της 2ης και 9ης
μέρας)

 Ασφάλεια παντού
-

Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά)

- Συνοδοί - Συνοδοιπόροι
-

Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας
Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια

*Πτήσεις: Με Qatar airways / Turkish airlines / Scoot

Σημείωση:
Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και
εκτελείται με επιβάρυνση 160 € το άτομο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική
ταξιδιωτική ασφάλιση 790€
Οι τοπικοί φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα 45€

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο
σας στην περιοχή

Υγειονομικές Προφυλάξεις:
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή.
Το νερό δεν είναι πόσιμο.

Φιλοδωρήματα
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση.

Ξενοδοχεία
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το
χώρο του δωματίου. Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου
(διεύθυνση, τηλέφωνο…)

Φάρμακα
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή.
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε
τα στη βαλίτσα.

Φωτογραφίες
Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους.

Όροι Συμμετοχής
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865
email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr

