
Η Bangkok είναι μια από τις πιο κοσμοπολίτικες πόλεις στον κόσμο. Έγινε πρωτεύουσα στο Ταϊλανδικό Βασίλειο το 1782 στην περίοδο της πρώτης μοναρχία της δυναστείας των Chakri. Η 

Bangkok είναι ένα διεθνές πολιτικό, πολιτιστικό, εμπορικό, μορφωτικό και διπλωματικό κέντρο, είναι ένα θησαυροφυλάκιο για την Ταϊλάνδη.

Τα περισσότερα τουριστικά αξιοθέατα περιλαμβάνουν επίσκεψη στους Βουδιστικούς ναούς, στα παλάτια, στα περίπλοκα κανάλια του ποταμού που έχει πάρει και το όνομα "Η Βενετία της 

Ανατολής", ενώ τεράστια κλιματιζόμενα εμπορικά κέντρα σας προσφέρουν τα φημισμένα μεταξωτά υφάσματα, βαμβακερά ρούχα, πολύτιμους λίθους, ορειχάλκινα σκεύη, πήλινα 

διακοσμητικά και πολλά χειροποίητα προϊόντα απαράμιλλης τέχνης. Η Bangkok καλύπτει μια έκταση 1.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων ενώ ο πληθυσμός της ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια

Bangkok
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Bangkok - Thailand ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 6/3/2020

Άτομο σε

δίκλινο

Άτομο σε

δίκλινο

Extra

night

Extra

nightΠρωϊνό

Διατροφή

 X2 Vibe Bangkok  4* (Sukhumvit)

Άτομο σε

δίκλινο

Extra

night

5

Νύχτες

SuiteSuperior roomStandard room

https://x2vibe.com/hotel/bangkok

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής : 40 € κατ' άτομο / βραδιά

Στους νεόνυμφους προσφέρονται:  Ειδικός στολισμός δωματίου, 

20% έκπτωση στο Spa, 10% έκπτωση στα εστιατόρια

Οι τιμές για τις ημερομηνίες 01/04/20-31/10/21 

ισχύουν για κρατήσεις 30 ημέρες πριν την άφιξη

100 38 112 4401/03/20 - 31/03/20 120 48

89 32 99 3701/04/20 - 31/10/20 106 41

194 34 220 3901/11/20 - 31/10/21 237 43

Άτομο σε

δίκλινο

Άτομο σε

δίκλινο

Extra

night

Extra

nightΠρωϊνό

Διατροφή

 Avani Atrium Bangkok - Avani Hotels  4* (City Center)

Άτομο σε

δίκλινο

Extra

night

2

Νύχτες

Avani Executive roomAvani Deluxe roomAvani Premier room

www.avanihotels.com

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής : 24 € κατ' άτομο / βραδιά

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Ειδικός στολισμός 

στο δωμάτιο,  upgrade  στον επόμενο τύπο δωματίου 

απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου

124 50 132 5401/03/20 - 30/04/20 172 74

109 43 116 4601/05/20 - 31/10/20 150 63

Οι τιμές για τις ημερομηνίες 01/05-31/10/20 ισχύουν για κρατήσεις 45 ημέρες πριν την άφιξη

Άτομο σε

δίκλινο

Άτομο σε

δίκλινο

Extra

night

Extra

nightΠρωϊνό

Διατροφή

 Centara Watergate Pavillion Hotel - Centara Resorts  4* (Pratunam area)

Άτομο σε

δίκλινο

Extra

night

2

Νύχτες

Deluxe RoomSuperior room

www.centarahotelsresorts.com

Επιβάρυνση ημιδιατροφής : 35 € κατ' άτομο / βραδιά

Προαιρετικό Christmas Eve Party & Dinner : 66 € κατ' άτομο 

Προαιρετικό New Year Eve Party & Dinner : 110 € κατ' άτομο
168 72 188 8201/03/20 - 31/03/20

156 66 176 7601/04/20 - 30/04/20

Στους νεόνυμφους προσφέρονται : Φρούτα, λουλούδια, αφρώδης οίνος & για κρατήσεις 60 ημέρες πριν την άφιξη upgrade από Superior  σε Deluxe room, απαιτείται αντίγραφο 

πιστοποιητικού γάμου

Άτομο σε

δίκλινο

Άτομο σε

δίκλινο

Extra

night

Extra

nightΠρωϊνό

Διατροφή

 Moevenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok  5* (Sukhumvit)

Άτομο σε

δίκλινο

Extra

night

2

Νύχτες

Deluxe RoomSuperior roomClassic room

www.movenpick.com

131 54 148 6201/03/20 - 30/06/20

03/01/20 - 20/01/20

01/02/20 - 31/10/20

158 67

153 65 171 7301/07/20 - 31/10/20

21/01/20 - 31/01/20
180 78
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Άτομο σε

δίκλινο

Άτομο σε

δίκλινο

Extra

night

Extra

nightΠρωϊνό

Διατροφή

 Sukosol Hotel Bangkok  5* (Pathumwan area)

Άτομο σε

δίκλινο

Extra

night

2

Νύχτες

Premier roomDeluxe Room

www.thesukosol.com

Επιβάρυνση ημιδιατροφής : 45 € κατ' άτομο / βραδιά

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Φρούτα & λουλούδια
204 90 218 9701/03/20 - 31/10/20

02/01/20 - 23/01/20

02/02/20 - 31/10/20

Άτομο σε

δίκλινο

Άτομο σε

δίκλινο

Extra

night

Extra

nightΠρωϊνό

Διατροφή

 Centara Grand At Central Plaza Ladprao - Centara Resorts  5* (Ladprao area)

Άτομο σε

δίκλινο

Extra

night

2

Νύχτες

Deluxe SuitePremium Deluxe roomDeluxe Room

www.centarahotelsresorts.com

Επιβάρυνση ημιδιατροφής : 44 € κατ' άτομο / βραδιά 

Christmas Eve Party & Dinner : 55 € κατ' άτομο 

New Year Eve Party & Dinner : 55 € κατ' άτομο 

Στους νεόνυμφους προσφέρονται :  

Φρούτα, λουλούδια, τούρτα, ένα κοκταίηλ

192 84 204 9001/03/20 - 31/03/20 224 100

176 76 188 8201/04/20 - 30/04/20 208 92

2 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο της επιλογής σας

Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο / ξενοδοχείο

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Αεροπορικά εισιτήρια 

Φιλόδωρήματα / αχθοφορικά

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Bridge of River Kwai with lunchBangkok 07:00 - 17:00 45

Full Day Safari World with lunch (Safari Park & Marine Pa 09:00 - 15:30 90

Full Day Coral Island Pattaya tour with lunch 06:30 - 18:00 110

Full Day Ayutahaya with lunch by Grand Pearl 07:30 - 17:00 65

Dinner Cruise on Chao Phaya River (Join cruise) 19:30 - 21:30 52

Calypso Cabaret with Thai dance & Thai Set Dinner 19:30 & 21:00 Duration 70 minutes 55

Ancient City tour 08:30 - 12:00 60

Half Day Grand Palace 08:30 - 12:00 & 13:30 - 17:00 38

Half Day Damnoen Saduak Floating Market 07:30 - 12:30 60
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΝΕΟΝΥΜΦΟΙ 
Σε κάποια ξενοδοχεία υπάρχουν ειδικές εκπλήξεις για τους νεόνυμφους (αναλόγως την πολιτική του ξενοδοχείου) οι οποίες δεν αναγράφονται σε όλες τις περιπτώσεις στον κατάλογό μας: 

όπως στολισμός του δωματίου, φρούτα και κρασί, ειδικές εκπτώσεις, αναβάθμιση δωματίου (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα) κ.ά.          

⦁ Όλες οι τιμές είναι υπολογισμένες σε ευρώ κατ' άτομο και είναι βασισμένες στις νομισματικές ισοτιμίες που υπάρχουν την ημερομηνία εκδόσεως του τιμοκαταλόγου.           

⦁ Για περισσότερους τύπους δωματίων στα ξενοδοχεία ή και για επιπλέον ξενοδοχεία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.          

⦁ Σε περίπτωση διαφοροποίησης στις ισοτιμίες νομισμάτων οι τιμές αναπροσαρμόζονται ανάλογα.           

⦁ Οποιαδήποτε διαφορά ναύλου, λόγω διαθεσιμότηας αεροπορικών θέσεων επιβαρύνει τον πελάτη.           

⦁ Παιδιά ως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από την πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου.           

⦁ Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη           

⦁ Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων.           

⦁ Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνεται Ασφάλεια Αστικής επαγγελματικής ευθύνης.          

⦁ Για την επικύρωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή ύψους 30% επί του συνόλου.               

⦁ Εξόφληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού εφόσον φυσικά δεν υπάρχει όρος από τα ξενοδοχεία για νωρίτερη εξόφληση.          

⦁ Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου.          

⦁ Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην ισχύουσα τιμή πετρελαίου. Οποιαδήποτε  αλλαγή στον επίναυλο καυσίμων ΕΠΙΦΕΡΕΙ ανάλογη προσαύξηση της τιμής των φόρων.          

⦁ Τα ξενοδοχεία υπάρχει πιθανότητα να αποφασίσουν να χρεώσουν εορταστικά γεύματα & δείπνα ακόμα και αν αυτά δεν περιλαμβάνονται στις παρατηρήσεις εκ των προτέρων.
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