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ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ  
 

NANTRA HOTEL PLOENCHIT 3*                                                                                                   

Περίοδος ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 365 € 480 Standard 
Περιλαµβάνονται  : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο & προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της  Μπανγκόκ 

 

NARAI HOTEL SILOM 3*S  

Περίοδος ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο  / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 415 € 535 Standard  
Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της  Μπανγκόκ 

 

CHAOPHYA PARK HOTEL & SPA 4* 

Περίοδος   ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 435 € 550 Superior  
Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της  Μπανγκόκ 

 

CENTARA WATERGATE PAVILLION HOTEL 4* 

Περίοδος   ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 460 € 575 Superior  
Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 

THE AETAS LUMPINI 4*S 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 470 € 590 Deluxe  
Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 



 

 

HOLIDAY INN SILOM 4*S 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 485 € 605 Superior 

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 

ANANTARA BANGKOK SATHORN HOTEL 4*S 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 500 € 615 Deluxe One Bedroom Suite 

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 

RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE 4*S 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 505 € 625 Deluxe River View 

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 

RADISSON BLU PLAZA BANGKOK 5* 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 515 € 630 Deluxe  

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 

AMARI WATERGATE BANGKOK 5* 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 520 € 640 Deluxe  

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 

THE METROPOLITAN BANGKOK HOTEL 5* 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 540 € 660 City room  

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 

ANANTARA BANGKOK RIVERSIDE RESORT & SPA 5* 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 565 € 680 Deluxe  

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 

ROYAL MERIDIEN PLAZA ATHENNE BANGKOK 5* 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 575 € 695 Deluxe  

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 
THE CONRAD HOTEL BANGKOK 5* 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 615 € 730 Deluxe  

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 
SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK 5* 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 660 € 780 Deluxe  

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 



 

BANYAN TREE BANGKOK 5* 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 670 € 790 Deluxe  

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 
THE SUKHOTHAI BANGKOK HOTEL 5* 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 710 € 830 Superior 

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 
THE PENINSULA BANGKOK 5* 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 765 € 880 Deluxe  

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 
MANDARIN ORIENTAL BANGKOK 5* 

Περίοδος  ∆ίκλινο / EGYPTAIR  ∆ίκλινο / EMIRATES Τύπος ∆ωµατίου 

01/05-31/10 € 1.180 € 1.300 Superior 

Περιλαµβάνονται   : Πρωινό µπουφέ – Μεταφορές απο και προς το αεροδρόµιο – Ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς της Μπανγκόκ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 18/04/2014 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται : 
- αεροπορικά εισιτήρια, περιορισµένης ειδικής οικονοµικής θέσης, µε επιστροφή 
- 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο & δωµάτιο της επιλογής σας 
- πρωινό µπουφέ καθηµερινά 
- µεταφορές από και πρός το αεροδρόµιο εξωτερικού 
- ξενάγηση στην πόλη & τους ναούς 
- πληροφοριακά έντυπα 
- ασφάλεια αστικής ευθύνης 
- φιλοδωρήµατα 
- ΦΠΑ 
-Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 
 
∆εν περιλαµβάνονται:   
- φόροι αεροδροµίων & επίναυλος καυσίµων EGYPTAIR 365€ & EMIRATES 340€ κατ’άτοµο 
 
Παρατηρήσεις 
 
• Τα πακέτα είναι κοστολογηµένα σε συγκεκριµένο ναύλο, σε περίπτωση που στο συγκεκριµένο ναύλο δεν προσφέρονται 
διαθέσιµες θέσεις θα υπάρξει η ανάλογη επιβάρυνση για τον επόµενο διαθέσιµο ναύλο. 
• Ολες οι τιµές που αναφέρονται στον τιµοκατάλογο είναι κατά άτοµο. 
• Τα πακέτα είναι υπολογισµένα µε συγκεκριµένη νοµισµατική ισοτιµία € - $ η οποία ίσχυε την ηµέρα που αναρτήθηκε ο 
τιµοκατάλογος. Το γραφείο µας, σε περίπτωση που υπάρχει σηµαντική διαφορά στην ισοτιµία έως την εξόφληση του πακέτου, 
φέρει το δικαίωµα αναπροσαρµογής της τιµής. 
• Οι τελικές τιµές των φόρων αεροδροµίων διαµορφώνονται µε την κράτηση των εισιτηρίων. 
• Τα διαβατήρια πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 µήνες µετά την ηµέρα αναχώρησης από την Μπανγκόκ. 
• Για διαβατήρια άλλων χωρών είναι ευθύνη των ταξιδιωτών να ενηµερωθούν για τις απαραίτητες διαδικασίες 
και προυποθέσεις.  
• Παραπάνω σας παρουσιάζουµε µερικά από τα resorts που συνεργαζόµαστε στην Μπανγκόκ. Σε περίπτωση που σας 
ενδιαφέρει κάποιο άλλο resort ή διαφορετικός τύπος δωµατίου για τα παραπάνω, ζητήστε µας να σας αποστείλουµε την 
προσφορά µας. 


