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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το όνομά της δηλώνει στην κυριολεξία αυτό που πραγματικά είναι η Ταϊλάνδη: η γη της 
ελευθερίας και του χαμόγελου. Πρόκειται δίχως αμφιβολία για μια πολύ ξεχωριστή χώρα που 
δεν μοιάζει με άλλους εξωτικούς προορισμούς. 
Γεμάτη αντιθέσεις και εικόνες, εντυπωσιάζει και συγκινεί όσους ταξιδεύουν εκεί για να τη 
γνωρίσουν. 
Στον ορεινό Βορρά συναντά κανείς ανθρώπους διαφορετικών φυλών, με ένα όμως κοινό 
χαρακτηριστικό που δεν είναι άλλο από το ζεστό χαμόγελό τους. Το κεντρικό κομμάτι της 
Ταϊλάνδης αποτελεί το εμπορικό της κέντρο και το πιο πυκνοκατοικημένο της τμήμα, ενώ στα 
νότια εκτείνονται απίστευτες παραλίες με χρυσή άμμο και νησιά ασύγκριτης ομορφιάς. 
Ζούγκλες με πλούσια τροπική βλάστηση, ποτάμια, βουνά και πεδιάδες συμπληρώνουν το 
απείρου κάλλους τοπίο της. Μια πολύ διαφορετική, όμως, εικόνα έχει να επιδείξει η γεμάτη 
αντιθέσεις Μπανγκόκ, όπου ο πλούτος συνυπάρχει με τη φτώχια, το μοντέρνο με το κλασικό. 
Γεμάτη παραστάσεις και αποπνέοντας έναν αέρα μυστηρίου, η Ταϊλάνδη κερδίζει ολοένα και 
περισσότερους φίλους που την κατατάσσουν στους αγαπημένους προορισμούς. Επισκεφτείτε 
τη και το σίγουρο είναι ότι θα επιστρέψετε πιο πλούσιοι, πιο γεμάτοι σε εμπειρίες.... 

 

Κλίμα:  
Το κλίμα της Ταϊλάνδης είναι τροπικό και χωρίζεται σε 3 κύριες περιόδους: τη ζεστή (Μάρτιο-
Ιούνιο), τη βροχερή (Ιούλιο-Οκτώβριο) και τη κρύα (Νοέμβριο-Φεβρουάριο). Οι μέσες 
θερμοκρασίες κυμαίνονται στους 20-35C. 
 
Ταξιδιωτικά έγγραφα: 
Δεν απαιτείται Βίζα αλλά το διαβατήριο σας πρέπει να έχει ισχύ 6 μηνών από την είσοδό σας 
στην χώρα. Πρέπει κατά την είσοδο να δηλωθούν όλα τα τιμαλφή καθώς επίσης 
βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές, κασετόφωνα κλπ. 
Φαγητό: Η Ταϊλανδέζικη κουζίνα έχει ως βάση τα λαχανικά και πικάντικες σάλτσες. 
Υπάρχουν, όμως, άφθονα καλά εστιατόρια σε όλη τη χώρα στα οποία μπορείτε να βρείτε τις 
γεύσεις που επιθυμείτε. Τα γεύματα σε μικρά εστιατόρια και σε υπαίθρια μαγαζιά πρέπει να 
αποφεύγονται γιατί είναι αμφίβολης ποιότητας. Προτιμάτε να γευματίζετε σε εστιατόρια καλά ή 
στο ξενοδοχείο. Το νερό στην Ταϊλάνδη δεν είναι ασφαλές, γι’ αυτό πρέπει να πίνετε αυστηρά 
μόνο εμφιαλωμένο. 

Αγορές: 
Η αγορά της Ταϊλάνδης φημίζεται για τα μεταξωτά. Τα κοσμήματα από χρυσό και πολύτιμους 
λίθους θεωρούνται εξαιρετικά μόνο που θα πρέπει να ζητάτε πιστοποιητικό γνησιότητας για 
να μην εξαπατηθείτε. ΄Αλλωστε η Ταϊλάνδη είναι γνωστή για τις απομιμήσεις, από πετράδια 
μέχρι επώνυμα ρούχα και ρολόγια. Ο κανόνας είναι πως κάτι πολύ φτηνό είναι μαϊμού, χωρίς 
να ισχύει πάντα το αντίστροφο! Μικροαντικείμενα κινέζικης και ινδουϊστικής τεχνοτροπίας θα 
βρείτε σε οποιαδήποτε πόλη. Υπάρχουν επίσης δεκάδες εμποροραφεία που ράβουν 
κοστούμια και φορέματα σε 12-24 ώρες σε πολύ φθηνές τιμές. 
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Mοναχοί: 

 
Ο Μοναχισμός έχει μεγάλη παράδοση στην Ταϊλάνδη: Παντού θα δούμε μοναχούς, κυρίως σε 
ομάδες. Οι γυναίκες θα πρέπει να αποφύγουν να αγγίξουν έναν μοναχό γιατί αν αυτό συμβεί, 
ο μοναχός θα υποστεί μία περίπλοκη και μακρόχρονη διαδικασία κάθαρσης. Γενικά πρέπει 
στους ιερούς χώρους να δείχνουμε τον απαιτούμενο σεβασμό, όπως απαιτούμε και μεις από 
τους επισκέπτες στον τόπο μας. 
Τουκ τουκ: Τα πασίγνωστα μηχανάκια-ταξί της Μπανγκόκ, που σε πάνε παντού, εκτός από 
τον προορισμό σου. Η πρακτική είναι να σε πηγαίνουν σε μαγαζιά κάθε είδους, με τα οποία 
συνεργάζονται, και να αρνούνται να συνεχίσουν προς τον προορισμό σου αν δεν κάνεις 
αγορές εκεί, κατά κανόνα προϊόντων – μαϊμού.  Καλύτερα να τα αποφεύγουμε. 
 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

Κο Σαμούι 
Αποτελεί τον ιδανικότερο προορισμό για όσους επιθυμούν να ξεκουραστούν σ’ ένα 
περιβάλλον που παραπέμπει σε καρτ ποστάλ. Ο λόγος για το Σαμούι, με τις εκπληκτικές 
λευκές παραλίες, όπου οι φοίνικες φτάνουν μέχρι τα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας, 
συνθέτοντας έτσι τον ορισμό του εξωτικού προορισμού. 
Αξίζει να επισκεφτεί κανείς τους σχηματισμούς των βράχων Γκραντ Μα και Γκραντ Πα, καθώς 
και τους εντυπωσιακούς καταρράκτες. Πρέπει οπωσδήποτε να περάσει και από το Εθνικό 
Πάρκο Ανγκτόνγκ, όπου η θέα των 40 νησιών, των λιμνών και των βράχων είναι πραγματικά 
μαγική, ενώ δε θα πρέπει να παραλείψει και το νησί Μαίη όπου σχηματίζεται μια λίμνη από 
θαλασσινό, όμως, νερό. 
Αλησμόνητη μένει και η επαφή με τους κατοίκους των γραφικών οικισμών, που θα σας 
ξεναγήσουν με προθυμία στα χωριουδάκια τους, στις φυτείες τους και γενικότερα θα σας 
μυήσουν στις ασχολίες τους και στον τρόπο ζωής τους. Το ευχάριστο είναι ότι οι ρυθμοί τους 
είναι τόσο αργοί και χαλαρωτικοί που δεν θα σας βγάλουν από τους δικούς σας ρυθμούς 
διακοπών!! 
 

Μπανγκόκ 
Η καρδιά της Ταϊλάνδης χτυπά δυνατά στην πρωτεύουσά της την Μπανγκόκ, μια πόλη που 
συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο, ένα κέντρο με 8 εκατ. κατοίκους, γεμάτο 
επιβλητικούς ουρανοξύστες αλλά και εντυπωσιακά κλασικά κτίρια. 
Η Μπανγκόκ έχει πραγματικά πολλά πράγματα να δείξει στους ξένους που φτάνουν εκεί. Ο 
Ναός του Σμαραγδένιου Βούδα, κράμα ασιατικής και ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, είναι το πιο 
γνωστό αξιοθέατο. Όμως πανέμορφο είναι και το Μεγάλο Ανάκτορο ή το Βασιλικό Μέγαρο 
Βίνανμεκ. Αξίζει να επισκεφτείτε και τα ανάκτορα Σουάν Πακάρντ, ενώ ο Ναός του Χρυσού 
Βούδα βάρους 5,5 τόνων είναι κάτι που θα σας ενθουσιάσει, όπως και ένα άλλο αξιοθέατο, το 
σπίτι του Τζιμ Τόμσον. 
Ταξίδι στην Μπανγκόκ σημαίνει βόλτα στις αγορές της, είτε πρόκειται για τα σύγχρονα 
εμπορικά κέντρα της είτε για τα παραδοσιακά παζάρια που στήνονται στους δρόμους και 
περιλαμβάνουν ένα σωρό αντικείμενα από την πανέμορφη Ταϊλάνδη.  Ύστερα από την 
περιήγησή σας εκεί, επιλέξτε κάποιο από τα άπειρα εστιατόρια της πόλης για να γευτείτε  
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τοπικά πιάτα ή ακόμα και ιταλική κουζίνα, που είναι απ’ τις αγαπημένες των Ταϊλανδών. 
Πικάντικα και πεντανόστιμα λαχανικά, θαλασσινά και άλλες γαστριμαργικές λιχουδιές θα σας 
δώσουν την απαραίτητη ενέργεια για να ξεχυθείτε και πάλι στους δρόμους της πόλης και να 
ξεφαντώσετε στα διάφορα μαγαζιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μπανγκόκ ξεχωρίζει για τη 
διασκέδαση και τη νυχτερινή ζωή που προσφέρει. Η φήμη των sex show ή των druc show της 
πόλης έχει κάνει το γύρο του κόσμου και δεν είναι λίγοι εκείνοι που σπεύδουν στα διάφορα 
club για παρακολουθήσουν το θέαμα. 
Κατά το ταξίδι σας στην Μπανγκόκ θα πρέπει να περάσετε και από την Αγιούταγια, την παλιά 
πρωτεύουσα, που συγκινεί με το μεγαλείο και τη ομορφιά της. Μπορείτε να κάνετε και μια 
εκδρομή στους ποταμούς Κβάι και Κανχανμπούρι, ενώ για τους λάτρες της θάλασσας 
υπάρχουν οι εξωτικές παραλίες Πατάγια και Ραγιάνγκ.  

Αξιοθέατα, μαγαζιά, πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εστιατόρια, bar και club, όλα όσα 
επιθυμεί κάποιος, τα έχει η μαγική πόλη της Μπανγκόκ, οπότε δικαίως χαρακτηρίζεται συχνά 
«στολίδι της Ανατολής».  
 

Πούκετ 
Βρίσκεται στη θάλασσα Andaman, νοτιοδυτικά της Ταϊλάνδης και είναι το μεγαλύτερο νησί 
της. Συνδυάζει το πανέμορφο φυσικό τοπίο με τις σύγχρονες ανέσεις, με αποτέλεσμα να 
θεωρείται ένας απ’ τους αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς. Οι καταπράσινες εκτάσεις, 
οι φοίνικες και τα δάση με τα μπαμπού, καθώς και οι εκπληκτικές παραλίες με τα 
πεντακάθαρα ζεστά νερά συνθέτουν το ονειρεμένο σκηνικό των διακοπών σας. 
Ένα από τα ωραιότερα τοπία είναι το Πανγκ Νγκα, όπου το μπλε της θάλασσας «σπάει» από 
καταπράσινους βράχους που προεξέχουν σε διάφορα σημεία. Ιδανικό μέρος για να χαρείτε 
κολύμπι και καταδύσεις είναι τα νησάκια Πι-Πι, που διαθέτουν πανέμορφες παραλίες. Εκεί, θα 
έχετε και την ευκαιρία να επισκεφτείτε το Σπήλαιο των Βίκινγκς. Οι περίεργες τοιχογραφίες και 
το θέαμα των χελιδονιών που έχουν κάνει τα σπήλαια καταφύγιο προκαλούν το ενδιαφέρον 
κάθε επισκέπτη.  
Για να μπορέσετε να απολαύσετε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα στο Πουκέτ, αξίζει 
να ενοικιάσετε κάποιο μεταφορικό μέσο. Ξεκινήστε την περιήγησή σας από τα νότια, χαρείτε 
τις ακρογιαλιές του νησιού και φτάστε μέχρι το Προμτέπ, απ’ όπου η θέα είναι μαγευτική. Στη 
βόλτα σας να συμπεριλάβετε οπωσδήποτε και την πόλη του Πουκέτ. 
Εκεί μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας από τις τοπικές αγορές, ενώ πάμπολλες είναι και οι 
ευκαιρίες για διασκέδαση.  
Εξάλλου, υποδεχόμενο πλήθος τουριστών κάθε χρόνο, το Πουκέτ ανέπτυξε πολύ τον τομέα 
«νυχτερινή διασκέδαση», προσφέροντας έντονες συγκινήσεις και καλύπτοντας όλα τα 
γούστα.  Απολαύστε ώρες ξεγνοιασιάς δίπλα στη θάλασσα, αφήστε τον ήλιο να σας ζεστάνει 
και να σας χαλαρώσει, ακούστε τους ήχους της φύσης και διασκεδάστε! Είστε στο Πουκέτ, τον 
παράδεισο της Ταϊλάνδης! 
 

Κράμπι 
Η επαρχία Κράμπι, αν και συγκρινόμενη με το κοσμικό Πουκέτ και το Κο Σαμούι δείχνει 
λιγότερο αναπτυγμένη, διαθέτει μια πολύ καλή τουριστική υποδομή που ικανοποιεί πλήρως 
τον επισκέπτη.  
Διαθέτει πάμπολλα έρημα νησάκια και εκπληκτικές παραλίες όπου θα απολαύσετε 
καταδύσεις, κανό και άλλες δραστηριότητες. Έχοντας ως αφετηρία σας τη μικρή ομώνυμη  
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πρωτεύουσα, μπορείτε να περιηγηθείτε στα αξιοθέατα ολόκληρης της επαρχίας. Αξίζει να 
περάσετε από το Νεκροταφείο Οστράκων Σου Σαν Χόι για να θαυμάσετε την ιδιαίτερη 
μορφολογία του πυθμένα που σχηματίστηκε από απολιθωμένα όστρακα. 
 

Phi Phi Islands 
Το Phi Phi Don είναι ένα υπέροχο παραθεριστικό κέντρο, ένα μικρό όμορφο νησί που απέχει 
λίγα μίλια απο το Πούκετ. Η ζωή εδώ κυλάει ήσυχα και ήρεμα και το προτιμούν ταξιδιώτες 
που επιζητούν λίγες ώρες ηρεμίας και χαλάρωσης. Οι επισκέπτες έρχονται εδώ ακριβώς 
επειδή δεν υπάρχουν πολύβουοι δρόμοι, εμπορικά κέντρα ή μεγάλα κέντρα αναψυχής. 
Το νησί διαθέτει ένα μίγμα από πολυτελή ή απλά ξενοδοχεία και ξενώνες, μ΄ένα μικρό χωριό 
όπου μπορείτε να βρείτε τον απαραίτητο τουριστικό εξοπλισμό. 
Σε κάθε περίπτωση, είναι ένας δημοφιλής προορισμός που "βουλιάζει" από το βάρος των 
ημερήσιων επισκεπτών από το Πούκετ κατά τη υψηλή τουριστική περίοδο 
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