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Τ
ο Point Yamu γίνεται η αφορμή 
όχι μόνο για διαμονή σε ένα 
άριστο κατάλυμα, αλλά και για 
μία ιδανική ταξιδιωτική εμπει-
ρία για μυημένους ταξιδιώτες! 

Το ευ ζην που εξασφαλίζεται μέσα από 
τις μεθόδους της ιδιαίτερης φιλοσοφίας 
COMO SHAMBHALA είναι δεδομένο. Επι-
πλέον, προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία 
για δραστηριότητες και κοντινές εκδρο-
μές στις γύρω μαγευτικές παραλίες της 
ανεπιτήδευτης πλευράς του Πουκέτ: Ημε-
ρήσια εκδρομή στον κόλπο Phang Nga με 
επίσκεψη στα γύρω νησιά, ανάμεσά τους 
και το ξακουστό νησί του James Bond! 
Snorkeling, θαλάσσιο canoe και εξερεύ-
νηση στις θαλάσσιες σπηλιές, ποδηλασία, 
πεζοπορία σε ειδυλλιακές ορεινές διαδρο-
μές, επίσκεψη στο εθνικό Πάρκο Khao Pra 
και φυσικά περιήγηση στις τοπικές αγορές! 
Παράλληλα, προσφέρεται η πολιτισμική 

www.exotictours.gr

Επόμενη στάση: 
Ταϋλάνδη, με την 

Στο φημισμένο νησί της χώρας, Πουκέτ, συναντάμε το Point Yamu. Τοπο-
θετημένο στη χερσόνησο της ανατολικής πλευράς, σε μία από τις λιγό-
τερο γνωστές στον ταξιδιώτη γωνιές του νησιού και μέλος της πολυβρα-
βευμένης πολυτελούς αλυσίδας ξενοδοχείων με την υπογραφή COMO!  
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εμπειρία από περαιτέρω ξεναγήσεις στο 
νησί όπως περιήγηση στην παλιά πόλη του 
Πουκέτ ή ακόμα και μαθήματα γαστρονο-
μίας, διαθέσιμα προς κάθε επισκέπτη στo 
Point Yamu.  
Η διαμονή στο Point Yamu αποτελεί από 
μόνη της εξαίρετη ταξιδιωτική εμπειρία.
29 δωμάτια (φωτεινά, με απερίσπαστη 
πανοραμική θέα και βεράντα, με ή χωρίς 
ιδιωτική πισίνα), 50 σουίτες υψηλών ανα-
λογιών και 27 βίλλες υπερπολυτελών 
προδιαγραφών απαρτίζουν τους χώρους 
διαμονής του Point Yamu εξασφαλίζο-
ντας μεγάλο εύρος επιλογής σε τετρα-
γωνικά μέτρα και πολυτελής παροχές. Την 
αρχιτεκτονική και την εσωτερική διακό-
σμηση ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου η διάσημη 
σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων, Πάολα 
Ναβόνε. 
Δοκιμάσαμε την απαράμηλη κουζίνα στο 
παραδοσιακό Ταϋλανδέζικο εστιατόριο 
Νahmyaa και τις ευρηματικές ιταλικές γεύ-
σεις του La Sirena με τη μοναδική θέα στον 
κόλπο Phang Nga. Ασφαλώς δεν παρα-
λείψαμε τα μοναδικά cocktails στο δρο-
σερό Aqua Bar! Φυσικά, όπως θα περίμενε 
κανείς, μόνο στην αγκαλιά της “οικογέ-
νειας” COMO συναντώνται τόσο οργανω-
μένες υποδομές σε χώρους γυμναστηρίου, 
yoga studio και φυσικά το Como Shambhala 
Retreat Spa με 8 διαφορετικούς χώρους για 
spa και massage. 
Ό,τι χρειάζεστε για να ανακαλύψετε την 
αυθεντική εξωτική εμπειρία της Ταϋλάν-
δης βρίσκεται εδώ! Σας προσκαλούμε 

Βαλαωρίτου 9β, Κολωνάκι - Αθήνα  •  Τ. 210 3640500  •  Τ. (εξυπ. Θεσσαλονίκης) 2310 632572
E. info@exotictours.gr  •  W. www.exotictours.gr  •         Exotic Tours GR

Βρείτε μαs στο:

www.exotictours.gr

να ζήσετε τη μοναδική φιλοσοφία Como 
Shambhala με τις μοναδικές παροχές φρο-
ντίδας προς τον ταξιδιώτη. Ανακαλύψτε 
την απόλυτη ευδαιμονία κατακτώντας την 
εσωτερική αρμονία μέσα από την οργανική 
γαστρονομία, το fitness και τις μοναδικές 
θεραπείες spa και massage.
Το ταξίδι στην Ταϋλάνδη είναι ένα ταξίδι 
στο χρόνο, τον πολιτισμό και τη μαγεία της 
εξωτικής φύσης. Η διαμονή στο Point Yamu 
αποτελεί παράλληλο ταξίδι: μια περιήγηση 

στον μαγικό κόσμο του ευ ζην, της πολυτέ-
λειας και της απόλυτης εσωτερικής ισορ-
ροπίας!
Η Exotic Tours αντιπροσωπεύει αποκλει-
στικά στην Ελλάδα το ξενοδοχείο Point 
Yamu και μας εξασφαλίζει καθημερινές 
αναχωρήσεις σε ειδικές τιμές για το Που-
κέτ, προαιρετικά σε συνδιασμό με Μπαν-
γκόκ, Σαμούι, Σιγκαπούρη & Ντουμπάι. 
Προσφέρονται επίσης ιδιαίτερες παροχές 
και προνόμια για ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ.

Για όλες τις κρατήσεις που θα πραγματο-
ποιηθούν έως και 30 μέρες νωρίτερα απο 
την αναχώρηση στο ξενοδοχείο Point 
Yamu του Πουκέτ, η Exotic Tours προσφέ-
ρει : 
• Για κάθε 3 διανυκτερεύσεις, 1 ΔΩΡΕΑΝ 

επιπλέον διανυκτέρευση. 
• Για διαμονή 5 διανυκτερεύσεων, 2 

ΔΩΡΕΑΝ επιπλέον διανυκτερεύσεις 
στη Μπανγκόκ, στο 5* ξενοδοχείο 
Metropolitan.

Ζήστε τη μοναδική φιλοσοφία Como 
Shambhala και ανακαλύψτε την απόλυτη 
ευδαιμονία κατακτώντας την εσωτερική 
αρμονία μέσα από την οργανική 
γαστρονομία, το fitness και τις μοναδικές 
θεραπείες spa και massage

Η διαμονή στο Point 
Yamu αποτελεί 
μια περιήγηση 
στον μαγικό κόσμο 
του ευ ζην, της 
πολυτέλειας και της 
απόλυτης εσωτερικής 
ισορροπίας!




