
Banyan Tree Bangkok-Phuket 

 

 Υπάρχουν δϊδεκα διαφορετικζσ  λζξεισ για το χαμόγελο ςτα Ταιλανδζηικα.  

Αξίηει λοιπόν πραγματικά να φτάςει  κανείσ μζχρι εκεί μόνο και μόνο για να για να αντιλθφκεί πόςο 

μοναδικό  και αυκεντικό είναι το χαμόγελο των Ταιλανδϊν  , πόςο απλόχερα το χαρίηουν και γιατί 

χρειάηονται τόςεσ διαφορετικζσ λζξεισ για να το εκφράςουν και να το περιγράψουν. 

 Φτάνοντασ ςτθν πρωτεφουςα οι πρϊτεσ εντυπϊςεισ δεν είναι και τόςο ενκαρρυντικζσ. Η Bangkok 

είναι μία πυκνοκατοικθμζνθ πόλθ με νζφοσ, ενοχλθτικι κίνθςθ και μυρωδιζσ . Έχει όμωσ μία 

μοναδικι δυναμικι ,εντυπωςιακοφσ ναοφσ και ανάκτορα , ζντονθ βραδυνι ηωι,  και εκπλθκτικά 

εςτιατόρια και εμπορικά κζντρα. Αξίηει  να διαςχίςει κανείσ  τον ποταμό Chao Praya με τισ 

πολφχρωμεσ πιρόγεσ και να δει από κοντά τισ ψαραγορζσ, τα ςπίτια των ντόπιων και τα πλωτά 

παηάρια  . 

Μία από τισ καλφτερεσ επιλογζσ για να γνωρίςει κανείσ τθν Bangkok είναι το ξενοδοχείο Banyan 

tree. H βολικι τοποκεςία του επιτρζπει βόλτεσ ςτο κοντινό εμπορικό κζντρο Silom, ςτο ποτάμι τα 

ανάκτορα .  

To all-suite ξενοδοχείο προςφζρει ευρφχωρα δωμάτια, 24ωρο business center , spa-γυμναςτιριο 

και πολυάρικμεσ επιλογζσ εςτιατορίων όπωσ το γιαπωνζηικο Taihei, το Pier59 ςε ςτυλ ακουάριουμ , 

το ταιλανδζηικο Saffron και το κινζηικο Bai Yun που αξίηουν τουλαχιςτον μία επίςκεψθ το κακζνα! 

Ένασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ λόγουσ για να μείνει κανείσ ςτο Bangkok Banyan Tree είναι το 

εςτιατόριο Vertigo ςτον 61ο όροφο με κζα όλθ τθν Bangkok, το ποτάμι, τουσ ςθμαντικότερουσ 

ναοφσ και το εκνικό μουςείο. 

Ανεβαίνοντασ κανείσ ςτο Vertigo ζχει ζντονα ςυμπτϊματα ενκουςιαςμοφ μαηί με ίλιγγο. Ο χϊροσ 

είναι πρϊθν ελικοδρόμιο και μετά τθν ανακαίνιςθ και μετατροπι ςε εςτιατόριο και πόλο ζλξθσ ζχει 

κερδίςει αμζτρθτα βραβεία και χωρίηεται ςε τρία επίπεδα . Ένα fine-dining εςτιατόριο, ζνα πριβζ 

party lounge και το μοναδικό Moon Bar.  

Τθν ίδια κζα μπορεί να απολαφςει κανείσ και από το δωμάτιό του επιλζγοντασ Deluxe view suite. 

 

 

 



Phuket 

Το Phuket είναι το πιο πολυςφχναςτο και κοςμικό κζρετρο τθσ Ταυλάνδθσ. Τα αεροπλάνα Boeing 

Jumbo ,που προςγειϊνονται κακθμερινά, μεταφζρουν αρκετζσ εκατοντάδεσ Ταυλανδοφσ που 

απομακρφνονται από τισ πολφβουεσ πόλεισ αλλά κυρίωσ τουρίςτεσ που επιςτρζφουν για τισ 

πολυάρικμεσ παραλίεσ, τισ  λογικζσ τιμζσ και τθν εξαίςια φιλοξενία.  

Είναι αλικεια ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείσ ςτο Phuket όπωσ να 

επιςκεφτεί βουδιςτικοφσ ναοφσ, να κάνει βόλτα με ελζφαντεσ, να δοκιμάςει ταιλανδζηικο φαγθτό  

όπωσ chicken satay,να κάνει διαδρομεσ με tuk tuk –το παραδοςιακό ανοιχτό τρίκυκλο ταξί, να κάνει 

χαλαρωτικά μαςάη ακόμα και περπάτθμα ςτα  τροπικά δάςθ του . Το ςθμαντικότερο όμωσ είναι να 

χαλαρϊςει , να βιϊςει και να απολαφςει τα χαμόγελα, τθ ηεςταςιά των ανκρϊπων και τθ κερμι 

φιλοξενία τουσ .  

 

 

Αξιοκζατο ςτο Phuket αποτελοφν τα ίδια τα ξενοδοχεία. Εκεί βρίςκονται τα καλφτερα εςτιατόρια 

και spa ενϊ δεν είναι λίγοι οι τουρίςτεσ που επιλζγουν να μθ βγουν κακόλου από το ξενοδοχείο 

μιασ και οι επιλογζσ εκεί είναι αρκετζσ για ςε κρατιςουν εβδομάδεσ. 

Το Banyan Tree ςτο Phuket είναι το πρϊτο τθσ αλυςίδασ ,το μεγαλφτερο και  πιο πολυβραβευμζνο! 

Ακόμα και αν κάποιοσ δε μζνει εκεί αξίηει οπωςδιποτε να επιςκεφτεί το ςπα με τισ πιο 

πολυάρικμεσ κεραπείεσ, εξειδικευμζνο προςωπικό και ιδιαίτερα τοπικά προιόντα. Το ςπα ζχει το 

δικό του εςτιατόριο Tamarind όπου προςφζρεται κάκε απόγευμα  High Tea, τθ δικι του πελϊρια 

εξωτερικι πιςίνα ,20 αίκουςεσ μαςάη –κάποιεσ open-air, και shower beds. 

Τα spa pool villas είναι τα πιο εντυπωςικά δωμάτια του ξενδοχείου με πριβζ πιςίνα και 

jacuzzi,ψθφιδωτι εξωτερικι μπανιζρα και ξαπλϊςτρεσ για μαςάη μζςα ςτθ βίλλα.  



 

Ένα από τα βράδια το προςωπικό ετοιμάηει τθ λεγόμενθ ‘intimate night’ .Μπορεί κανείσ να επιλζξει 

ςατζν  ςεντόνια και πουπουλζνια μαξιλάρια ι άλλεσ επιλογζσ τθσ αρεςκείασ του  και γυρίηοντασ 

από τθ βραδινι ζξοδο ζρχεται αντιμζτωποσ με μία από τισ ωραιότερεσ εκπλιξεισ. Ένα δωμάτιο 

γεμάτο κεριά, γεμάτθ μπανιζρα με ροδοπζταλα, απαλι μουςικι και ειδικά αιςκθςιακά λάδια 

μαςάη!  

Ζθτιςτε τθ μετά από μία από τισ ωραιότερεσ εμπειρίεσ ςτο Banyan Tree Phuket. Το πριβζ  boat-

dinner πζςα ςτο γαλινιο lagoon του ξενοδοχείου κάτω από τον ζναςτρο ουρανό. 

 

 

 


