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«Rediscover the World» by Banyan Tree:  
Πως θα αναβαθμίσετε τις επόμενες διακοπές σας

Σας συμβαίνει κι εσάς να θέλετε να «κακομάθετε» τον εαυτό σας; 
Τότε ανήκουμε στο ίδιο κλαμπ και σας έχω καλά νέα. Με αφορμή 
την 27η επέτειό του, ο Όμιλος Banyan Tree καλεί τους ταξιδιώ-
τες να «Ανακαλύψουν ξανά τον Κόσμο» (“Rediscover the World”) 
και να προετοιμαστούν για τις πολυπόθητες διακοπές τους. Κα-
θώς οι προορισμοί ανά τον κόσμο υποδέχθηκαν και πάλι τους 
επισκέπτες τους (και θα συνεχίσουν να το κάνουν, τηρώντας συ-
γκεκριμένα πρωτόκολλα), η Banyan Tree αποφάσισε να προσφέ-
ρει exclusive πακέτα αναβάθμισης αξίας έως και 50% της αξίας 
κράτησης του δωματίου ανά διανυκτέρευση σε όλο τον κόσμο, 
από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου. Είτε πρόκειται για 
πίστωση για χρήση σε εστιατόρια και bars ή υπηρεσίες ευεξίας, 
είτε για δωρεάν αναβάθμιση σε σουίτα, μοναδικές εκπτώσεις και 
giveaways διατίθενται σε ένα πλήθος ξενοδοχείων του ομίλου για 
τον εορτασμό της επετείου του με παλιούς και νέους επισκέπτες.

Το πρόγραμμα «Rediscover the World» καλεί τους ταξιδιώτες να 
ανακαλύψουν ανανεωμένες εμπειρίες και τα δώρα που επιφυ-
λάσσει το ταξίδι. Καθένα από τα ξενοδοχεία και resorts του Ομί-
λου έχει δημιουργήσει μια σειρά από βιωματικές εμπειρίες με 
τοπικό χαρακτήρα όπως για παράδειγμα ένα ειδυλλιακό απο-
γευματινό τσάι πάνω σε ένα παραδοσιακό σκάφος Jiang Nan, 
κατά μήκος του Xixi National Wetlands Park στο Banyan Tree 
Hangzhou, διάφορες παραδοσιακές θεραπείες spa στα εμβλη-
ματικά pavilions του Banyan Tree Phuket ή συναρπαστικές εκ-
δρομές ψαρέματος, στο λυκόφως στο Angsana Ihuru, αλλά και 
στο Banyan Tree Vabbinfaru.

Τα κυριότερα σημεία της προσφοράς περιλαμβάνουν αναβάθμι-
ση των γαστρονομικών εμπειριών, μέσω έκπτωσης στα εστιατό-
ρια και bars κάθε ξενοδοχείου προκειμένου να μυηθεί ο επισκέ-
πτης στη γαστρονομική παράδοση του τόπου που βρίσκεται, της 
ευεξίας με σημαντικά οφέλη στις signature θεραπείες μασάζ της 
Banyan Tree (η προσφορά αφορά προϊόντα από την Gallery που 
έρχονται με  δωρεάν αποστολή στο σπίτι και αύξηση πόντων κατά 
1,5 φορά κατά τη διάρκεια της προσφοράς) και φυσικά της ξεκού-

ρασης και της διασκέδασης- σκεφτείτε τη διαμονή σας upgrated, 
σε μια ιδιωτική βίλα με θέα στη θάλασσα, τη δωρεάν μεταφο-
ρά από και προς το αεροδρόμιο αλλά και την εκ νέου ανακάλυ-
ψη δραστηριοτήτων όπως οι καταδύσεις, οι εκδρομές με σκά-
φος και το γκολφ. Το μόνο που έχει να κάνει ο επισκέπτης είναι 
να κράτηση τώρα μέσω του angsana.com από τις 7 Σεπτεμβρί-
ου έως τις 15 Οκτωβρίου 2021 (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις).

Απλά να τονίσω ότι ο Όμιλος Banyan Tree - που από το 1994  οπό-
τε και ιδρύθηκε βασίζεται  τις θεμελιώδεις αξίες της βιωσιμότη-
τας και της ευημερίας - δραστηριοποιείται σήμερα σε 22 χώρες 
στον κόσμο (μεταξύ άλλων Κίνα, Ινδονησία, Μαρόκο, Μεξικό, Τα-
ϊλάνδη, Βιετνάμ και φυσικά Ελλάδα, στην Κέρκυρα). Δεν μπορεί! 
Σε κάποια από αυτές υπάρχει για εσάς το ιδανικό resort για να 
σας προσφέρει τις διακοπές που έχετε ονειρευτεί!

https://www.angsana.com/en/

