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ΙΝΔΙΑ -  ΚΕΡΑΛΑ 
Κοτσίν – Περιγιάρ – Κουμαρακόμ – Μαράρι 

 

8 ΗΜΕΡΕΣ / 6 ΝΥΧΤΕΣ α π ό  1 1 6 5 €  
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ’18 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ’19 
(Καθημερινές αναχωρήσεις με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΣΙΑ (ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ/ΓΑΜΗΛΙΑ 

ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Περιηγηθείτε στους υδάτινους δρόμους της Κεράλα στη νότια Ινδία. 

Αφεθείτε στις ευεργετικές ιδιότητες της Αγιουβέρδα και αφήστε πολιτισμούς και θρησκείες να σας 

παρασύρουν... 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ημέρα 1η: Αθήνα – Κοτσίν 
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο και πτήση για Κεράλα μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη την 
επομένη ημέρα. 
 
Ημέρα 2η: Κοτσίν 
Άφιξη στο Κοτσίν, συνάντηση με τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Αν και δεν πρόκειται για την πρωτεύουσα, το Κοτσίν, μαζί με 
την παρακείμενη πόλη Ernakulam, έχει πολύ περισσότερους κατοίκους (πάνω από 1 εκατ.) 
από το Thiruvanthapuram που είναι η έδρα της κυβέρνησης και βρίσκεται στο νότιο μέρος του 
κρατιδίου. Γνωστή σαν “Βασίλισσα της Αραβικής Θάλασσας’’, πλημμυρισμένη στα νερά και την 
τροπική βλάστηση, είναι ένας προορισμός που φημίζεται για την ευμάρεια και την ανάπτυξη σε 
όλους τους τομείς. Εμπορική πρωτεύουσα της Κεράλα, λόγω του στρατηγικού της σημείου που 
συνδέει την πολιτεία με τον υπόλοιπο κόσμο τόσο από αέρος όσο και δια θαλάσσης μέσω του 
λιμανιού της. Κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο θα πάρετε αμέσως μια γεύση της ινδικής 
φιλοξενίας. Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 3η: Κοτσίν 
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την ξενάγηση στην 
πόλη Κοτσίν. Θα δούμε παλιές κατοικίες από τον 
καιρό της πορτογαλικής, ολλανδικής και βρετανικής 
εξουσίας, όπως το Dutch Palace (16ος αι.), που 
παρά την ονομασία του κατασκευάστηκε από τους 
Πορτογάλους, τη συναγωγή Mattancherry, την 
αρχαιότερη εβραϊκή συναγωγή στην Ινδία που 
χτίστηκε το 1568. Καταστράφηκε από τους 
Πορτογάλους και ξανά επισκευάστηκε από τους 
Ολλανδούς έναν αιώνα αργότερα. Θα επισκεφτούμε 
την εκκλησία St. Francis που χτίστηκε το 1564 και 
είναι η παλαιότερη εκκλησία που χτίστηκε από τους 
Ευρωπαίους στην Ινδία. Εκεί βρίσκεται και ο τάφος 
του Βάσκο Ντε Γκάμα, ο οποίος στην τρίτη του 
επίσκεψη στην Ινδία αρρώστησε και πέθανε στο 
Κοτσίν. Βέβαια, η σορός του Πορτογάλου εξερευνητή 
και εμπόρου μεταφέρθηκε στην Πορτογαλία 14 
χρόνια μετά τον θάνατό του. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε ένα παραδοσιακό είδος 
χοροθεάτρου από την Κεράλα της Νότιας Ινδίας, το 
Kathakali (katha: θρησκευτική ιστορία, Kali: 
αναπαριστώ/παίζω). Οι ρίζες του χάνονται στα βάθη 
των χρόνων, αλλά αυτό που βλέπουμε σήμερα πήρε 
την τελική του μορφή τον 17ο αι. Το Kathakali σχετίζεται 
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άμεσα με τη μίμηση και το χορό και εξιστορεί γεγονότα από τα μεγάλα ινδικά έπη, τη 
Mahabharata και τη Ramayana. Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 4η: Κοτσίν - Περιγιάρ (180 χλμ., 
5 ώρες περίπου) 
Πρωινό και αναχώρηση οδικώς για την περιοχή Περιγιάρ. Η περιοχή αποτελεί καταφύγιο 
προστασίας σπάνιας χλωρίδας και πανίδας. Ο εθνικός δρυμός είναι ο πιο δημοφιλής στη Ν. 
Ινδία (777 χλμ.). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια μεταφορά στη λίμνη Περιγιάρ 
όπου θα κάνουμε βόλτα με βάρκα και 
θα δούμε ένα από τα μεγαλύτερα 
καταφύγια άγριας πανίδας. Ένα 
μοναδικό τοπίο που φιλοξενεί 62 είδη 
διαφορετικών θηλαστικών εκ των 
οποίων 27 τίγρεις υπό εξαφάνιση, 
ινδικούς ελέφαντες, ζαρκάδια, ελάφια, 
αλεπούδες, καθώς και 45 διαφορετικά 
είδη ερπετών, 320 είδη πτηνών, 27 
είδη αμφιβίων, 160 είδη εντόμων 
.Διανυκτέρευση.  
 
Ημέρα 5η: Περιγιάρ - Κουμαρακόμ 
(135 χλμ., 4 ώρες περίπου) 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για το 
Κουμαρακόμ, γνωστό και ως “Βενετία 
της Ανατολής”. Ένα τοπίο με παρθένα 
φύση, τροπικά δάση με πυκνή 
βλάστηση, τεράστιους κοκκοφοίνικες, 
αχανείς ορυζώνες, μαιανδρικά 
κανάλια νερού -τα γνωστά backwaters-
, είναι η εικόνα που οδηγεί το νου μας σε ηρεμία, γαλήνη και αναγέννηση. Αυτή είναι η 
αυθεντική, άθικτη εικόνα του Κουμαρακόμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος 
χρόνος. Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 6η: Κουμαρακόμ - Πλωτό ξενοδοχείο - Αλλεπέι 
Μετά το πρωινό μας μεταφερόμαστε στο λιμάνι και επιβιβαζόμαστε στο ποταμόπλοιο, όπου θα 
πλεύσουμε στα διάσημα backwaters της Κεράλα. Ένα τεράστιο σύμπλεγμα από κανάλια 
δημιουργεί ένα από τα πιο όμορφα φυσικά τοπία του κόσμου, καθώς η πυκνή βλάστηση στις 
όχθες ενώνεται με το νερό δημιουργώντας μια πανδαισία χρωμάτων. Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 7η: Κουμαρακόμ - Πλωτό ξενοδοχείο - Μαραρί 
Πρωινό στο πλοίο και αποβίβαση στο Alleppey Jetty, όπου θα μας παραλάβει ο οδηγός για να 
μας οδηγήσει στο Μαραρί (45 λεπτά). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για 
ξεκούραση και χαλάρωση, κολύμπι στην παραδεισένια ακτή του Μαραρί με παραλίες γεμάτες 
φοίνικες και άμμο. Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρες 8η - 9η: Μαραρί – Κοτσίν – Αθήνα / Θεσσαλονίκη  
Μετά το πρωινό, ελεύθερη ημέρα. Το βράδυ αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Κοτσίν (60 
χλμ.) για την πτήση της επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στην Ελλάδα την 
επόμενη ημέρα. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.  
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ΤΙΜΕΣ 
Κατ’ άτομο σε δίκλινο 01/11/18-31/10/19 

 
	

Ελάχιστη συμμετοχή για 2 άτομα  
από / προς Αθήνα 

 
Τιμή από:  

 

Ξενοδοχεία 4* 1165,00 € 

Ξενοδοχεία 4* sup.  1345,00 €  
 

Ελάχιστη συμμετοχή για 2 άτομα  
από / προς Θεσσαλονίκη  

 
Τιμή από:  

 

Ξενοδοχεία 4* 1265,00 € 

Ξενοδοχεία 4* sup.  1445,00 €  
 

Επιβάρυνση ημιδιατροφής κατ’ άτομο  σε 4*   
Επιβάρυνση ημιδιατροφής κατ’ άτομο  σε 4* sup.  

85,00 €  
145,00 €  

 
** Οι τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο των εορτών 21/12/18 – 05/01/19 ** 

	
	
	

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την Gulf Air. Υπάρχει επίσης δυνατότητα 

αναχωρήσεων και με την Emirates ή με την Qatar Airways με τις ανάλογες επιβαρύνσεις 

 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* και 4*s, κατ’ επιλογή 

 1 διανυκτέρευση σε πλωτό ξενοδοχείο 

 Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία 

 Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Τοπικός Aγγλόφωνος ξεναγός στο Κοτσίν και το Περιγιάρ 

 Βραδιά Καθακάλι στο Κοτσίν 

 Είσοδοι σε όλα τα αξιοθέατα 

 Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 

 Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, καθώς και όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο 

πρόγραμμα με κλιματιζόμενα μεταφορικά μέσα 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Φάκελο με πληροφορίες για τον προορισμό για όλους τους ταξιδιώτες 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 

× Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, περίπου 270 € από Αθήνα & 295 € από 

Θεσσαλονίκη  

× Βίζα Ινδίας: 80 € κατ’ άτομο  

× Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, προσωπικά έξοδα, γεύματα, ποτά. 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό / προτεινόμενο 

×  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 

 Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη 

ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στον συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει 

αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο. 

 Το check in /check out στα ξενοδοχεία είναι στις 12:00 μ.μ. 

 Στην Ινδία δεν υπάρχει σταθερή σχέση απόστασης και διάρκειας ταξιδιού. Αυτή εξαρτάται 

από την κατάσταση των δρόμων και την κυκλοφορία. 

 Ανάλογα με την εποχικότητα ενδέχεται να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα κοστολόγια  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 

 Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα και δύο (2) 

τουλάχιστον κενές σελίδες 

 Ηλεκτρονική μορφή (έγχρωμο αρχείο pdf, μεγέθους 10-300Κb) του διαβατηρίου σας, που 

θα αποστείλετε στο γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αναχώρηση 

του ταξιδιού 

 Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε λευκό φόντο, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 

jpg μεγέθους 10Kb-1Mb) διαστάσεων 350 pxls Χ 350 pxls, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες 

πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού 
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
 
 
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 
γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα 
έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

ALPHA BANK 101-00-2320-009478 GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478 

NATIONAL BANK 080/471703-14 GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314 

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077 

PIRAEUS BANK 5029-057435-719 GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719 

 
 
 

  



ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
 

 
ΙΝΔΙΑ - ΚΕΡΑΛΑ  6 

 Κάνε τη σωστή επιλογή. Διάλεξε COSMORAMA… 
 …γιατί για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα!   
 

Δέκα λόγοι θα σας πείσουν: 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Σεβόμενοι απολύτως τον ταξιδιώτη, ανακοινώνουμε γραπτώς και με σαφήνεια την τιμή του 

ταξιδιού. Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία δημοσιεύουμε το κόστος για 

επιπλέον έξοδα για βίζες και φόρους αεροδρομίων πληρωτέα στην Ελλάδα. Τα ταξίδια μας δεν 

έχουν κρυφές χρεώσεις. Ο ταξιδιώτης ενημερώνεται από την αρχή για την τελική αξία του 

ταξιδιού του. Η σωστή ενημέρωση είναι για εμάς δείγμα σοβαρότητας και σεβασμού προς τον 

πελάτη. 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα αναλυτικά μας προγράμματα είναι πλήρη και λεπτομερή. Όσοι ταξιδεύουν μαζί μας 

γνωρίζουν πολύ καλά ότι τιμούμε την επιλογή των ταξιδιωτών, προσφέροντας τα πληρέστερα 

και πιο καλο-σχεδιασμένα ταξίδια. Οι ξεναγήσεις μας είναι μελετημένες, οι τοπικοί ξεναγοί άρτια 

καταρτισμένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων. 

 

 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

Σχεδιάζοντας τα ταξίδια, βασική μας αρχή είναι να φτιάξουμε το καλύτερο πρόγραμμα στη 

σωστή τιμή. Σεβόμαστε τα χρήματά σας και θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι μέχρι και το 

τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους. 

 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις 

στα Μουσεία της Ελλάδος, το COSMORAMA σας προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης του 

ταξιδιού σας μέχρι και σε 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με την πιστωτική σας κάρτα. Ρωτήστε τους 

συμβούλους ταξιδιών μας. 

 

 

 

 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

Η ομάδας μας, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο ταξίδι, είναι σίγουρα η πιο έμπειρη και η 

πιο πολυταξιδεμένη ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, έχουμε 

ταξιδέψει προσωπικά σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ που προτείνουμε ταξίδια. Αυτή η εμπειρία είναι 

που κάνει τα ταξίδια μας ξεχωριστά και δίνει τη σιγουριά στους ταξιδιώτες ότι αγοράζουν το 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 
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 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από 

συναδέλφους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013 

το COSMORAMA διακρίθηκε ως το καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ελλάδα στον τομέα 

των “Cultural Tours” από τον ASTA (American Society of Travel Agents). 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ 

Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε πολύ χρόνο, 

προσωπική φροντίδα και μεράκι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις 

προσδοκίες. Και φυσικά όλα τα στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο εξωτερικό. Το να 

ταξιδεύουμε μαζί σας είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας βρίσκετε πάντα δίπλα σας. 

 

 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ελλάδας, σας προσφέρουμε 

εκπτώσεις και δωρεάν βιβλία. Επιπλέον το COSMORAMA προσφέρει στους ταξιδιώτες του 

εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ξεναγήσεις στα Μουσεία της Ελλάδας από Διπλωματούχο Ξεναγό. 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ 

Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι COSMORAMA έχετε τη σιγουριά που σας παρέχει μια Μεγάλη, 

Σοβαρή, Ποιοτική και Φερέγγυα Ταξιδιωτική εταιρία με πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό 

χώρο. 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Δίνουμε πληροφοριακό υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 

 

 

 

 

 


