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ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ
ΜΟΟΡΕΑ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ α π ό 2 7 5 0 €
ΑΤΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

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

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ/ΓΑΜΗΛΙΑ
ΣΤΥΛ: ΦΥΣΗ/ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Θερμές βαθυγάλανες θάλασσες στον Νότιο Ειρηνικό και σμαραγδένιες παραλίες υπόσχονται
να σας μεταφέρουν πραγματικά στον τροπικό των διακοπών. Οι πολυνησιακές γαστρονομικές
απολαύσεις, η τροπική βλάστηση και οι ήχοι από τύμπανα «ταμούρε» θα σας παρασύρουν
στον επί γης παράδεισο. Αποφασίστε την cosmofree απόδρασή σας στον πιο εξωτικό
προορισμό του παλανήτη… Διαμονή στη Μοορέα: Το «Νησί της Αγάπης» όπως αποκαλείται
με τη μοναδική γαλαζοπράσινη λαγκούνα, στις όχθες της οποίας βρίσκονται ειδυλλιακά
ξενοδοχεία με απαράμιλλη φιλοξενία και πραγματικά σε παραδεισένια διάσταση. Κάντε το γύρο
του νησιού και θαυμάστε την τροπική βλάστηση και τις ηφαιστειογενείς κορυφές των βουνών.
Απολαύστε τα μοναδικά ηλιοβασιλέματα με τη συνοδεία πολυνησιακών εδεσμάτων και ρυθμών
και ερωτευθείτε «εξωτικά» το ταίρι σας!
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ ΜΟΟΡΕΑ – 8 ημ.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΤΙΜΕΣ Κατ’ άτομο σε δίκλινο
01/11/18 – 31/10/19

Ελάχιστη συμμετοχή για 2 άτομα

Τιμή από:

Ξενοδοχεία 4*

2.750

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

Το

COSMORAMA σας προσφέρει:

 Αεροπορικά εισιτήρια με την Air France
 Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
 All Inclusive
 Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.
 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό
 Esta Application

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
×

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 840 € περίπου από Αθήνα

×

Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€

×

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

ΤΑΞIΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
- Απαραίτητο το διαβατήριό σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη
χώρα.
- ESTA Αμερικής.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ ΜΟΟΡΕΑ – 8 ημ.
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 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.
 Ανάλογα με την εποχικότητα ενδέχεται να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα κοστολόγια.

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
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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

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ ΜΟΟΡΕΑ – 8 ημ.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

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.
 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

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ ΜΟΟΡΕΑ – 8 ημ.
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

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.
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