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ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΡ. ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Νησιά του συμπλέγματος της Χαβάης – Γύρος Κόσμου
Ταϊπέι (1), Γιαπ [Νησιά Καρολίνες] (3), Γκουάμ (3), Κορόρ [Νησί Παλάου] (3),
Πονπέι [Νησιά Καρολίνες] (2), Ματζούρο [Νησιά Μάρσαλ] (2),
Χονολουλού (3), Μάουι [Νησί Μάουι Χαβάη] (1), Χίλο (1), Κόνα (1), Λος Άντζελες (1)

24 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2020
1 – 24 Αυγούστου

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΩΚΕΑΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ
ΣΤΥΛ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Διατρέχοντας τον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, εκείνο που συγκλονίζει τον ταξιδιώτη είναι η
απεραντοσύνη της θάλασσας που μοιάζει ακόμα πιο μεγάλη από το απίστευτα μικρό μέγεθος
των υφαλογενών νησίδων που την κοσμούν σαν πολύτιμα πετράδια. Kαταπράσινα μικρά
νησάκια, ψαροχώρια πνιγμένα στη βλάστηση και πού και πού τεράστια πέτρινα μνημεία να
θυμίζουν πως η απομόνωση αυτών των λαών υπήρξε πηγή έμπνευσης για καλλιτεχνική
δημιουργία. Το ταξίδι συμπληρώνεται από το πανόραμα των νησιών της Χαβάης. Μια περιοχή
μαγευτική αλλά και συνάμα άγνωστη στο ευρύ ταξιδιωτικό κοινό της Ελλάδας. Το Εθνικό Πάρκο
των ηφαιστείων στο μεγάλο νησί του χαβανέζικου συμπλέγματος προσφέρει μια μοναδική
εμπειρία καθώς η καυτή λάβα συναντά τα νερά του ειρηνικού και δημιουργεί ένα μοναδικό
υπερθέαμα κυρίως όταν έχει κανείς την ευκαιρία να το δει από ψηλά.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
 Πτήσεις με την Turkish Airlines
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 5*
 Ξενάγηση στο μικρό νησί της Ταϊβάν, Ταϊπέι
 Ολοήμερη ξενάγηση στο νησί Γιαπ
 Κολύμπι στην καταπληκτική λαγκούνα του Μάντα Ρέι
 Ξενάγηση στο Γκουάμ και επίσκεψη στο Ιστορικό Πάρκο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
 Ολοήμερη αεροπορική εκδρομή στο Σαϊπάν
 Ελεύθερος χρόνος για κολύμπι ή ψώνια στο κοσμοπολίτικο νησί Ουακίκι
 Ξενάγηση στο Εθνικό Μουσείο στην Κορόρ
 Κολύμπι στη λίμνη του νησιού
 Ξενάγηση στο Ναν Μαντόλ
 Μεταφορά στο Ματζούρο και επίσκεψη σε φάρμα μαργαριταριών
 Παρακολούθηση τοπικών χορών στη Χονολούλου
 Ξενάγηση στην Χονολούλου και επίσκεψη στο Περλ Χάρμπορ
 Πτήση με ελικόπτερο πάνω από τα ενεργά ηφαίστεια του Χαβάι Άιλαντ
 Επίσκεψη στο κοσμοπολίτικο Λος Άντζελες
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…εσείς το ξέρατε;
Η λίμνη με τις τσούχτρες!
Μια ιδιόμορφη λίμνη υπάρχει στα νησιά Παλάου, καθώς ζουν σε αυτή εκατομμύρια τσούχτρες
που μετακινούνται καθημερινά κατά μήκος της λίμνης χαρίζοντας ένα πραγματικό υπερθέαμα.
Η συγκεκριμένη λίμνη είναι παράκτια και επικοινωνεί με τη θάλασσα με υπόγεια τούνελς,
ωστόσο είναι απομονωμένη, καθώς οι τσούχτρες της λίμνης είναι διαφορετικές από αυτές της
παράπλευρης θάλασσας, που απέχει λίγα μόνο μέτρα!
Καθημερινά εκατομμύρια τσούχτρες κινούνται κατά μήκος της λίμνης, σε μια κίνηση που είναι
ορατή τόσο από τις ακτές όσο και από τον αέρα.
Η παρουσία των τσουχτρών στη λίμνη μπορεί να εξηγηθεί από δύο παράγοντες. Αφενός η
λίμνη που έχει βάθος 30 μέτρα απέχει μόνο 20 μέτρα από τη θάλασσα, αφετέρου η λίμνη έχει
ηλικία 12.000 ετών και στο διάστημα αυτό σαφώς πραγματοποιήθηκαν πολλές υπερχειλίσεις
της στάθμης της θάλασσας.
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ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΡ. ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημέρα 1η: Αθήνα - Ταϊπέι
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Ταϊπέι.
Ημέρα 2η: Ταϊπέι
Άφιξη αργά το απόγευμα και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
Ημέρα 3η: Ταϊπέι – Γουάμ
Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την Ταϊπέι, στο μικρό νησί της Ταϊβάν ή
Φορμόζα όπως ήταν κάποτε γνωστή. Κορυφαία αξιοθέατα είναι το μεγαλειώδες μνημείο του
Τσιανγκ Κάϊ Σεκ, το μνημείο των Μαρτύρων, το Εθνικό Μουσείο, ο Κινέζικος Ναός και φυσικά
η τοπική αγορά χειροτεχνημάτων. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα έχουμε επίσης την
ευκαιρία να μιλήσουμε για την ιστορία του νησιού καθώς και για το «ιδιότυπο» πολιτικό status
αυτής της χώρας! Αργά το απόγευμα πετάμε για το Γουάμ μέσω Μανίλας.
Ημέρα 4η: Γουάμ-Γιαπ
Νωρίς το πρωί άφιξη στο κοσμοπολίτικο Γουάμ το οποίο θα γνωρίσουμε εκτενώς στην
μετέπειτα παραμονή μας εδώ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το μεσημέρι
θα έχουμε μία πρώτη γνωριμία με το νησί θέρετρο. Αργά το απόγευμα πτήση για το εξωτικό
Γιαπ, στα νησιά Καρολίνες.
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Ημέρα 5η: Γιαπ
Ολοήμερη ξενάγηση του νησιού όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα μοναδικά
τεράστια πέτρινα νομίσματα, τα οποία εκτίθενται μπροστά από την είσοδο των «αρχοντικών
σπιτιών» του νησιού σαν σύμβολο πλούτου και πολιτικής δύναμης. Το νησί είναι κατάφυτο από
μανγκρόβια φυτά και οι ντροπαλοί του κάτοικοι είναι πάντα πρόθυμοι να καλωσορίσουν τους
λιγοστούς «τολμηρούς» επισκέπτες.

Ημέρα 6η: Γιαπ
Είναι βέβαιο ότι το Γιαπ διαθέτει την πιο πλούσια υποθαλάσσια φύση του Ειρηνικού. Έτσι
λοιπόν σήμερα θα σας προσφέρουμε την ευκαιρία να απολαύσετε το μπάνιο σας συνοδευμένο
από την δυνατότητα snorkeling στην καταπληκτική λαγκούνα του Μάντα Ρέι και του εσωτερικού
ριφ για να θαυμάσετε από κοντά απίστευτους σχηματισμούς κοραλλιών και σπάνια πολύχρωμα
τροπικά ψάρια. Το σίγουρο είναι ότι η Μαγεία του Ειρηνικού θα ξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια
σας σε ένα απίστευτο καμβά χρωμάτων και αισθήσεων.
Ημέρα 7η: Γιαπ
Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς στον Ειρηνικό, παρά να απολαύσει τα μοναδικά νερά αυτής της
«ειρηνικής» θάλασσας που φιλοξενεί την πιο πλούσια ποικιλία ψαριών; Λοιπόν σήμερα αυτό
θα κάνουμε κι εμείς!
Ημέρα 8η: Γιαπ – Γκουάμ
Νωρίς τα ξημερώματα πετάμε για το Γκουάμ, το πιο ιστορικό νησί της Μικρονησίας που σήμερα
αποτελεί έδαφος των Η.Π.Α. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το
μεσημέρι θα ξεκινήσουμε την γνωριμία μας με την πλούσια ιστορία της περιοχής ξεκινώντας
από τα αποικιακά μνημεία της Ισπανικής Κυριαρχίας όπως ο Καθεδρικός Ναός της Παναγίας,
το φρούριο Σάντα Aγουέδα, δίπλα στην κατοικία του κυβερνήτη του νησιού, τη γέφυρα του Αγ.
Αντωνίου καθώς και το βασιλικό μονοπάτι των Ισπανών. Η γνωριμία μας με το Γουάμ θα
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συνεχιστεί με το Πάρκο Λάτε όπου εκτίθενται οι περίφημοι πέτρινοι κίονες που
χρησιμοποιούσαν οι ιθαγενείς Τσαμόρο για την θεμελίωση των σπιτιών τους. Τέλος θα
επισκεφθούμε το ιστορικό πάρκο του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου που ξυπνά τις μνήμες ενός
εφιαλτικού παρελθόντος της περιοχής.
Ημέρα 9η: Γουάμ (Σαϊπάν)
Ολοήμερη αεροπορική εκδρομή
στο Σαϊπάν, που ενώ αποτελεί
αμερικανικό έδαφος, βρίσκεται στο
αρχιπέλαγος των Νησιών Βόρειες
Μαριάνες. Η ολοήμερη περιήγησή
μας θα μας αποκαλύψει πλούσια
τροπική
βλάστηση,
παραδοσιακούς οικισμούς των
Μικρονήσιων
κατοίκων
διανθισμένα από μνημεία της
πρόσφατης παγκόσμιας Ιστορίας
και όσων διαδραματιστήκαν εκεί
κατά τη διάρκεια του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο Γουάμ.
Ημέρα 10η: Γουάμ - Κορόρ
Αφιερώστε το πρωινό σας στα υπερπολυτελή εμπορικά κέντρα της Τούμον Μπέι - του Ουακίκι
του δυτικού Ειρηνικού - για να απολαύστε τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του νησιού ή
κολυμπήστε στα καταγάλανα νερά της παραλίας μπροστά από το ξενοδοχείο μας. Αργά το
απόγευμα πετάμε για το μοναδικό Κορόρ στο νησί Παλάου. Άφιξη στο λιλιπούτειο παράδεισο
της νοτιοδυτικής Μικρονησίας και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
Ημέρα 11η: Kορόρ
Η ολοήμερη ξενάγησή μας σε έναν από τους τελευταίους επίγειους παραδείσους ξεκινάει με
την ίδια την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη με 11.000 κατοίκους, Kορόρ και φυσικά το
περίφημο Εθνικό Μουσείο, το παλαιότερο στη Μικρονησία με σπουδαία εκθέματα από τους
γηγενείς πολιτισμούς. Στη συνέχεια στο εσωτερικό του νησιού με τα τυπικά χωριουδάκια όπου
κυριαρχούν τα Μπάι, δηλαδή τα σπίτια συνάθροισης των ανδρών του χωριού, θα έχουμε την
ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που ακόμα και σήμερα διατηρούν τον
παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις υπέροχες παραλίες του νησιού
θα μας μυήσουν στον πολιτισμό του Βορείου Ειρηνικού.
Ημέρα 12η: Kορόρ
Σήμερα ετοιμαστείτε για κάτι μοναδικό. Η απίστευτα όμορφη φύση του νησιού ξετυλίγεται
μπροστά μας και μας αποκαλύπτει πλούσια τροπική βλάστηση, καταρράκτες και… μια λίμνη
γεμάτη τσούχτρες!!!! Λοιπόν εκεί θα κολυμπήσουμε σήμερα πνιγμένοι κυριολεκτικά στα
«άκακα» αυτά όντα που στροβιλίζουν το διάφανο κορμί τους με σχεδόν χορευτικές κινήσεις
γύρω από τα σώματα των γενναίων κολυμβητών. Μην ανησυχείτε όμως η απομόνωσή τους
για αιώνες σε ένα απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον χωρίς εχθρούς τις έκανε απολύτως
φιλικές. Έτσι ούτε τσιμπήματα ούτε τίποτα, μόνο μαγικές στιγμές σε ένα περιβάλλον
κυριολεκτικά ονειρικό.
Ημέρα 13η: Κορόρ - Πονπέι
Πρωινή πτήση για το Πονπέι στα νησιά Kαρολίνες. Το απόγευμα θα απολαύσουμε μια βόλτα
γνωριμίας με την πρωτεύουσα του νησιού Κολόνια. Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.
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Ημέρα 14η: Πονπέι
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στο κορυφαίο αξιοθέατο της περιοχής το περίφημο Nαν
Mαντόλ. Η πλωτή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει 92 τεχνητές νησίδες που δημιουργήθηκαν
πάνω στα ρηχά νερά του τραπεζοειδούς υφάλου που κυριαρχεί στην περιοχή, στις οποίες
αναπτύχθηκε ένας μυστηριώδης πολιτισμός που έφτασε στην ακμή του 800 περίπου χρόνια
πριν και που εγκαταλειφθήκαν αργότερα από άγνωστη αιτία.
Ημέρα 15η: Πονπέι – Ματζούρο
Πτήση για το Mατζούρο στο σύμπλεγμα των νησιών Mάρσαλ που κινδυνεύει να εξαφανιστεί
κάτω από τα νερά του ωκεανού αν συνεχιστεί η υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας και το λιώσιμο
των πάγων στον πλανήτη. Άφιξη αργά το απόγευμα και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Ημέρα 16η: Mατζούρο
Η ξενάγησή μας θα μας αποκαλύψει ένα από τα πιο ιδιότυπα νησιά στον πλανήτη αφού το
Ματζούρο είναι μία στενόμακρη ατόλη της οποίας το πλάτος κυμαίνεται από 10 – 80 μέτρα!!! Η
λιλιπούτεια πρωτεύουσα Ουλίγκα όπου είναι συγκεντρωμένος σχεδόν όλος ο πληθυσμός του
νησιού με τα γραφικά δημόσια κτίριά της, το ενδιαφέρον μουσείο Αλέλε όπου θα μυηθούμε στα
ήθη και τα έθιμα των κατοίκων του νησιού καθώς και η φάρμα μαργαριταριών θα εμπλουτίσουν
το σημερινό μας πρόγραμμα.
Ημέρα 17η: Mατζούρο – Χονολούλου
Πόσες φορές αλήθεια έχει κανείς την ευκαιρία να περάσει μια μέρα της ζωής του σε ένα τόσο
μικρό επίγειο παράδεισο; Να χαρεί τη θάλασσα, να αισθανθεί την μοναδικότητα να βρεθεί σε
μια τόσο στενή λωρίδα στεριάς στη μέση του ωκεανού και να αναλογιστεί πως είναι από τους
λίγους ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να το κάνουν κι ίσως από τους τελευταίους μια που
το νησί σύντομα θα χαθεί από τον χάρτη! Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για τη Χονολούλου στη Χαβάη στην οποία θα φτάσουμε τα ξημερώματα της ίδιας μέρας
24/8 αφού θα διασχίσουμε τη Διεθνή Γραμμή Αλλαγής Ημ/νίας (INTERNATIONAL DATE LINE)
και ουσιαστικά θα ξαναζήσουμε για 2η φορά την 24/8. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για ύπνο
και το μεσημέρι ξεκινάμε τη μέρα μας που είναι αφιερωμένη στην επίσκεψη του διάσημου
Πολυνησιακού κέντρου του νησιού όπου θα μυηθούμε στα ήθη και έθιμα της ζωής στον
Ειρηνικό και θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τοπικούς χορούς και να γευτούμε
παραδοσιακά πολυνησιακά εδέσματα.
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Ημέρα 18η: Χονολουλού
Σήμερα θα γνωρίσουμε το παγκοσμίως διάσημο νησί ξεκινώντας από την ίδια την Χονολουλού
με το εντυπωσιακό παραδοσιακού αρχιτεκτονικού ρυθμού τοπικό κοινοβούλιο και στη συνέχεια
σειρά έχουν οι παραλίες του ανατολικού τμήματος του νησιού με την πλούσια βλάστηση και το
ηφαιστειακό πέτρωμα. Στη συνέχεια θα περάσουμε από την περιοχή με τις βίλες των σταρ του
Χόλυγουντ ενώ η εντυπωσιακή εκκλησία των Μορμόνων θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. Η μέρα
μας θα κλείσει με επίσκεψη στο Περλ Χάρμπoρ για να βιώσουμε τα όσα συγκλονιστικά
διαδραματίστηκαν τη μέρα της ιστορικής επίθεσης των Ιαπώνων το Δεκέμβριο του 1941.
Ημέρα 19η: Χονολουλού - Μάουι
Πρωινή πτήση για το Μάουι στο σύμπλεγμα των Νησιών της Χαβάης. Αμέσως μετά την άφιξή
μας ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το Μάουι που διατηρεί ακόμα και σήμερα τον αυθεντικό
πολυνησιακό χαρακτήρα της Χαβάης. Θαυμάσια τροπική φύση με πυκνή βλάστηση στη μία
πλευρά του νησιού, υπέροχα τοπία με απόκρημνους βράχους προϊόν των γεωλογικών
ανακατατάξεων, κρατήρες σβησμένων ηφαιστείων με πολλά διαφορετικά χρώματα λόγω της
διαφορετικής περιεκτικότητας σε μέταλλα, εντυπωσιακές παραλίες με θαυμάσιες αμμουδιές και
φυσικά η γραφική Λαχάινα με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα υπόσχονται μια αξέχαστη μέρα.
Ημέρα 20ή: Μάουι – Νησί Χαβάης
Η εμπειρία της Χαβάης είναι σίγουρα ελλιπής αν δεν διανθιστεί με πτήση με ελικόπτερο πάνω
από τα ενεργά ηφαίστεια του Χαβάι Άιλαντ. Αμέσως λοιπόν μετά την πρωινή μας σύντομη
πτήση από το Μάουι στο Χίλο, μεταφερόμαστε στο ελικοδρόμιο για να βιώσουμε την μοναδική
εμπειρία της 45λεπτης πτήσης πάνω από τα ηφαίστεια. Κρατήρες που ακόμη και σήμερα
κοχλάζουν και εκτοξεύουν αέρια με πίεση προς τον ουρανό καθώς και σεληνιακά τοπία
σμιλευμένα από τη λάβα των ηφαιστείων θα κάνουν την μέρα μας κυριολεκτικά μοναδική.
Ημέρα 21η: Νησί Χαβάης
Σήμερα μας περιμένει ένα ολοήμερος γύρος του μεγαλύτερου νησιού του συμπλέγματος της
Χαβάης. Τροπικά δάση, δροσιστικοί καταρράκτες, αλλά και οι ίδιες οι πόλεις με τον
πολυνησιακό χαρακτήρα, όπως το Χίλο και η Κόνα θα μας εντυπωσιάσουν.
Ημέρα 22η: Νησί Χαβάης – Λος Άντζελες
Το πρωινό μας είναι ελεύθερο για να απολαύσουμε τις τελευταίες μας βουτιές στα καταγάλανα
νερά του Ειρηνικού. Το απόγευμα πετάμε για το Λος Άντζελες.
Ημέρα 23η: Λος Αντζελες – Αθήνα
Το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μερικά από τα αξιοθέατα της κοσμοπολίτικης
αυτής πόλης με τις πασίγνωστες παραλίες, τις βίλες των διάσημων ηθοποιών καθώς και την
κλασική και πρωτοποριακή αρχιτεκτονική του εμπορικού της κέντρου. Νωρίς το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Ημέρα 24η: Άφιξη στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΤΙΜΕΣ

Ταξίδι

Διατροφή

Αναχώρηση

Διαμονή

Δίκλινο

Μονόκλινο

Φόροι
Είσοδοι

ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΟΡ. ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
24 ημέρες

HΒ

1/8

5*, 4*

12.800

+2.500

990 +
290

Το

COSMORAMA σας προσφέρει:

 Πτήσεις με Turkish Airlines
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*, 4*
 Ημιδιατροφή καθημερινά εκτός από τα Νησιά της Χαβάης και το Λος Άντζελες
 Ξεναγήσεις, μεταφορές, εκδρομές και επισκέψεις με εισόδους στα διάφορα αξιοθέατα όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα
 Επίσκεψη στο Πολυνησιακό κέντρο στο νησί Ουάχου με παραδοσιακούς χορούς και
παραδοσιακό Πολυνησιακό Δείπνο «Λουάου»
 Τοπικοί ξεναγοί
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 Φιλοδωρήματα
 Βίζα ESTA
 Έμπειρο αρχηγό/συνοδό σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
×

Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€

×

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
- Λόγω της φύσης του ταξιδιού, τα ξενοδοχεία καθώς και οι εξαιρετικά δύσκολες αεροπορικές
συνδέσεις των νησιωτικών συμπλεγμάτων, απαιτούν άμεση και έγκαιρη επιβεβαίωση των
κρατήσεων.
- Ποσό 290 ευρώ που αφορά στις εισόδους στα αξιοθέατα και δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
θα καταβληθεί μετρητοίς στον αρχηγό του ταξιδιού στο εξωτερικό.
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ΤΑΞΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο το διαβατήριό σας με 6μηνη ισχύ και έγχρωμη φωτοτυπία αυτού.

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

GR 61 0110 0800 0000 0804 7170 314

EUROBANK

0026.0012.32.0200537077

GR0802600120000320200537077

PIRAEUS BANK

5029-057435-719

GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719

ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΡ. ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ - 24 ημ.

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
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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
Ελλάδας,
εκπτώσεις

βιβλιοπωλείο
σας

της

προσφέρουμε

και

δωρεάν

Επιπλέον

το

προσφέρει

στους

βιβλία.

COSMORAMA
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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