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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Το υψίπεδο της Νέας Γουϊνέα, απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω των 

πανύψηλων βουνών που το περιβάλλουν, αποτελεί την σημαντικότερη ίσως αιτία 

αποκλεισμού της περιοχής από την «εξέλιξη» που βίωσε ο υπόλοιπος πλανήτης 

στο πέρασμα των αιώνων. Μόλις το 1933, Αυστραλοί εξερευνητές ανακάλυψαν το 

εύφορο οροπέδιο όπου ζούσαν σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε πρωτόγονη 

κατάσταση, όπως ακριβώς 10.000 χρόνια πριν! H επίσκεψη μιας τέτοιας περιοχής, 

κατάδυση στις αρχέγονες συνήθειες του ανθρώπου, στις πρώτες προϊστορικές 

κοινωνίες, που ευτυχώς, διατηρούνται ακόμα και σήμερα σχεδόν αναλλοίωτες, 

αποτελεί την πεμπτουσία του ταξιδιού, ειδικά φέτος που συνδυάζεται με το 

μοναδικό πολιτιστικό γεγονός του ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ των ΦΥΛΩΝ των 

ΥΨΙΠΕΔΩΝ της ΠΑΠΟΥΑ. Σε συνδυασμό με τα νησιωτικά συγκροτήματα των 

Νησιών Σολομώντος και Φίτζι, το οδοιπορικό μας στη Μελανησία, θα σας μαγέψει. 
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…εσείς το ξέρατε; 
 
 

Goroka Show 
Η μεγαλύτερη ετήσια συγκέντρωση φυλών στον κόσμο 

 

Χιλιάδες άνθρωποι που εκπροσωπούν πάνω από 100 φυλές, δίνουν ραντεβού σε μια πόλη 
του νησιού για το ετήσιο φεστιβάλ χορού και διασκέδασης. 
Η μικρή πόλη Γκορόκα, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού της Παπούα, πάνω ακριβώς στον 
μοναδικό μεγάλο δρόμο που διασχίζει την Παπούα Νέα Γουινέα. 
Ως γνωστόν, η συγκεκριμένη χώρα, και γενικότερα η συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη, είναι 
από αυτές που ακόμα αντιστέκονται στην «εξέλιξη» και ζουν όπως και πριν από εκατοντάδες 
χρόνια. Κάθε χρόνο λοιπόν, μέλη από 
περισσότερες από 100 φυλές ιθαγενών 
καταφτάνουν στην πόλη αυτή για ένα 
φεστιβάλ που λέγεται Γκορόκα Σόου. 
Το σινγκ σινγκ, οι χοροί και τα τραγούδια 
δηλαδή, δίνουν και παίρνουν, καθώς από 
αυτό κρίνεται η καλή παρουσία μιας φυλής 
στο φεστιβάλ. Κάποιοι από τους ιθαγενείς 
μάλιστα, καταφτάνουν από το γειτονικό 
νησί Μανούς, στα βορειοανατολικά της 
Παπούα, ή από τις κοντινές Νήσους του 
Σολομώντα. Αυτό το φεστιβάλ έλαβε 
τέτοιες διαστάσεις «εθνικού» γεγονότος 
από το 1957, όταν και πρωτοξεκίνησε. 
Τότε οι Αυστραλοί αστυνομικοί που 
εκτελούσαν περιπολίες, διοργάνωναν τον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό ώστε να ελέγξουν ποια φυλή είναι καλύτερα οργανωμένη αλλά και 
να βοηθήσουν να ξεχαστούν οι διαφορές μεταξύ των πιο επιθετικών από αυτές.  
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ΜΕΛΑΝΗΣΙΑ, ΠΑΠΟΥΑ, ΦΙΤΖΙ 
ΝΗΣΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
Ημέρα 1η: Αθήνα - Μπρισμπέιν 
Πτήση για το Μπρισμπέιν, την 3η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 
Ημέρα 2η: Μπρισμπέιν 
Άφιξη αργά το βράδυ στο Μπρισμπέιν και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 3η: Μπρισμπέιν - Πόρτ Μόρεσμπυ 
Μετά το πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο για την ολονύκτια πτήση μας για το Πορτ 
Μόρεσμπυ, την πρωτεύουσα της Παπούα Νέας Γουινέας. 
 
Ημέρα 4η: Πόρτ Μόρεσμπυ - Τάρι 
Το πρωί πετάμε για το Τάρι, στα Χάιλαντς της Παπούα εκεί που οι άνθρωποι ζουν ακόμα στη 
λίθινη εποχή. Απογευματινή γνωριμία με τη γύρω περιοχή και την ιδιόμορφη χλωρίδα και 
πανίδα της. 
 
Ημέρα 5η: Τάρι 
Η μέρα μας σήμερα είναι αποκαλυπτική. Η ολοήμερη επίσκεψη στα χωριά της περιοχής της 
φυλής των Χούλι όπου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τα πολύ ενδιαφέροντα ήθη και 
έθιμα των ανθρώπων της περιοχής που ήρθαν σε επαφή με τον πολιτισμό μόλις το 1933, θα 
μας χαρίσει εμπειρίες τόσο μοναδικές όσο και η ίδια η Παπούα. Το αποκορύφωμα έρχεται με 
την παρακολούθηση των περίφημων τοπικών χορών Σινγκ Σινγκ, όπου για αιώνες οι κάτοικοι 
των Χάιλαντς μιμούνται ιδανικά τα υπέροχα παραδείσια πτηνά της περιοχής. 
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Ημέρα 6η: Τάρι - Μάουντ Χάγκεν 
Ναυλωμένη πτήση για το Μάουντ Χάγκεν. Άφιξη στην μεγαλύτερη και σημαντικότερη πόλη των 
Highlands που για τις δύο επόμενες μέρες όπως και κάθε χρόνο τον Αύγουστο θα γίνει το 
επίκεντρο του πιο φαντασμαγορικού θεσμού της Μελανησίας, την ετήσια συνάντηση/γιορτή των 
φυλών των υψιπέδων. 
 
Ημέρα 7η: Μάουντ Χάγκεν 
Δύο μέρες σπάνιας ταξιδιωτικής απόλαυσης μας περιμένουν. Εδώ θα γίνουμε αυτόπτες 
μάρτυρες μοναδικών σκηνών και τελετών από τους χιλιάδες αυτόχθονες που θα κατακλύσουν 
την πόλη και θα γιορτάσουν με ένταση και ζωντάνια, όπως άλλωστε κάνουν κάθε χρόνο, 
ξετυλίγοντας μπροστά μας τα πιο εντυπωσιακά έθιμα που συνοδεύουν τον αρχέγονο τρόπο 
ζωής τους. 
 
Ημέρα 8η: Μάουντ Χάγκεν 
Ημέρα ελεύθερη. 
 
Ημέρα 9η: Μάουντ Χάγκεν - Μαντάνγκ 
Η σημερινή οδική διαδρομή ξεκινάει από την κοιλάδα Γουάγκι με τις ατελείωτες φυτείες καφέ 
και τσαγιού, όπου ζει η φυλή των «λασπανθρώπων» του Ασάρο. Η μύησή μας στα ήθη και στα 
έθιμα της άκρως ενδιαφέρουσας από ανθρωπολογικής άποψης φυλής είναι πάντα μία αξιόλογη 
ταξιδιωτική εμπειρία. Στη συνέχεια μέσω της πόλης της Γκορόκα και αφού εγκαταλείψουμε τα 
υψίπεδα, θα φτάσουμε στις ακτές του Ειρηνικού και στο γραφικό Μαντάνγκ. 
 

 
 
Ημέρα 10η: Μαντάνγκ 
Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στη γνωριμία μας με την μητρόπολη της Ανατολικής Παπούα, την 
επίσκεψή μας στο κοντινό Αλέξισχάφεν με τα διάσημα απομεινάρια από τις μάχες του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου ενώ παράλληλα θα έχουμε και την ευκαιρία να κολυμπήσουμε στα 
γαλαζοπράσινα νερά της περιοχής και να απολαύσουμε τις υπέροχες αμμουδιές κάποιου 
κοντινού νησιού που βρίσκεται κοντά στη στεριά. 
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Ημέρα 11η: Μαντάνγκ - Πορτ Μόρεσμπυ 
Σήμερα πετάμε πίσω για το Πορτ Μόρεσμπυ. Το απόγευμα μας περιμένει η επίσκεψη στα 
«πλωτά» χωριά γύρω από την πόλη που ακόμα και σήμερα ζούνε αρκετές χιλιάδες κάτοικοι 
από την νησιωτική Μελανησία. 
 
Ημέρα 12η: Πορτ Μόρεσμπυ 
Η μέρα είναι αφιερωμένη στη γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της χώρας που αποτελεί μία 
πόλη που έχει όλα τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον μοναδικό χαρακτήρα 
της Παπούα. Το κοινοβούλιο με την ιδιότυπη αρχιτεκτονική του και το Εθνικό Μουσείο 
αποτελούν τα κυριότερα από τα αξιοθέατα της σημερινής μας περιήγησης. 
 
Ημέρα 13η: Πορτ Μόρεσμπυ - Χονιάρα 
Πτήση για ένα από τα πιο απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα νησιωτικά συμπλέγματα της 
Μελανησίας που έγινε πασίγνωστο από τις επικές και ιδιαίτερα φονικές μάχες κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πόλεμου, τα νησιά του Σολομώντος. 
 
Ημέρα 14η: Χονιάρα 
Η σημερινή μας ημέρα, είναι αφιερωμένη τόσο στην πρωτεύουσα Χονιάρα όσο και στο ίδιο το περίφημο 
νησί του Γκουανταλκανάλ εδώ που έγιναν μερικές από τις φονικότερες ναυμαχίες της Παγκόσμιας 
Ιστορίας. Η τροπική βλάστηση σε συνδυασμό με τις υπέροχες παραλίες, τα γραφικά χωριά καθώς και 
τα μνημεία από τις συγκλονιστικές μάχες θα γεμίσουν με τον καλύτερο τρόπο τη μέρα μας. 
 
Ημέρα 15η: Χονιάρα - Νάντι 
Αλλαγή σκηνικού με σύντομη πτήση για τη Νάντι, στα νησιά Φίτζι. Άφιξη στο Βίτι Λέβου, το πιο 
σημαντικό νησί των Φίτζι και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. 
 
Ημέρα 16η: Nάντι 
Ολοήμερη κρουαζιέρα με ειδικό καταμαράν στο αρχιπέλαγος Μανά και επίσκεψη σε ένα από τα τροπικά 
νησιά του αρχιπελάγους, που απέκτησαν παγκόσμια φήμη λόγω της μοναδικής ομορφιάς τους. 
 
Ημέρα 17η: Nάντι 
Η σημερινή μας ολοήμερη εκδρομή στο νησί Βίτι Λέβου θα μας αποκαλύψει ένα τοπίο με 
θαυμάσιες παραλίες, γεμάτο από φοίνικες και φυτείες ζαχαροκάλαμου και θα ολοκληρωθεί με 
επίσκεψη στη Σούβα, την πρωτεύουσα των Φίτζι και σημαντικότερη πόλη της Μελανησίας. 
 
Ημέρα 18η: Νάντι - Σύδνεϋ 
Σήμερα πετάμε για την Μητρόπολη της Αυστραλίας το Σύδνεϋ. Το απόγευμα είναι η καλύτερη 
ώρα για μια βόλτα μέχρι το περίφημο λιμάνι της πόλης, με την περίφημη Χάρμπορ Μπριτζ και 
την παγκοσμίου φήμης Όπερα. 
 
Ημέρα 19η: Σύδνεϋ - Πτήση για Αθήνα 
Ολοήμερη ξενάγηση της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας που κυριαρχούν η γραφική περιοχή 
Ροκς εκεί που εγκατασταθήκαν οι πρώτοι άποικοι στις αρχές του 18ου αιώνα, η διάσημη Όπερα 
(εξωτερικά) σε σχήμα αμοιβάδας, το Υπερμοντέρνο Ντάρλιγκ Χάρμπορ, το Ντάουν Τάουν με τους 
ουρανοξύστες να αναμιγνύονται με τα κτίρια της Βικτωριανής εποχής καθώς και οι κοσμοπολίτικες 
παραλίες στο Ελίζαμπεθ Μπέυ & Μποντάι, εδώ που έχουν τα σπίτια τους οι πλουσιότεροι κάτοικοι 
της πόλης. Το βράδυ πετάμε μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Αθήνα. 
 
Ημέρα 20ή: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.



 
 

 
ΜΕΛΑΝΗΣΙΑ – ΠΑΠΟΥΑ – ΦΙΤΖΙ – ΝΗΣΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ - 20 ημ.            6 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 

 

 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 
 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*, 4* και στα καλύτερα διαθέσιμα στα μικρά μέρη 

 Ημιδιατροφή καθημερινά 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τέλη εισόδων (π.χ. Μουσεία) 

 Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο 

 Φιλοδωρήματα 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Έμπειρό Έλληνα Αρχηγό/συνοδό του ταξιδιού και τοπικούς ξεναγούς 

 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 

 
 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 

 Απαραίτητο το διαβατήριό σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη 
χώρα. 

 Ηλεκτρονική μορφή (έγχρωμο αρχείο pdf, μεγέθους 10-300kb) του διαβατηρίου σας, που 
θα αποστείλετε στο γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
αναχώρηση του ταξιδιού. 

 Τέσσερις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων διαβατηρίου που θα 
προσκομίσετε στο γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αναχώρηση 
του ταξιδιού. 

 

Ταξίδι Διατροφή Αναχ/ση Διαμ/νή 2κλινο 1κλινο 
Φόροι 

Είσοδοι

Μελανησία, Παπούα, 
Φίτζι, Νησιά 
Σολομώντος 

 
20 ημέρες 

HΒ 
Ημιδ/φή 

9/8 4*, 5* 9.190 +1.700 +950 
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

 
 
 Το ταξίδι είναι δύσκολο και απαιτεί αυξημένη ταξιδιωτική συνείδηση. 
 Το οδικό δίκτυο κυρίως στην Παπούα και στα νησιά Σολομώντος είναι σε μέτρια έως κακή 

κατάσταση. 
 Τα μεταφορικά μέσα είναι ανάλογα του οδικού δικτύου, χωρίς ιδιαίτερους αποθηκευτικούς 

χώρους για μεγάλες αποσκευές. Παρακαλείσθε να έχετε μαζί μας μόνο μία αποσκευή 
μετρίων διαστάσεων. 

 Τα ξενοδοχεία και λοτζ πέρα από τα άκρως τουριστικά/εμπορικά σημεία όπως η Νάντι και 
το Πόρτ Μόρεσμπι και φυσικά η Αυστραλία είναι καθαρά μεν, αλλά απλά, χωρίς ιδιαίτερες 
ανέσεις. Η διαβάθμισή τους δε αναφέρεται με τα τοπικά στάνταρ της χώρας. 

 Συνιστάται αγωγή κατά της Μαλάρια. 
 
 
 

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 
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 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 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. 

 


