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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Ένα διαφορετικό οδοιπορικό σε έναν άγνωστο στην Ελλάδα προορισμό, που όμως αποτελεί το δεύτερο 

μεγαλύτερο Αρχιπέλαγος του κόσμου με 7.011 νησιά και συνδυάζει με μοναδικό τρόπο στοιχεία όπως 

ο καθολικισμός και το έντονο αποικιακό παρελθόν στις πόλεις κοσμήματα της Βόρειας Λουζόν, τους 

παγκοσμίως διάσημους κλιμακωτούς ορυζώνες του Ιφουγκάο, τις μοναδικές τροπικές παραλίες με τη 

ζαχαρένια άμμο και τα γαλαζοπράσινα νερά στο μαγευτικό Μπορακάυ, την εκπληκτική φύση στους 

περίφημους Λόφους της Σοκολάτας στο Μποχόλ και φυσικά τα πολύβουα και όλο ενέργεια αστικά 

κέντρα της πρωτεύουσας Μανίλα στη Λουζόν και του Σεμπού στα νησιά Βισάγιας. Τολμήστε το 

διαφορετικό, ελάτε μαζί μας και ένα είναι βέβαιο: Τις Φιλιππίνες θα τις λατρέψετε! 

 
 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

 Πτήσεις με Qatar Airways/Emirates 

 Επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4* 

 Απογευματινή περιήγηση στην πολύβουη Μανίλα και τα αξιοθέατά της 

 Εκδρομή στην περιοχή του ποταμού Παγκσαντζάν και τους καταρράκτες Μαγκδάπιο 

 Βόλτα στο Βιγκάν. Περιήγηση στους γραφικούς πλακόστρωτους δρόμους με τα αποικιακού ρυθμού κτίρια 

 Άφιξη στη Σαγκάδα και γνωριμία με την περιοχή και τα ονομαστά κρεμαστά φέρετρα 

 Πορεία με ειδικά τζιπ και άφιξη στην περιοχή της Κορδιγιέρα, όπου θα απολαύσουμε τους 

κλιμακωτούς ορυζώνες του Ιφουγκάο – Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco 

 Πτήση για το αρχιπέλαγος των νησιών Βισάγιας και το νησί Σεμπού 

 Εκδρομή με ταχύπλοο στο νησί Μποχόλ 
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…εσείς το ξέρατε; 
 
 

«Οι  Σοκολατέ ν ιο ι  Λόφοι»  

 

 

 
Εκατοντάδες λοφίσκοι βρίσκονται διάσπαρτοι σε έκταση 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Είναι 
καλυμμένοι με βλάστηση και αλλάζουν χρώμα ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Ανάμεσα τους 
υπάρχουν πεδιάδες με καλλιέργειες ρυζιού και δέντρα. Οι λοφίσκοι είναι κωνοειδείς και συμμετρικοί. 
Αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό και μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο. Βρίσκονται στην 
επαρχία Μποχόλ στις κεντρικές Φιλιππίνες και ονομάζονται «Chocolate Hills» δηλαδή σοκολατένιοι 
λόφοι, καθώς τις ζεστές περιόδους ξεραίνονται και παίρνουν καφέ χρώμα. Ανάλογοι λόφοι βρίσκονται 
στη Σλοβενία, την Κροατία και το Πουέρτο Ρίκο. Δημιουργήθηκαν πριν εκατομμύρια χρόνια, από τις 
βροχοπτώσεις που αύξησαν τη στάθμη του νερού και τους ανέμους που διέβρωσαν το έδαφος. 
Αποτελούνται από θαλάσσια απολιθώματα, όπως κοράλια, μαλάκια και φύκια. Έχουν διαφορετικό 
ύψος και διαθέτουν δεκάδες σπήλαια. Σύμφωνα με τους τοπικούς θρύλους, δύο γίγαντες ήρθαν 
αντιμέτωποι και πολεμούσαν επί μέρες. Ως όπλα χρησιμοποίησαν πέτρες και άμμο. Η σύγκρουση ήταν 
εξουθενωτική και στο τέλος κατάλαβαν πως ήταν ανώφελο να παλεύουν. Σταμάτησαν αλλά δεν 
συμμάζεψαν το πεδίο της μάχης με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι «σοκολατένιοι λόφοι». Ένας 
άλλο θρύλος που αναφέρουν συχνά οι ντόπιοι αφορά τον γίγαντα Αρόγκο που ερωτεύτηκε μια θνητή 
η οποία, όμως, πέθανε. Ο Αρόγκο ήταν πολύ στενοχωρημένος από τον θάνατο της αγαπημένης του 
και άρχισε να κλαίει. Τα δάκρυά του έσταξαν στη γη και δημιούργησαν εκατοντάδες υψώματα. Στον 
τρίτο θρύλο γίνεται λόγος για έναν γιγαντιαίο υδροβούβαλο, τον Καραμπάο, που έτρωγε όλες τις 
καλλιέργειες των κατοίκων. Οι ντόπιοι δεν άντεχαν άλλο αυτή την κατάσταση και μια μέρα του έδωσαν 
χαλασμένο φαγητό. Με το πέρασμα του χρόνου τα περιττώματα του Καραμπάο από την εκδίκηση των 
κατοίκων, έγιναν οι περιβόητοι λοφίσκοι. Συνολικά υπάρχουν 1.247 λόφοι, εκ των οποίων οι δύο έχουν 
μετατραπεί σε τουριστικά θέρετρα. Οι τουρίστες μπορούν να κάνουν πεζοπορία και να θαυμάσουν το 
μοναδικό ηλιοβασίλεμα από την κορυφή τους.... 
 
 
 

Πηγή: http://www.mixanitouxronou.gr
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ, ΠΑΛΑΟΥΑΝ, 

ΜΠΟΡΑΚΑΪ 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
Ημέρα 1η: Αθήνα - Μανίλα 
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για τη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων. 
 
Ημέρα 2η: Μανίλα 
Άφιξη αργά το απόγευμα στη μεγαλούπολη των 12 εκατομμυρίων ανθρώπων και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας. 
 
Ημέρα 3η: Μανίλα (Ταγκαϊτάυ) 
Η σημερινή μας περιήγηση θα μας φέρει σε επαφή με το πολύβουο αστικό κέντρο της πρωτεύουσας 
των Φιλιππίνων που παρουσιάζει ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά πρόσωπα και με αξιοθέατα, όπως 
το πάρκο Ριζάλ που ονομάστηκε προς τιμήν του ανθρώπου που αγωνίστηκε και εκτελέστηκε για την 
ιδέα της ανεξαρτησίας από τους Ισπανούς, την παλιά αποικιακή πόλη στην περιοχή Ιντραμούρος με 
τα θαυμάσια κτίρια που της είχαν προσδώσει το παρατσούκλι «Το Μαργαριτάρι της Ανατολής», την 
κινεζική συνοικία με το διάσημο και «ασυνήθιστο» κινέζικο νεκροταφείο και φυσικά η περιοχή του 
Μακάτι Σίτυ με τις πρεσβείες και τα πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια και εμπορικά κέντρα. Στη συνέχεια 
λίγα χιλιόμετρα μακριά από το πολύβουο κέντρο της μητρόπολης μας περιμένει η περιοχή του 
Ταγκαϊτάυ με τους καταπράσινους λόφους γεμάτους από φυτείες φρούτων και λαχανικών και 
διανθισμένη με πολλά μικρά ηφαίστεια που ξεπροβάλλουν εντός της ομώνυμης λίμνης, την εξαιρετική 
θέα των οποίων θα απολαύσουμε και εμείς. Επιστροφή στη Μανίλα το απόγευμα. 
 
Ημέρα 4η: Μανίλα (Καταρράκτες 
Παγκσαντζάν) 
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη 
στην εκδρομή μας στην περιοχή του 
ποταμού Παγκσαντζάν 100 χλμ. 
νοτιοανατολικά της Μανίλα, εδώ που 
κυριαρχούν οι καταρράκτες 
Μαγκδάπιο και που ο Φράνσις Φορντ 
Κόππολα γύρισε τις συγκλονιστικές 
τελικές σκηνές του αριστουργήματός 
του: Αποκάλυψη Τώρα. Η γραφική 
βαρκάδα μας με τα ειδικά 
διαμορφωμένα κανό στο στενό 
φαράγγι ύψους 300 μέτρων που μας 
περιβάλλει και σε συνδυασμό με την 
οργιώδη τροπική βλάστηση, θα μας 
χαρίσουν μία αξέχαστη εμπειρία. 
Επιστροφή στην πρωτεύουσα το 
απόγευμα. 
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Ημέρα 5η: Μανίλα – Μπανάουι 
Σήμερα θα ξεκινήσουμε το οδοιπορικό μας στο Βόρειο Λουζόν μέσω μίας ενδιαφέρουσας πορείας 
αρχικά ανάμεσα από πολλά μικρά χωριά και κωμοπόλεις ενώ αργότερα μία υπέροχη ορεινή διαδρομή 
θα μας μεταφέρει στο Μπανάουι, ορμητήριο για την αυριανή μας εκδρομή σε αυτό που οι τουριστικοί 
οδηγοί αποκαλούν το 8ο Θαύμα του Κόσμου, τους κλιμακωτούς ορυζώνες του Ιφουγκάο. 
 

 

 
Ημέρα 6η: Μπανάουι (Ορυζώνες Ιφουγκάο) - Σαγκάδα 
Σήμερα η μέρα μας είναι αποκαλυπτική. Μετά το πρωινό επιβιβαζόμαστε σε ειδικά τζιπ και, αφού 
διασχίσουμε τους δύσβατους δρόμους της Κορδιγιέρα, θα φτάσουμε στην περιοχή όπου θα 
απολαύσουμε το υπερθέαμα των περίφημων κλιμακωτών ορυζώνων του Ιφουγκάο, που η απαράμιλλη 
φυσική τους ομορφιά μαζί με την παλαιότητά τους που φτάνει τα 2.000 έτη, δικαίως ενέταξε την περιοχή 
στη λίστα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο 
Μπανάουι για διανυκτέρευση. Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε στην περίφημη Κορδιγιέρα με πρώτο 
σταθμό την κωμόπολη Σαγκάδα, σε υψόμετρο 1.500 μ. από το επίπεδο της θάλασσας. Εδώ το κλίμα 
είναι πιο δροσερό και η βλάστηση θυμίζει πιο πολύ την εύκρατη ζώνη παρά τους τροπικούς. 
 
Ημέρα 7η: Σαγκάδα - Βιγκάν 
Η μέρα μας θα ξεκινήσει με την γνωριμία μας με την ίδια τη Σαγκάδα και τη γύρω περιοχή και φυσικά 
τα περίφημα κρεμαστά φέρετρα που οι ανιμιστές κάτοικοι της Κορδιγιέρα θάβουν τους νεκρούς τους 
ακόμη και σήμερα. Το απόγευμα καταλήγουμε στο αποικιακό κόσμημα που ονομάζεται Βιγκάν. Ο 
απογευματινός μας περίπατος στον κεντρικό πεζόδρομο Κρισολόγκο θα μας χαρίσει μια πρώτη γλυκιά 
γεύση της πόλης. 
 
Ημέρα 8η: Βιγκάν – Λαοάγκ - Μανίλα 
Το πρωινό μας είναι αφιερωμένο στην περιήγηση στην πόλη με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα 
θαυμάσια αποικιακά κτίρια και τα γραφικά κάρα, η οποία, ως εκ θαύματος, γλύτωσε από τους 
βομβαρδισμούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα την πιο 
καλοδιατηρημένη αποικιακή πόλη της Ασίας. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε την πόλη του Μποντόκ με 
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την πάντα ζωντανή τοπική αγορά και το ενδιαφέρον τοπικό μουσείο, ενώ λίγο αργότερα μας περιμένει 
ο Καθεδρικός του St. William, αποικιακό αριστούργημα από τα μέσα του 17ου αιώνα. Καταλήγουμε 
στο αεροδρόμιο του Λαοάγκ όπου η σύντομη πτήση μας θα μας μεταφέρει ξεκούραστα στη Μανίλα. 
 
Ημέρα 9η: Μανίλα – Πουέρτο Πρινσέσα (Παλαουάν) 
Η σημερινή μας πτήση θα μας μεταφέρει στο νησιωτικό σύμπλεγμα που ακούει στο όνομα Παλαουάν. 
Πρόκειται για ένα αρχιπέλαγος που αποτελείται από το ομώνυμο μακρόστενο μεγάλο νησί και 1.780 
μικρότερα νησιά και βραχονησίδες. Τα καταγάλανα νερά, η υπέροχη τροπική βλάστηση και οι 
θαυμάσιες αμμώδεις παραλίες συνθέτουν ένα από τα ομορφότερα τοπία της ΝΑ Ασίας, έναν 
πραγματικά επίγειο παράδεισο. Άφιξη στην πρωτεύουσα των νησιών, Πουέρτο Πρινσέσα και μετά από 
μία σύντομη περιήγηση πάμε οδικά (περίπου 2 ώρες απόσταση από το αεροδρόμιο) στο ξενοδοχείο 
μας που βρίσκεται στην μαγευτική παραλία Σαμπάνγκ στα δυτικά του νησιού. Απόγευμα ελεύθερο για 
να απολαύσετε το μπάνιο σας σε ένα πραγματικά υπέροχο μέρος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ημέρα 10η: Παλαουάν 
Η μέρα μας σήμερα είναι μοναδική, καθώς μας περιμένει μία ασυνήθιστη και συνάμα σαγηνευτική 
ταξιδιωτική εμπειρία αφού θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε βαρκάδα στο εσωτερικού του περίφημου 
«υπόγειου ποταμού» στο Σπήλαιο του Αγίου Παύλου, ένα από τα 7 φυσικά θαύματα του κόσμου. Οι 
«απίστευτοι» σχηματισμοί των ασβεστολιθικών πετρωμάτων και βράχων, οι λαμπεροί σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες, οι βράχοι που αναδύονται μέσα από τα νερά του ποταμού, συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο, 
που θα μας αφήσει άφωνους. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
 
Ημέρα 11η: Πουέρτο Πρινσέσα - Σεμπού 
Επιστρέφουμε οδικά στο αεροδρόμιο του Πουέρτο Πρινσέσα από όπου η πτήση μας, θα μας μεταφέρει 
στην καρδιά του αρχιπελάγους των νησιών Βισάγιας και συγκεκριμένα στο νησί Σεμπού και στην 
ομώνυμη πόλη, δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας μετά τη πρωτεύουσα Μανίλα. Άφιξη και 
απογευματινή ξενάγηση στα κυριότερα σημεία της πόλης που όταν την πρωτοείδε ο Μαγγελάνος το 
1521, ήταν ήδη ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο - λιμάνι που προσέλκυε εμπόρους από όλα τα μέρη της 
Ασίας και την Αραβία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, σχεδόν 500 χρόνια μετά. Στη συνέχεια 
μεταφερόμαστε στο πολυτελές μας ξενοδοχείο - θέρετρο στο νησί Μακτάν που συνδέεται με γέφυρα 
με το κυρίως Σεμπού. 
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Ημέρα 12η: Σεμπού (Ολoήμερη εκδρομή στο νησί Μποχόλ) 
Η ολοήμερη εκδρομή μας με ταχύπλοο πλοίο θα μας φέρει σε επαφή με ένα από τα κρυμμένα διαμάντια 
των Βισάγιας, το πανέμορφο νησί Μποχόλ. Η άφιξή μας στο λιμάνι του Ταγκμπιρλάν συνοδεύεται από 
μια όμορφη διαδρομή προς την πιο διάσημη περιοχή του νησιού, εκεί που βρίσκονται οι 
1.267μαγευτικοί Λόφοι της Σοκολάτας, ύψους από 40 μ. έως 120 μ. Η πλούσια βλάστησή τους παίρνει 
καφέ σκούρα χρώματα κατά τη διάρκεια της εποχής της ξηρασίας (Δεκέμβριος έως Μάρτιος) και αυτή 
ακριβώς η ιδιότητα προσδίδει και το όνομά τους. Στη συνέχεια περνώντας από τα παραλιακά χωριά 
του νησιού και αφού απολαύσουμε μία όμορφη και άνετη κρουαζιέρα κατά μήκος των ποταμών Λοάι 
και Λομπόκ, με το καταπράσινο τοπίο να μας συνοδεύει, θα επιστρέψουμε στο λιμάνι και από εκεί με 
ταχύπλοο πίσω στο Σεμπού και στο ξενοδοχείο μας. 
 

Ημέρα 13η: Σεμπού (Ολoήμερη εκδρομή 
στα νησιά Ναλουσουάν & 
Χιλουτουνγκάν) 
Άλλη μία υπέροχη μέρα ξημερώνει σήμερα 
αφού μετά το πρωινό ξεκινάμε για μία 
κρουαζιέρα στα θαυμάσια τροπικά νησιά 
που ακούν στα «εξωτικά» ονόματα 
Χιλουτουνγκάν και Ναλουσουάν όπου θα 
απολαύσουμε τις θαυμάσιες αμμουδερές 
παραλίες τους, τα θελκτικά γαλαζοπράσινα 
νερά τους και για όσους το θελήσουν τον 
θαυμάσιο βυθό τους. Επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
 

Ημέρα 14η: Σεμπού - Μπορακάι 
Αλλαγή σκηνικού σήμερα, αφού η σύντομη πτήση μας θα μας μεταφέρει στο αεροδρόμιο του νησιού 
Πανάυ και από εκεί με πλοιάριο στο διασημότερο θέρετρο της χώρας το μαγευτικό Μπορακάι, άγνωστο 
σχετικά στην Ελλάδα αλλά τόσο όμορφο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από άλλους πιο γνωστούς 
προορισμούς. Άφιξη και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη 
γνωριμία με την υπέροχή τροπική παραλία και φύση της περιοχής. 
 
Ημέρα 15η: Μπορακάι 
Μέρα ελεύθερη, στη διάθεσή σας για να ανακαλύψετε τους λόγους που το λιλιπούτειο νησί θεωρείται 
επίγειος παράδεισος. Υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά, καταπληκτική παραλία με λευκή ψιλή άμμο 
ανάλογο όνομά, White Beach, καταπληκτική βλάστηση από πανύψηλους κοκοφοίνικες, συνθέτουν ένα 
μοναδικό τροπικό σκηνικό που θα σας μαγέψει. 
 
Ημέρα 16η: Μπορακάι – Μανίλα 
Επιστρέφουμε στη Μανίλα γεμάτοι με αυτό το μοναδικό συναίσθημα πληρότητας που προκαλεί στον 
ταξιδιώτη η γλυκιά νωχέλεια των τροπικών. Οι γνώριμοι ρυθμοί της μεγαλούπολης μας επαναφέρουν 
μεν στην πραγματικότητα της σύγχρονης αστικής ζωής, το άρωμα όμως του… παραδείσου θα μας 
συνοδεύει για πάντα. 
 
Ημέρα 17η: Μανίλα - Αθήνα 
Πρωινό ελεύθερο για τα τελευταία σας ψώνια στην πλούσια αγορά της πρωτεύουσας. Το απόγευμα 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 
Ημέρα 18η: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΤΙΜΕΣ 

 
 

 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 
 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις Qatar Airways/Emirates 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία: 5* σε Μανίλα, Σεμπού, Παλαουάν και Μπορακάι, 4* στο Βιγκάν 

και Μπανάουι και στο καλύτερο διαθέσιμο στη Σαγκάδα (χωρίς ιδιαίτερες ανέσεις) 

 Ημιδιατροφή καθημερινά & 6 γεύματα 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τέλη εισόδων (π.χ. Μουσεία) 

 Φιλοδωρήματα 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Αρχηγό/Συνοδό 

 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 

 
  

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

Είσοδοι

Πολιτιστικό Πανόραμα 
Φιλιππίνων 

 
18 ημέρες 

HΒ 
Ημιδ/φή 

22/2 4*, 5* 3.980 +1.200 +990 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

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

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 το COSMORAMA 
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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. 

 


