
 
Σίνα 14 και Ακαδημίας, 106 72 Αθήνα, τηλ.: (+30)  210 3642707 fax: (+30)  210 3648252 
Αγ. Σοφίας 10, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ.: (+30) 2310 230555 fax: (+30) 2310 230556 

Ε-mail: info@cosmorama.gr Website: www.cosmorama-travel.gr  |  ΜΗ.Τ.Ε.: 0206 Ε 60000615600 

 
 

ΡΩΜΗ - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ 
 
 

4  Η Μ Ε Ρ Ε Σ  
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ –  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019  
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  

6,  13, 20, 27/9  |  4,  11, 18, 25/10 
 
 

 

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩΠΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ 

ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ / ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  



 

1  ΡΩΜΗ – ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ – 4 ημ. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Εκεί θα βρει κανείς όλα όσα ζητάει από μια μοντέρνα πόλη, 

και θα νιώσει την έλξη της ιστορίας της. Ένα λαμπρό αρχιτεκτονικό μωσαϊκό από τα ερείπια της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, την Αναγέννηση και τα μπαρόκ κτίρια απλώνεται στα μάτια του 

επισκέπτη. Όσο και να προσπαθήσουμε να την αποδώσουμε με λόγια, η ομορφιά αυτής της 

πόλης δεν περιγράφεται και σας προτρέπουμε να την ανακαλύψετε μόνοι σας. Μια πόλη - 

μουσείο, με μεγαλειώδη μνημεία που καταμαρτυρούν την μεγαλοπρέπειά της και 

δικαιολογημένα της έχουν προσδώσει τον τίτλο “Αιώνια Πόλη! 

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ πτήσεις με ALITALIA 
 

Διαμονή σε ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ξενοδοχεία 
ROSE GARDEN 4*sup 
LUDOVISI PALACE 4* 

BUENOS AIRES 3* 
 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία 

 Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 

 Ελληνόφωνη ξενάγηση στην «Αιώνια Πόλη», την Ρώμη 

 Ελληνόφωνη ξενάγηση στις κατακόμβες 

 Επίσκεψη με ξενάγηση στο Βατικανό και τα μουσεία του 

 Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία της Τοσκάνης 

 Τοπικός Αρχηγός – Συνοδός  
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…εσείς το ξέρατε; 
 

Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου 

Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου βρίσκεται στο Βατικανό και είναι χτισμένη πάνω από το σημείο 

ταφής του Αποστόλου Πέτρου. Μπορεί να χωρέσει 60.000 άτομα ενώ με την συνολική έκταση 

ολόκληρου του αρχιτεκτονικού συγκροτήματος αποτελεί και μία από τις μεγαλύτερες εκκλησίες 

του κόσμου. 

Τον 1ο αι. μ.Χ ο λόφος πάνω στον οποίο είναι χτισμένο σήμερα το Βατικανό βρισκόταν έξω 

από την αρχαία Ρώμη, στην αντίπερα όχθη του Τίβερη ποταμού. Ο αυτοκράτορας Καλιγούλας 

έστησε εκεί ένα ιπποδρόμιο. Αργότερα, στα χρόνια του αυτοκράτορα Νέρωνα χτίστηκε και μία 

γέφυρα που συνέδεε τον λόφο του Βατικανού με την απέναντι όχθη του Τίβερη. Σύμφωνα με 

μαρτυρίες το 64 μ.Χ. ο Απόστολος Πέτρος σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω στην κορυφή 

του λόφου του Βατικανού. 

Αρχές του 4ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα το 324 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α’ ο 

Μέγας έχτισε πάνω σε ένα πολύ μικρό μνημείο στο σημείο μαρτυρίου του Απόστολου Πέτρου 

μία αρκετά μεγάλη, πεντάκλιτη βασιλική. Στους επόμενους αιώνες η βασιλική υπέστη αρκετές 

ζημιές λόγω των συνθηκών της εποχής και των πολλαπλών λεηλασιών. Παρόλα αυτά όμως οι 

Πάπες φρόντιζαν να γίνονται συχνά ανακαινίσεις. Ο Πάπας Ιούλιος Β’ αποφάσισε πως η 

σχεδόν 1.200 ετών βασιλική του Κωνσταντίνου δεν αποτελούσε κατάλληλο μέρος ταφής για 

τον ίδιο και έτσι έγιναν διαπραγματεύσεις για μια επέκταση της βασιλικής. Επειδή όμως σε 

πολλά σημεία ήταν ετοιμόρροπη, αποφασίστηκε να αρχίσει μία μνημειακή ανέγερση μιας νέας 

πολύ μεγαλύτερης βασιλικής. Στις 18 Απριλίου 1506 ξεκίνησε η ανέγερση της μεγαλοπρεπούς 

βασιλικής, η οποία ολοκληρώθηκε το 1614 από τον Πάπα Παύλο Ε’. Για τη χρηματοδότηση 

αυτού του τεράστιου επιχειρήματος επιβλήθηκε πολύ βαριά φορολογία στους πιστούς, ενώ και 

η πώληση συγχωροχαρτιών ειδικά στην Γερμανία τον 16ο αιώνα συνέβαλε αποφασιστικά στην 

κάλυψη των υπέρογκων εξόδων. 

Το πρώτο αρχιτεκτονικό σχέδιο της νέας βασιλικής προέρχεται από τον αρχιτέκτονα Μπραμά-

ντε (Bramante), ο οποίος ήταν ως το 1514 εργολάβος του φιλόδοξου αυτού επιχειρήματος. Από 

το 1515 ως το 1546 η διεύθυνση του σχεδίου άλλαζε συχνά χέρια, ενώ στους κυριότερους 

καθοδηγητές της ανέγερσης ανήκε και ο Ραφαήλ. Δεν είχε αποφασιστεί ακόμη η τελική μορφή, 

ενώ οι γνώμες διίσταντο σχετικά με την χρήση λατινικού ή ελληνικού σταυρού για την μορφή 

Βασιλική του Αγ. Πέτρου
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της βασιλικής. Το 1547 την διεύθυνση του εγχειρήματος ανέλαβε ο Μιχαήλ Άγγελος, ο οποίος 

σχεδίασε και τον τεράστιο τρούλο της βασιλικής, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς πάνω από το 

σημείο που μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος. Στο χρονικό διάστημα από το 1607 ως το 1614 

η βασιλική άρχισε να τελειοποιείται, ενώ ολοκληρώθηκε και το χτίσιμο της πρόσοψης σε ρυθμό 

μπαρόκ. Στις 18 Νοεμβρίου 1626 εγκαινιάστηκε πανηγυρικά η μεγαλοπρεπής βασιλική. 

Ακριβώς μπροστά από την επιβλητική πρόσοψη της βασιλικής, απλώνεται η πλατεία του Αγίου 

Πέτρου, η οποία πλαισιώνεται από τους δύο ημικυκλικούς βραχίονες της βασιλικής. Τη 

δημιουργία της την οφείλουμε στον Ιταλό αρχιτέκτονα και γλύπτη Μπερνίνι. Η κατασκευή της 

ξεκίνησε το 1655 και ολοκληρώθηκε το 1667. Έχει μέγιστο πλάτος 240 μέτρων, ενώ το μέγιστο 

μήκος της φτάνει τα 340 μέτρα. Οι ελλειπτικές κιονοστοιχίες που πλαισιώνουν την πλατεία 

αποτελούνται από συνολικά 284 κίονες σε δωρικό ρυθμό, ο καθένας 15 μέτρα ψηλός. Στο 

κέντρο της πλατείας ορθώνεται ένας 25 μέτρα ψηλός οβελίσκος, που προέρχεται από το τσίρκο 

του Νέρωνα, στο οποίο μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος. Λέγεται ότι στη βάση του οβελίσκου 

υπάρχει στάχτη του Καίσαρα, ενώ στην κορυφή του λέγεται ότι βρίσκονται κομμάτια από τον 

Τίμιο Σταυρό. Ο οβελίσκος ζυγίζει 322 τόνους. 
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ΡΩΜΗ - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ 
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Ρώμη ξενάγηση και Κατακόμβες (Rome by night) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη, συνάντηση με 
τον ελληνόφωνο ξεναγό και γνωριμία με την «Αιώνια Πόλη». Ξεκινάμε τη ξενάγηση της πόλης 
με πρώτη επίσκεψη στις κατακόμβες της Αγ. Καλλίστου, όπου θα δούμε τις κρύπτες των 
Πάππων και τους τάφους των πρώτων χριστιανών ή εναλλακτικά (ανάλογα ποιες είναι 
ανοικτές) στις εντυπωσιακές αρχιτεκτονικά κατακόμβες της Δομιτίλλης, όπου η βασιλική τους 
εκκλησία είναι αφιερωμένη στους Αγ. μάρτυρες Νηρίο και Αχίλλειο. Διασχίζοντας την Αππία 
οδός θα δούμε τα πιο διάσημα Λουτρά (Θέρμες) του αυτοκράτορα Καρακάλλα που 
λειτουργούσαν πάνω από 300 χρόνια, πριν καταλήξουμε στο πιο αντιπροσωπευτικό κτίριο της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το επιβλητικό Κολοσσαίο και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
Εν συνεχεία, περνώντας κάτω από το Καπιτώλιο, την τότε Ακρόπολη της αρχαίας Ρώμης και 
σημερινό Δημαρχείο της αιώνιας πόλης, θα καταλήξουμε στη πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει 
το Παλάτσο Βιτοριάνο κτίριο αφιερωμένο το Α’ Βασιλιά της Ιταλίας που ενσωματώνει και το 
μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, το Παλάτσο Βενέτσια, το μπαλκόνι στο οποίο ανέβαινε ο 
Μουσολίνι και έβγαζε τους λόγους του και το Παλάτσο Βοναπάρτη στο οποίο έζησε τα τελευταία 
χρόνια η μητέρα του Ναπολέοντα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Προαιρετικά 
μπορείτε να ακολουθήσετε το Rome by Night, μια ξεχωριστή περιήγηση της πόλης ανάμεσα 
στα φωταγωγημένα κτίρια της, που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει η διαφορετική της όψη υπό 
το φως των αστεριών. 
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Ημέρα 2η: Ρώμη (Μουσεία Βατικανού, Βασιλική του Αγ. Πέτρου) 
Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε ένα από τα κορυφαία μουσεία στον κόσμο. Μία μεγάλη 
μπρούτζινη πύλη θα σας οδηγήσει «ως δια μαγείας» από την Ρώμη στο μικρότερο κρατίδιο του 
κόσμου, το Βατικανό. Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης και 
γλυπτικής με αποκορύφωμα την περίφημη Καπέλα Σιξτίνα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του 
Αποστολικού Παλατιού, όπου η διακόσμησή του αποτελεί αναφορά στον Ναό της Παλαιάς 
Διαθήκης και είναι ένα πελώριο έκθεμα με αριστουργήματα, καθώς οι τοιχογραφίες του, η 
αρχιτεκτονική του, οι νωπογραφίες, οι οροφές του είναι φιλοτεχνημένες από τους μεγαλύτερους 
«μάστορες» της Αναγέννησης. 
(Εάν είναι ανοιχτή για το κοινό, ακολουθεί επίσκεψη στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου και ξενάγηση 
στην ομώνυμη πλατεία. Η Βασιλική του Αγ. Πέτρου είναι η μεγαλύτερη παπική εκκλησία, όπου 
στο εσωτερικό της βρίσκονται εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου).  
 
Ημέρα 3η: Ρώμη (προαιρετική ολοήμερη εκδρομή Φλωρεντία) 
Ημέρα ελεύθερη. 
Όσοι επιθυμείτε 
μπορείτε να 
επιλέξετε ολοήμερη 
εκδρομή στην πόλη 
που είναι συνώνυμη 
με την τέχνη της 
Αναγέννησης, την 
Φλωρεντία. Θα 
γνωρίσουμε 
περιπατητικά την 
ιστορική πόλη που 
δίκαια βρίσκεται 
υπό την προστασία 
της ΟΥΝΕΣΚΟ. Θα 
δούμε το 
μεγαλοπρεπές Ντουόμο με το περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο -ρωμαϊκής 
αρχιτεκτονικής με μπρούντζινες πόρτες και μωσαϊκά- την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα 
Ντε Λα Σινιορία και το Πόντε Βέκιο, που είναι μερικά από τα έργα τέχνης της Φλωρεντίας. 
 
Ημέρα 4η: Ρώμη – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετήσετε την πόλη της Ρώμης, περπατώντας στους 
εμπορικούς δρόμους της οι οποίοι είναι γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας 
κορυφαίων σχεδιαστών, με κυριότερες την Via Sistina και τις οδούς Via Condotti (την Πέμπτη 
λεωφόρο της Ρώμης) και την Via del Babuino στην οποία η ανάμειξη προϊόντων υψηλής μόδας 
και αντικών την καθιστά από τις πιο κομψές οδούς της Ρώμης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.  
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
 

 
 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Ρώμη 05.55 07.00 

Ρώμη – Αθήνα 21.50 00.45 

 

	
 

ΤΙΜΕΣ 
 

 

 
Παιδί έως 11 ετών στο ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες = -30€  

Ταξίδι Αναχώρηση 
Διαμονή 

Ξενοδοχεία 
2κλινο 1κλινο Φόροι Παρατηρήσεις 

ΡΩΜΗ 
ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ 

 
4 ΗΜΕΡΕΣ 

6, 13, 20, 27/9 
& 

4, 11, 18/10 

Buenos Aires 
3* 

325 +170 

+155 

ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

check points (30€) 
 

ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
είσοδοι & δημοτικοί 
φόροι ξενοδοχείων 
4-6€ ανά άτομο ανά 
ημέρα πληρωτέοι 

επιτόπου 

Ludovisi Palace 
4* 

490 +205 

Rose Garden 
4*sup 

515 +260 

25/10 

Buenos Aires 
3* 

375 +160 

Ludovisi Palace 
4* 

535 +210 

Rose Garden 
4*sup 

565 +250 
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Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Alitalia 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία ως ανωτέρω ή παρόμοια 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά 

 Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο 

 Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης & κατακόμβες 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Ελληνόφωνο τοπικό αντιπρόσωπο 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

 
 Check Points (30€) πληρωτέα από Αθήνα 

 Είσοδοι σε μουσεία/αξιοθέατα/φιλοδωρήματα/αχθοφορικά 

Κόστος εισόδου στο μουσείο Βατικανού: 30€ ενήλικας, 25€ παιδί 6 – 18 ετών και φοιτητές 

έως 25 ετών. Με την εγγραφή σας απαιτείται η δήλωση συμμετοχής σας 

 Δημοτικός φόρος άτομο/ημέρα, πληρωτέος επιτόπου στο ξενοδοχείο (Ξενοδοχεία 3* = 4€ & 

ξενοδοχεία 4* = 6€) 

 Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. 
 
 
 

 
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. 
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 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 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. 


