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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Η Κίνα δεν είναι απλώς μία από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, είναι και από τις πιο 

όμορφες και πιο πλούσιες πολιτιστικά. Σίγουρα είναι δύσκολο κανείς να την επισκεφθεί σε ένα 

μόνο ταξίδι. Το βέβαιο όμως είναι πως όλοι μας θα θέλαμε έστω και μια φορά στη ζωή μας να 

βρεθούμε εκεί και να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια τα απομεινάρια ενός από τους παλαιότερους 

πολιτισμούς του πλανήτη και τα θαύματα μιας από τις πιο ισχυρές και πρωτοπόρες δημοκρατίες 

της σύγχρονης ιστορίας. Το Cosmorama ετοίμασε και σας παρουσιάζει ένα μοναδικό 

οδοιπορικό σε δύο από τις σημαντικότερες μητροπόλεις της Κίνας: το Πεκίνο και την Σαγκάη 

και παράλληλα σας προσφέρει τη δυνατότητα να δείτε και να απολαύσετε στιγμές από την 

όμορφη επαρχία της αχανούς αυτής χώρας με τα μικρά παραδοσιακά χωριά με τα υδάτινα 

κανάλια, τις παγόδες και τους ναούς της. Κορυφαία στιγμή του ταξιδιού η εμπειρία του τρένου 

βολίδα που σηματοδοτεί ένα θαύμα της τεχνολογίας. Πρόκειται για το καλύτερο πρόγραμμα 

στην πιο προσιτή τιμή. 

 

Ένα πρόγραμμα χωρίς «κρυφές χρεώσεις». 

Σε εμάς όλοι οι φόροι περιλαμβάνονται ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ. 
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια με Qatar Airways 

 Εξαιρετικά ξενοδοχεία 5* 

 Ξενάγηση στη φουτουριστική μεγαλούπολη, Σαγκάη, όπου θα θαυμάσουμε τον πύργο Jinmao, 

ένα γυάλινο μαργαριτάρι αρχιτεκτονικής με λαμπερά χρώματα και φουτουριστικό σχεδιασμό, 

ύψους 468 μέτρων και τους εκθεσιακούς χώρους του Εθνικού Μουσείου όπου θα γνωρίσουμε 

τις ρίζες του κινεζικού πολιτισμού μέσα από εκθέματα αγγειοπλαστικής, γλυπτικής, ζωγραφικής 

καλλιγραφίας και σκευών μαγειρικής, που χρονολογούνται από το 3.000 π.Χ. Στη δε γραφική 

China Town με τους δαιδαλώδεις δρόμους, στους σκιερούς κήπους Γιου και στο ιερό τέμπλο 

του Βούδα από νεφρίτη, θα ανακαλύψουμε το ξεχασμένο πρόσωπο της σύγχρονης 

μεγαλούπολης 

 Εκπληκτική παράσταση των περίφημων ακροβατικών της Σαγκάης 

 Ονειρική κρουαζιέρα στον ποταμό Χουάγκ στη Σαγκάη 

 Ολοήμερη ξενάγηση στο «Κρυμμένο μαργαριτάρι» των υδάτινων συμπλεγμάτων της 

Ανατολικής Κίνας, που ακούει στο εξωτικό όνομα Τζοουτζουάνγκ και που πρώτο το 

Cosmorama ανακάλυψε και περιέλαβε στα ταξιδιωτικά του οδοιπορικά 

 Ξενάγηση στο Σουτσόου, όπου θα δούμε τον Κήπο του «Ταπεινού Αξιωματούχου», τον 

βραχόκηπο του «Δεξιοτέχνη των Διχτυών», την αυλή της "Αιωνιότητας", που χρονολογείται από 

την δυναστεία των Μινγκ και το ιστορικό τέμπλο Baosheng, στον Λόφο της Τίγρης, ο οποίος 

κατασκευάστηκε προς τιμήν του αγαπημένου αυτοκράτορα Jingming, της δυναστείας Wei 

 Διαδρομή με υπερσύγχρονο τρένο-βολίδα, το οποίο θα καλύψει τα 1.630 χλμ. της 

απόστασης Πεκίνο – Χαντσόου σε λιγότερο από 6 ώρες 

 Επίσκεψη στην περίφημη Βουδιστική παγόδα των «Έξι Αρμονιών» και αμέσως μετά από μία 

βαρκάδα στο ειδυλλιακό τοπίο της Δυτικής λίμνης, το κορυφαίο φυσικό αξιοθέατο της 

περιοχής, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 

 Ξενάγηση στο κορυφαίο αξιοθέατο της Κίνας, το Σινικό Τείχος και στην ιερή περιοχή του 

Changling, όπου βρίσκεται η πλειοψηφία των αυτοκρατορικών τάφων της περίφημης 

δυναστείας των Μινγκ 

 Θα δούμε την πολυφωτογραφημένη πλατεία Τιεν αν Μεν, καθώς επίσης και τα κτίρια-

ορόσημα, όπως το Εθνικό Μουσείο, το κτίριο της Γενικής Γραμματείας του Κομμουνιστικού 

Κόμματος, το Μαυσωλείο του Μαό Τσε Τουνκ και φυσικά την περίφημη "Απαγορευμένη Πόλη" 

του Πεκίνου 

 Βόλτα με δίκυκλα στα "Χουτόνγκ", τις φτωχογειτονιές του Πεκίνου 

 Ξενάγηση στα περίφημα Θερινά Ανάκτορα, στο Ναό του Ουρανού 

 Παραδοσιακό δείπνο με «Πάπια Πεκίνου» 

 Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός της κινέζικης κουλτούρας 
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…εσείς το ξέρατε; 
 

 

Η Απαγορευμένη Πόλη 
 

 

Η Αυτοκρατορική Πόλη ή Απαγορευμένη Πόλη είναι η πόλη – ανάκτορο των αυτοκρατόρων της 

Κίνας, η οποία συμβολίζει τον αυτοκράτορα ως γιο του ουρανού. Βρίσκεται στην καρδιά της 

παλιάς πόλης του Πεκίνου, την οποία οι δυτικοί αποκαλούσαν «Ταταρική Πόλη». Στα νότια της 

αυτοκρατορικής πόλης βρίσκεται η ιστορική πλατεία Τιεν αν Μεν της κινεζικής πρωτεύουσας. 

Οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1406 και 1420 από τον τρίτο αυτοκράτορα της δυναστείας των 

Μινγκ Γιονγκ – Λο (Yong – Lo, βασ. 1403 – 1424), επισκευάστηκε τον 16ο αιώνα, ενώ 

ανακατασκευάστηκε και αναστηλώθηκε με μεγάλες προσθήκες από τον 17ο μέχρι τον 19ο 

αιώνα. Καταλαμβάνει χώρο με πλευρές 961 μέτρα από βορρά προς νότο και 753 μέτρα από 

ανατολάς προς δυσμάς. 

Η Αυτοκρατορική Πόλη χτίστηκε από διακόσιες χιλιάδες εργάτες μέσα σε δεκαέξι χρόνια, 

καλύπτει μια επιφάνεια περίπου επτά τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιβάλλεται από ένα 

πανύψηλο τείχος με πύλες ύψους δέκα μέτρων, έχοντας τριγύρω μια τάφρο πλάτους 52 

μέτρων. Χαριτολογώντας, λέγεται ότι έχει 9.999 ½ δωμάτια, καθόσον 1.000 δωμάτια έχει μόνο 

ο ουρανός! Στην πραγματικότητα έχει οκτακόσια κτίρια και 8.706 αίθουσες. Εκεί ζούσαν εννιά 

χιλιάδες παλλακίδες και εκατό χιλιάδες ευνούχοι. Η οικοδόμηση της Αυτοκρατορικής Πόλης με 

αυστηρά γεωμαντικούς κανόνες, η ρυθμική διευθέτηση των κτιρίων της, η ομοιομορφία της 

αρχιτεκτονικής και η χρωματική ποικιλία, με λευκό στους εξώστες, το κόκκινο στους τοίχους και 

το κίτρινο στα εφυαλωμένα κεραμίδια, συνθέτουν ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό σύνολο. 
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΑ 
ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Σαγκάη	
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Σαγκάη, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 
Ημέρα 2η: Σαγκάη 
Άφιξη στην Σαγκάη. Τόνοι μελανιού έχουν χυθεί για να περιγράψουν την διασημότερη πόλη 
της Κίνας αν όχι ολόκληρης της Ασιατικής ηπείρου. Η «Βασίλισσα της Κίνας», η «Πόρνη της 
Ανατολής» και δεκάδες άλλα επίθετα προσπαθούν να αποδώσουν όλα αυτά τα οποία 
περικλείονται στα 6440 τ.χλμ. που αποτελούν την έκταση της πόλης. Θα έχουμε την πρώτη 
γνωριμία μας με την φουτουριστική μεγαλούπολη ξεκινώντας από τον πύργο Jinmao, ένα 
γυάλινο μαργαριτάρι αρχιτεκτονικής με λαμπερά χρώματα και φουτουριστικό σχεδιασμό, ύψους 
468 μέτρων το οποίο και θα αποτελέσει το σημείο από όπου θα απολαύσουμε το συγκλονιστικό 
πανόραμα της πόλης, ενώ στους εκθεσιακούς χώρους του Εθνικού Μουσείου θα γνωρίσουμε 
τις ρίζες του Κινεζικού πολιτισμού, μέσα από εκθέματα αγγειοπλαστικής, γλυπτικής, 
ζωγραφικής καλλιγραφίας και σκευών μαγειρικής, που χρονολογούνται από το 3.000 π.Χ. 
 

Ημέρα 3η:	Σαγκάη 
Η αίσθηση του επισκέπτη που αντικρύζει για πρώτη φορά την χαώδη μεγαλούπολη, είναι 
σοκαριστική. Η Σαγκάη δεν είναι παλαιά πόλη. Χτίστηκε μόλις τον 11ο αιώνα, χωρίς να 
διαδραματίσει ποτέ κανέναν ρόλο στην πολιτιστική ζωή της Κίνας. Για αιώνες παρέμεινε μία 
ασήμαντη επαρχιακή πόλη, γνωστή σαν εμπορική ζώνη και λιμάνι στις ακτές του Ειρηνικού, με 
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εξαιρετικά περιορισμένη σημασία. Από τις αρχές όμως του 19ου αιώνα, λόγω στρατηγικής 
θέσης, αποκτά εξέχουσα θέση στον τομέα του διαμετακομιστικού εμπορίου με τα γειτονικά 
κράτη και ο μικρός οικισμός άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία. Έναν αιώνα μόλις αργότερα, 
παρατηρώντας προσεκτικά την Σαγκάη, αντιλαμβανόμαστε πώς θα είναι οι μεταμοντέρνες 
πόλεις τους μέλλοντος. Στα 6440 τ.χλμ. της γεωγραφικής επιφάνειας που καλύπτει, συντελείται 
ένα θαύμα το οποίο θα γνωρίσουμε σε βάθος στην σημερινή ξενάγηση. Η γραφική China Town 
με τους δαιδαλώδεις δρόμους και οι σκιεροί κήποι Γιού θα μας αποκαλύψουν το ξεχασμένο 
πρόσωπο της σύγχρονης μεγαλούπολης. Ο ποταμός Χουάνγκ, που χωρίζει την Ανατολική 
από την Δυτική Σαγκάη και στις όχθες του εγείρεται μία πληθώρα εντυπωσιακών δημοσίων 
κτιρίων και μνημείων. Το Bund, η λεωφόρος-σύμβολο της ευημερίας της πόλης, έχει μήκος 
μόνο 1,5 χλμ. αλλά κοσμείται από ένα αρμονικό σύνολο οικοδομημάτων εξαιρετικής 
αρχιτεκτονικής, που αντιπροσωπεύουν όλες τις Ευρωπαϊκές τάσεις, όπως Μπαρόκ, 
Αρχαιοελληνικό, Νεοκλασικό και Αναγεννησιακό. Ένας ευχάριστος περίπατος κατά μήκος του 
ποταμού, με θέα το εντυπωσιακό Pudong, με τους γιγαντιαίους ουρανοξύστες, θα μας φέρει σε 
επαφή με το άκρατο μεταμοντέρνο ύφος της πόλης. Σειρά έχει η διάσημη λεωφόρος 
Ναντζίνγκ. Πρόκειται για την κύρια εμπορική αρτηρία της Σαγκάης, μήκους 5,5 χιλιομέτρων, 
με περισσότερα από 600 πολυτελή καταστήματα, που ικανοποιούν καθημερινά την 
καταναλωτική μανία Κινέζων και επισκεπτών. Εδώ η επικρατούσα νοοτροπία «Κινέζικο, άρα 
χαμηλότερης ποιότητας» μάλλον θα αναθεωρηθεί. Το απόγευμα θα κάνουμε μία ονειρική 
κρουαζιέρα στον ποταμό Χουάγκ Που, την ώρα που το φως της μέρας θα χάνεται και οι 
ακτίνες "νέον" θα προσδίδουν μία εξωπραγματική γοητεία στον ορίζοντα της πόλης. 
 

Ημέρα 4η: Σαγκάη – Τζοουτζουάνγκ – Σουτσόου 
Αφήνοντας πίσω μας την φρενίτιδα της Σαγκάης θα εκδράμουμε στο «Κρυμμένο μαργαριτάρι» 
των υδάτινων συμπλεγμάτων της Ανατολικής Κίνας, που ακούει στο εξωτικό όνομα 
Τζοουτζουάνγκ και που πρώτο το Cosmorama ανακάλυψε και περιέλαβε στα ταξιδιωτικά του 
οδοιπορικά. Στενά δρομάκια, αβαθή κανάλια, πέτρινες καμπυλωτές γέφυρες, πολύχρωμοι ναοί 
και ομοιώματα χάρτινων δράκων αποτελούν το σχεδόν θεατρικό σκηνικό της μικρής πόλης, 
που μοιάζει να στέκεται ακίνητη στον χρόνο και αρνείται πεισματικά να εκμοντερνιστεί. Η 
ρομαντική βαρκάδα με παραδοσιακά πλεούμενα θα είναι η απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία, 
που θα μας μεταφέρει στην εποχή του Μάρκο Πόλο, που έμεινε άφωνος με την σαγηνευτική 
ομορφιά των υδάτινων πολιτειών της Ανατολικής Κίνας. Επόμενος προορισμός μας το 
Σουτσόου στην περιφέρεια Τσιανγκσού όπου θα διανυκτερεύσουμε. 
 
Ημέρα 5η: Σουτσόου - Χαντσόου 
Η μορφή του Πρωθυπουργού είναι σκαλισμένη σε πέτρα στην αποβάθρα, για να θυμίζει 
στους επισκέπτες που φτάνουν εδώ σοκαρισμένοι από τα δάση ουρανοξυστών που έχουν 
δει, ότι η ομορφιά αντέχει στο χρόνο. Τα κανάλια, που σχεδίασαν οι πολεοδόμοι του Zixu 
είναι ακόμα εδώ και τα σπίτια όπου έζησαν γενιές εμπόρων μεταξιού, υπάρχουν ακόμα. Οι 
καιροί έχουν αλλάξει αλλά το ύφος και ο χαρακτήρας του Σουτσόου παραμένουν 
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αναλλοίωτα. Τα κανάλια χρησιμοποιούνται ακόμα και στην παλιά πόλη το ρολόι του χρόνου 
έχει ακινητοποιηθεί. Ο Κήπος του «Ταπεινού Αξιωματούχου» και ο βραχόκηπος του 
«Δεξιοτέχνη των Διχτυών» που χρονολογείται από την δυναστεία των Μινγκ και, ως εκ 
θαύματος, σώθηκε από την καταστροφική μανία της επανάστασης των Τάιπινγκ είναι τα 
κύρια σημεία της ξενάγησης μας. Την γνωριμία μας με την πόλη θα κλείσει η επίσκεψη στην 
κεκλιμένη παγόδα στον Λόφο της Τίγρης, που κατασκευάσθηκε προς τιμήν του 
αγαπημένου αυτοκράτορα Jingming, της δυναστείας Wei. Αφήνοντας πίσω μας το 
εντυπωσιακό Σουτσόου κατευθυνόμαστε στην επόμενη «Υδάτινη Πολιτεία» το Χαντσόου. 
Άφιξη στη γοητευτική πόλη και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 6η: Χαντσόου 
Το Χαντσόου ιδρύθηκε επί της δυναστείας των Τσιν με το όνομα Τσιαντάνγκ και αναφέρεται 
σαν μία από τις επτά αρχαιότερες πρωτεύουσες της Κίνας. Η άφιξή μας στην ονομαστή πόλη 
θα συνοδευτεί από επίσκεψη στην περίφημη Βουδιστική παγόδα των «Έξι Αρμονιών» και 
αμέσως μετά από μία βαρκάδα στο ειδυλλιακό τοπίο της Δυτικής λίμνης, το κορυφαίο 
φυσικό αξιοθέατο της περιοχής, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας με επίσκεψη σε φυτεία τσαγιού. 
 
 

 
Ημέρα 7η:  Χαντσόου – Πεκίνο 
Σήμερα μας περιμένει μία ακόμα έκπληξη που αποδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο 
την τρομακτική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην Κίνα. Η μεταφορά μας 
από το Χαντσόου στο Πεκίνο, επόμενο σταθμό του ταξιδιού μας, θα γίνει με το υπερσύγχρονο 
τρένο βολίδα το οποίο θα καλύψει τα 1.630 χλμ. της απόστασης σε λιγότερο από 6 ώρες! Η 
πρώτη γνωριμία με την μεγαλούπολη είναι τα περίφημα Θερινά Ανάκτορα, ένα σύμπλεγμα 
παλατιών, κήπων εσωτερικών αυλών και αιθουσών που απηχούν την ιστορία δυναστειών που 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της μεγάλης αυτοκρατορίας. Η γαλήνια λίμνη 
Κουμίνγκ διευκολύνει τον ναρκισσιστικό αντικατοπτρισμό του παλατιού στην αχλή του οποίου 
ακόμα και σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να «ακούσει» ψιθύρους και κραυγές από την 
ταραγμένη εποχή της επανάστασης των Μπόξερ. 
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Ημέρα 8η: Πεκίνο 
Μετά το πλούσιο πρωινό θα ξεκινήσουμε μία περιεκτική ξενάγηση στο κορυφαίο αξιοθέατο της 
Κίνας, το Σινικό Τείχος. Πρόκειται για το απόλυτο πανανθρώπινο μεγαλούργημα, ορατό από 
την Σελήνη, μήκους 8.800 χλμ., που ξεκίνησε να υλοποιείται τον 3ο π.Χ. αιώνα. Η κατασκευή 
του προσαρμόστηκε στην διαθεσιμότητα των υλικών τής κάθε περιοχής που διέσχιζε, ωστόσο 
η σύλληψη και η οχυρωματική αρχιτεκτονική του το κατατάσσουν στα κορυφαία αμυντικά έργα 
του ανθρώπου. Το τείχος, αρκετά φαρδύ για να παρέχει άνεση στον καλπασμό επτά έφιππων 
στρατιωτών, συμπληρώνεται από κωνοειδείς πύργους και παρατηρητήρια. Κάθε πύργος 
διαθέτει σκάλες και εισόδους, ειδικά σχεδιασμένες, έτσι ώστε να προκαλείται σύγχυση στους 
επιτιθέμενους. Εμείς θα το προσεγγίσουμε στο πέρασμα του Τζινγιονγουάν και θα έχουμε την 
ευκαιρία να περπατήσουμε πάνω του, να φωτογραφήσουμε τις πολεμίστρες και τους 
αμυντικούς πύργους και να φανταστούμε δυνατούς στρατούς να το διατρέχουν με 
αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση. Μαγεμένοι από την αισθητική αρμονία της μεγαλειώδους 
κατασκευής θα συνεχίσουμε για την ιερή περιοχή του Changling, όπου βρίσκεται η πλειοψηφία 
των αυτοκρατορικών τάφων της περίφημης δυναστείας των Μινγκ, η οποία έθεσε τις βάσεις 
της πολιτιστικής και πνευματικής αναμόρφωσης της Κίνας. Γεμάτοι από πρωτόγνωρες εικόνες 
και ανατολίτικους ήχους, θα κλείσουμε την μέρα μας με ένα παραδοσιακό δείπνο «Πάπιας 
Πεκίνου», σε ειδικευμένο τοπικό εστιατόριο. Δεν είναι μόνο ο έρωτας, που περνάει από το 
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στομάχι, βλέπετε. Αν θέλει κανείς να διεισδύσει βαθιά στην κουλτούρα ενός λαού θα πρέπει 
πρώτα να δοκιμάσει την κουζίνα του. 
 
Ημέρα 9η: Πεκίνο – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Το Πεκίνο είναι μια πόλη ανεξάντλητη σε αξιοθέατα. Σίγουρα λοιπόν δεν μπορεί να πει κανείς 
ότι τα είδε όλα. Όμως υπάρχουν κάποια μνημεία που σηματοδοτούν την ιστορία της χώρας και 
ξεχωρίζουν σαν διαμάντια στο στέμμα της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Ένα τέτοιο «διαμάντι» 
είναι κι ο Ναός του Ουρανού που θα επισκεφθούμε σήμερα το πρωί. Κατασκευασμένος τον 
15ο αιώνα μ.Χ. σχεδόν σύγχρονο έργο με την Απαγορευμένη πόλη, αποτέλεσε τον λατρευτικό 
χώρο των αυτοκρατόρων που μια φορά το χρόνο έρχονταν ως εδώ στα νοτιοανατολικά της 
πόλης για την ετήσια δέηση Καλής Σοδιάς. Το συγκρότημα αποτελείται από το κεντρικό κυκλικό 
Οικοδόμημα με τριπλή κωνική σκεπή. Εσωτερικά η γεωμετρική διακόσμηση δημιουργεί μία 
«ζάλη» που επιτείνεται ακόμα περισσότερο από την ορμή του ζωηρού κόκκινου που κυριαρχεί 
στο χώρο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, Τιεν αν 
Μεν, ακριβώς μπροστά από την είσοδο της Απαγορευμένης Πόλης. Η ιστορική τεραστίων 

διαστάσεων πλατεία αποτελεί εδώ και αιώνες την καρδιά της αχανούς χώρας. Κτίρια ορόσημα 
όπως το Εθνικό Μουσείο, το κτίριο της Γραμματείας του Κομμουνιστικού Κόμματος, το 
Μαυσωλείο του Μάο Τσε Τουνκ και φυσικά το μπαλκόνι από όπου ο κορυφαίος ηγέτης του 
20ού αιώνα διακήρυξε την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας την 01/10/1949 βρίσκονται 
γύρω από αυτή. Στη συνέχεια μας περιμένει το κορυφαίο μνημείο της πόλης, η Απαγορευμένη 
Πόλη του Πεκίνου. Τα περίφημα Ανάκτορα του Αυτοκράτορα αποτελούν σήμερα ένα τεράστιο 
μουσείο το οποίο μαρτυρεί με τον πιο εύγλωττο τρόπο την δόξα και το μεγαλείο των 
προηγούμενων αιώνων της Κινεζικής Αυτοκρατορίας. Η μέρα μας θα κλείσει με το «άλλο» 
Πεκίνο αυτό που συνεχίζει και κινείται με τους παραδοσιακούς ρυθμούς μακριά από τη λάμψη 
της σύγχρονης μεγαλούπολης. Η βόλτα μας με παραδοσιακά δίκυκλα στα Χουτόνγκ, τις 
φτωχογειτονιές του Πεκίνου, θα συμπληρώσει την εικόνα μας για την πόλη. Πλημμυρισμένοι 
από εξωτικές εικόνες, μελωδικούς ήχους, μυρωδιές Ανατολής και κατά πολύ σοφότεροι, 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Το ταξίδι μας έλαβε τέλος. "Νι χαο" λοιπόν... 
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Ημέρα 10η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Άφιξη στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΤΙΜΕΣ 

 
 

Τιμές BONUS PRICE 

(*) BONUS PRICE έγκαιρης εγγραφής για περιορισμένο αριθμό θέσεων και για όσο 
αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας – ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ  
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 

 Πτήσεις με Qatar Airways 

 Ξενοδοχεία 5* 

 Ημιδιατροφή καθημερινά (στα ξενοδοχεία & σε τοπικά εστιατόρια) 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται 

 Εισόδους κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Φιλοδωρήματα 

 Έμπειρο αρχηγό/συνοδό του ταξιδιού 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

× Βίζα εισόδου στη χώρα (κόστος βίζας, 129€) 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

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

Ταξίδι Διατροφή Αναχ/ση Διαμονή Δίκλινο Μονόκλινο 
Φόροι 

Είσοδοι

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΑ 
ΥΔΑΤΙΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

 
10 ημέρες 

HΒ 
Ημιδιατροφή 

16/4 5* 830 +340 +810 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 
 Απαραίτητο το διαβατήριό σας με 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα 

και χωρίς σφραγίδα Ταϊβάν. 
 Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε λευκό φόντο, ειδικών διαστάσεων 

(παρακαλώ ρωτήστε μας). 
 

 

 
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. 


