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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Σφηνωμένο ανάμεσα στην Ινδία και τη Βιρμανία, το Μπανγκλαντές αποτελεί το στολίδι του 
κόλπου της Βεγγάλης. Μία χώρα αυλακωμένη από το Δέλτα του Γάγγη και του Βραχμαπούτρα, 
δύο ποταμών που όχι μόνο αποτελούν πηγή ζωής για το λαό, αλλά συνάμα ευλογία και κατάρα. 
Το Μπανγκλαντές, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες χώρες του πλανήτη μια που σαν έκταση 
είναι λίγο μεγαλύτερη από την Ελλάδα αλλά φιλοξενεί σχεδόν 150 εκατ. κατοίκους, είναι μια 
χώρα με απίστευτη ποικιλομορφία σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον, πλούσιο 
ανθρωπολογικό ενδιαφέρον και σημαντικά Βουδιστικά και Ινδουιστικά μνημεία παρά τον 
μουσουλμανικό της πληθυσμό. Το Cosmorama ετοίμασε και σας παρουσιάζει ένα μοναδικό 
ταξίδι που χτενίζει τη χώρα από το βορρά έως το νότο και είναι βέβαιο ότι θα σας ενθουσιάσει! 
 
 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

 Πτήσεις με Emirates/Qatar Airways  Αθήνα/Ντουμπάι – Ντάκα - Ντουμπάι/Αθήνα. 

 Ξενάγηση στη Ντάκα και στο φρούριο Λαλμπάγκ. 

 Ξενάγηση στο φολκλορικό μουσείο του Σοναργκαόν. 

 Επίσκεψη στον Βουδιστικό Ναό Σαλμπάν Βιχάρα. 

 Επίσκεψη στον Βουδιστικό Ναό Σομαπούρα, μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesko. 

 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Μαχαστανγκάρ στην Μπόγρα. 

 Ξενάγηση στο φημισμένο τζαμί Κουσούμπα με το ιερότερο τέμενος της χώρας. 

 Γνωριμία με το σύγχρονο πρόσωπο της Ντάκα. 

 Ξενάγηση της πόλης Τσιτανγκόκ. 

 Βαρκάδα στη λίμνη στην περιοχή του Ρανγκαμάτι. 

 Επίσκεψη στην αγορά της φυλής Σουβολόνγκ. 

 Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός. 
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 

	
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ημέρα 1η: Αθήνα – Ντάκα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για τη Ντάκα, πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, το οποίο προήλθε από τα σπλάχνα 
της Ινδίας την εποχή του διαμελισμού της, με το όνομα Ανατολικό Πακιστάν που το διατήρησε 
μέχρι το 1971, όταν πήρε τη σημερινή της ονομασία η χώρα. 
 
Ημέρα 2η: Ντάκα 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια ακολουθεί ξενάγηση της μεγαλούπολης των 
7 εκατ. κατοίκων όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε τους παλιούς Ινδουιστικούς ναούς, το 
φρούριο Λαλμπάγκ της εποχής Μουγκάλ, το Πανεπιστήμιο και φυσικά το ιστορικό μουσείο της 
πόλης. 
 
Ημέρα 3η: Ντάκα (Σοναργκαόν και Μοϊναμαότι) 
Ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα του Αρχαίου Βασιλείου της Βεγγάλης Σοναργκαόν, που 
χρονολογείται από τον 15ο αι. Εμείς θα απολαύσουμε την αίγλη και την μεγαλοπρέπεια των 

αρχοντικών σπιτιών ενώ θα έχουμε 
την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο 
ενδιαφέρον φολκλορικό μουσείο. 
Στη συνέχεια θα περάσουμε από 
την περιοχή του Μοϊναμαότι για να 
επισκεφθούμε τον βουδιστικό ναό 
Σαλμπάν Βιχάρα που χρονολογείται 
από τον 7ο αι. καθώς και το 
ομώνυμο βουδιστικό μοναστήρι. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη 
Ντάκα. 
 
Ημέρα 4η: Ντάκα – Μπαχαρπούρ 
– Μπόγρα 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για 
τον βορρά της χώρας με τελικό 
προορισμό την Μπόγρα. Το 

κορυφαίο ωστόσο αξιοθέατο της ημέρας είναι ο Βουδιστικό Ναός Σομαπούρα όπου δικαίως 
προστατεύεται από την Unesco σαν μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για έναν από 
τους σημαντικότερους ναούς της υποηπείρου και ανάγεται στην εποχή της κλασικής περιόδου 
Πάλα. 
 
Ημέρα 5η: Μπόγρα (Ντιναζπούρ) 
Σήμερα θα επισκεφθούμε την περιοχή της Ντιναζπούρ για να ξεναγηθούμε στον περίφημο 
Ινδουιστικό ναό Καντενζί. Φτιαγμένος από τερακότα, αποτελεί ένα μοναδικό δείγμα Μουγκάλ 
αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την περιοχή Ραμσαγκάρ, 8 χλμ. νότια της 
Ντιναζμπούρ όπου βρίσκεται η οικολογική περιοχή της ομώνυμης λίμνης. Πρόκειται για ένα 
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Εθνικό Πάρκο πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα αλλά και μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στη Μπόγρα. 
 
Ημέρα 6η: Μπόγρα – Ναγκαόν – Ρατζάχι 
Σήμερα λίγο πριν εγκαταλείψουμε την περιοχή της Μπόγρα θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό 
χώρο του Μαχαστανγκάρ. Μαχαστάν σημαίνει ιερό μέρος και γκαρ φρούριο. Πρόκειται για την 
παλιά πρωτεύουσα του βασιλείου Πουρνταβαρντάνα που χρονολογείται από τον 3ο π.Χ. αιώνα 
και περιλαμβάνει την παλιά ακρόπολη και το μουσείο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την 
περιοχή Ναγκαόν όπου θα ξεναγηθούμε στο τζαμί Κουσούμπα, χτισμένο από μαύρο βασάλτη 
από την περιοχή του Μπιχάρ. Το τέμενος θεωρείται από τα ιερότερα της χώρας και λέγεται πως 
χτίστηκε το 1558 κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μπαχαντούρ. Αργά το απόγευμα θα 
καταλήξουμε στο Ρατζάχι για διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 7η: Ρατζάχι – Ντάκα 
Η επίσκεψή μας στο βορρά της υδάτινης χώρας θα κλείσει με την επίσκεψη των Ινδουιστικών 
ναών στην περιοχή της Πούθια. Οι περισσότεροι χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα και είναι 
χτισμένοι περιμετρικά της ομώνυμης λίμνης. Η μέρα μας θα τελειώσει καθώς θα προσεγγίζουμε 
την γνώριμή μας Ντάκα. 
 
Ημέρα 8η: Ντάκα 
Η Ντάκα είναι μια σύγχρονη πόλη με έντονη προσωπικότητα. Στο καινούριο κομμάτι της πόλης 
υψώνονται υπερμοντέρνα κτίρια όπου έχουν την έδρα τους οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις 
της χώρας. Από την άλλη μεριά η Παλιά Πόλη, κρατά αναλλοίωτο τον αυθεντικό χαρακτήρα της 
και δικαιώνει τις περιγραφές των περιηγητών του περασμένου αιώνα. Εμείς σήμερα θα 
ανακαλύψουμε τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της πρωτεύουσας και θα ξεναγηθούμε στο Τζαμί 
του Αστεριού, στον Ινδουιστικό ναό Ντακεσβάρι και στο Πολεμικό Μουσείο. 
 
Ημέρα 9η: Ντάκα – Τσιτανγκόκ 
Αλλαγή σκηνικού σήμερα αφού η διαδρομή μας στο νότο της χώρας θα μας μεταφέρει στην 
Τσιτανγκόκ, χτισμένη στα ανατολικά του κόλπου της Βεγγάλης, που είναι η δεύτερη πιο 
σημαντική πόλη του γειτονικού Μπανγκλαντές. 
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Ημέρα 10η: Τσιτανγκόκ – Ρανγκαμάτι 
Η μέρα μας ξεκινάει με την ξενάγηση της πόλης όπου κυρίαρχη θέση έχουν το μνημείο των 
Πεσόντων του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και το Εθνολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια εγκαταλεί-
πουμε τις πεδινές περιοχές του Δέλτα του Γάγγη και του Βραχμαπούτρα και ανηφορίζοντας 
τους λόφους της περιοχής, διαμέσου ε-
νός καταπράσινου τοπίου, φτάνουμε 
στην περιοχή του Ρανγκα-
μάτι, εδώ που ζουν οι 
σινο-βιρμανικές φυλές α-
κριβώς στο “ανθρωπολο-
γικό μεταίχμιο” της υποη-
πείρου με την ανατολική 
Ασία. Η απογευματινή 
μας γνωριμία με την πε-
ριοχή ξεκινάει με μία ει-
δυλλιακή βαρκάδα στη 
λίμνη της περιοχής και 
συνεχίζεται με επί-
σκεψη της αγοράς της 
φυλής Σουβολόνγκ. 
 
Ημέρα 11η: 
Ρανγκαμάτι - Ντάκα 
Πρωινή επίσκεψη 
στα «ξεχασμένα» χωριά 
των φυλών της περιοχής, που είναι 
χτισμένα αμφιθεατρικά στις πλαγιές των λόφων, πνιγμένα 
στο πράσινο και πλημμυρισμένα από “εικόνες” που έχουν χαθεί εδώ 
και καιρό σε άλλα μέρη της Ασίας. Στη 
συνέχεια περνώντας από ορυζώνες 
και παραπόταμους 
του Δέλτα, φτάνουμε 
το απόγευμα στην 
πρωτεύουσα του 
Μπαγκλαντές, Ντάκα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο απ’ όπου πετάμε για την Αθήνα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. 
 
Ημέρα 12η: Αθήνα 
Πρωινή 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): Emirates/Qatar Airways 

 Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 

 Ημιδιατροφή καθημερινά 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως περιγράφονται 

 Εισόδους κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων 

 Αχθοφορικά 

 Φιλοδωρήματα 

 Βίζα εισόδου στη χώρα 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Έμπειρο αρχηγό/συνοδό της εκδρομής 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

× Ατομική προαιρετική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ταξίδι Διατροφή Αναχ/σεις Διαμονή Δίκλινο Μονόκλινο Φόροι

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 

 
12 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημιδ/φή 
25/6, 24/9, 

22/10, 19/11 
3*, 4*, 5* 1.590 +450 690 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 
- Απαραίτητο διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα. 
- Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων διαβατηρίου που θα προσκομίσετε στο 
γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού. 
 
 
 

 
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 


