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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Ένα ταξίδι στις ωραιότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης όπου συνδυάζονται η πολιτιστική 

κουλτούρα της Βουδαπέστης, η μεγαλοπρέπεια της Βιέννης και η αυθεντικότητα της Πράγας. 

Κορυφαία αξιοθέατα τα παραδουνάβια χωριά της Ουγγαρίας, το μαγευτικό μεσαιωνικό χωριό 

του Τσέσκυ Κρούμλοβ και η Λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι, τα οποία συμπληρώνουν την 

μαγευτική αυτή εικόνα. 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

 Πτήσεις  με Aegean Airlines 

 4* κεντρικά ξενοδοχεία ως κατωτέρω ή παρόμοια 

Diplomat/Πράγα, Roomz/Βιέννη, Novotel City/Βουδαπέστη 

 Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Πράγας 

 Ολοήμερη εκδρομή στην παραμυθένια λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι 

 Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο Κάρλοβι Βάρι 

 Ξενάγηση στο Χρατσάνι, την Καστρούπολη της Πράγας 

 Κρουαζιέρα στα νερά του Μολδάβα και γεύμα εν πλω 

 Περιήγηση στη μεσαιωνική πόλη Τσέσκυ Κρούμλοβ (μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO) με γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο 

 Ξενάγηση στην πόλη της Βιέννης 

 Εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση και στο κυνηγετικό περίπτερο Μάγιερλινγκ, με γεύμα σε 

τοπικό εστιατόριο 

 Ξενάγηση στην πόλη της Βουδαπέστης και παραδοσιακό γεύμα 

 Προαιρετικό δείπνο σε εστιατόριο με τσιγγάνικα βιολιά στη Βουδαπέστη 

 Εκδρομή στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας και στα Παραδουνάβια Χωριά, με γεύμα σε 

τοπικό εστιατόριο 

 Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός 
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…εσείς το ξέρατε; 
 
 

Το Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας 
 
Το Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας είναι πιθανώς το τρίτο της Ευρώπης σε χρονολογική σειρά, 
μετά το αστρονομικό ρολόι της Πάδοβας (1344) στην Ιταλία και το θαυμάσιο αστρονομικό ρολόι 
του Στρασβούργου. Η αρχική κατασκευή του Αστρονομικού Ρολογιού στη βάση του γοτθικού 
πύργου του Δημαρχείου της Πράγας υπολογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε το 1410 επί βασιλείας 

Βενσεσλάου (Βάτσλαβ) Δ’ (1378-1419) 
από τον ονομαστό ωρολογοποιό 
Νικόλαο του Κάνταν (Mikulas Kadan). 
Φαίνεται όμως ότι ο Νικόλαος βασίστηκε 
στις συμβουλές και αστρονομικές 
γνώσεις του Γιαν Όντρεγιοφ, του 
επονομαζόμενου Σίντελ. Ο Όντρεγιοφ 
ήταν καθηγητής των μαθηματικών και 
της αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο 
Καρόλου της πόλης. Κατά την 
περίοδο αυτή κατασκευάσθηκε η 
πρώτη και βασική αστρονομική 
«ωρολογοπλάκα» με τον 
μηχανισμό της, ενώ 80 χρόνια 
αργότερα, το 1490, προστέθηκε 
και η ημερολογιακή 
περιστρεφόμενη πλάκα. Η όλη 
κατασκευή ολοκληρώθηκε τότε 
από τον ονομαστό αρχιτεχνίτη 
ωρολογοποιό Γιαν Χάνους του 
Ρόδου (Jan Hanus Ruze) και 
τον βοηθό του, τον Γιάκουμπ 
Τσεχ. Λέγεται μάλιστα ότι 
προκειμένου να μην 
επαναλάβει ο Χάνους σε 
κάποια άλλη πόλη αυτό το 
αριστούργημά του, οι 
δημοτικοί σύμβουλοι της 
Πράγας αποφάσισαν να τον 
τυφλώσουν! 
Από το δεύτερο ήμισυ του 
15ου αιώνα είχε ήδη 

διακοσμηθεί η πρόσοψη της όλης κατασκευής στη 
βάση του γοτθικού πύργου με ανάγλυφες παραστάσεις, που έλαβαν την τελική τους 

μορφή στις αρχές του 16ου αι. με γλυπτά από το εργαστήριο του γνωστού γλύπτη της εποχής 
Πέτερ Πάρλερ (Peter Parlez ή Petr Parléř). 
Το Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας, γνωστό από τότε μέχρι σήμερα στους Τσέχους ως Orloj 
(Ορλόι) από παράφραση της ελληνικής λέξης ωρολόγιον, απετέλεσε από τότε κόσμημα και 
σύμβολο της ιστορικής πρωτεύουσας της Βοημίας, της Τσεχοσλοβακίας και σήμερα της 
Τσεχίας. Το Ρολόι ανακαινίσθηκε κατά τη χρονική περίοδο από το 1552 μέχρι το 1560 από τον 
Γιαν Τάμπορσκι, ο οποίος τελειοποίησε και τον μηχανισμό του ρολογιού. Στις αρχές του 19ου 
αι. και ειδικότερα από το 1838 μέχρι το 1845, το παλαιό Δημαρχείο ανακατασκευάστηκε. Κάποια 
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γλυπτά προστέθηκαν, κάποια αφαιρέθηκαν και άλλα μεταφέρθηκαν σε διαφορετική θέση, όπως 
για παράδειγμα ο Χάροντας (με τη μορφή του σκελετού), ο οποίος τοποθετήθηκε στη δεξιά 
πλευρά του ρολογιού και έκτοτε παραμένει σε αυτή τη θέση. 
Η διακόσμηση του ρολογιού ολοκληρώθηκε το 1865 με το ζωγραφιστό «ημερολόγιο» σε έναν 
κυκλικό δίσκο κάτω από το ρολόι, έργο του γνωστού Τσέχου ζωγράφου και αρχιτέκτονα Γιόζεφ 
Μάνες (Josef Manes). Η ιδιόμορφη αυτή απεικόνιση, κάτω ακριβώς από τις πλάκες του κυρίως 
ρολογιού, αντικατέστησε το παλαιότερο περιστρεφόμενο ημερολόγιο. Στον κυκλικό αυτό δίσκο 
απεικονίζονται: 1) Στον εξωτερικό κυκλικό δακτύλιο οι 365 ημέρες του έτους, με τις αντίστοιχες 
εορτές των αγίων. 2) Στον αμέσως επόμενο δακτύλιο, οι εικόνες του Μάνες γύρω από την 
αγροτική ζωή της Βοημίας μετατράπηκαν σε 12 κυκλικές απεικονίσεις που συμβολίζουν σε 
αλληγορική μορφή τούς ισάριθμους μήνες του έτους. 3) Στον επόμενο εσωτερικό δακτύλιο 
δώδεκα μικρότερες σε μέγεθος κυκλικές παραστάσεις των ζωδιακών συμβόλων. 4) Τέλος, στον 
εσώτατο μικρό κεντρικό δίσκο απεικονίζεται η σχηματική παράσταση του Κάστρου της Πράγας, 
που αποτελεί τον θυρεό της. Στο μουσείο της Πράγας φυλάσσονται τα αυθεντικά έργα του 
Μάνες. 
Παράλληλα, κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συντήρηση της όλης 
κατασκευής, ενώ επιπλέον τοποθετήθηκαν τα ξύλινα γλυπτά αγαλματίδια των 12 Αποστόλων, 
που σε κάθε ακέραια ώρα από τις 8 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. εμφανίζονται με τον αντίστοιχο χτύπο 
των ωρών από δύο μικρά παράθυρα πάνω από το κυρίως Αστρονομικό Ρολόι. 
Από τότε βέβαια έγιναν και άλλες ελάσσονος σημασίας βελτιώσεις, προσθήκες και συντηρήσεις. 
Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι το σημερινό ρολόι είναι ένα ακριβές νεώτερο αντίγραφο. 
Πραγματικά, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα κατά την Εξέγερση της Πράγας το 
1945, ο γερμανικός στρατός βομβάρδισε το Δημαρχείο της Παλαιάς Πόλης και από την 
πυρκαγιά που ακολούθησε, το όλο συγκρότημα και μαζί το Αστρονομικό Ρολόι, καταστράφηκαν 
ολοσχερώς. Οι Τσέχοι επανέφεραν στην αρχική του μορφή τόσο τον πύργο του παλαιού 
Δημαρχείου όσο και το Αστρονομικό Ρολόι, που από τότε συντηρείται ανελλιπώς. 
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ΠΡΑΓΑ ΒΙΕΝΝΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
Ημέρα 1η: Αθήνα – Βουδαπέστη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βουδαπέστη. Άφιξη και η μέρα ξεκινά με την ξενάγηση 
στην Πέστη. Θα σταματήσουμε στην πλατεία των Ηρώων που είναι στολισμένη με τα υπέροχα 
αγάλματα των Ούγγρων βασιλέων. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το εκπληκτικό κτίριο της 
Όπερας και κατόπιν μέσω της οδού Αντράσσυ, έναν από τους πιο όμορφους και εμπορικούς 
δρόμους της πόλης, θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, ο τρούλος του 
οποίου φαίνεται από όλες τις γωνιές της πόλης. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται, διασχίζοντας την 
ομορφότερη από τις 8 γέφυρες της πόλης, αυτή των αλυσίδων, για να βρεθούμε στην παραμυθένια 
πλευρά της Βούδας και να δούμε τον Πύργο των ψαράδων, όπου θα απολαύσουμε την θέα σε όλη 
την πόλη. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Το βράδυ σάς προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη ή την 
συμμετοχή σας σε παραδοσιακή ταβέρνα της Βουδαπέστης. 
 
Ημέρα 2η: Βουδαπέστη – Παραδουνάβια χωριά 
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για την εκδρομή μας στα παραδουνάβια χωριά. Μόλις 15 
χιλιόμετρα από την Βουδαπέστη θα συναντήσουμε το γραφικό χωριό των καλλιτεχνών, τον 
Άγιο Ανδρέα, όπου μπορείτε να ψωνίσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά 
δώρα. Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε στο Βίσενγκρατ με το μεσαιωνικό κάστρο και την 
υπέροχη θέα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στην Βουδαπέστη. Βράδυ ελεύθερο. 

 
Ημέρα 3η: Bουαδαπέστη - Μπρατισλάβα - Βιενέζικα Δάση - Βιέννη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας  και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, την πανέμορφη 
πρωτεύουσα της Σλοβακίας όπου θα απολαύσουμε μια πανοραμική ξενάγηση. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για τα περίχωρα της Βιέννης, τα περίφημα Βιεννέζικα Δάση. Πρώτος 
σταθμός μας το μοναστήρι του Χάιλιγκενκρόιτς. Στην συνέχεια, στην τοποθεσία Μάγιερλινγκ, 
θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία 
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της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διαδόχου του Θρόνου και της Μαρίας 
Βετσέρα και τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας με μια επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής 
λουτρόπολης Μπάντεν. Αργότερα θα αναχωρήσουμε για τη Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 4η: Βιέννη (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αφού συναντηθούμε με τον τοπικό ξεναγό αναχωρούμε για την 
ξενάγηση της πόλης. Μεταξύ των άλλων θα δούμε τον διάσημο δρόμο Mariahilfer Strasse, την 
Όπερα, το δημαρχείο, το παλάτι Hofburg τα ανάκτορα Schonbrunn κ.ά. Αργότερα θα έχετε 
ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσετε τις ομορφιές της Βιέννης. Για το βράδυ σάς προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε μία από τις εντυπωσιακές όπερες της Βιέννης ή να απολαύσετε το ποτό σας 
σε ένα από τα ρετρό μαγαζιά της περιοχής. 

Ημέρα 5η: Βιέννη - Τσέσκυ Κρουμλόβ - Πράγα 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε από την όμορφη Βιέννη με προορισμό μας την Πράγα. 
Μέσα από μία όμορφη διαδρομή σε απόσταση λίγων ωρών από την Βιέννη, θα κάνουμε 2ωρη 
στάση στην δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά την Πράγα, το «Τσέσκυ Κρούμλοβ». Χείμαρροι του 
ποταμού Βολτάβα τρέχουν σε πολλά σημεία αυτής της μεσαιωνικής πόλης η οποία όπως και 
η Πράγα είναι στην λίστα των διατηρητέων πόλεων της Ουνέσκο. Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι 
με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού κτήρια της, τις εκκλησίες 
της και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του Κρούμλοβ εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως η «κρυφή γέφυρα». Επισκεφθείτε το κάστρο της 
πόλης και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική θέα. Στη συνέχεια θα έχουμε γεύμα σε ένα 
εξαιρετικό παραδοσιακό εστιατόριο του Τσέσκυ Κρούμλοβ. Νωρίς το απόγευμα αναχωρούμε 
για την Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 6η: Πράγα (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το «Μικρό μέρος» (Μάλα Στράνα) μία 
από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες στην Πράγα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε από την γραφική Γοτθική 
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γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια της «Βασιλικής οδού» ως την πλατεία 
της παλιάς πόλης με το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την «παρέλαση 
των αποστόλων» καθώς και στην πλατεία του ιστορικού κέντρου της Πράγας. Μετά την 
ξενάγηση θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο για να απολαύσουμε την παραδοσιακή τοπική 
κουζίνα. Για το βράδυ σάς προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση «Μαύρου 
Θεάτρου», όπερα κ.ά., άλλωστε βρίσκεστε στην πόλη όπου γεννήθηκε η ιδέα του Μαύρου 
Θεάτρου! 
 
Ημέρα 7η: Πράγα – Κάρλοβι Βάρι 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε από την Πράγα με προορισμό την γνωστή λουτρόπολη 
Κάρλοβι Βάρι στη Δυτική Βοημία. Γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της. Τον 14ο αιώνα 
ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε 
σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. 
Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, 
ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ ο Τσάρος της Ρωσίας κ.ά. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά 
την ξενάγησή μας στην πόλη θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Αναχώρηση για την 
Πράγα. Το Βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές τσέχικες μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και μπύρα 
παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας. 
 
Ημέρα 8η: Πράγα - Καστρούπολη - Κρουαζιέρα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το μοναστήρι του Στράχοβ και το 
Λορέττο ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη 
μαγευτική καστρούπολη, την Ακρόπολη της Πράγας που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα 
Στράνα και καταλήγουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στην «βασιλική» του 
Αγ. Γεωργίου. Μετά την ξενάγησή μας θα έχουμε 2ωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Βολτάβα όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την Πράγα από μια άλλη άποψη. Η κρουαζιέρα θα 
συνοδεύεται από γεύμα σε μπουφέ. Μετά, είστε ελεύθεροι για μια βόλτα στην πόλη. 
 
Ημέρα 9η: Πράγα (ελεύθερη μέρα) - Αθήνα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο, CHECK OUT. Ελεύθερη μέρα. Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο 
της Πράγας απ’ όπου με τις ομορφότερες αναμνήσεις των πόλεων που επισκεφθήκαμε, θα 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής για την Αθήνα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.  
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 

ΤΑΞΙΔΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΝΑΧ. 2ΚΛΙΝΟ
ΕΠΙΒ. 

1ΚΛΙΝΟΥ 
ΦΟΡΟΙ 

Πράγα 
Βιέννη 

Βουδαπέστη 
9 ημέρες 

BB 
+6 γεύματα 

4* 9/11 795 +270 +150 

 
Παιδί έως 11 ετών στο ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες = - 70€ 
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει:  

 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Aegean Airlines 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* ως κατωτέρω ή παρόμοια 

Diplomat: Πράγα / Roomz: Βιέννη / Novotel City: Βουδαπέστη 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά 

 Έξι (6) γεύματα στο σύνολο του ταξιδιού 

 Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν 

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως περιγράφονται 

 Έμπειρο ελληνόφωνο τοπικό συνοδό/αρχηγό 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Βουδαπέστη 08.30 09.30 

Πράγα - Αθήνα 16.50 20.30 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

× Τέλη εισόδων σε μουσεία/αξιοθέατα 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 
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. 

 

 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. 
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 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. 

Μπρατισλάβα - Παλιά Πόλη 


