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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΦΡΙΚΗ/ΙΝΔΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 
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ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Μαδαγασκάρη, η χώρα των πυγμαίων σύμφωνα με τους μαλαγασιανούς μύθους. Η χώρα που 

πρόσφερε καταφύγιο στα μεταναστευτικά ρεύματα της νότιας Ασίας, της Μαλαισίας και της Αραβίας. 

Ένα κομμάτι γης στη μέση του Ινδικού ωκεανού που μέχρι την Παλαιοζωική εποχή αποτελούσε μέρος 

της αρχαίας ηπείρου Γκοντουάνα. Η πλούσια και εξαιρετικά σπάνια χλωρίδα του νησιού αλλά και η 

ιδιόρρυθμη πανίδα του έχουν δεσμούς περισσότερο με την Ινδική υποήπειρο παρά με την Αφρική. Οι 

σημερινοί της κάτοικοι μιγάδες πια, με αίμα μαλαγασιανό και νέγρικο, συνεχίζουν να χτίζουν τις 

ξύλινες κατοικίες τους πάνω σε υψώματα σύμφωνα με το παραδοσιακό στυλ.  
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…εσείς το ξέρατε; 
 
 

Οι λεμούριοι της Μαδαγασκάρης 
 
 
Οι λεμούριοι (ή λέμουροι) είναι μια ομάδα πρωτεύοντων που ζουν μόνο στο νησί της Μαδαγασκάρης. 

Σήμερα υπάρχουν περίπου 60 τύποι λεμούριων που ζουν ουσιαστικά σε κάθε οικοσύστημα του 

νησιού. Δυστυχώς, εξαιτίας της καταστροφής των δασών και του κυνηγιού πολλοί λεμούριοι 

απειλούνται με εξαφάνιση. Μερικοί από τους πιο γνωστούς λεμούριους περιλαμβάνουν τους εξής: 

 
Άι-άι 

Το άι-άι είναι ένα από τα πιο περίεργα πλάσματα στον 

κόσμο. Αυτός ο νυκτόβιος και μοναχικός λεμούριος 

μοιάζει σαν να έχει συναρμολογηθεί από πολλά 

διαφορετικά ζώα. Το άι-άι μόιάζει με μεγάλη σπιτόγατα 

με πρόσωπο κουναβιού ή νυφίτσας, αυτιά που 

μοιάζουν με νυχτερίδας και μπορούν να 

περιστρέφονται ανεξάρτητα, δόντια που μεγαλώνουν 

συνεχώς όπως αυτά των τρωκτικών, διαπεραστικά 

πράσινα μάτια και μαύρα χέρια με ένα κοκκαλιάρικο 

μεσαίο δάχτυλο που θυμίζει νεκρό κλαράκι. Το άι-άι 

χρησιμοποιεί αυτό το δάχτυλο για να εντοπίζει νύμφες 

εντόμων που παραμονεύουν μέσα σε κορμούς 

δέντρων, σπόρους και καρπούς. Καθώς σκαρφαλώνει 

κατά μήκος ενός κλαδιού δέντρου το άι-άι χτυπάει το ξύλωμα και αφουγκράζεται για να εντοπίσει 

κοιλότητες στο ξύλο. Όταν εντοπίσει κάτι πιθανώς νόστιμο κάτω από την επιφάνεια το άι-άι μασουλάει 

το ξύλο ανοίγοντας το δρόμο προς το βραβείο του. Σήμερα το άι-άι απειλείται σοβαρά από την 

απώλεια περιοχών στις οποίες μπορεί να ζήσει και από το κυνήγι. Σε μερικές περιοχές οι ιθαγενείς 

πιστεύουν ότι το άι-άι φέρνει κακή τύχη και σκοτώνουν το ζώο όποτε το συναντήσουν. 

 
 

Ίντρι 
Το ίντρι είναι το μεγαλύτερο είδος ζώντος λεμούριου. 

Μαυρόασπρο στο χρώμα, το ίντρι είναι διάσημο για 

τον απόκοσμη κραυγή του που ακούγεται λίγο σαν 

τραγούδι της μεγάπτερης φάλαινας. Το ίντρι τρέφεται 

με φρούτα και φύλλα κρυμμένο στα τροπικά δάση της 

ανατολικής Μαδαγασκάρης. Σήμερα το ίντρι 

απειλείται λόγω απώλειας ζωτικού χώρου. 
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Προπίθηκος του Βερό 

Ο προπίθηκος του Βερό ζει στα ξηρά δάση της δυτικής και βόρειας 

Μαδαγασκάρης όπου τρέφεται με φύλλα, φρούτα και λουλούδια. Οι 

προπίθηκοι είναι αρκετά θορυβώδεις, με μια ποικιλία καλεσμάτων, 

αλλά είναι πιο γνωστοί ως «χορευτές λεμούριοι» λόγω του τρόπου 

που κινούνται όταν διασχίζουν ανοικτές περιοχές. Οι προπίθηκοι δεν 

κινούνται στα τέσσερα, αντίθετα γλιστρούν στα πίσω πόδια τους 

κρατώντας τα χέρια τους στον αέρα. 

 
 

 
 

Λεμούριος με δακτυλιδωτή ουρά 

Ζει στα ξηρά δάση της νότιας και δυτικής 

Μαδαγασκάρης όπου τρέφεται με φρούτα, άνθη, 

φύλλα και φλοιούς δέντρων. 

 

 

 

 

Λεμούριοι μικρόκηβοι 
Νυκτόβιοι και τρεφόμενοι με έντομα, μικρά σπονδυλωτά, 

φρούτα και άνθη, οι μικρόκηβοι είναι γνωστοί για τους 

κελαηδισμούς και την ξέφρενη δραστηριότητά τους. Οι 

πυγμαίοι μικρόκηβοι (Microcebus myoxinus) είναι ίσως 

το μικρότερο πρωτεύον στον κόσμο. Οι μικρόκηβοι 

μελετούνται για την πιθανή θεραπεία της ασθένειας 

Αλτσχάιμερ. 

 

 
 

Λεμούριοι οι χαρίεντες 

(χαριτωμένοι) 

Κατά τη διάρκεια της μέρας τούς 

βλέπεις συχνά στις κουφάλες 

δέντρων όπου συνηθίζουν να 

κοιμούνται. Τη νύχτα είναι ενεργητικοί 

και αρκετά θορυβώδεις. 
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Ανταναναρίβο 
Πτήση από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη με Turkish Airlines μέσω Κων/πολης για το Ανταναναρίβο, την 
πρωτεύουσα της μυστηριακής Μαδαγασκάρης και μεγαλύτερου αστικού κέντρου του νησιού των 22 
εκ. κατοίκων. 
 

Ημέρα 2η: Ανταναναρίβο 
Άφιξη το μεσημέρι στην πόλη που με πληθυσμό 1,5 εκατομμύριο κατοίκους εκτός από πρωτεύουσα 
είναι και το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του νησιού. Εδώ, οι κάτοικοι την αποκαλούν χαϊδευτικά «Τάνα» 
και φυσικά είναι περήφανοι γι’ αυτή. Μεταφορά στο πολυτελές ξενοδοχείο Carlton 5* (πρώην Hilton) 
στην καρδιά της πόλης για δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

Ημέρα 3η: Ανταταναρίβο - Αντασίμπε (Περινέ) 
Η σημερινή μας πρωινή ξενάγηση θα μας αποκαλύψει τα διαφορετικά πρόσωπα της μητρόπολης, 
που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε διαφορετικά επίπεδα και περιβάλλεται από καταπράσινους 
λόφους. Το περίφημο Βασιλικό παλάτι που δεσπόζει στην πόλη, η λίμνη Ανοσύ, η εκκλησία 
Αμπονιναμπαμαρινάρα χτισμένη στο μέρος που θυσιάζονταν οι πιστοί του νησιού τα πρώτα 
χριστιανικά χρόνια και φυσικά το παλάτι Αμνποχιμάνγκα είναι οι κυριότεροι σταθμοί της περιήγησής 
μας. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Αντασίμπε, όπως ονομάζεται πλέον το Εθνικό Πάρκο του 
Περινέ. Το μέρος είναι το «σπίτι» του περίφημου Λεμούριου, Ίντρι, που είναι ο πιο μεγαλόσωμος της 
Μαδαγασκάρης. Το απόγευμα είναι αφιερωμένο στην πρώτη γνωριμία με τους Λεμούριους, τα 
δενδρόβια ζώα που αποτελούν μακρινούς συγγενείς των πιθήκων και που η απομόνωση της 
Μαδαγασκάρης τούς επέβαλε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Ημέρα 4η: Αντασίμπε (Περινέ) – Ανταταναρίβο 
Πρωινή επίσκεψη στο διάσημο Εθνικό Πάρκο, όπου θα μυηθούμε στον τρόπο ζωής των συμπαθέστατων 
ζώων και θα γνωρίσουμε σε βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επίσης, η ιδιαίτερη, χαρακτηριστική 
χλωρίδα της περιοχής, θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μας σε όλη τη διάρκεια της πρωινής μας 
περιπατητικής ξενάγησης. Το απόγευμα επιστροφή στο γνώριμο Ανταταναρίβο. 
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Ημέρα 5η: Ανταταναρίβο – Αντσιράμπε 
Πρωινή αναχώρηση για την ενδοχώρα του νησιού. Η διαδρομή ανάμεσα σε καταπράσινους ορυζώνες 
και επιβλητικά βουνά είναι μαγευτική. Πρώτος σταθμός του οδοιπορικού μας το Αντσιράμπε, σε 
υψόμετρο 1.500 μέτρων φημίζεται για το υγιεινό του κλίμα, που σε συνδυασμό με τις ιαματικές πηγές 
αποτέλεσε θέρετρο την εποχή της αποικιοκρατίας. Η απογευματινή μας περιήγηση θα μας 
αποκαλύψει τον αποικιακό χαρακτήρα της πόλης με τις πολυτελείς βίλες και τους υπέροχους κήπους 
και θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψή μας σε εργαστήριο παραγωγής μινιατούρων από ανακυκλωμένο 
χαρτί, πράγμα για το οποίο φημίζεται η περιοχή. 
 
Ημέρα 6η: Αντσιράμπε - Φιαναραντσόα 
Αναχωρούμε οδικώς για τη Φιαναρατσόα διασχίζοντας τα διάσημα υψίπεδα της Μαδαγασκάρης με 
τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς των ορεινών όγκων, οι οποίοι είναι «πνιγμένοι» στην τροπική 
βλάστηση. Πρώτα σταματάμε στη γραφική Αμποσίτρα που είναι γνωστή για τα περίτεχνα ξυλόγλυπτά 
της. Στη συνέχεια το απόγευμα προσεγγίζουμε τη Φιαναρατσόα ή «Φιάνα», όπως για λόγους 
ευκολίας την αποκαλούν οι κάτοικοί της. Η ξενάγησή μας θα μας αποκαλύψει μία πόλη με έντονη 
πνευματική ζωή και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, που δικαίως την καθιστά την πολιτιστική πρωτεύουσα 
του νησιού. 
 
Ημέρα 7η: Φιαναραντσόα - Ρανοχίρα (Εθνικό Πάρκο Ίσαλο) 
Η διαδρομή μας σήμερα είναι γεμάτη εναλλαγές κι εκπλήξεις. Αρχικά γνωριζόμαστε με τη πολυγαμική 
φυλή Μπαρά, που διατηρεί ακόμη και σήμερα παράξενα ταφικά έθιμα. Στη συνέχεια, μας περιμένει η 
γραφική πόλη του Αμπαβαλάο, όπου φτιάχνεται το περίφημο χειροποίητο χαρτί Αντεμόρο. Αφού 
επισκεφθούμε κάποια βιοτεχνία παραγωγής του εν λόγω χαρτιού, συνεχίζουμε για το παγκοσμίως 
διάσημο εθνικό Πάρκο του Ίσαλο, όπου θα φθάσουμε αργά το απόγευμα. 
 
Ημέρα 8η: Ρανοχίρα (Εθνικό Πάρκο Ίσαλο) 
Η επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Ίσαλο είναι μία σπάνια εμπειρία. Ιδιότυποι βραχώδεις σχηματισμοί 
όπως αυλακώθηκαν από τα στοιχεία της φύσης στα εκατομμύρια χρόνια γεωλογικής εξέλιξης, 
εντυπωσιακά φαράγγια, μικροί αλλά ορμητικοί καταρράκτες, τα περίφημα δέντρα Μπαομπάμπ με τα 
κλαδιά που θυμίζουν ρίζες, είναι στοιχεία που συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο τοπίο που απαντάται 
μόνο στη Μαδαγασκάρη. 
 
Ημέρα 9η: Εθνικό Πάρκο Ίσαλο - Τουλεάρ 
Πρωινή αναχώρηση για τη μητρόπολη της νοτιοδυτικής ακτής της Μαδαγασκάρης, το πολύβουο 
λιμάνι του Τουλεάρ. Η διαδρομή είναι θαυμάσια, διανθισμένη με επιβλητικά δέντρα μπαομπάμπ και 
όμορφα χωριά φιλόξενων μαλαγασιανών κατοίκων, ενώ το ίδιο το Τουλεάρ είναι μία ζωντανή πόλη 
με έντονη δραστηριότητα στο λιμάνι της και με έντονο αυθεντικό αφρικανικό χρώμα. 
 
Ημέρα 10η: Τουλεάρ - Ανταταναρίβο 
Πρωινή περιήγηση στην «μητρόπολη» της Νοτιοδυτικής Μαδαγασκάρης και το μεσημέρι μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα. Η άφιξή μας συνοδεύεται με απογευματινή επίσκεψη 
στο παλάτι Αμνποχιμάνγκα, ενώ στη συνέχεια επιστρέφουμε στο κέντρο της πόλης για τα απαραίτητα 
τελευταία αναμνηστικά σας δώρα. 
 
Ημέρα 11η: Ανταναναρίβο – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Μετά το πρωινό θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο από όπου θα πετάξουμε, μέσω Κων/πολης, για 
την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, όπου και θα φθάσουμε το πρωί της 12ης μέρας. 
 
Ημέρα 12η: Αθήνα /Θεσσαλονίκη 
Άφιξη Αθήνα /Θεσσαλονίκη. 
 
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 Turkish Airlines 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4*, 3* 

 Ημιδιατροφή καθημερινά 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τέλη εισόδων (π.χ. Μουσεία) 

 Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο 

 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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ 

 
12 ημέρες 

HΒ 
Ημιδ/φή 

24/12 3*, 4*, 5* 1.990 +700 +890 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 

 Η τουριστική υποδομή της Μαδαγασκάρης δεν είναι ανεπτυγμένη. 
 Σε πολλά σημεία οι δρόμοι είναι στενοί και οι διαδρομές πολύωρες. Επίσης σε κάποια μικρά 

μέρη τα ξενοδοχεία είναι απλά χωρίς ιδιαίτερες ανέσεις. 
 Συνιστάται Αγωγή κατά της Μαλάριας. 
 
 
 
 

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. 

 


