
 
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 

 
 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 
ΤΡΙΝΚΟΜΑΛΙ – ΝΗΣΙ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ 
 

9  Η Μ Ε Ρ Ε Σ  /  7  Ν Υ Χ Τ Ε Σ  
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  2019  

8/2  |  9,  22/3  

 
 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΣΙΑ/ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ 

ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  



 

1     ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ - ΤΡΙΝΚΟΜΑΛΙ – ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ - 9 ημ. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Το Cosmorama ετοίμασε για σας ένα μεστό πρόγραμμα στην πανέμορφη Σρι Λάνκα που 

επιτρέπει στον ταξιδιώτη όχι απλώς να δει κινηματογραφικά τα «βασικά» αξιοθέατα του νησιού 

αλλά να απολαύσει περιεκτικές ξεναγήσεις σε ένα μέρος που ο πολιτισμός άνθισε ήδη από τον 

3ο π.Χ. αιώνα. Αυτός είναι και ο λόγος που το πρόγραμμά μας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 

περιλαμβάνει την περιοχή της Τρινκομαλί στα βορειοανατολικά του νησιού, αλλά και ενδελεχείς 

επισκέψεις στην περιοχή του αρχαιολογικού τριγώνου. Έτσι θα ξεναγηθείτε σωστά στις δύο 

παλιές πρωτεύουσες του νησιού Ανουρανταπούρα και Πολοναρούβα, μέρη που η Unesco 

προστατεύει σαν μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έχετε την ευκαιρία να 

απολαύσετε ένα «σαφάρι» στο εθνικό Πάρκο της Μινερίγια, να ανεβείτε στο βράχο της 

Σιγκιρίγια αλλά και να περπατήσετε στους θαυμάσιους κήπους που κοσμούν τους πρόποδες 

του βράχου με τη θεαματική τάφρο. Θέλοντας επίσης να σας προσφέρουμε το καλύτερο, 

περιλάβαμε στο πρόγραμμά μας τους μοναδικούς βοτανικούς κήπους της Περαντένια καθώς 

και την εξαιρετική φολκλορική παράσταση στο Κάντυ με παραδοσιακούς χορούς και κοστούμια 

και… πυροβασία. Το πολιτιστικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από το ορφανοτροφείο των 

ελεφάντων στην Πιναβέλα και τη μεστή και πλούσια ξενάγηση στην πρωτεύουσα του νησιού. 

Είναι σίγουρα το πληρέστερο ταξίδι της αγοράς. Μην το χάσετε!!! 
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

 

 Εξαιρετικές ανταποκρίσεις πτήσεων με την Qatar Airways 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*sup & 5* με ημιδιατροφή 

 Διανυκτέρευση στην Πολοναρούβα, το Κάντυ και το Κολόμπο 

 Μόνο από εμάς επίσκεψη στο εκπληκτικό Θαλάσσιο Πάρκο στο «Νησί των 

περιστεριών» 

 Επίσκεψη σε φυτεία τσαγιού και σε εργοστάσιο κατεργασίας τσαγιού 

 Ξενάγηση στον Ναό του Ιερού Δοντιού του Βούδα στο Κάντυ και παράσταση με τοπικούς 

χορούς και πυροβασία 

 Επίσκεψη στους βοτανικούς κήπους στη Περαντένια 

 Θα θαυμάσουμε τον υπόσκαφο ναό στη Νταμπούλα και το βράχο-φρούριο στη 

Σιγκιρίγια 

 Επίσκεψη σε φυτεία μπαχαρικών στο Μάταλε 

 Επίσκεψη στην αρχαία πόλη Πολαναρούβα και σαφάρι με 4X4 στο Εθνικό Πάρκο της 

Μινερίγια 

 Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα 

 Επίσκεψη στο Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων στην περιοχή της Πιναβέλα 

 Ενδελεχής ξενάγηση στο Κολόμπο 

 Εμπειρότατος Αρχηγός – Συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
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ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 
ΤΡΙΝΚΟΜΑΛΙ – ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
Ημέρα 1η: Αθήνα – Κολόμπο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Κολόμπο, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 
Ημέρα 2η: Κολόμπο - Πιναβέλα - Πολοναρούβα 
Άφιξη στο Κολόμπο, επιβίβαση στο πούλμαν μας και αναχώρηση για την Πολοναρούβα. 
Καθοδόν προς την περιοχή της Πιναβέλα, που βρίσκεται στην επαρχία Σαμπαραγκάμουβα, 
κοντά στην πόλη Κεγκάλλε, θα επισκεφτούμε το Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων, που 
θεωρείται από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, αφού φιλοξενεί τους περισσότερους ελέφαντες που 
χρήζουν βοηθείας και είναι επισκέψιμο τόσο από ξένους, όσο και από ντόπιους τουρίστες. Εκεί 
εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει απλόχερα φροντίδα και περίθαλψη στα εγκαταλελειμμένα 
μωρά και στους τραυματισμένους ελέφαντες. Μοναδική εμπειρία, να παρακολουθήσουμε το 
πρωί τα ζώα να παίρνουν το μπάνιο τους στο ποτάμι, όταν ελέφαντες όλων των ηλικιών 
πλατσουρίζουν στα νερά και ταΐζουν τα μικρά τους ή παίζουν μαζί τους. Συνεχίζοντας το ταξίδι 
μας, όλο και πιο βαθιά, στο βόρειο τμήμα του νησιού, με κατεύθυνση την Πολοναρούβα, 
αντιλαμβανόμαστε πόσο δραματικά αλλάζει το τοπίο. Θα συναντήσουμε καλλιέργειες με 
καρύδες και ορυζώνες, θα αντικρίσουμε εξωτικά πουλιά, σαύρες, γκρίζους βούβαλους και 
φιλικές μαϊμούδες. Λίγο πριν φθάσουμε στον προορισμό μας θα κάνουμε μία στάση σε μία 
πανέμορφη φυτεία ανανάδων για να γευτούμε το δροσερό φρούτο. Οι γευστικοί μας κάλυκες 
θα ανοίξουν και θα το στόμα μας θα πλημμυρίσει φρεσκάδα, ότι ακριβώς χρειάζεται, πριν 
φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας. 
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Ημέρα 3η: Πολοναρούβα – Τρινκομαλί - Πολοναρούβα 
Πρωινή επίσκεψη της γραφικής παραθαλάσσιας πόλης, χτισμένης στη Βορειοανατολική 
ακτή του νησιού, με παραμυθένια τοπία, τυρκουάζ νερά και χρυσές αμμουδιές. Γεμάτη 
φυσικές ομορφιές, θερμές πηγές, ναούς και το εντυπωσιακό φρούριο Φρέντερικ, το οποίο 
άλλαξε κατακτητές, αρχίζοντας με τους Πορτογάλους για να συνεχίσουν οι Ολλανδοί, οι 
Γάλλοι και να έρθουν στο τέλος οι Βρετανοί που του έδωσαν την ονομασία του προς τιμήν 
του Δούκα του Γιορκ το 1803. Ωστόσο, λίγο πιο έξω από την πόλη βρίσκεται το εκπληκτικό 
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, που θεωρείται οικοσύστημα υψηλής βιοποικιλότητας και 
σημαντικός βιότοπος υφάλων. Θα επιβιβαστούμε λοιπόν στο πλοίο που θα μας μεταφέρει 
στο φημισμένο κοραλλιογενές «Νησί των Περιστεριών». Το νησί οφείλει το όνομά του στο 
«μπλε αγριοπερίστερο των βράχων», όπως τα αποκαλούσε ο Δαρβίνος, είδος που τείνει 
προς εξαφάνιση. Τα περιστέρια έχουν καταστήσει ένα ευνοϊκό έδαφος σίτισης και 
αναπαραγωγής για πάνω από 300 προστατευόμενα είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες και 
διάφορα είδη καρχαριών, που ζουν στου κοραλλιογενείς υφάλους δημιουργώντας μια 
πολύχρωμη υποβρύχια συμφωνία και ένα φαντασμαγορικό βυθό που αποτελεί ένα μικρό 
κομμάτι παραδείσου για τους λάτρεις του σνόρκελιν. Το απόγευμα θα γνωρίσουμε από 
κοντά τον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα που συγκαταλέγεται στα μνημεία της 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Για 1.000 περίπου χρόνια η Ανουρανταπούρα 
ήταν η πρωτεύουσα των Σινγαλέζων βασιλιάδων που κυριαρχούσαν στη χώρα. Αργά το 
απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 4η: Πολοναρούβα – Μινερίγια - Πολοναρούβα 
Σήμερα θα γνωρίσουμε την Πολοναρούβα. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες 
πόλεις της Σρι Λάνκα, γνωστή για τα εντυπωσιακά – πεντακάθαρα τοπία της και τα 
πάμπολλα, σχεδόν ανέγγιχτα από το χρόνο που φτάνουν έως τις ημέρες μας, λείψανα 
της αρχαίας πόλης, των ναών και του παλατιού. Ιστορικά τοποθετείται στο πρώιμο 
βασίλειο του νησιού και προστατεύεται από την Unesco σαν μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς. Θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το Βασιλικό Παλάτι, με τα 4 
υπέροχα, σκαλισμένα στο βράχο, αγάλματα του Βούδα, την αίθουσα ακροάσεων και τα 
λουτρά, κάποια ερείπια παλαιών Ναών καθώς και τη μοναδική δεξαμενή Parakrama 
Samundra, χτισμένη το 1200. 
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Το απόγευμα είναι αφιερωμένο στην επίσκεψη, με ειδικά διαμορφωμένα 4x4 οχήματα, 
του Εθνικού Πάρκου της Μινερίγια που φιλοξενεί κυρίως ελάφια, λεοπαρδάλεις, αρκούδες 
και αγέλες ελεφάντων. Επιστροφή στη Πολοναρούβα και διανυκτέρευση. 
 

 
 
Ημέρα 5η: Πολοναρούβα – Σιγκιρίγια – Νταμπούλα – Ματάλε – Κάντυ 
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε τη Σιγκιρίγια, μία από τις πιο τουριστικές πόλεις της Σρι 
Λάνκα γνωστή για τα μνημεία της, που έχουν χαρακτηριστεί από την Unesco ως μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Θα επισκεφθούμε το φρούριο που δεσπόζει στην κορυφή ενός 
κάθετου βράχου ύψους 200 μέτρων, στον οποίο βρίσκονται τα ερείπια του κάστρου του 
Κασυάπα που χτίστηκε τον 5ο αιώνα και αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα της χώρας. Κάθε βήμα, από την είσοδο έως τη κορυφή, μοιάζει ένα θαύμα από 
μόνο του, μετατρέποντας μία απλή ανάβαση σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εμπειρία, 
εξαιτίας της φαντασμαγορικής 
θέας. Στη μέση περίπου της 
διαδρομής, κρυμμένες μέσα σε 
σπηλιά, προστατευμένες από το 
χρόνο, δεσπόζουν οι διάσημες 
νωπογραφίες με τις γυμνόστηθες 
γυναίκες της Σιγκιρίγια, 
αναμφίβολα από τις ωραιότερες 
βουδιστικές τοιχογραφίες του 
νησιού. Απολαύστε τη θέα από 
τον πρώτο εξώστη ή τολμήστε 
μια ανάβαση μέχρι την κορυφή, 
εκεί όπου κάποτε ορθωνόταν ο 
θρόνος του κραταιού βασιλιά. 
Συνεχίζοντας το ταξίδι μας θα 
εξερευνήσουμε την ευρύτερη 
περιοχή της Νταμπούλα, που 
υπάρχουν πάνω από 80 
σπήλαια, τα οποία 
χρησιμοποιούσαν οι μοναχοί ως 
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τόπο διαλογισμού. Ωστόσο, τόπος κατανύξεως θεωρείται ο «Ναός του Σπηλαίου», 
χτισμένος κατά τον 2ο π.Χ. αιώνα, που στην πραγματικότητα εξαπλώνεται σε πέντε 
διαφορετικά σπήλαια στα οποία μπορεί κανείς να θαυμάσει 153, εκπληκτικού κάλλους και 
διαφορετικού μεγέθους, αγάλματα του Βούδα, 4 αγάλματα μοναρχών της χώρας και 4 
Ινδουιστικές θεότητες. Τέλος, θα δούμε το εντυπωσιακό βουνό από ροζ χαλαζία, που η 
ηλικία του τοποθετείται στα 500 εκατομμύρια χρόνια. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο 
Ματάλε, όπου θα επισκεφθούμε μια φυτεία μπαχαρικών και θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε από κοντά τα πιο αρωματικά φυτά και μπαχαρικά του πλανήτη, ενώ παράλληλα θα 
παρακολουθήσουμε μία μαγειρική επίδειξη, για να καταλήξουμε στο Κάντυ, όπου θα 
έχουμε διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 6η: Κάντυ – Νουβάρα Ελίγια - Κάντυ 
Μετά το πρωινό μας απαραίτητη είναι η επίσκεψη των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων, 
όπου φύονται άνω των 4.000 διαφορετικών φυτών, μεταξύ των οποίων διάφορα είδη 
ορχιδέας, μπαχαρικά, φυτά που χρησιμοποιούνται για ιατρικά σκευάσματα και 
φοινικόδεντρα. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στην καρδιά του νησιού, στην ορεινή 
περιοχή της Νουβάρα Ελίγια, ενώ στη διαδρομή θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε 
επίσης του καταρράκτες της Ραμπόντα. Η Νουβάρα Ελίγια, στα 1.800 μ. υψόμετρο ήταν 
το θέρετρο για τις διακοπές των Άγγλων, γεγονός που μέχρι σήμερα αφήνει ανεξίτηλα τα 
σημάδια της αποικιοκρατίας στην ατμόσφαιρα της περιοχής. Η πόλη περιβάλλεται από 
φυτείες τσαγιού, ιδανικά ευνοημένες από το υψόμετρο, ενώ 20 χλμ. νοτιότερα βρίσκονται 
τα λιβάδια Χόρτον Πλέιν, απλωμένα σε οροπέδιο που τελειώνει εντυπωσιακά απότομα 
σε ένα κενό βάθους 700 μ. γνωστό σαν "Το Τέλος του Κόσμου". Εμείς θα επισκεφθούμε 
μία φυτεία και ένα εργοστάσιο κατεργασίας τσαγιού. Θα μάθουμε για τη διαδικασία 
παρασκευής αυτού του «ευγενούς» αφεψήματος και θα έχουμε την ευκαιρία να 
δοκιμάσουμε μερικές από τις πιο σπάνιες ποικιλίες. Το απόγευμα θα το αφιερώσουμε 
στην ξενάγηση της πόλης και της γύρω περιοχής. Επιστροφή στο Κάντυ για δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 7η: Κάντυ 
Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το δημοφιλές και γοητευτικό Κάντυ, 
ιδανικό μέρος τόσο για την αγορά αναμνηστικών και δώρων, όσο και για να αντιληφθεί 
κανείς τον πλούτο του 
πολιτισμού και της 
ιστορίας της χώρας. 
Περιστοιχισμένο από 
λόφους, κοιλάδες, 
ποτάμια, λίμνες και 
καταρράκτες, αποτελεί 
ίσως το κυριότερο 
πολιτιστικό κέντρο του 
νησιού και 
χαρακτηρίζεται από την 
Unesco ως κέντρο 
Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Το ιερό 
λείψανο του δοντιού 
του Βούδα που 
βρίσκεται στη Dalada 
Maligawa και 
φυλάσσεται σε 
χρυσοποίκιλτη θήκη, 
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αποτελεί ιερό προσκύνημα για τους απανταχού βουδιστές. Το απόγευμά μας είναι 
ελεύθερο για βόλτες στο κέντρο της πόλης, να περιηγηθούμε στα παζάρια ή να 
επισκεφθούμε το κέντρο χειροτεχνημάτων και το μικρό μουσείο με τους πολύτιμους 
λίθους. Η μέρα μας θα τελειώσει με μια εντυπωσιακή παράσταση με τοπικούς χορούς και 
πυροβασία. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας στο Κάντυ. 
 

 
Ημέρα 8η: Κάντυ – Κολόμπο 
Αφήνουμε πίσω μας το πανέμορφο Κάντυ με προορισμό το εμπορικό και οικονομικό 
κέντρο της χώρας, το Κολόμπο. Όπως πολλές μεγαλουπόλεις, στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, αλλάζει με ταχείς ρυθμούς το πρόσωπό του. Σχεδόν εν μία νυκτί, εμφανίζονται 
ουρανοξύστες παίρνοντας τη θέση των παλαιών κτηρίων. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα 
σημεία της πόλης που αναδύουν τη γοητεία του παρελθόντος. Κατά την περιήγησή μας 
θα επισκεφθούμε την κεντρική περιοχή της πόλης γνωστή με το όνομα «Φρούριο» 
χτισμένη από τους Πορτογάλους τον 16ο αιώνα. Στη συνέχεια θα δούμε το Εθνικό 
Μουσείο με θαυμάσιους αρχαιολογικούς θησαυρούς Σινγαλέζικης Τέχνης, το Δημαρχείο, 
την Πλατεία Ανεξαρτησίας, την περιοχή του Σίναμον Γκάρντες και την γραφική αγορά του 
Πέταχ όπου μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας, όπως κοσμήματα από χρωματιστές 
ημιπολύτιμες και πολύτιμες πέτρες, ενώ για χειροποίητες δαντέλες θα αναζητήσουμε τις 
“λασέ”, σε τραπεζομάντιλα και σεντόνια. Επιβάλλεται μία στάση για να απολαύσουμε ένα 
τσάι με κανέλλα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 9η: Κολόμπο – Αθήνα 
Γεμάτοι εμπειρίες και εντυπωσιακές εικόνες κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο για την 
πτήση μας, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, στην Αθήνα. Αργά το βράδυ άφιξη στην Αθήνα. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΕΣ 
 
 

 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 

 Εξαιρετικές πτήσεις με την Qatar Airways 

 Διαμονή σε επιλεγμένα 4*sup & 5* ξενοδοχεία 

 Ημιδιατροφή καθημερινά 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται 

 Εισόδους σε μουσεία/αξιοθέατα 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Έμπειρο Αρχηγό/Συνοδό του ταξιδιού 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 

× Βίζα εισόδου στη χώρα € 35 περίπου 

× Ποτά/αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων/δείπνων 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

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

  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Ντόχα 17.55 23.25 

Ντόχα – Κολόμπο 01.40 09.20 

   

Κολόμπο – Ντόχα 09.45 13.00 

Ντόχα – Αθήνα 16.40 21.05 

Ταξίδι Αναχ/σεις Διατροφή Διαμονή 2κλινο 1κλινο 
Φόροι 

Είσοδοι 

Μεγάλος 
γύρος Σρι 

Λάνκα 
Τρινκομαλί 

 
9 ΗΜΕΡΕΣ 

8/2 
9, 22/3 

HB 
4sup* & 

5* 
1.170 +550 +780 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

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

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 

εκπτώ-σεις 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. 

 


