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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Η Ταϊλάνδη είναι η χώρα που αγαπήθηκε παράφορα από το ταξιδιωτικό κοινό, όχι μόνο της 

Ελλάδας, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Χώρα τροπική, γεμάτη χρώματα κι αρώματα, γεύσεις 

και αισθησιασμό. Είναι η χώρα με την οργιώδη βλάστηση, τους χρυσούς Βούδες και τις 

ειδυλλιακές παραλίες. Είναι η χώρα των καναλιών, της έντονης νυχτερινής ζωής, των πλούσιων 

αγορών. Ένα εκρηκτικό μείγμα από πολιτισμούς, αρχιτεκτονικές, γλώσσες και τρόπο ζωής που 

σίγουρα εντυπωσιάζει. 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 
 

 Συνάντηση με τις σπάνιες ορεσίβιες φυλές στο Τσιανγκ 

Μάι και απολαυστικό γεύμα με θέα τις απέραντες 

κοιλάδες. 

 Επίσκεψη σε φάρμα εκπαίδευσης ελεφάντων.  

 Επίσκεψη σε φάρμα καλλιέργειας ορχιδέας. 

 Γνωριμία με την φυλή Κάρεν και τις «γυναίκες 

καμηλοπαρδάλεις» με τους μπρούτζινους 

δακτυλίους στο λαιμό. 

 Χαλάρωση και ψώνια στην καλύτερη αγορά της 

χώρας, στο Τσιανγκ Μάι. 

 Επίσκεψη στο Ιστορικό Πάρκο – αρχαιολογικό 

χώρο στο Σουκοτάι, μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. 

 Ξενάγηση στην Αγιούταγια, όπου θα δούμε τα 

γιγαντιαία χάλκινα αγάλματα του Βατ 

Μουγκόλ Μπορπιθ, τις τρεις παγόδες 

στο Βατ Πρα Σι Σάνπετ, το σύμβολο της 

Αγιούταγια στον περίβολο του πρώην 

βασιλικού παλατιού και τον 

μεγαλοπρεπή ναό Wat Chaiwatthanaram. 

 Παρακολούθηση παραδοσιακών ταϊλανδέζικων 

χορών στην Μπανγκόκ. 

 Θεαματική βόλτα στον ποταμό Τσάο Πράγια με ειδικά μακρόστενα πλοιάρια που 

μπορούν να διασχίσουν τα στενά κανάλια. 

 Επίσκεψη στο Μεγάλο Παλάτι και τον ναό του «Σμαραγδένιου» Βούδα. 

 Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός. 
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…εσείς το ξέρατε; 
 
 

Η ιδ ιότροπη. . .  φυλή  των  Karen -  Padaung!  
 

 
Μια φυλή με παράξενες αντιλήψεις και ακόμη πιο περίεργο τρόπο ζωής! Έχουν προσελκύσει 

το ενδιαφέρον για το έθιμό τους, οι γυναίκες kayan να τεντώνουν τον λαιμό τους με ορείχαλκο 

καθώς ο μακρύς λαιμός είναι ένα σημάδι της ομορφιάς στον πολιτισμό τους ενώ γι’ αυτό έχουν 

το παρατσούκλι γυναίκες - «καμηλοπαρδάλεις». Και ενώ τα δαχτυλίδια κάνουν το λαιμό των 

γυναικών να φαίνεται αρκετά μεγαλύτερος, στην πραγματικότητα το βάρος των δακτυλιδιών 

ωθεί τους μυς γύρω από την κλείδα και πιέζει τον θώρακα, πράγμα που κάνει τον λαιμό να 

φαίνεται ακόμη πιο μακρύς. Οι γυναίκες αρχίζουν να φορούν τα δαχτυλίδια ορείχαλκου γύρω 

από τους λαιμούς τους από την ηλικία των πέντε ετών και μπορούν να φτάσουν τους 25. Όσο 

περισσότερους δακτύλιους φοράνε, τόσο υψηλότερη η κοινωνική τους θέση. Η ρίζα του εθίμου 

έχει ιστορία δύο αιώνων. Μια εκδοχή θέλει τους άντρες της φυλής να τοποθετούν δακτύλιους 

γύρω από τον λαιμό των γυναικών προκειμένου να τις καταστήσουν λιγότερο ελκυστικές, 

διασφαλίζοντας έτσι την έγγαμη πίστη. Μια άλλη θέλει τους χρυσούς κρίκους να τις 

προστατεύουν από τις τίγρεις, που επιτίθενται συνήθως αρπάζοντας τα θύματά τους από τον 

λαιμό. Κατά μία άποψη εξαιτίας αυτών των δαχτυλιδιών, οι μύες του λαιμού χαλαρώνουν, 

κάνοντάς τα απολύτως απαραίτητα για τη συγκράτηση του κεφαλιού, θεωρώντας μάλιστα ότι η 

αφαίρεσή τους μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο από ασφυξία, ενώ κατ’ άλλους η αφαίρεση των 

δαχτυλιδιών δεν αποτελεί κίνδυνο. 
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΪΛΑΝΔΗΣ 
ΟΡΕΣΙΒΙΕΣ ΦΥΛΕΣ 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Μπανγκόκ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για Τσιανγκ Μάι. 
 
Ημέρα 2η: Μπανγκόκ - Τσιάνγκ Μάι 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 3η: Τσιάνγκ Μάι 
Σήμερα, μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε το εθνικό σύμβολο της Ταϊλάδης, τους επιβλητικούς 
ελέφαντες, κατά την ώρα της εργασίας τους. Σε μία απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων, βόρεια 
της πόλης, μπορούμε να θαυμάσουμε την εντυπωσιακή δύναμη των τεράστιων αλλά ευγενών 
αυτών θηλαστικών, 
παρακολουθώντας σε ένα 
τοπικό εκπαιδευτήριο 
ελεφάντων, που βρίσκεται 
στην περιοχή της 
ζούγκλας, μία εκπληκτική 
επίδειξη για το πώς οι 
ελέφαντες συμβάλουν στην 
τοπική κοινωνία. Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε 
μία φάρμα καλλιέργειας 
ορχιδέας, όπου μπορούμε 
να θαυμάσουμε τα 
υπέροχα είδη, που 
θεωρούνται ένα ακόμα 
σύμβολο της «Χώρας των 
Χαμόγελων». Το απόγευμα 
θα επισκεφτούμε τους 
σημαντικότερους ναούς της 
βόρειας Ταϊλάνδης. Ο Wat 
Phrathat Doi Suthep θεωρείται 
ιδιαίτερος, αφού στους κόλπου του βρίσκεται ένα ιερό λείψανο του Βούδα. Κρυμμένος ανάμεσα 
σε βουνά, σε υψόμετρο 1056 μέτρων, έχει πρόσβαση μέσω του μυθικού κλιμακοστασίου Naga 
και η θέα του Τσιανγκ Μάι και της γύρω περιοχής από το ναό κόβει την ανάσα. στο δρόμο της 
επιστροφής θα επισκεφτούμε κάποιους από τους πιο εντυπωσιακούς ναούς, όπως ο Wat Suan 
Doc, ο οποίος μας οδηγεί πίσω στο χρόνο, όταν το 14ο αιώνα οι μονάρχες έπαιρναν τις 
χαλαρωτικές βόλτες τους στους κήπους του. Σήμερα στους κόλπους του φιλοξενεί αρκετά 
λευκά Chedis, τα οποία περιέχουν τις στάχτες των πρώην βασιλικών οικογενειών του Τσιανγκ 
Μάι. Τέλος, θα επισκεφτούμε το ναό Wat Jedyod, γνωστό και ως τέμπλο των Επτά Πυργίσκων. 
Το βράδυ, μεταφορά σε τοπικό εστιατόριο, προκειμένου να γευτούμε τα τοπικά εδέσματα και  
να παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς, στους οποίους θα κληθούμε να 
συμμετάσχουμε κι εμείς.  
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Ημέρα 4η: Τσιάνγκ Μάι – Τσιάνγκ Ράι 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Τσιάνγκ Ράι. Στη διαδρομή θα γνωρίσουμε τις ορεσίβιες 
φυλές της περιοχής, όπως οι  Baan Tong Luang, Karen, Lahu Shibala και Palong, οι οποίες  
ουσιαστικά έχουν τις ρίζες τους στο Θιβέτ. Εντυπωσιακότερη όλων είναι αυτή που ξεχωρίζει 
για τα πολύχρωμα ρούχα και τις γυναίκες με το μακρύ λαιμό, κοσμημένο από μπρούτζινους 
δακτυλίους, σημάδι της ταυτότητάς τους.  Η φυλή αυτή κατάγεται από τη Μιανμάρ (Μπούρμα) 
και διατηρεί έως τις μέρες μας αυτούσια τα ήθη και έθιμά της. Οι παραδοσιακές στολές τους 
αποτελούν την καθημερινή ενδυμασία τους, ενώ τα έσοδά τους τα βασίζουν κυρίως στις 
γεωργικές εργασίες αλλά και στα μοναδικά χειροτεχνήματα και ειδικότερα στα υφαντά 
υφάσματα. Στη συνέχεια της διαδρομής μας και λίγο πριν φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας θα 
επισκεφτούμε το Λευκό Ναό Wat Rong Khun και θα γευματίσουμε σε τοπικό εστιατόριο. Check 
in στο ξενοδοχείο μας και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. 
 
Ημέρα 5η: Τσιάνγκ Ράι 
Αναχώρηση οδικώς για την εμπορική και πολυσύχναστη Mae Sai, της βορειότερη πόλη, στα 
σύνορα της Ταϊλάνδης με τη Μιανμάρ. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε λίγο χρόνο 
«χαζεύοντας» στα αναμνηστικά της περιοχής και εν συνεχεία θα κατευθυνθούμε στο 
Τσιανγκσεάν όπoυ βρίσκεται το περίφημο Χρυσό Τρίγωνο, όπου θα δούμε τα ερείπια κάποιων 
παλαιών Ναών, ενώ στην απέναντι όχθη βρίσκεται το γειτονικό Λάος. Το απόγευμα επιστροφή 
στο Τσιάνγκ Ράι για δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 6η: Τσιάνγκ Ράι – Σουκοτάι 
Μετά το πρωινό μας θα συνεχίζουμε για το Σουκοτάι, μία μικρή πόλη σήμερα στη Βορειοδυτική 
Ταϋλάνδη, που όμως από τον 13ο έως και το τέλος του 16ου αιώνα, αποτέλεσε πρωτεύουσα 
ενός από τα λαμπρότερα βασίλεια της ΝΑ Ασίας και φυσικά βρίθει από εξαιρετικά μνημεία, γι’ 
αυτό και το Ιστορικό Πάρκο όπως ονομάζεται ο αρχαιολογικός του χώρος, ανήκει στη Λίστα 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Άφιξη στο Σουκοτάι αργά το απόγευμα. 
 
Ημέρα 7η: Σουκοτάι - Αγιούταγια 
Πρωινή αναχώρηση για την περίφημη Αγιούταγια. Καθοδόν θα επισκεφθούμε μία από τις 
αρχαιότερες πόλεις της Ταϋλάνδης το Πιτσανουλόκ, που σημαίνει «ο ουρανός του Βισνού». 
Ήταν η γενέτειρα του θρυλικού βασιλιά Naresuan, γνωστός για τη νικηφόρα και έντιμη μάχη με 
το ένα του χέρι πάνω σε έναν ελέφαντα κατά της Βιρμανίας. Συνεχίζουμε για την πόλη 
Λόπμπουρι, όπου θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο και τα ερείπια των ναών, τα οποία 
μαρτυρούν την κυριαρχία της αυτοκρατορίας των Χμέρ. Το απόγευμα άφιξη στην Αγιούταγια. 
 
Ημέρα 8η: Αγιούταγια – Μπανγκόκ 
Στη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της πρωτεύουσας των 33 
βασιλέων, μέχρι το 1767, όταν καταστράφηκε από τα βιρμανικά στρατεύματα. Οι περισσότεροι 
ναοί στέκονται σαν να μην πέρασε ο χρόνος από πάνω τους. Θα δούμε τα γιγαντιαία χάλκινα 
αγάλματα του Βατ Μουγκόλ Μπορπιθ, τις τρεις παγόδες στο Βατ Πρα Σι Σάνπετ, το σύμβολο 
της Αγιούταγια στον περίβολο του πρώην βασιλικού παλατιού και τον μεγαλοπρεπή ναό Wat 
Chaiwatthanaram. Συνεχίζουμε οδικώς για την Μπανγκόκ, όπου θα φτάσουμε το απόγευμα. 
Το βράδυ μεταφορά σε εστιατόριο για να δειπνήσουμε και να παρακολουθήσουμε 
ταϋλανδέζικους παραδοσιακούς χορούς εμπνευσμένους από τη Ραμαγιάνα. 
 
Ημέρα 9η: Μπανγκόκ 
Νωρίς το πρωί μεταφορά στον Τσάο Πράγια, το ποτάμι που διασχίζει την Μπανγκόκ, για να 
επιβιβαστούμε στα ειδικά μακρόστενα πλοιάρια που μπορούν να διασχίσουν το κλονγκς -στενά 
κανάλια- στα οποία ακόμα ζουν χιλιάδες κάτοικοι, σε σπίτια που στέκονται επάνω σε 
πασσάλους, μπηγμένους στον πυθμένα του ποταμού. Η βόλτα θα καταλήξει στο λαμπρό Βατ 
Αρούν -Ναό της Αυγής- μία μεγάλη παγόδα, που είναι παγκόσμια γνωστή από την πρωτότυπη 
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κινηματογραφική ταινία «Ο Βασιλιάς κι Εγώ». Γεύμα σε εστιατόριο δίπλα στο ποτάμι. Θα 
ολοκληρώσουμε τη γνωριμία μας με την πόλη όταν θα περάσουμε στην απέναντι πλευρά του 
ποταμιού, για να επισκεφθούμε το μεγαλοπρεπές Μεγάλο Παλάτι και τον Ναό του 
“Σμαραγδένιου” Βούδα, το άγαλμα από τζέϊντ, που “ντύνεται” ανάλογα με την εποχή του 
χρόνου. 
 
Ημέρες 10η – 11η: Μπανγκόκ 
Σήμερα η ημέρα είναι ελεύθερη. Σας προτείνουμε βόλτες στην πολύχρωμη αγορά της πόλης, 
για να αγοράσετε αντίκες, κοσμήματα, μεταξωτά υφάσματα και οτιδήποτε άλλο σας αρέσει. Το 
απόγευμα χαλαρώστε κάνοντας ένα γνήσιο και αναζωογονητικό ταϊλανδέζικο μασάζ. 
 
Ημέρα 12η: Μπανγκόκ – Αθήνα 
Μετά το πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την Αθήνα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στην Αθήνα. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.  
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ΤΙΜΕΣ(*) 

 
 

 
(*) Για συμμετοχή λιγότερη των 15 ατόμων επιβάρυνση 98 € κατ’ άτομο. 
 
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 
 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις με Qatar Airways μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού 

 Ξενοδοχεία 4/5* με ημιδιατροφή καθημερινά, εκτός από την Μπανγκόκ (πρωινό) 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως περιγράφονται 

 Εισόδους κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Φιλοδωρήματα 

 Αχθοφορικά 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 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 Ημέρες Αναχωρήσεις Διαμονή Δίκλινο Μονόκλινο 
Φόροι 

Είσοδοι

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΤΑΪΛΑΝΔΗΣ 

ΟΡΕΣΙΒΙΕΣ 

ΦΥΛΕΣ 

12 
23/1, 26/2, 

18/3 
4/5* 1.090 +430 +790 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 
Απαραίτητο το διαβατήριό σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία εξόδου από 
τη χώρα και έγχρωμη φωτοτυπία αυτού, 15 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης 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 

 
 

 
 
  

Πλοιάριο στον ποταμό Τσάο Πράγια
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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. 

 

 

 

Ο Σμαραγδένιος Βούδας
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 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 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. 


