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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Ταξιδεύοντας στη μακρινή Ινδονησία, το μυαλό γυρνά πίσω σε αιώνες που μοιάζουν οριστικά 

χαμένοι. Στους αιώνες που οι Ευρωπαίοι θαλασσοπόροι όργωναν τις θάλασσες για να φέρουν 

στις βασιλικές αυλές μπαχαρικά, αρώματα, μεταξωτά και πολύτιμους λίθους. 

Ακόμη και σήμερα, στα νησιά του αρχιπελάγους της Ινδονησίας εξακολουθούν να επιβιώνουν 

πρωτόγονες φυλές μέσα σε παρθένες ζούγκλες. Το αρχαιότερο εύρημα, ο homo erectus, 

χρονολογείται 500.000 χρόνια πριν, όταν το ινδονησιακό έδαφος αποτελούσε ενιαίο όγκο με 

την ασιατική ήπειρο. Τα 3.000 νησιά της χώρας, υπήρξαν πάντοτε το υποχρεωτικό πέρασμα 

διαφόρων λαών και πολιτισμών. Οι πρώτοι νεγροειδείς και καυκασιο-μογγολοειδείς πληθυσμοί 

αποτέλεσαν την ινδονησιακή φυλή, η οποία στη συνέχεια γνώρισε τις επιδρομές των κινέζων, 

των αράβων και τέλος των Πορτογάλων. 

Σήμερα, πάνω από 20 εθνικές ομάδες με τη δική τους διάλεκτο, ζουν διασκορπισμένες στις 

ζούγκλες και στους ορεινούς όγκους των νησιών. Η μεγαλιθική τέχνη, που εκφράστηκε στα 

ογκώδη ντολμέν και μενίρ και στις πέτρινες σαρκοφάγους πήρε ιερό και μνημειακό χαρακτήρα. 

Η Ινδονησία δεν είναι μόνο η χώρα του υδάτινου στοιχείου, είναι η σαγήνη ενός εξωτισμού που 

αναδύεται από την ίδια την καθημερινή ζωή των κατοίκων της. Ένα ταξίδι έξω από τα 

καθιερωμένα, ένα ταξίδι γνωριμίας με το άγνωστο, το πρωτόγονο, το διαφορετικό! 

 

 

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

 Πτήσεις με την Qatar Airways 

 Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ 

 Επίσκεψη στην κεντρική αγορά – πολιτιστικό αξιοθέατο της Μαλαισίας 

 Επίσκεψη στους θεαματικούς καταρράκτες Σίπι Σοπίσο 

 Κρουαζιέρα στην λίμνη – κρατήρα Τόμπα 

 Επίσκεψη στο Μπρομπουντούρ στην Τζογκτζακάρτα, κορυφαίο μνημείο της ασιατικής 

βουδιστικής παράδοσης 

 Επίσκεψη στην Κοιλάδα των Βασιλέων με τους ινδουιστικούς ναούς 

 Ολοήμερη ξενάγηση στην περιοχή της φυλής των Τοράγια 

 Παρακολούθηση του τοπικού χορού Μπαρόνγκ στο Μπαλί 

 Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Κουάλα Λουμπούρ 
Αναχώρηση, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για την πρωτεύουσα της Μαλαισίας, την Κουάλα 
Λουμπούρ. 
 
Ημέρα 2η: Κουάλα Λουμπούρ 
Άφιξη αργά το βράδυ και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. 
 

 
Ημέρα 3η: Κουάλα Λουμπούρ – Μεντάν 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για την ξενάγησή μας, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε το 
Εθνικό Μνημείο Ηρώων, το Παλάτι του Βασιλιά, την Πλατεία Ανεξαρτησίας, το Παλάτι του 
Σουλτάνου ABDUL SAMAT, όπου τώρα στεγάζεται το δικαστήριο, το club house των Βρετανών 
και τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Κεντρική αγορά, η 
οποία σήμερα αποτελεί ένα πολιτιστικό αξιοθέατο, αφιερωμένο στην πολυεθνικότητα της 
Μαλαισίας. Έτσι, η αγορά είναι χωρισμένη σε τρεις διαδρόμους, που ο καθένας παρουσιάζει 
τα χαρακτηριστικά της κάθε μαλαισιανής εθνότητας, δηλαδή των Μαλαίων, των Κινέζων και 
των Ινδών. Πριν πάρουμε το δρόμο για το αεροδρόμιο, θα κάνουμε μια τελευταία στάση, για να 
φωτογραφίσουμε τους εντυπωσιακούς PETRONAS TOWERS, το μέχρι πρόσφατα υψηλότερο 
κτίριο της γης. Σύντομη απογευματινή πτήση για το Μεντάν που είναι το σημαντικό αστικό 
κέντρο του βόρειου τμήματος της Σουμάτρα. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο μας 
για διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 4η: Μεντάν - Μπεραστάγκι - Παραπάτ 
Η σύντομη πρωινή μας ξενάγησή είναι αποκαλυπτική του πολυφυλετικού χαρακτήρα της 
κοσμοπολίτικης πόλης, που έχει πληθυσμό 2 εκατ. ανθρώπους. Στη συνέχεια αναχώρηση 
οδικώς για την καρδιά της Σουμάτρα και την ηφαιστιογενή λίμνη Τόμπα. Η διαδρομή μας στα 
υψίπεδα του νησιού θα διανθιστεί με το γραφικό Μπεραστάγκι, όπου θα σταθούμε στην τοπική 
αγορά καθώς και τα Λογνκ Χάουζ της φυλής Ρούμα Μπολόν, τα οποία ανήκαν κάποτε στη 
βασιλική οικογένεια Σιμαλουγκάν της φυλής Μπατάκ. Επόμενο αξιοθέατο, οι καταρράκτες Σίπι 
Σοπίσο με υδατόπτωση 120 μ. και τέλος άφιξη στο Παραπάτ, στη μικρή χερσόνησο της λίμνης 
Τόμπα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
 
Ημέρα 5η: Παραπάτ (κρουαζιέρα στη λίμνη Τόμπα) 
Σήμερα τα μάτια μας θα αντικρίσουν την ωραιότερη, ίσως, φυσική τοποθεσία του νησιού, την 
γαλαζοπράσινη λίμνη-κρατήρα Τόμπα, που σχηματίστηκε από προϊστορικές ηφαιστειακές 
εκρήξεις και γεωλογικές ανακατατάξεις. Μέσα σ’ αυτή τη λίμνη υπάρχει ένα νησί, το Σαμοσίρ, 
κατ’ εξοχήν εστία της φυλής των Μπατάκ. Εκεί θα αποβιβαστούμε κι εμείς, για να επισκεφθούμε 
τον αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Αμπαρίτα, όπου θα εντυπωσιαστούμε από τα μεγαλιθικά 
συγκροτήματα όπως την “αίθουσα ακροάσεων” ή το “δικαστικό μέγαρο” του Βασιλιά Σιαλαγκάν. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χωριό Σιμανίντο, όπου θα δούμε μερικά από τα καλύτερα 
παραδοσιακά σπίτια της φυλής Μπατάκ Τόμπα. Τέλος, στο χωριό Τομόκ θα δούμε την 
σαρκοφάγο του βασιλιά Σινταμπουτάρ σκαλισμένη σε σχήμα πλοίου. Το απόγευμα θα 
διασχίσουμε τα ήρεμα νερά της λίμνης και θα επιστρέψουμε για διανυκτέρευση στο Παραπάτ. 
 
Ημέρα 6η: Παραπάτ - Μεντάν - Τζακάρτα 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το αεροδρόμιο της πόλης και πτήση για τη Τζακάρτα, την 
πρωτεύουσα της Ινδονησίας που σήμερα έχει πλέον μεταλλαχθεί σ’ ένα από τα μεγαλύτερα 
αστικά κέντρα του κόσμου. Άφιξη και απογευματινή πρώτη περιήγηση στην πόλη με τα πολλά 
διαφορετικά πρόσωπα, εδώ που χτυπάει η καρδιά όλου του Ινδονησιακού Αρχιπελάγους. 
Αμέσως μετά μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 7η: Τζακάρτα - Τζογκτζακάρτα 
Πρωινή ξενάγηση στην πολύβουη μητρόπολη, που πέρα από την εικόνα «αστικού χάους» που 
παρουσιάζει, έχει κρυμμένα μυστικά όπως το περίφημο Εθνικό Μουσείο, το λιμάνι των 
ψαράδων, τη πλατεία Φαταχιλά με το παλιό δημαρχείο στη καρδιά της αποικιακής πόλης, της 
διάσημης, πάλαι ποτέ, Μπατάβια και φυσικά την υπαίθρια αγορά της. Στη συνέχεια αναχώρηση 
αεροπορικώς για τη «Φλωρεντία» της Ινδονησίας, την έδρα των πανίσχυρων σουλτάνων της 
Ιάβας, την Τζογκτζακάρτα. 
 
Ημέρα 8η: Τζογκτζακάρτα 
Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην επίσκεψη στο μυθικό Μπορομπουντούρ, το 
οποίο μαζί με το Ανγκόρ στη Καμπότζη και το Παγκάν στη Βιρμανία έχει τον τίτλο του κορυφαίου 
μνημείου της ασιατικής βουδιστικής παράδοσης. Εκεί με δέος θα αντικρίσουμε τη μεγαλύτερη 
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βουδιστική στούπα του κόσμου, που ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα. Ένα φαινόμενο έξω από τα 
ανθρώπινα μέτρα, που έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα. 
 
Ημέρα 9η: Τζογκτζακάρτα - Ουζούνγκ Πατάνγκ 
Τη σύντομη πρωινή μας περιήγηση στα λίγα αλλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα της πόλης, θα την 
διαδεχθεί η επίσκεψη μας στο, πάλαι ποτέ, λίκνο της Ινδουιστικής παράδοσης της Ιάβα, το 
μυθικό Πραμπανάν.  
 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Κοιλάδας των Βασιλέων είναι διάσπαρτος από ινδουιστικούς ναούς 
αφιερωμένους στη θεϊκή τριάδα Βίσνου, Βράχμα και Σίβα, ενώ η αρχιτεκτονική και η περίτεχνη 
διακόσμησή τους «ταξιδεύει» τον επισκέπτη στα τελειότερα μνημεία της ίδιας της Ινδίας. 
Αμέσως μετά αναχώρηση αεροπορικώς για τη γειτονική Κελέβη ή Σουλαβέζι, το ανατολικότερο 
νησί του ταξιδιού μας, που κατοικείται από χριστιανούς, μουσουλμάνους, βουδιστές και 
ανιμιστές. Άφιξη στο Ουζούνγκ Πατάνγκ ή Μακασάρ, όπως είναι πλέον γνωστή η μεγαλύτερη 
πόλη του νησιού.  
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Ημέρα 10η: Ουζούνγκ Πατάνγκ - Τάνα Τοράγια 
Αναχωρούμε οδικώς για την περιοχή όπου ζει εδώ και αιώνες μία από τις πιο ιδιαίτερες φυλές 
της Ινδονησίας, οι Τοράγια. Καθοδόν θα περάσουμε από το Πάρε Πάρε, ένα από τα χωριά των 
Μπούγκις, των τρομερών πειρατών που σκόρπιζαν το φόβο στη Νότια Σινική Θάλασσα. Στη 
συνέχεια διασχίζοντας την καταπράσινη ενδοχώρα θα καταλήξουμε αργά το απόγευμα στην 
καρδιά της μοναδικής Τάνα Τοράγια. 
 

 
 
Ημέρα 11η: Τάνα Τοράγια 
Ολοήμερη ξενάγηση στην περιοχή των Τοράγια. Σύμφωνα με την παράδοση, οι Τοράγια 
κατοικούσαν αρχικά σε ένα νησί που ονομαζόταν Πάνγκο, το οποίο εγκατέλειψαν για 
άγνωστους λόγους πριν 25 γενιές. Έφθασαν στην Κελέβη για να εγκατασταθούν στις όχθες του 
ποταμού Σαντάν. Οι Τοράγια ζουν σε μικρούς καταυλισμούς, περιστοιχισμένους από πέτρινα 
τείχη. Τι να πρωτοθαυμάσουμε; Την Παλάγουα με τα όμορφα τόνγκοναν, τα νεκρικά σπήλαια 
του Λόντα ή το Λέμο με τους κρεμαστούς νάρθηκες, λαξευμένους στην ορθοπλαγιά; Η 
πραγματικότητα είναι ότι η επίσκεψή μας θα αποτελέσει το έναυσμα για μια πολιτιστική 
εμβάθυνση στην μακραίωνη παράδοση ενός πολύπλοκου πολιτισμού, όπου η σύγχρονη 
αντίληψη συνυπάρχει αρμονικά με τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα. 
 
Ημέρα 12η: Τάνα Τοράγια - Ουζούνγκ Πατάνγκ - Μπαλί 
Νωρίς το πρωί κατηφορίζουμε για το Ουζούνγκ Πατάνγκ, απ’ όπου με απογευματινή πτήση θα 
αναχωρήσουμε για το Μπαλί. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
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Ημέρα 13η: Μπαλί 
Ξεκινάμε τη γνωριμία μας με ένα από τα ομορφότερα νησιά του πλανήτη, το οποίο φημίζεται 
για την υπέροχη βλάστηση και το μαγευτικό του τοπίο. Πρώτος σταθμός το ειδικά 
διαμορφωμένο θέατρο, όπου θα παρακολουθήσουμε το περίφημο τοπικό χορό Μπαρόνγκ. Στη 
συνέχεια θα διασχίσουμε την υπέροχη ενδοχώρα με την πλούσια τροπική βλάστηση και τους 
χαρακτηριστικούς κλιμακωτούς ορυζώνες. Τέλος, η ομώνυμη γαλήνια λίμνη σχηματισμένη σε 
κρατήρα παλιού ηφαιστείου καθώς και το γραφικό χωριό Κινταμάνι θα κλείσουν με ιδανικό 
τρόπο την ημέρα μας. 
 
Ημέρα 14η: Μπαλί – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για την Αθήνα/Θεσσαλονίκη. 
 
Ημέρα 15η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Άφιξη στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 

 
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 
 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις Qatar Airways 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4* και τα καλύτερα διαθέσιμα στα μικρά μέρη 

 Ημιδιατροφή καθημερινά 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τέλη εισόδων (π.χ. Μουσεία, Εθνικά Πάρκα) 

 Φιλοδωρήματα 

 Αχθοφορικά μιας (1) αποσκευής κατ’ άτομο 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Αρχηγό/συνοδό σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Ντόχα 01.20 05.35 

Ντόχα – Κουάλα Λουμπούρ 08.55 21.20 

Μπαλί – Ντόχα 00.35 05.20 

Ντόχα - Αθήνα 07.15 11.45 

Ταξίδι Διατροφή Αναχ/ση Διαμ/νή 2κλινο 1κλινο 
Φόροι 

Είσοδοι

Πανόραμα Ινδονησίας 
Σουμάτρα, Ιάβα, Κελέβη, 

Μπαλί 
 

15 ημέρες 

HΒ 
Ημιδ/φή 

12/8, 
21/10 

4*, 5* 2.990 +870 +890 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

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

 
 
 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 

 Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα 

 Ηλεκτρονική μορφή (έγχρωμο αρχείο pdf, μεγέθους 10-300Κb) του διαβατηρίου σας, που 

θα αποστείλετε 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. 
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