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Editorial

Το ταξίδι είναι μια από τις ωραιότερες εμπειρίες. Στιγμές ξεγνοιασιάς, χαλάρωσης, απόλαυσης. Είναι η ευκαι-
ρία που μας δίνεται να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και να ζήσουμε έστω και για λίγο διαφορετικά.
Να περπατήσουμε στη φύση, να μάθουμε καινούρια πράγματα, να χαρούμε τη συντροφιά άλλων ανθρώπων, 

να φωτογραφήσουμε, να γευτούμε την τοπική κουζίνα, να ονειρευτούμε.
Μερικές φορές δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ο προορισμός ή η διάρκεια της απόδρασης. Ακόμα και μια

μονοήμερη εκδρομή μπορεί να μας χαρίσει έντονες στιγμές και να μας φορτίσει τις μπαταρίες.
Μην το σκέφτεστε λοιπόν, χαρίστε στον εαυτό σας αυτή την ευκαιρία αναζωογόνησης. 

Γιατί το ταξίδι είναι ψυχοθεραπευτικό. Είναι το κλειδί για να ανοίξει ορίζοντες να μας κάνει να δούμε τη ζωή 
με άλλο μάτι, να μας χαρίσει θετική ενέργεια και αισιοδοξία.

Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τρόποι να ταξιδέψει κανείς. Πολλές εταιρίες εκδίδουν αεροπορικά εισιτήρια, 
κάνουν κρατήσεις ξενοδοχείων και κλείνουν θέσεις σε λεωφορεία και τρένα.

Στο Cosmorama όμως πιστεύουμε πως το ταξίδι είναι κάτι παραπάνω από μία κράτηση μιας αεροπορικής θέσης 
ή ενός δωματίου. Για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα.

Το Cosmorama είναι εδώ για να σε εμπνεύσει, να σε καθοδηγήσει να βρεις αυτό που σου ταιριάζει, 
να φροντίσει για όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι, να βρίσκεται δίπλα σου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σου

και να μοιραστεί τη χαρά και τις εμπειρίες σου μετά την επιστροφή σου.
Στο Cosmorama το ταξίδι σου γίνεται ταξίδι μας. Σε μας θα βρεις προσωπική εξυπηρέτηση, ανθρώπινη επαφή

και φροντίδα πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την επιστροφή του ταξιδιού. 
Στο Cosmorama δεν είσαι ποτέ μόνος κι είναι αλήθεια πολύ ωραίο να αισθάνεσαι τη σιγουριά 

και την ασφάλεια ενός έμπειρου συνεργάτη.
Με το Cosmorama γνωρίζεις τον κόσμο καλύτερα, απολαμβάνεις το ταξίδι καλύτερα. 

Όποιο κι αν είναι το στυλ των διακοπών που προτιμάς εμείς θα φροντίσουμε για όλα έτσι ώστε να απολαύσεις 
την καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία …ως την άκρη της γης!

Στο Cosmorama οργανώνουμε τα πιο πλούσια και καλοσχεδιασμένα Ομαδικά ταξίδια επιλέγοντας 
βολικά δρομολόγια, κορυφαία αξιοθέατα, εξαιρετικά ξενοδοχεία, αξιόπιστα μεταφορικά μέσα, πιστοποιημένους 

τοπικούς ξεναγούς και το πιο σημαντικό διαθέτουμε τους πιο καταρτισμένους και έμπειρους αρχηγούς.
Με την πείρα και τις γνώσεις των στελεχών μας μπορούμε να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε με τον καλύτερο
τρόπο το δικό σου προσωπικό ταξίδι. Να σου προτείνουμε δραστηριότητες που ταιριάζουν στο δικό σου ιδιαίτερο

στυλ, ξενοδοχεία και διαδρομές που θα ικανοποιήσουν και θα κάνουν πραγματικότητα το δικό σου ταξιδιωτικό
όνειρο κι όλα αυτά στο κόστος που εσύ επιθυμείς.

Εμπνεύσου λοιπόν απ’ ταξίδια μας κι άσε τα όνειρά σου να σε φέρουν …ως την άκρη της γης!
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12 σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε το
1 Ξεκάθαρες τιμές
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 ξέρει από την αρχή την ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ του ταξιδιού του. Η σωστή ενημέρωση είναι για
μας δείγμα σοβαρότητας, σεβασμός στον πελάτη και βασική μας αρχή.

2 Ξεκάθαρα προγράμματα
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.

3 Δίνουμε αξία στα χρήματά σας
Σχεδιάζοντας τα ταξίδια βασική μας αρχή είναι να φτιάξουμε το καλύτερο πρόγραμμα στην σωστή τιμή. Σεβόμαστε τα χρήματά σας και
θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι μέχρι και το τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους.

4 Δυνατότητα εξόφλησης σε άτοκες δόσεις 
Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτώσεις έγκαιρης εγγραφής, 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.

5 Βαθιά γνώση των προορισμών 
Η ομάδα 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.

6 Πρωτοπορία και μοναδικότητα 
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 σαν το Καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ελλάδα στο κομμάτι
των “Cultural Tours” από τον ASTA (American Society of Travel Agents).

7 Προσωπική φροντίδα και μεράκι 
Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι, αφιερώνουμε πολύ χρόνο, προσωπική φροντίδα και μεράκι για να μπο-
ρέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις προσδοκίες. Και φυσικά όλα τα στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο εξωτερικό. Το να ταξι-
δεύουμε μαζί σας είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας βρίσκετε πάντα, δίπλα σας.

8 Επιβράβευση της εμπιστοσύνης σας 
Το cosmorama ανταμείβει ΟΛΟΥΣ του ταξιδιώτες που συμμετέχουν σε ταξίδια στο εξωτερικό, προσφέροντας τους ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
συμμετοχή σε ταξίδια στην Ελλάδα και ξεναγήσεις σε Μουσεία. 

9 Δώρα και Προνόμια 
Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο Ταξιδιωτικό Βιβλιοπωλείο της Ελλάδας, σας προσφέρουμε εκπτώσεις και Δωρεάν βιβλία. Επιπλέον το
cosmorama προσφέρει ειδικές τιμές έγκαιρης εγγραφής για όσους αποφασίζουν νωρίς το ταξίδι που θα πραγματοποιήσουν.

10 Πραγματικά τηρούμε όλα όσα σας υποσχόμαστε 
Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι cosmorama έχετε τη σιγουριά που σας παρέχει μία Μεγάλη, Σοβαρή, Ποιοτική και Φερέγγυα Ταξιδιωτική
εταιρία με πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό χώρο.

11 Πληροφοριακό Υλικό για όλα μας τα ταξίδια 
Δίνουμε πληροφοριακό Υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα, ανεξάρτητα από την διάρκεια του ταξιδιού.
Είτε πρόκειται για ένα 4ημερο Ταξίδι στην Πράγα είτε για ένα ταξίδι 22 ημερών Βενεζουέλα, Ορινόκο, Σουρινάμ, Τρινιδάδ και Γαλλική
Γουιάνα, εμείς σας προσφέρουμε ένα πλούσιο φάκελο με όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις χώρες που επισκέπτεστε.

12 Δυνατότητα Πλήρους Ταξιδιωτικής Ασφάλισης στο εξωτερικό 
Το cosmorama καλύπτει όλους τους ταξιδιώτες με Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα.
Επιπλέον παρέχουμε τη Δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα πλήρους Ταξιδιωτικής Κάλυψης Ατυχημάτων μόνο με 15€.
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Περιεχόμενα
AγγλιΑ - ΣκωτιΑ
ιρλΑνδιΑ
γΑλλιΑ - ΕλβΕτιΑ
ΟλλΑνδιΑ - βΕλγιΟ - λΟυξΕΜβΟυργΟ
γΕρΜΑνιΑ - ΑυΣτριΑ
ιΣπΑνιΑ
πΟρτΟγΑλιΑ
ιτΑλιΑ
δυτικΑ βΑλκΑνιΑ
ρΟυΜΑνιΑ
πΟλωνιΑ
ΧωρΕΣ βΑλτικηΣ
ΣκΑνδινΑβιΑ -ιΣλΑνδιΑ
ρωΣιΑ
τΟυρκιΑ
τΟυρκιΑ - κΑππΑδΟκιΑ
ΜΑρΟκΟ - ΑλγΕριΑ - ΑρΑβικΑ ΕΜιρΑτΑ - ιΟρδΑνιΑ
γΕωργιΑ - ΑρΜΕνιΑ - ΑΖΕρΜπΑϊτΖΑν
ΑτΟΜικΑ τΑξιδιΑ
κΕντρικη ΑΣιΑ
πΕρΣιΑ
ινδικη ΧΕρΣΟνηΣΟΣ
ΘιβΕτ - βΑΣιλΕιΑ των ιΜΑλΑϊων
βιρΜΑνιΑ - τΑϋλΑνδη
κΑΜπΟτΖη - λΑΟΣ - βιΕτνΑΜ
ινδΟνηΣιΑ - ΦιλιππινΕΣ
ΜΑλΑιΣιΑ - ΜπρΟυνΕϊ - ΣιγκΑπΟυρη
κινΑ - ιΑπωνιΑ
ΕιρηνικΟΣ ωκΕΑνΟΣ - ΑυΣτρΑλιΑ
ΑΦρικη - ινδικΟΣ ωκΕΑνΟΣ
ηπΑ 
κΑνΑδΑΣ - ΑλΑΣκΑ
κΟυβΑ - κΑρΑϊβικη
ΜΕξικΟ - γΟυΑτΕΜΑλΑ - κΕντρικη ΑΜΕρικη
κΟλΟΜβιΑ - ΕκΟυΑδΟρ - ν. γκΑλΑπΑγκΟΣ
πΕρΟυ - βΟλιβιΑ - Χιλη
βρΑΖιλιΑ - ΑργΕντινη
βΕνΕΖΟυΕλΑ - (ΣΟυρινΑΜ, τρινιδΑδ, γΟυιΑνΑ, γΑλ. γΟυιΑνΑ)
Αρκτικη - (ιΣλΑνδιΑ - γρΟιλΑνδιΑ)
ΑντΑρκτικη
πΟλιτιΣτικΑ & γΑΣτρΟνΟΜικΑ τΑξιδιΑ Στην ΕλλΑδΑ
κρΟυΑΖιΕρΕΣ

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24-25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36-37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48-49
50-53

Μέλος των Οργανισμών

Επιλεγμένος Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα
των Εταιριών

BLUE CRUISE

Ζητήστε τα αναλυτικά μας προγράμματα



πανέμορφη Βρετανική ενδοχώρα με τα πράσινα δάση και τις γοητευτικές λίμνες
αποτελεί ένα μοναδικό σκηνικό με επιβλητικούς πύργους και μεγαλόπρεπα κάστρα.

Ένα πλούσιο οδοιπορικό στην Αγγλία και τη Σκωτία αποτελεί μια μοναδική εμπειρία που
θα σας γεμίσει ολόψυχα. Κομψές επαρχιακές πόλεις, ο θρύλος του δράκου Λοχ Νες,
βασιλικά κάστρα αλλά και έντονη πολιτιστική ζωή θα γεμίσουν χορταστικά τις μέρες
του ταξιδιού μας. Το διαχρονικό Λονδίνο, επί αιώνες η καρδιά του παγκοσμίου εμπο-
ρίου, χτισμένο στις όχθες του ποταμού Τάμεση, η πανεπιστημιακή Οξφόρδη και το γρα-
φικό Γιόρκ συμπληρώνουν το ταξίδι μας με κορυφαία μεσαιωνικά αξιοθέατα.

AγγλιΑ - ΣκωτιΑ

ΑγγλιΑ ΧΑϊλΑντς ςκωτιΑ 8μ.

αναχ. κάθε Σάββατο από 27/6 έως και 29/8 από €1195
Ένας χορταστικός και καλοσχεδιασμένος γύρος της Αγγλίας και της Σκω-

τίας. Παλιά ανάκτορα, παλάτια, κάστρα, πόλεις με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική,
γραφικά χωριά, καταπράσινη φύση, νυχτερινή ζωή και άφθονη μπίρα Γκίνες!

Πτήσεις με

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 3* διακ. με

πρωινό καθημερινά και 3 δείπνα
Πανοραμική ξενάγηση του Λονδίνου 
και επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο

Περιήγηση στην Οξφόρδη και το Στράτφορντ
Απον Έιβον, τη γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ
Κρουαζιέρα στη λίμνη Γουίντερμιρ, τη μεγαλύ-

τερη του εθνικού πάρκου Λέικ Ντίστρικτ
Πέρασμα των υψιπέδων Χάιλαντς και αμέσως
μετά κρουαζιέρα στη διάσημη λίμνη Λοχ Νες
όπου ο μύθος του τέρατος ζει ακόμη μέσα

σε αυτή
Επίσκεψη στο περίφημο κάστρο Μπλερ
Επίσκεψη σε παραδοσιακό σκοτσέζικο 

αποστακτήριο ουίσκυ
Πλούσια ξενάγηση του Εδιμβούργου 

και επίσκεψη στο φημισμένο κάστρο του 
Έμπειρος αρχηγός 

Πλούσιο πληροφοριακό υλικό

Σκωτία- Αγγλικές λίμνες 6μ., κάθε Δευτέρα από 20/7 έως και 31/8 από €895
Ένα μοναδικό ταξίδι που χτενίζει τα αξιοθέατα της Σκωτίας ξεκινώντας από το Λονδίνο
καλύπτοντας από άκρη σε άκρη  όλη την Αγγλική επαρχία
Λονδίνο Γουίντσορ 4/5μ., κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 19/6 έως και 4/9
από €495 Μια σύγχρονη μεγαλούπολη, πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου,
επί αιώνες η καρδιά του παγκοσμίου εμπορίου, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τά-
μεση. Έχει να επιδείξει ένα τεράστιο αριθμό μνημείων, ανακτόρων, πάρκων & μου-
σείων που στεγάζουν αναρίθμητα έργα τέχνης από όλο τον κόσμο και από όλες τις
περιόδους της Ιστορίας.
Πανόραμα Μεγάλης Βρετανίας (Κορνουάλη - Ουαλία - Σκωτία - εσωτερικές
Εβρίδες) 13μ., 17/7, 6/8 από €1950

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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ιρλΑνδιΑ

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με πρωινό

Επίσκεψη στο ολοκαίνουργιο και πλέον αξιό-
λογο μουσείο του Τιτανικού στο Μπέλφαστ

Επίσκεψη στο κολλέγιο Τρίνιτυ με τη φημι-
σμένη βιβλιοθήκη του, στη ζυθοποιία Γκίνες
με δοκιμή μπύρας & βόλτα στη περίφημη

συνοικία Τεμπλ Μπαρ στο Δουβλίνο
Εκδρομή στη πλέον διάσημη διαδρομή της χώρας,
στο Δαχτυλίδι του Κέρυ για να θαυμάσουμε την

απίστευτη ομορφιά της χερσονήσου Άιβιρα
Επίσκεψη στους περίφημους βράχους

Μόχερ που αποτελούν κορυφαίο γεωλογικό
σχηματισμό στις ακτές του Ατλαντικού αλλά
και στο Μονοπάτι των Γιγάντων, μνημείο της
Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
Ουνέσκο, μια περιοχή με 40.000 περίπου

πολυγωνικές κολώνες από βασάλτη.
Περιήγηση στο παραμυθένιο αβαείο 

του Κίλεμορ και στις γραφικές πόλεις Σλάιγκο
και Ντόνεγκαλ.

Ξενάγηση στην ιστορική πόλη του Ντέρυ
Εμπειρος αρχηγός 

Πλούσιο πληροφοριακό υλικό

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
Πολιτιστικός γύρος Ιρλανδίας με Νησιά Άραν (τα πιο παρθένα νησιά στον Ατ-
λαντικό ωκεανό) 11μ., 15/7, 3/8 από €1690 με ημιδιατροφή
Ένα σπάνιο ταξίδι που καλύπτει ενδελεχώς τα αξιοθέατα του νησιού και επιπλέον πε-
ριλαμβάνει   μία ολοήμερη επίσκεψη στα Νησιά Άραν που περιλαμβάνουν κορυφαία
μνημεία του Κέλτικου πολιτισμού, γραφικές αγροικίες και ψαροχώρια.
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πατρίδα των Κελτών, γνωστή και σαν σμαραγδένιο νησί είναι ο ιδανικός προ-
ορισμός για όποιον θέλει να ανακαλύψει τις φυσικές ομορφιές και την πλούσια

ιστορία μιας χώρας που οι ρίζες της χάνονται στα βάθη των μύθων και των παραμυ-
θιών. Με άρτια ξενοδοχειακή υποδομή, πολύ καλό οδικό δίκτυο και απόλυτα λογικές
τιμές η χώρα αυτή αποτελεί παράδεισο για τον ταξιδιώτη. Η πλέον κατάλληλη εποχή
για να επισκεφτείτε την Ιρλανδία είναι η άνοιξη και φυσικά το καλοκαίρι. Η φύση ζων-
τανεύει και η ομορφιά του ορεινού  τοπίου με τις λίμνες και τα μισογκρεμι-
σμένα κάστρα των πρωτοχριστιανικών αιώνων δικαιολογεί απόλυτα τη
προτίμηση του ταξιδιωτικού κοινού.

ΠΑνορΑμΑ ιρλΑνδιΑς 8μ.

αναχ. 10 & 24/7,  6 & 20/8, 11/9, 22/10 από €995
Ανακαλύψτε την χώρα των θρύλων με τον πιο πλούσιο και καλοδουλεμένο γύρο
του νησιού. Πόλεις με πανέμορφα κτίρια, γραφικά χωριά, καταπράσινη φύση,
όμορφα κάστρα, έντονη νυχτερινή ζωή και άφθονη μπίρα Γκίνες!



άθε περιγραφή ταξιδιού στη Γαλλία επαναλαμβάνει κοινότυπα επίθετα που ούτε
στο ελάχιστο δεν μπορούν να αποτυπώσουν τις εικόνες αυτής της χώρας. Σε

αυτά όμως τα  ταξίδια δεν θα χρειαστείτε λέξεις. Το διαχρονικό Παρίσι, η κοσμοπο-
λίτικη Νότια Γαλλία με τη Κυανή Ακτή αλλά και οι ομορφιές της Βόρειας Γαλλίας θα
σας συναρπάσουν. Ακόμη θα σας παρασύρει η θαλασσινή μυρωδιά των οστρακοει-
δών στην ψαραγορά της Τρουβίλ, θα σας μαγνητίσει το πηγαινέλα των δεκάδων καϊ-
κιών στα μικρά κολπάκια, θα σας ζαλίσουν οι πολύχρωμες ομπρέλες στις αμμουδιές
της Ντωβίλ. Θα σας μεθύσει το άρωμα των λουλουδιών, θα σας μαγέψει το καθρέ-
φτισμα των μικρών χωριών στα νερά του Σηκουάνα, θα σας παρασύρει η παλίρροια
στο Μοντ Σεν Μισέλ. Κι αν τα τοπία δεν σας αγγίζουν όπως άγγιξαν τον Μονέτ, τότε
αφεθείτε στη γεμάτη ανατροπές πλοκή ιστορικών διαδρομών που τα έχει όλα, βασιλείς
και αγίους, πολεμιστές και καλλιτέχνες.

οκολάτες, ρολόγια, τράπεζες, πολυτελή εστιατόρια, ακριβά γούστα. Η Ελβετία αποπνέει μια αρχοντιά και μια φινέτσα που συντηρείται
επιμελώς με την άψογη παροχή υπηρεσιών. Σκαρφαλωμένη στις απόκρημνες πλαγιές των Άλπεων με λίμνες και δάση που μαγεύουν,

είναι ένας προορισμός που σίγουρα ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη.

ΠροβηγκιΑ - ΠυρηνΑιΑ - κυΑνη Ακτη 8μ. αναχ. 3, 17 & 31/7, 14 & 21/8, 11/9, 23/10 από €1090
Ένα καινούργιο οδοιπορικό με πλούσιο πρόγραμμα ξεναγήσεων και εκδρομών. Θα μαγευτείτε από τη θρησκευτική παρά-
δοση της Λούρδης, από τις ομορφιές της γραφικής Τουλούζης, της διαφημισμένης Μασσαλίας, της κοσμοπολίτικης Νίκαιας
αλλά και από τις δαντελωτές ακτές της Κυανής Ακτής. Σε αυτό το ταξίδι δεν παραλείπουμε, σε ένα μοναδικό πρόγραμμα
στην ελληνική αγορά, μια εκ βαθέων γνωριμία  με τη μαγευτική Καρκασόν και την Αιξ εν Προβάνς.

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Ξενοδοχεία 3 & 4* με πρωινό

Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν
Δυο διανυκτερεύσεις στη Τουλούζη με 

επίσκεψη στη θρησκευτική Λούρδη 
Δυο διανυκτερεύσεις στην Αιξ εν Προβανς με

εκδρομή στη Μασσαλία 
Επίσκεψη στα στολίδια της Γαλλικής Ριβιέρας
(Κάννες, Μονακό, Σεν Τροπέ, Πορτ Γκριμό)
και στο φημισμένο εργοστάσιο αρωμάτων

της Fragonard
Έμπειρος αρχηγός 

Πλούσιο πληροφοριακό υλικό

Παρίσι Λούβρο Βερσαλλίες 5μ., κάθε Πέμπτη (Ιούλιο - Αύγουστο & Νοέμβριο) 
& 24/10 από €645
Νορμανδία Βρετάνη Κάστρα Λίγηρα 8μ., 4 & 18/7, 1 & 15/8, 5/9, 23/10 από €995
(επισκεπτόμαστε τα θαυμαστά κάστρα του Λίγηρα και τη γοητευτική Βρετάνη χωρίς
να παραλείπουμε και ξενάγηση στο διαχρονικό Παρίσι)
Πανόραμα Ελβετίας (Zυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Λουκέρνη, Ιντερλάκεν, Γενεύη,
Σαμονί, Λωζάνη, Βέρνη) 6μ., 10 & 24/7, 7 & 21/8, 11/9, 23/10 από €945

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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Πτήσεις με

γΑλλιΑ - ΕλβΕτιΑ



νας χορταστικός γύρος σε τρεις από τις γοητευτικότερες χώρες της Ευρώπης με
μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό. Καταπράσινα λιβάδια, πανέμορφες πόλεις και

μια ανθηρή οικονομία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των τριών γιγάντων της ευρω-
παϊκής προοπτικής. Το νεανικό Άμστερνταμ, οι αρχοντικές Βρυξέλλες, το παραμυθένιο
Λουξεμβούργο σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κουκλίστικες πόλεις μας οδηγούν στα
βήματα των μεγάλων θαλασσοπόρων και στην αρχή της ιστορίας του κόσμου.

ΟλλΑνδιΑ - βΕλγιΟ - λΟυξΕΜβΟυργΟ

Πτήσεις με

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* 

με πρωινό μπουφέ καθημερινά
Πλούσιες ξεναγήσεις στο Άμστερνταμ 

και στις Βρυξέλλες
Εκδρομή στη μαγευτική Μπρυζ και Γάνδη 

& στο Λουξεμβούργο
Έμπειρος τοπικός αρχηγός

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* 

με πρωινό μπουφέ καθημερινά
Πλούσιες ξεναγήσεις στη πόλη και στο κάστρο 

της Πράγας
Εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλοβι Βάρι

Έμπειρος τοπικός αρχηγός

ολλΑνδιΑ - βελγιο - λουξεμβουργο 6μ.

αναχ. 10 & 24/7, 14 & 28/8, 11 & 18/9 από €695

9

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …

λοκληρωμένα προγράμματα στις ομορφότερες πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης.
Γνωρίστε από κοντά τη μεγαλοπρέπεια της αρχοντικής Βιέννης, την υπέροχη

αρχιτεκτονική της Πράγας και τη πολιτιστική κουλτούρα της Βουδαπέστης. H φημι-
σμένη λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι και τα γραφικά παραδουνάβια χωριά της Ουγγαρίας
συμπληρώνουν μαγευτικά το ταξίδι σε αυτές τις χώρες.

TΣΕΧιΑ - κΕντρικη Ευρωπη

Πτήσεις με

ΠρΑγΑ - κΑρλοβι βΑρι 4/5/6μ. αναχ. κάθε Πέμπτη

Σάββατο /Δευτέρα, Ιούλιο & Αύγουστο & 24/10 από €465
Πράγα Βιέννη Βουδαπέστη 8μ., εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από €745

Άμστερνταμ 4/5μ., κάθε Παρασκευή & Σάββατο από €535
Βρυξέλλες 4μ., κάθε Παρασκευή από €515



Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*

Πλούσιες ξεναγήσεις.

Τι θα απολαύσετε στην Γερμανία
Στην Αλσατία – Ρηνανία διανυκτερεύουμε 

3 νύχτες στο πανέμορφο Στρασβούργο. 
Σας προσφέρουμε μία νύχτα στο Φράιμπουργκ

με εκδρομή στο δρόμο του κρασιού 
(Ρίκβιρ, Κολμάρ, Εγκουισχάιμ) 

Με 3 διανυκτερεύσεις στη Φρανκφούρτη 
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 

το χωριό των κούκων Τρίμπεργκ 
στη καρδιά του Μέλανα Δρυμού, 

το Μπάντεν Μπάντεν, τη λουτρόπολη 
Βιζμπάντεν και φυσικά τη βόρεια Βαυαρία 

(Βίρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ).
Και φυσικά δεν παραλείπουμε τη κορυφαία

κρουαζιέρα στο Ρήνο και περιήγηση 
στην αρχαιότερη Πανεπιστημιούπολη 

της Χαϊδελβέργης. 
Στο Βερολίνο & στο Πότσδαμ χρησιμοποι-
ούμε Ελληνόφωνο διπλωματούχο ξεναγό 

με βαθιά γνώση της ιστορίας 
και του Γερμανικού πολιτισμού.

Τι θα απολαύσετε στην Αυστρία
Δύο νύχτες στο πανέμορφο Λίντς με ολοή-
μερη εκδρομή στη περιοχή των λιμνών του

Σαλτσκάμεργκουτ και ξενάγηση στη πόλη της
μελωδίας, το διάσημο Σάλτσμπουργκ.
Δύο διανυκτερεύσεις στο Ίνσμπρουκ 

με εκδρομή στο Κίτσμπυελ και στο επιβλητικό
Βαυαρικό κάστρο Νόισβανσταιν.

1 νύχτα στο Γκρατς αφού έχουμε διασχίσει
πρώτα τη περιοχή της Αυστριακής Ριβιέρας,

μοναδική πρωτοπορία στα Ελληνικά 
προγράμματα!

Και φυσικά δεν παραλείπουμε 1 νύχτα στη δια-
χρονική και αυτοκρατορική Βιέννη.

Στη Βιέννη χρησιμοποιούμε Ελληνόφωνο 
διπλωματούχο ξεναγό, γνώστη της ιστορίας

και του Αυστριακού πολιτισμού.

ομαντικές πόλεις, δρόμοι του κρασιού, μεσαιωνικά κάστρα και παλάτια είναι το
άλλο πρόσωπο της Γερμανίας που ξέρουμε. Και φυσικά θα ήταν παράλειψη να

μην προτείνουμε ένα ταξίδι  στο Βερολίνο, την πόλη ναό της αρχιτεκτονικής, της
μόδας και της διασκέδασης.

ΑλςΑτιΑ - μελΑνΑς δρυμος

ρηνΑνιΑ 7μ. αναχ. 11/7, 1, 7 & 22/8 από €795

Βερολίνο - Πότσδαμ 4μ., κάθε Παρασκευή & 25/10 από €435
Βιέννη 4μ., κάθε Παρασκευή & 25/10 από €455

Πανόραμα Γερμανίας 12μ., 9/9 από €1390. Συνοδεύει ο Παναγιώτης Ηλιάδης.

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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Αυστρία είναι μια πανέμορφη χώρα που συνδυάζει μαγευτική φύση και εξαιρε-
τικά μνημεία. Ο Δούναβης που διασχίζει ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας έχει

ταυτιστεί μαζί της και αποτελεί με τους ήχους του βαλς αναπόσπαστο κομμάτι της
πολιτιστικής της κληρονομιάς.

γΕρΜΑνιΑ - ΑυΣτριΑ

ΑυςτριΑκο
ΠΑνορΑμΑ 7μ.
αναχ. 4 & 18/7, 8 & 22/8, 12/9,

10 & 24/10, 14/11 από €795

Κορυφαίο πρόγραμμα που κυ-
ριολεκτικά χτενίζει από άκρη σε
άκρη την Αυστρία μη

παραλείποντας τις κλασικές πόλεις αλλά και τη γραφική επαρχία της με
τις λίμνες, τα κάστρα και την απίστευτη φυσική ομορφιά.



αλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου. Το ισπανικό τοπίο με τις
καταπράσινες γόνιμες κοιλάδες και τους απότομους γρανιτένιους βράχους είτε

αυτά λαμπυρίζουν κάτω από τον λαμπρό ήλιο είτε δροσίζονται από το ψιλόβροχο,
δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Η χώρα των Βάσκων στη
Βορειοδυτική Ισπανία, γοητεύει με την αυθεντικότητα και τον πολιτισμό της. Η πρω-
τεύουσα Μαδρίτη διαθέτει σημαντικά κτίρια και μνημεία που σκιαγραφούν τη πλούσια
ιστορία της. Μια πόλη με εντυπωσιακά ανάκτορα, μουσεία, επιβλητικές εκκλησίες και
μεγάλες πλατείες που προσελκύει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως.
Η Βαρκελώνη, μεγάλο μεσογειακό λιμάνι, θεωρείται από τις πλουσιότερες και πλέον
κοσμοπολίτικες Ευρωπαϊκές πόλεις με έντονη νυχτερινή ζωή, υπέροχα εστιατόρια και
εξαιρετικά μουσεία.

ιΣπΑνιΑ

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama

Διαμονή σε επιλεγμένα 4*/4*s ξενοδοχεία
στις καλύτερες και πιο ιστορικές πόλεις 

με πλούσια πρωινά μπουφέ
Μοναδικό πλήρες πρόγραμμα για Βόρεια Ισπα-
νία με τις επαρχίες Γαλικία, Αστούριας, Καντα-
βρία, Καστίλλη, Λεόν και Χώρα των Βάσκων.

Άψογο σχεδιασμό στα χρονοδιαγράμματα, με
επίσκεψη 20 πόλεων μέσα σε 9 ημέρες,
χωρίς να σας καταβάλει το αίσθημα της 

κούρασης σε κανένα σημείο του ταξιδιού.
Παραμονή στο San Sempastian, τη γαστρονο-
μική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Τα πολύ ακριβά
ξενοδοχεία της περιοχής δε μας απέτρεψαν και
κρατήσαμε δύο νύχτες για εσάς στη πολυτελέ-
στατη πόλη της Βασίλισσας Μαρίας - Χριστίνας.
Στη Vitoria Gasteiz θα δούμε τη πρωτεύουσα
των Βάσκων τη πόλη που κατάφερε να σπάσει

τους δείκτες της οικολογίας και να βραβευτεί με
το τίτλο ‘’Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης’’

Επίσκεψη στη Γαλλική χλιδή στο ξακουστό 
Biarritz, και στο χωριό της σοκολάτας Bayonne.
Το Santiago de Compostella και τα μυστικά
του ιερού προσκυνήματος με ξενάγηση στο
διάσημο μονοπάτι και στο 2ο μεγαλύτερο σε
επισκεψιμότητα ναό της Ευρώπης (μετά τη

Καπέλα Σιξτίνα).
Επίσκεψη στα πιο όμορφα παραθαλάσσια μέρη

της Ιβηρικής χερσονήσου Zarautz, Getaria,
Hondaribbia, Vigo, Pontevedra, Gijon.

Τα γραφικά και προστατευόμενα από την 
UNESCO χωριά του Oviedo, της Santiliana del

Mar και του Lugo δε θα μπορούσαν να 
λείπουν από το πρόγραμμά μας.

Το Βισκαικό κόλπο από το φάρο στο λιμάνι του
Santander και το προϊστορικό σπήλαιο με τις

βραχογραφίες της Altamira.
Οδοιπορικό στις επαρχίες της Καστίλης, στο

Μπούργκος και στη Λεόν
Οι αληθινοί Βάσκοι του Bilbao μας περιμένουν
για να αφηγηθούν το μύθο τους που είναι θαμ-
μένος στα βάθη της ιστορίας, μια ιστορία που
άψογα παντρεύεται με το επιβλητικό και υπερ-
σύγχρονο μουσείο Guggenheim, το σύγχρονο

αρχιτεκτονικό διαμάντι που μόνο δέος μπορεί να
σου προκαλέσει τόσο στην εσωτερική όσο και

στην εξωτερική θέα του.

s
Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …

Μαδρίτη Ανδαλουσία 8μ., κάθε Κυριακή από €795
Βαρκελώνη Χιρόνα Φιγκέρας 5μ., κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από €595
Μαδρίτη Τολέδο 5μ., κάθε Πέμπτη από €545

ΧωρΑ των βΑςκων εΠΑρΧιες

βορειοδυτικης ιςΠΑνιΑς 9μ.

αναχ. 29/5, 26/6, 17 & 31/7, 8, 15 & 27/8, 11/9, 23/10 από €895
Ένα ταξίδι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο από αυτά που πραγματοποιούνται στην
Ιβηρική χερσόνησο. Για το Cosmorama δε νοείται εκδρομή στη Βόρεια Ισπανία χωρίς
επίσκεψη και διαμονή στο Santiago de Compostella.Τα γραφικά του σοκάκια και ο
επιβλητικός ναός είναι εκείνα που θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά στο ταξίδι σας.
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Πορτογαλία είναι η χώρα των μεγάλων θαλασσοπόρων . Η χώρα που συνέδεσε
το όνειρο μιας καλύτερης ζωής με την θάλασσα, με τις εξερευνήσεις, με το

άγνωστο. Το ανεξάρτητο κι ονειροπόλο πνεύμα των Πορτογάλων καθρεφτίζεται στα
μνημεία της , στο κέφι των ανθρώπων, στα τραγούδια τους. Είναι η χώρα της Δυτικής
Ευρώπης με άγρια τοπία, μοναδικές πόλεις, ποικίλες παραδόσεις και αγροτικές
περιοχές όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.

πΟρτΟγΑλιΑ

ΠΑνορΑμΑ ΠορτογΑλιΑς γΑλικιΑ

ςΑντιΑγκο ντε κομΠοςτελλΑ 8μ., 

αναχ. 19/6, 24/7, 7 & 21/8, 11/9 από €765
Σας προσκαλούμε να βιώσετε το μοναδικό κλίμα της Πορτογαλίας σ’ ένα ταξίδι πλούσιο

και μεστό που οργώνει τη χώρα από άκρη σ’ άκρη τώρα μάλιστα που συνδυάζεται
ιδανικά με την Γαλικία, την «άγνωστη» αυτή εσχατιά της Ιβηρικής, με το μοναδικό
χαρακτήρα και την πόλη κόσμημα, το «ευλογημένο» Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλλα.

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5* με πρωινό

καθημερινά 
Ξενάγηση στον εκπληκτικό καθεδρικό του 
Σαντιάγκο ντε Κομποστέλλα, το τέλους του

δρόμου του Αγ. Ιακώβου
Επισκέψεις σε μικρές άγνωστες πόλεις με
πλούσια ιστορία και υπέροχη αρχιτεκτονική
(Μπράγκα, Γκιμαράες, Βίγκο, Ποντεβέδρα)

Πλήρης ξενάγηση της Λισσαβόνας με
εσωτερική επίσκεψη στο Μουσείο των Αμαξών

και στο μοναστήρι των Ιερονυμιτών
Επίσκεψη σε παραδοσιακό οινοποιείο στη

Βίλα Νόβα ντε Γκαια για να δοκιμάσουμε το
φημισμένο κρασί πόρτο

Πλούσια ξενάγηση στο Πόρτο που φθάνει μέχρι
το λιμάνι και δεν περιορίζεται στο κέντρο της
πόλης με επίσκεψη στη διάσημη βιβλιοθήκη
Λέιλο και στο σταθμό Σάουν Μπέντου με τα 

περίφημα αζουλέζους
Επίσκεψη του παλαιότερου Πανεπιστημίου
της χώρας στη Κοίμπρα, στην εκκλησία της
Φάτιμα, στο γραφικό Ναζαρέ και στο χωριό
των καλλιτεχνών, το εκπληκτικό Όμπιντους

Εκδρομή στην όμορφη Σίντρα με το φημισμένο
παλάτι της, στο ψαροχώρι Κασκάις και φυσικά

στο δυτικότερο σημείο της Ευρώπης, το 
ακρωτήρι Κάβο ντα Ρόκα

Έμπειρος αρχηγός
Πλούσιο πληροφοριακό υλικό

Πανόραμα Αζορών - Πορτογαλία - Μαδέρα 12μ., 25/6, 23/7, 13/8 από €2590
Λισσαβόνα 4μ., 13/6, 11 & 25/7, 8 & 22/8, 12/9, 24/10 από €595

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …

12

Πτήσεις με



ιάσημα αρχαία μνημεία, πόλεις «υπαίθρια μουσεία», αναγεννησιακή καλαισθη-
σία, dolce vita, υπέροχη φύση και νησιά όπως η Σικελία, η πάλε ποτέ Μεγάλη

Ελλάδα, τα Αιολικά Νησιά και η κοσμοπολίτικη Σαρδηνία κάνουν την Ιταλία μία από
τις λίγες χώρες που ο ταξιδιώτης σίγουρα θα επιστρέψει αρκετές φορές «μαγεμένος»
από την ακαταμάχητη γοητεία της.

ιτΑλιΑ - ΣικΕλιΑ - κΟρΣικη - ΣΑρδηνιΑ

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις

Aegean Airlines
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 4*s
Πρωινό και δείπνο καθημερινά 

(ημιδιατροφή)
Επισκέψεις σε όλους τους σημαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους της Σικελίας

Επίσκεψη στη Ραγούσα και το Νότο με τα
καταπληκτικά ιστορικά τους κέντρα με το

περίφημο Σικελικό Μπαρόκ ρυθμό    
Τα διάσημα Ρωμαϊκά ψηφιδωτά στη Πιάτσα 

Αρμερίνα
Ολοήμερη εκδρομή στα πανέμορφα Αιολικά

Νησιά που μόνο το Cosmorama περιλαμβάνει
στα προγράμματά του.

Το πανέμορφο Λέτσε και τα αποκαλυπτικά 
Ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας

Το μοναδικό Αλμπερομπέλο και τις περίφη-
μες τρωγλοδυτικές κατοικίες στη Μάτερα
Την εντυπωσιακή διαδρομή και τα γραφικά 

στη διάσημη παγκοσμίως Κόστα Αμαλφιτάνα.

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
Κορσική Σαρδηνία 10μ., 26/6, 24/7, 7 & 14/8, 18/9, 23/10 από €1290
Νάπολη - Σαλέρνο - Αμάλφι - Σορέντο 8μ., 16/7, 13 & 27/8, 10/9 από €625
Ρώμη 4/5μ., κάθε Παρασκευή από €375
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ςικελιΑ κΑλΑβριΑ ελληνοφωνΑ ΧωριΑ

ΠομΠηιΑ 6/11μ. αναχ. 26/6, 24/7, 7 & 14/8, 18/9, 23/10 από €695



σημερινή Κροατία, μας προσκαλεί να μοιραστούμε μαζί της, τον πολιτισμικό
πλούτο και την ομορφιά της φύσης της. Η Σλοβενία, ήταν η πρώτη χώρα της

Ομόσπονδης Γιουγκοσλαβίας που έκοψε δεσμούς και επέστρεψε γρήγορα εκεί που
ανήκε: στην Κεντρική Ευρώπη. Το Σεράγεβο, η πρωτεύουσα της Βοσνίας – Ερζεγοβί-
νης, μετά την φοβερή καταστροφή του πρόσφατου εμφύλιου πολέμου, αγωνίζεται τα
τελευταία χρόνια να βρει τον εαυτό του. Η Σερβία καταλαμβάνει την καρδιά των Βαλ-

κανίων. Μεσαιωνικές πύλες, ορθόδοξες εκκλησίες, γραφικοί δρόμοι, απόκρημνα
βουνά, πανέμορφες παραλίες είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσουν.

δυτικΑ βΑλκΑνιΑ ΣΕρβιΑ - κρΟΑτιΑ - ΣλΟβΕνιΑ
ΜΑυρΟβΟυνιΟ - βΟΣνιΑ - ΕρΖΕγΟβινη

ΠΑνορΑμΑ δυτικων βΑλκΑνιων 11μ.

αναχ. 17/7, 14/8, 11/9 από €995 Πτήσεις με              

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Απευθείας πτήσεις με Air Croatia Αθήνα

Ζάγκρεμπ & Ντουμπρόβνικ Αθήνα και 
διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 

(Πανόραμα Κροατίας 8 μέρες)
Βαλκανικοί μουσικοί ρυθμοί στο γνωστότερο φε-
στιβάλ πνευστών της Ευρώπης στην Γκούτσα και
μοναδική εμπειρία ράφτινγκ στον ποταμό Τάρα

(Σερβία – στους ρυθμούς των Βαλκανίων, 6 μέρες)
Διαμονή στο Βελιγράδι, στο Ζλάτιμπορ και στο
Κράλιεβο σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή,

εμπειρία με το μοναδικό στο είδος του 
τραινάκι Σάρκαν και στην Μόκρα Γκόρα,
κρουαζιέρα στον Σέβα και στον Δούναβη

(Πανόραμα Σερβίας, 7 μέρες)
Πλούσια ξενάγηση στο νέο Βελιγράδι 

και περιήγηση στην Παλιά πόλη με Ελληνόφωνο
τοπικό ξεναγό (Βελιγράδι – 4/5 μέρες)

Επιλεγμένα   ξενοδοχεία 4*
Έμπειροι Ξεναγοί/ Συνοδοί από το γραφείο μας 

Είσοδοι στα αξιοθέατα

Πανόραμα Κροατίας 8μ., 9 & 23/7, 13 & 20/8, 10 & 17/9 από €795
Σερβία - στους ρυθμούς των Βαλκανίων, 6μ., 6/8 από €495
Πανόραμα Σερβίας, 7μ., 25/7, 12/8, 4/9, 22/10 από €515
Βελιγράδι (Νόβι Σαντ) 4/5μ., κάθε Παρασκευή από €295

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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να ταξίδι στην Ρουμανία κρύβει αναπάντεχους θησαυρούς. Ένας προορισμός
που έχει να προσφέρει και να επιδείξει πολλά  στους επισκέπτες. Μεσαιωνικές

καλοδιατηρημένες πόλεις, κάστρα, τα ζωγραφιστά Μοναστήρια που προστατεύονται
από την Unesco, γραφικά χωριά, απίθανη φυσική ομορφιά αλλά και πεντανόστιμη
κουζίνα. To Βουκουρέστι, η πρωτεύουσα της χώρας, με κομψά ξενοδοχεία, ατμοσφαι-
ρικά εστιατόρια και μοντέρνα κλαμπ αποπνέει την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα που
του είχε χαρίσει τον τίτλο «το Παρίσι της Ανατολής».

ρΟυΜΑνιΑ

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Ολοκληρωμένη ξενάγηση στην «Γη 

των Θαυμάτων», την Μπουκοβίνα με τα 
μοναδικά ζωγραφιστά Μοναστήρια, Μνημεία

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco
Επιλεγμένα ξενοδοχεία  3 & 4*

Ημιδιατροφή καθημερινά
Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός/συνοδός 

Είσοδοι στα μουσεία
Αχθοφορικά

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
Βουκουρέστι 3μ., κάθε  Σάββατο από €335
Βουκουρέστι Σινάια Πέλες Μπρασόβ 4μ., κάθε Σάββατο από €425
Αεροπορικά εισιτήρια με την  Aegean. Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5* (AMBAS-
SADOR 4* & ATHENEE PALACE HILTON 5*). Ελληνόφωνες ξεναγήσεις

ΠΑνορΑμΑ ρουμΑνιΑς 8μ.

αναχ. 24/7, 14/8, 4/9, 28/10 από €745
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Πτήσεις με



Πολωνία είναι από τις χώρες που αλλάζουν συνεχώς, λες και βρίσκονται στην
εφηβεία τους. Όμως τα πιο αδρά χαρακτηριστικά του προσώπου της, αυτά που

την συνδέουν με την παράδοση και την ιστορία, μένουν αναλλοίωτα από τις πολιτικές
και οικονομικές αλλαγές και είναι τελικά αυτά τα οποία συνθέτουν την ταυτότητα της.
Οι σημαντικότερες πόλεις της, Βαρσοβία - Κρακοβία είναι μια πραγματική έκπληξη.
Συνδυασμός Κεντροευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής και μεσογειακού ταμπεραμέντου. Ανα-
καλύψτε μια πανέμορφη χώρα μέσα από τις εγγυημένες εκδρομές των «ειδικών της
αγοράς» που εμπιστεύτηκαν τα τελευταία χρόνια χιλιάδες συνταξιδιώτες σας. Κάστρα,
παλάτια, γραφικές πόλεις και χωριά, ποτάμια και λίμνες ξεδιπλώνονται μπροστά σας.

πΟλωνιΑ & βΑρΣΟβιΑ - κρΑκΟβιΑ

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama

Απευθείας πτήσεις Αθήνα Βαρσοβία Αθήνα
Κεντρικά ξενοδοχεία 4*sup Hilton  

&  5* Intercontinental/ Radisson Blu
Πλούσια πρωινά μπουφέ - ημιδιατροφή στο

10ήμερο πρόγραμμα
Επίσκεψη στην Τσεστοχόβα 

και στο παρεκκλήσι της μονής 
Ξενάγηση στην Κρακοβία με το εντυπωσιακό

Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, 
τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς 

τάφους και την Καμπάνα, το πανεπιστήμιο
Γιαγκελονιάν, την μεγάλη μεσαιωνική πλατεία

με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη
στην Παναγία.

Επίσκεψη στο αλατωρυχείο της  Βιελίτσκα, 
το οποίο αποτελεί  μοναδικό κειμήλιο στην
ιστορία των ορυχείων (εκτείνεται σε εννέα 

υπόγεια επίπεδα και φθάνει σε βάθος τα 327
μέτρα, με περισσότερες από 2.040 αίθουσες

και 300 χλμ. Στοές)
Επίσκεψη στο μουσειακό χώρο Άουσβιτς /

Μπιρκενάου, από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα
συγκέντρωσης των Ναζί. 

Ξενάγηση στη Βαρσοβία με το Βασιλικό 
Ανάκτορο, το παλάτι και την πλατεία 

του Κάστρου Plac Zamkowy, το μνημειώδες
Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, το Μεγάλο
Θέατρο Βιέλκι, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι,

τους Βασιλικούς Κήπους, το Εβραϊκό Γκέτο, το
σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, το άγαλμα

του Φρεντερίκ Σοπέν
Επισκέψεις με διανυκτερεύσεις 

για πληρέστερη απόλαυση στις γραφικές 
πόλεις Βρόσλαβ, Πόζναν και φυσικά 

στο αρχοντικό λιμάνι της Βαλτικής Γκτάνσκ.
Επίσκεψη στο υπέροχο Τορούν που το ιστορικό

του κέντρο ανήκει στη λίστα παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είναι η γενέτειρα

του διάσημου αστρονόμου Κοπέρνικου.
Επίσκεψη στο επιβλητικό μεσαιωνικό 

κάστρο του Μάλμποργκ, έδρα των τρομερών
Τευτόνων ιπποτών, μοναδικό στο είδους του

στην Ευρώπη. 
Εμπειρότατο αρχηγό

Βαρσοβία Βρόσλαβ Οσόβκα Κρακοβία Ζακοπάνε 8μ., 19/6, 17/7, 7 & 21/8,
11/9, από €975 (με ημιδιατροφή)
Γκντάνσκ Βαρσοβία Κρακοβία 8μ., 26/6, 24/7, 14 & 28/8, 19/9 από €1125 
(με ημιδιατροφή)

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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Πτήσεις με

βΑρςοβιΑ - κρΑκοβιΑ - Αουςβιτς - ΑλΑτορυΧειΑ 6μ.

αναχ. 29/5 & κάθε Παρασκευή από 19/6 από €595

ΠολωνιΑ HigHligHts γκντΑνςκ 10μ.

αναχ. 28/6, 19/7, 2, 9 & 16/8,13/9, 18/10 από €1195 (με ημιδιατροφή)



γαλμένες  απ’ τη λήθη του παρελθόντος, οι τρεις χώρες της Βαλτικής όχι μόνο
διεκδικούν επαξίως μια θέση στις πιο όμορφες χώρες του κόσμου αλλά ακόμα

διαθέτουν πλούσιο ιστορικό και καλλιτεχνικό παρελθόν με μνημεία που σφράγισαν
την ιστορική τους διαδρομή και παραμένουν οι πιο απτές μαρτυρίες του χθες .Ένα
ταξίδι στις Βαλτικές Χώρες, είναι ένα οδοιπορικό στην πιο παρθένα  και άγνωστη πε-
ριοχή της Ευρώπης.

ΧωρΕΣ τηΣ βΑλτικηΣ

Πτήσεις με

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*s / 5*
Βίλνιους: EUROPA ROYAL / HOLIDAY INN

Ρίγα: METROPOLE / PK RIGA  
Ταλίν: RADISSON BLU OLYMPIA / MERITON

GRAND SPA  
Ημιδιατροφή καθημερινά

Επίσκεψη στο επιβλητικό κάστρο Τρακάι και στο
περίφημο ανάκτορο Ρούνταλε

Επίσκεψη στο μουσείο αυτοκινήτων στην
Ρίγα και στην Λουτρόπολη της Γιούρμαλα

Εκδρομή στο Κάουνας της Λιθουανίας
Εκδρομή στην πανεπιστημιούπολη Ταρτού

της Λετονίας
Μοναδική επίσκεψη στο κάστρο των Ιπποτών

«Τουράιντε» και την Σιγκούλντα
ΔΩΡΟ εκδρομή στο Ελσίνκι (σε συγκεκριμέ-

νες αναχωρήσεις)
Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους

Έμπειρος αρχηγός

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
Ρίγα Σιγκούλντα 4μ., από €425
Ταλλίν Ελσίνκι 4μ., από €465
Βίλνιους Κάουνας 4μ., από €465
Λιμάνια της Βαλτικής Στοκχόλμη Ελσίνκι Ταλλίν 6μ., 2 & 23/7, 6, 13, & 20/8,
24/9 από €745

λετονιΑ εςθονιΑ λιθουΑνιΑ 8μ.
αναχ. 29/5, 19/6, 16 & 21/7, 2, 7, 15, & 24/8, 6 & 20/9, 26/10 

από €695 (με ημιδιατροφή)
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ι πρωτεύουσες της Σκανδιναβίας έχουν αυτή την βόρειο ευρωπαϊκή νωχελική,
μελαγχολική αλλά συνάμα γλυκιά γοητεία που διαθέτουν  τα μέρη που χτίστη-

καν με κόπο και αγώνα από ανθρώπους που βρεθήκαν σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον
αλλά κατάφεραν να το δαμάσουν και να επιβιώσουν χωρίς να το «βιάσουν» όπως συ-
νέβη κατά κόρον σε άλλα γεωγραφικά πλάτη της γηραιάς ηπείρου. Το ταξίδι στις πρω-
τεύουσες του βορρά κρύβει χαρές που συναρπάζουν τον ταξιδευτή.

ΣκΑνδινΑβιΑ & ιΣλΑνδιΑ
...με τα πληρέστερα προγράμματα της αγοράς

ςκΑνδινΑβικη μΑγειΑ - μΠεργκεν - φιορδ - τΑλλιν 10μ.

αναχ. 28/6, 19/7, 2, 9, & 16/8, 20/9, 8/10 από €1395

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία  4*& 4*S
Radisson Blu / Scandic / Clarion με πρωινό

μπουφέ καθημερινά  
Πτήση Μπέργκεν Κοπεγχάγη που εξοικονομεί

χρόνο και χιλιόμετρα
Διαμονή σε 2κλινες/1κλινες καμπίνες στα

κρουαζιερόπλοια TALLINK SILJA LINES
Ξενάγηση στο Εθνικό Μουσείο της Κοπεγχάγης
Επίσκεψη στο μουσείο Βίκινγκς στο Οσλο &
και στο πλοίο μουσείο Βάσα στην Στοκχόλμη
ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ορεινή διαδρομή με τραίνο

Φλαμ – Mύρνταλ (υψόμετρο 865μ) 
στη Νορβηγία & κρουαζιέρα στο εντυπωσιακό

Σόγκνεφιορδ 
ΔΩΡΟ απολαυστική κρουαζιέρα 

στο κανάλι της Κοπεγχάγης  
Εκδρομή στο κάστρο Κρόνμποργκ γνωστό 

ως «Πύργο του Αμλετ»
Οδοιπορικό στη Νότια Σουηδία μέσω 

του περάσματος Χελσινγκορ Χελσινμποργκ
και της λίμνης Βαττερν

Πληρέστατες ξεναγήσεις από διπλωματούχους
ξεναγούς

Εισόδους στα επισκεπτόμενα αξιοθέατα

Κοπεγχάγη Ροσκίλντε 4/5μ., 30/5, 25/6, 23/7, 13/8, 17/9, 27/10 από €595
Κοπεγχάγη Στοκχόλμη (Όσλο Μπέργκεν Φιόρδ) 5/7μ., 
30/6, 21/7, 4, 11& 18/8, 22/9 από €745
Λιμάνια της Βαλτικής Στοκχόλμη Ελσίνκι Ταλλίν 7μ., από €995
Νορβηγικά Φιόρδ & Σκανδιναβία 9μ., 16/6 & 14/7 & 11/8 από €1510
Ισλανδία Ηλιος του Μεσονυκτίου 8μ., 16/6 & 21/7 & 11/8 από €1620
Πανόραμα Ισλανδίας 10μ., 6/6 & 4/7 & 15/8 από €2780
Πανόραμα Σκανδιναβίας  Ήλιος του μεσονυκτίου 18μ., 19/6, 6/8 από €4390
Στοκχόλμη Κοπεγχάγη Όσλο Μπέργκεν Φιόρδ 7μ., 28/6, 19/7, 2, 9 & 16/8,
20/9, 8/10 από €1225

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …

18

Πρωτοποριακά προγράμματα που χτενίζουν 
την Σκανδιναβική Χερσόνησο από άκρη σε άκρη

Απευθείας πτήσεις με



ια ολοκληρωμένη εκδρομή και γνωριμία με το ένδοξο παρελθόν της Ρωσίας.
Ο συνδυασμός της μεγαλοπρεπούς Μόσχας και της αρχοντικής Αγίας Πετρού-

πολης με μεστές ξεναγήσεις και ιστορικές αναφορές στις χρυσές σελίδες της με-
γαλουργίας τους θα μας μυήσουν σε μονοπάτια γνώσης που κάποτε ήταν
απαγορευμένα για τους πολίτες της δυτικής Ευρώπης. Απολαύστε ανέμελα τις δυο
αυτές κοσμικές μεγαλουπόλεις και εμβαθύνετε στη Ρωσική διανόηση των τελευταίων
αιώνων.

ρωΣιΑ

Πτήσεις με

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Επιλεγμένα 4*/4*sup ξενοδοχεία (HOLIDAY

INN / RADISSON BLU / MARIOTT /PARK INN)
Επίσκεψη στο Κρεμλίνο με τους Καθεδρικούς
Ναούς του, το Παλάτι των Συνεδρίων και την

τεραστίων διαστάσεων καμπάνα. Κόκκινη 
Πλατεία, μαυσωλείο του Λένιν, Ναός Σωτήρος,
εκκλησία Αγίου Βασιλείου, Μονή Νοβοντέβιτσι,

όλα κορυφαία αξιοθέατα της Μόσχας
Επίσκεψη στο μουσείο Πανόραμα Μποροντίνο
με την ζωγραφική αναπαράσταση της μάχης
του Ναπολέοντα και του Ρώσου Κουτούζοφ

Γνωριμία με το μετρό της πόλης όπου οι 
σταθμοί μοιάζουν περισσότερο με υπόγεια 

παλάτια, στολισμένα με εντυπωσιακούς 
πολυελαίους, σπάνιους πίνακες ζωγραφικής,

περίτεχνα βιτρό και σπουδαία γλυπτά.
Εκδρομή στο Ζαγκόρσκ με το μοναστήρι της

Αγίας Λαύρας
Επισκέψεις στο μουσείο Ερμιτάζ με εκατομμύρια

εκθέματα ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας & στο
Φρούριο Πέτρου & Παύλου όπου στον Καθεδρικό
Ναό του βρίσκονται οι τάφοι των Ρώσων Τσάρων.

Καθ. Αγίου Ισαάκ, εκκλησία Καζάν, θέατρο 
Μαρίνκσκι, Ναός Αναστάσεως, Ναυαρχείο συμ-
πληρώνουν την ξενάγηση στην Αγ. Πετρούπολη

Εκδρομή στα θερινά ανάκτορα στο Πέτερχοφ
με επισκέψεις όχι μόνο στο παλάτι

αλλά και στους κήπους
Επίσκεψη ΔΩΡΟ στο μουσείο Μνήμης 

των Κοσμοναυτών στην Μόσχα
Εμπειρότατους ξεναγούς / αρχηγούς

Εισόδους κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων /
επισκέψεων

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …

Αγ. Πετρούπολη 5μ., 27/6, 5, 12 & 26/7, 9, 16 & 30/8, 6, 13 & 20/9 από €590
Μόσχα 4μ., 24/6, 2, 9 & 23/7, 6, 13 & 27/8, 3, 10 & 17/9 από €490
Πανόραμα Ρωσίας Βαλτική 13μ., 
11, 19 & 26/7, 1, 8, 14, 22 & 29/8, 6, 13 & 20/9 από €1590
Ιστορική Ρωσία Χρυσός Δακτύλιος 11μ., 
11 & 26/7, 1, 8, 14 & 22/8, 6 & 20/9 από €1490
Υπερσιβηρικός Χερσόνησος της Καμτσάτκα 15μ., 17/7, 8/8 από €5990

μoςΧΑ - Αγ. ΠετρουΠολη - ΠετερΧοφ 7μ.

αναχ. 28/5, 24/6, 2, 9 & 23/7, 6, 13 & 27/8, 3, 10 & 17/9 από €795
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Τουρκία είναι μία χώρα που όχι μόνο αποτελεί υπαίθριο μουσείο από τα εκατον-
τάδες μνημεία την διαφόρων αρχαίων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στα πλού-

σια εδάφη της αλλά παράλληλα για εμάς τους Έλληνες έχει ξεχωριστή σημασία λόγω
της ιδιαίτερης σχέσης που πάντα είχαμε με την γειτονική μας χώρα. Το Cosmorama
με απόλυτο σεβασμό προς την ιστορία της περιοχής είναι περήφανο που εδώ και χρό-

νια καλύπτει όλες τις πτυχές και κυριολεκτικά χτενίζει… κάθε γωνιά της Τουρκίας.

τΟυρκιΑ

κωνςτΑντινουΠολη 4/5μ.

αναχ. κάθε Παρασκευή από 12/6 έως 31/10 από €365

ιμβρος - τενεδος - ΑνΑτολικη θρΑκη

ΠροΠοντιδΑ 11μ. αναχ. 20/6, 25/7, 7/8, 18/9 & 23/10 από €1190
Τόποι και ονόματα τόσο οικεία όσο και το υπέροχο τοπίο της περιοχής. Ένα ταξίδι που
καλύπτει εξ ολοκλήρου τις γνωστές άγνωστες χαμένες πατρίδες του Ελληνισμού. Μο-
ναδικό οδοιπορικό μνήμης στην Ίμβρο και στην Τένεδο, στην Ανατολική Θράκη, την
Χερσόνησο  της Κυζίκου και στην Προύσα και τη Νίκαια της Βιθυνίας. Το ταξίδι μας
συμπληρώνει η πάντα γοητευτική και αρχοντική Κωνσταντινούπολη.

Απευθείας πτήσεις με

και 

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
10 νύχτες σε ξενοδοχεία 4* & 5* 

Πλούσιο πρωινό μπουφέ  καθημερινά  & 4 γεύ-
ματα συνολικά

Επίσκεψη στη γραφική Βιζύη, πατρίδα του 
λογοτέχνη Γεώργιου Βιζυηνού

Μεστή ξενάγηση της Αδριανούπολης με τα 
περίτεχνα ισλαμικά αρχιτεκτονήματα

Ξενάγηση στα ελληνικά χωριά της Ίμβρου, 
στην Τένεδο και στην αρχαία Τροία

Πλούσιος γύρος της χερσονήσου Κυζίκου
Γνωριμία με τα τζαμιά, μαυσωλεία, μουσεία και
όλα τα αξιοθέατα που πρέπει να δει κανείς στη

Προύσα
Ξενάγηση στην Αγία Σοφία, Τοπ Καπί, Μπλε Τζαμί,
Υδραγωγείο,στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ και στις

εξαίρετες Μονές Μυρελαίου, Παναχράντου και
Παντοκράτορος στη Κωνσταντινούπολη    

Έμπειρος αρχηγός
Πλούσιο πληροφοριακό υλικό

Πολιτιστικοί Θησαυροί της Κωνσταντινούπολης 5μ., 19/6, 24/7, 14/8, 18/9,
24/10 από €645
Καππαδοκία Πόντος Παναγία Σουμελά 9μ., 27/6, 18/7, 14/8, 18/9, 23/10 από €770
Πόντος Ανατολία 15μ., 27/6, 14/8, 18/9 από €1890

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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να  οδοιπορικό στη  Καππαδοκία  σε χώρους που σχετίζονται άμεσα με τους έλ-
ληνες και τον ελληνικό πολιτισμό. Ένα ταξίδι που θα ξυπνήσει μνήμες και θα

προκαλέσει συγκίνηση σε όσους το  ακολουθήσουν. Σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι,
ναοί, κρυμμένες πολιτείες, συνθέτουν μια ατμόσφαιρα νοσταλγίας για το ένδοξο πα-
ρελθόν που άφησε ατράνταχτες αποδείξεις για τους νεότερους. Η Καππαδοκία με τα
αξεπέραστα ιστορικά μνημεία και την φυσική  ομορφιά της Μικράς Ασίας είναι ένα
από τα συγκλονιστικότερα ταξίδια στην Μεσόγειο.

τΟυρκιΑ - κΑππΑδΟκιΑ

Πτήσεις με

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 & 5* 

Πλούσιο πρωινό & γεύμα ή δείπνο καθημερινά
(ημιδιατροφή)

Αεροπορική πτήση Καισάρεια Σμύρνη που
εξοικονομεί χρόνο αλλά κυρίως εκατοντάδες

οδικά χιλιόμετρα
Δύο εξαιρετικές επισκέψεις 

που μόνο το Cosmorama περιλαμβάνει 
στα προγράμματα του, την αρχαία 

Αφροδισιάδα και το Αφιόν Καραχισάρ
Μια ουσιαστική γνωριμία/ οδοιπορικό στη
Καππαδοκία με Προκόπι - Ουτσχισάρ - 
Σινασσό, Καρβάλη - Ζέλβε - Άβανος
Το υπαίθριο μουσείο στο Κόραμα με τις 

περίφημες νεραιδοκαμινάδες και το μοναστικό 
συγκρότημα

Ξενάγηση στη περίφημη υπόγεια πολιτεία
του Καιμακλί και στην ιστορική Καισάρεια

Ουσιαστική διαδρομή στην ηπειρωτική Τουρκία
με επισκέψεις στο πανέμορφο Παμούκαλε 

με τα ιαματικά λουτρά και την 
καλοδιατηρημένη Ιεράπολη 

Διανυκτέρευση στο Ικόνιο και ξενάγηση 
στο διάσημο μουσείο Μεβλάνα

Ξενάγηση στην εντυπωσιακή Έφεσο 
και επίσκεψη στο γραφικότατο Κιρκιτζέ,

γνωστό από την Διδώ Σωτηριου
Διανυκτερεύσεις στις παραθαλάσσιες πόλεις
Κουσάντασι και Σμύρνη με εμπεριστατωμένη

γνωριμία μαζί τους
Εμπειρότατος διπλωματούχος ξεναγός / αρχηγός

Πλούσιο πληροφοριακό υλικό

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
Θησαυροί Μικράς Ασίας Σμύρνη Προύσα Παμούκαλε 8μ., 10 & 24/7, 7 & 14/8,
4 & 18/9, 9  & 23/10, από €445
Παράλια Μικράς Ασίας (Λυκία - Ιωνία - Παμφυλία) επέκταση στη Καππαδοκία
13/18μ., 17/6, 16/9 & 21/10 από €1690

κΑΠΠΑδοκιΑ - ΠΑρΑλιΑ μικρΑς ΑςιΑς 8μ.

αναχ. 1 & 31/5, 19/6, 10 & 24/7, 7 & 14/8, 4 & 18/9, 9  & 23/10 από €495
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χώρα των χρωμάτων, εξωτική και με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά βρίσκεται
στο βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής. Πόλεις μεσαιωνικές και μοντέρνες, παζάρια,

κάστρα, παλάτια, ψηλά βουνά και απέραντη έρημος συνθέτουν ένα πολυδιάστατο μω-
σαϊκό σε μια χώρα με έντονο χρώμα και άρωμα Ανατολής. Οι αχανείς εκτάσεις κάνουν
τη ζωή να κυλά με άλλους ρυθμούς και η καθημερινότητα στη πλατεία Τζαμάα Ελ Φνα
στο Μαρακές μοιάζει περισσότερο με σκηνικό θεάτρου παρά με πραγματικότητα.  

Αλγερία είναι μια χώρα πληθωρική και συνάμα αποκαλυπτική. Εξαιρετική αποι-
κιοκρατική αρχιτεκτονική στο Αλγέρι, φωτογενείς και αξιόλογοι αρχαιολογικοί

χώροι στις Μεσογειακές ακτές, η μοναδική αίσθηση της ερήμου στο Ελ Ουέντ και
φυσικά η πόλη κόσμημα της ερήμου Γκαρντάια, συνθέτουν ένα μοναδικό οδοιπορικό
στο οποίο το Cosmorama ειδικεύεται εδώ και 13 χρόνια.

ΜΑρΟκΟ - ΑρΑβικΑ ΕΜιρΑτΑ - ΑλγΕριΑ - ιΟρδΑνιΑ

ΑυτοκρΑτορικο μΑροκο 8μ. αναχ. κάθε Σάββατο από €750 Πτήσεις
Ανακαλύψτε την χώρα των θρύλων σε ένα πλούσιο οδοιπορικό με παραδοσιακές πόλεις, ζωντανά παζάρια και ιδιαίτερη αραβική

ατμόσφαιρα. Πόλεις με όμορφα κτίρια, γραφικά χωριά, τζαμιά, μνημεία και παζάρια που προσφέρουν μια σαγηνευτική ατμόσφαιρα.

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Επιλεγμένα ξενοδοχεία 5* με ημιδιατροφή

Επίσκεψη στο παλάτι του βασιλιά Χασάν 
του 2ου στη Ραμπάτ και στο μαυσωλείο 

του Μωχάμεντ του 5ου.
Πλούσια ξενάγηση στην ιερή πόλη της Φέζ
με τη πρώτη Μουσουλμανική Μεντίνα του

αραβικού κόσμου
Επίσκεψη στους πανέμορφους κήπους 

Μαζορέλ στο Μαρακές, ιδιοκτησία του Υβ Σεν
Λοράν και στη μεντρέσα του Μπεν Γιουσέφ, το

αρχαιότερο μνημείο των Αλμοραβιδών
Εκδρομή στην αρχαία Βολούμπιλις 

Παρακολούθηση του φολκλορικού show
με ποτό στο διάσημο Chez Ali
Έμπειρος τοπικός αρχηγός 
Πλούσιο πληροφοριακό υλικό

Πανόραμα Αλγερίας Οάσεις της Σαχάρας 10μ., 19/9, 24/10, 14/11 από €1990
Ένα σπάνιο ταξίδι που καλύπτει ενδελεχώς τα αξιοθέατα της χώρας και επιπλέον πε-
ριλαμβάνει τη πόλη κόσμημα της ερήμου Γκαρντάια, επιβλητικά τοπία, πλούσια μου-
σεία και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική.
Σουλτανάτο του Ομάν - Μπαχρέιν 5μ., 18/7, 19/9, 24/10 από €795
Ντουμπάι 5μ., κάθε Σάββατο από €430
Γύρος Ιορδανίας 7μ., κάθε Παρασκευή από €765

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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τους ορεινούς όγκους του Kαυκάσου, σκαρφαλωμένες σε δασωμένα φαράγγια
κι απόκρημνες πλαγιές, τρεις νεοσύστατες δημοκρατίες συνεχίζουν να διατηρούν

στις καινούριες δομές τους, παραδόσεις, έθιμα και συνήθειες αιώνων. Παζάρια και
Kαραβάν Σεράι, Ανάκτορα Σάχηδων κι οχυρωμένες εκκλησίες είναι οι καλύτερες απο-
δείξεις ενδόξων στιγμών του παρελθόντος. Όλα στον Καύκασο είναι αγέρωχα, οι άν-
θρωποι έχουν μια λεβεντιά και μια ντομπροσύνη, χαρακτηριστικά που συνετέλεσαν
στην διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας αυτού του πληθυσμού σε πείσμα της
εξαιρετικά δύσκολής μοίρας που τους επεφύλαξε η ιστορία τους.

ΑρΜΕνιΑ - γΕωργιΑ - ΑΖΕρΜπΑϊτΖΑν

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5*

Ημιδιατροφή καθημερινά
Είσοδοι σε όλους τους επισκεπτόμενους 

χώρους
Διανυκτέρευση στο Τσοχαντζόρ 

για να γνωρίσουμε μια άγνωστη πόλη αλλά 
και να μοιράσουμε την απόσταση για να έχουμε

πιο ξεκούραστο ταξίδι
Διανυκτέρευση στο Σέκι, μια γοητευτική 

πόλη με ένα θαυμάσιο παλάτι 
και Καραβάν Σαράι  
Έμπειρος αρχηγός

Αχθοφορικά & φιλοδωρήματα

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
Αρμενία 6μ., 15/7, 12/8, 9/9, 21/10 από €495 ΝΕΟ πρόγραμμα με απευθείας πτή-
σεις της Aegean
Αρμενία Γεωργία 9μ., 15/7, 12/8, 9/9, 21/10, 8/11 από €895
Αρμενία Γεωργία Αζερμπαϊτζάν Ναγκόρνο Καραμπάχ Χωριά του Καυκάσου Να-
χτσιβάν 18μ., 10/7, 7/8, 18/9 από €3270 Μοναδικό οδοιπορικό στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ όπου ελάχιστοι Έλληνες ταξιδιώτες έχουν βρεθεί, ένα ασυνήθιστο δρο-
μολόγιο στην περιοχή Σβανέτι, στον Καύκασο,με ειδικά οχήματα 4Χ4, γνωριμία με
την αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχτσιβάν

ΑρμενιΑ - γεωργιΑ - ΑζερμΠΑϊτζΑν
11μ. αναχ. 15/7, 12/8, 9/9 από €1790 Ένα πλούσιο οδοιπορικό στις
τρεις χώρες του Καυκάσου που ενώ γεωγραφικά ανήκουν στην Ασία, πο-
λιτιστικά προσεγγίζουν τις Ευρωπαικές χώρες
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Πτήσεις με 



Μαλδίβες 8μ /5ν από €857
Σεϋχέλλες 7μ/5ν από €895
Μαυρίκιος 8μ/5ν από €1065
Πουκέτ  8μ/5ν από €625
Σαμούι 8μ /5ν από €615
Κράμπι  8μ/5ν από €645
Νησιά Πι Πι  8μ/5ν από €755
Πατάγια 8μ/5ν από €585
Μπαλί 8μ/5ν από €659
ΝΕΟ Σιγκαπούρη Μπιντάν 8μ/5ν από €895

Βίλλες στο Μπαλί 8μ/5ν από €1270
Λομπόκ 8μ/5ν από €752
Λανγκάουι 8μ/5ν από €795
Πένανγκ 8μ/5ν από €765
Κότα Κιναμπάλου 8μ/5ν από €895
Ζανζιβάρη 8μ/5ν από €755
Πούντα Κάνα 10μ/7ν (all inclusive) από €985
Τζαμάικα 8μ/5ν (all inclusive) από €1015
Αβάνα - Βαραδερο €1195
Γαλλική πολυνησία 10μ/7ν από €3995

Eπιλέξτε τον ταξιδιωτικό σας προορισμό , όποιος και άν είναι και εμείς θα φροντίσουμε να καλύψουμε και τις πιο
απαιτητικές σας ανάγκες, γιατί η πολύχρονη εμπειρία μας επιτρέπει να το εγγυηθούμε με απόλυτη σιγουριά! Έχουμε
ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της Γης και έχουμε ανακαλύψει όλα τα μικρά μυστικά που με χαρά θα τα μοιραστούμε

μαζί σας. Πείτε μας τα ενδιαφέροντα σας και εμείς θα σας δώσουμε όλες τις κατευθύνσεις και πληροφορίες για να
σχεδιάσουμε μαζί το ιδανικό ταξίδι για εσάς.
Εμπιστευτείτε και ακολουθήστε μας στην μαγεία του ταξιδιού… Απολαμβάνοντας με ικανοποίηση τις μικρές η
μεγάλες διαφορές που θα κάνουν το ταξίδι σας μοναδικό από την αρχή ως το τέλος!!!

Επιλέξτε μια από τις μεγαλουπόλεις, εμείς θα προσθέσουμε την εμπειρία 
των 25 χρόνων και θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Ένα ευέλικτο προϊόν με εγγυημένες καθημερινές αναχωρήσεις με ελάχιστη συμ-
μετοχή 2 ατόμων, με εκδρομές και ξεναγήσεις με αγγλόφωνους ξεναγούς/οδη-
γούς, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δημιουργηθούν μεγάλες ομάδες ατόμων
(γκρουπ) για να πραγματοποιηθούν.

Μπανγκόκ 8μ/5ν από €525
Σιγκαπούρη 8μ/5ν από €575
Χονκ Κονγκ 8μ/5ν από €785
Κουάλα Λουμπούρ 8ημ/5ν από €545
Μανιλα 8μ /5ν από €895
Μπουένος Άιρες 7ημ/5ν από €1195

Δελχί  8μ/5ν από €795
Πεκίνο 8μ/5ν από €895
Σαγκάη 8μ/5ν από €1045
Ντουμπάι 4μ/3ν από €295
Ριο ντε Τζανέιρο 7ημ/5ν από €1195

s

Ατομικά ταξίδια διακοπών και Γαμήλια ταξίδια

Κουάλα Λουμπούρ - Ταμάν Νεγκάρα (το αρχαι-
ότερο δάσος της βροχής) 8μ/5ν από €1225 
Εξερευνώντας το Σαμπάχ  στο βόρειο ανατο-
λικό Μαλαισιανό Βόρνεο 8μ/5ν από €1655
Μπαλί - Δράκοι του Κομόντο (με ξενοδοχείο
ή ιστιοφόρο) 10μ/7ν από €1595
Πολιτιστικός γύρος Σρι Λάνκα 8/10μ., από €825
Πολιτιστικός γύρος Σρι Λάνκα - Μαλδίβες
10μ/8ν από €1565
Πεκίνο Σιαν Σαγκάη 10μ/7ν από €1045
Νότια Ινδία- Κεράλα 9μ/6ν από €885
Χρυσό τρίγωνο Ινδίας 8μ/5ν από €685
Πανόραμα Βιετνάμ 10μ/7ν από €1465
Τανζανία σαφάρι 8μ/5ν  από €1915
Τανζανία σαφάρι - Ζανζιβάρη 10μ/7ν 
από €2355
Κένυα σαφάρι 8μ/5ν από €1365

Κένυα σαφάρι - Μομπάσα 10μ/7ν από €1515
Πανόραμα Περού 10μ/7ν από €1795
Μπουένος Άιρες - Κατ. Ιγκουασού 8μ., 
από €1270 με ελληνόφωνο ξεναγό

s

Ατομικά οργανωμένα ταξίδια 

s

Ατομικά πακέτα μεγαλουπόλεων

AtomikA Ταξιδια ...ωΣ Την ακρη ΤηΣ γηΣ
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Αδράξτε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια ιδιαίτερη παράσταση, θεατρική ή όπε-
ρας, καθώς και ιδιαίτερες καλλιτεχνικές εκθέσεις ή συναυλίες σε συνδυασμό με το τα-
ξίδι σας στο εξωτερικό ώστε να το προσαρμόσετε στα δικά σας ενδιαφέροντα.
Συμβουλευθείτε τους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους μας με τα προγράμματα ή ρωτήστε
τους συμβούλους ταξιδιών μας.
Βουδαπέστη Stereo Mc’s 3μ., 29/5 από €395 Sziget Festival 3μ., 9/8 από €275
Αγία Πετρούπολη Κλασσικό μπαλέτο “Η λίμνη των κύκνων” του Πήτερ Τσαικόφσκι 3μ/2ν, 18, 21, 22 & 28/6 από €675
στο διάσημο θεάτρο Hermitage
Mόσχα Όπερα “Λα Τραβιάτα” του Τζιουζέπε Βέρντι 3μ/2ν, 19/6 από €475 στο διάσημο θέατρο Μπολσόι

s

Ατομικά θεματικά (Συναυλίες, Όπερες, Κλασσικό Μπαλέτο, Θέατρα)

s

Ταξίδια ευεξίας spa & χαλάρωσης

Παρουσιάζουμε ορισμένες περιοχές οι οποίες δεν είναι τουριστικά μαζικές , αλλά απευ-
θύνονται στους ταξιδιώτες που θέλουν να ζήσουν σε πραγματικά όμορφα εξωτικά
μέρη που προστατεύουν  την φύση και τον πολιτισμό τους.
Κο Τάο 8μ/5ν από €765
Κο Παγκαν  8μ/5ν από €775
Ανατ. Μαλαισία Ρεντάνγκ 8μ/5ν από €989
Νησιά Γκίλι (Ινδονησία) 8μ/5ν από €1035

Περθενιάν 8μ/5ν από €999
Αρχιπέλαγος Καριμουντζάγια - Ιάβα 
Kura Kura Resort 8μ/5ν από €1469

s

Ατομικά πακέτα σε κρυμμένους παραδείσους

H εταιρεία μας θέλοντας να σας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού έχει
στην διάθεσή σας προτάσεις αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε πολυτελή ξενοδοχεία
/ ιαματικά λουτρά του εξωτερικού. Στα ξενοδοχεία αυτά εκτός των άλλων μπορείτε
να βρείτε υπηρεσίες υγείας με πλήρες check up, φυσιοθεραπείες, ιαματικά λουτρά κα.

Βουδαπέστη spa in style 4μ/3ν από €435 • Βουδαπέστη 4μ/3ν με έλληνα ξεναγό, από €279

(Λόγω καιρού η ανατολική Μαλαισία και το αρχιπέλαγος Καριμουντζάγια δέχονται ταξιδευτές  από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο)

Και πολλά άλλα κατάλληλα για καταδύσεις και ξεκούραση στην Θάλασσα Σούλου όπως Sipadan island, Mabu island, Libaran
Island, Selingan Island, ή στα El Nido resorts στο Παλαγουάν στις Φιλιππινες , η στα Ora Beach κεντρικό Μαλούκου, και Maratya
island - Ανατολικό Βόρνεο

Αν επιθυμείτε να ταξιδεύετε αυτόνομα επιλέγοντας εσείς τα αξιοθέατα που θα δείτε, το
χρόνο που θα αφιερώσετε, και να έχετε το δικό σας μεταφορικό μέσο για να μετακι-
νείστε όταν θέλετε και όπου θέλετε, τότε το fly and drive είναι είναι ο πιο κατάλληλος
τρόπος. Απλώς παραλάβετε στο αεροδρόμιο ή στο ξενοδοχείο το αυτοκίνητο σας και
όλοι οι δρόμοι είναι  ανοικτοί για εσάς . Εμείς φροντίζουμε όλα τα υπόλοιπα για να
έχετε ένα υπέροχο ταξίδι στα μετρά σας

s

Fly and Drive στην Ευρώπη

Πανόραμα Πορτογαλίας 8μ/7ν από €1015
Παρίσι κάστρα Λίγηρα 6μ/5ν από €844
Παρίσι Κυανή ακτή 7μ/6ν από €955
Κυανή ακτή 7μ/6ν από €955

Μαδρίτη Ανδαλουσία 7μ/6ν από €950
Κλασσική Ισπανία 9μ/8ν από €1127
Ρώμη Τοσκάνη Φλωρεντία 5μ /4ν από €738
Ιταλία Κυανή Ακτή 7μ/6ν από €1092

AtomikA Ταξιδια ...ΣΤην ευρωΠη και ολο Τον κοΣμο
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αι τα πέντε κράτη της Κεντρικής Ασίας, αποτελούν μία πολιτιστική περιοχή του
πλανήτη με πλούσια ιστορία και εξαιρετικά μνημεία. Αχανείς εκτάσεις μίας τρα-

χιάς και αφιλόξενης φύσης, η οποία όμως αποτέλεσε το ορμητήριο λαών και πληθυ-
σμών που περνώντας από αυτές τις περιοχές πλημμύρισαν στη συνέχεια τη ανατολική
Ευρώπη αλλά και τις περιοχές του σημερινού Πακιστάν και της Βόρειας Ινδίας. Εμείς
θα επισκεφθούμε τα καλοσχεδιασμένα μουσεία των νεόκοπων πρωτευουσών αυτών
των χωρών, καθώς και τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους τους. Θα γευτούμε
την πλούσια παραδοσιακή κουζίνα τους και θα ανακατευτούμε με τους ντόπιους που
ακόμα και σήμερα αγωνίζονται να ξεφύγουν από το νομαδικό παρελθόν τους.

ουζμΠεκιςτΑν - κΑρΑκΑλΠΑκςτΑν - λιμνη ΑρΑλη 11μ.

αναχ. 8/7, 12/8, 22/9, 21/10 από €1190 Πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει το Νουκούς στην αυτόνομη δημοκρατία του
Καρακαλπακστάν. Επιπλέον το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει επίσκεψη στη Λίμνη Αράλη. Το απόκοσμο «σεληνιακό» τοπίο, τα σκουρια-
σμένα κουφάρια των εγκαταλελειμμένων πλοίων που κάποτε έκαναν τα δρομολόγια ανάμεσα στα λιμάνια της λίμνης καθώς και τα παλιά
ψαροχώρια που πλέον έχουν μετατραπεί σε οικισμούς «φάντασμα» αποτελούν μία ταξιδιωτική εμπειρία μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πτήσεις με               
(αναχωρήσεις και από Θεσσαλονίκη)

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 5* με

ημιδιατροφή 
Κορυφαία Ισλαμική Αρχιτεκτονική με Τεμένη, Κα-

ραβάν Σεράι και Σκεπαστές αγορές
Την πανέμορφη πλατεία Ρεγκιστάν στη 
Σαμρκάνδη με τα μεγαλόπρεπα τεμένη

Την παλιά πόλη της Μπουχάρα, πνευματικό 
κέντρο πολιτισμού και χειροτεχνίας

Την περιτειχισμένη πόλη της Χίβα, εμπορικό
σταθμό πάνω στο δρόμο του Μεταξιού

Το μοναδικό τοπίο της Λίμνης Αράλη
Αρχαιολογικούς θησαυρούς του
Ελληνο-Βακτριανού βασιλείου

Ξενάγηση στο εθνολογικό μουσείο της Τασκένδης, 
Ξενάγηση  στο Μουσείο Καλών Τεχνών του

Νουκούς το οποίο έχει χαρακτηριστεί από την
παγκοσμίου κύρους εφημερίδα Guardian «ως

ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου».
Διπλωματούχους τοπικούς ξεναγούς & Εισόδους

σε όλα τα αξιοθέατα 
Εμπειρότατο αρχηγό 

Παραδοσιακό φολκλορικό σόου στη Μπουχάρα.
Το Cosmorama σας κάνει το τραπέζι  στο σπίτι
μιας ντόπιας οικογένειας  στην Σαμαρκάνδη 
Επίσκεψη σε τοπικές αγορές όπου μπορείτε  να

αγοράσετε μεταξωτά και βαμβακερά άριστης ποι-
ότητας καθώς και χρυσά και ασημένια κοσμήματα
ντόπιας τεχνοτροπίας, ξυλόγλυπτα, δερμάτινα,πλε-
χτά, χαλιά και  παραδοσιακά εργόχειρα «σουζάνι».

Πλούσια τοπική κουζίνα που περιλαμβάνει
πολλά είδη κεμπάπ με δημοφιλέστερο το «σασ-
λίκ», σουβλάκι ψημένο στα κάρβουνα με ντο-
μάτα και κρεμμύδι. Επίσης δημοφιλές πιάτο το
«πλοβ» ρύζι πιλάφι με λαχανικά και κομμάτια
από κοτόπουλο, μοσχάρι και αρνί. Αξίζει να

δοκιμάστε και το «ντιμλαλά», κρέας με λαχανικά
και κρεμμύδια μαγειρεμένο στην κατσαρόλα.

Πανόραμα Κεντρικής Ασίας 14μ., 8/7, 12/8, 22/9, 21/10 από €1990
Πολιτιστικό Πανόραμα Κ. Ασίας Αστάνα 18μ. 8/7, 12/8, 22/9, 21/10 από €3990
Ο δρόμος του Μεταξιού Κ. Ασία Κιργιστάν Καζακστάν 20μ. 8/7, 3/8, από €4290
Μοναδική διαδρομή στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας  που  ξεκινάει από την Κίνα,
διατρέχει τους ορεινούς όγκους του Κιργιστάν για να καταλήξει στις  μοναδικές πόλεις
του Μπισκέκ, την εντυπωσιακή Αλμάτυ και την φουτουριστική Αστάνα.

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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KΕντρικη ΑΣιΑ ΟυΖΜπΕκιΣτΑν - τΟυρκΜΕνιΣτΑν
κΑΖΑκΣτΑν - κιργιΣτΑν - τΑτΖικιΣτΑν



Περσία είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία, αφού υπήρξε η κοιτίδα  ενός από
τους λαμπρότερους πολιτισμούς του αρχαίου κόσμου. Φορτωμένη με Ιστορία

και μύθους , είκοσι τρεις αιώνες μετά το πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου η παρά-
δοση του  ένδοξου πολιτισμού της παραμένει ζωντανή  και ξετυλίγεται στα μάτια μας
μέσα από τις πνευματικές και καλλιτεχνικές  δημιουργίες του.  Η Περσία απευθύνεται
αποκλειστικά σε ταξιδευτές  που μπορούν να διακρίνουν πίσω από τα τσαντόρ τους
υπέροχους, φιλόξενους και ευγενείς κατοίκους της, γνήσιους απογόνους των Αχαιμε-
νιδών  και να απολαύσουν την αυθεντικότητα μιας χώρας που ακροβατεί ανάμεσα
στο παρελθόν και το μέλλον.

πΕρΣιΑ

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 5* 

με ημιδιατροφή 
Άφιξη στο Σιράζ το βράδυ και άμεση μεταφορά

στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση
Ξενάγηση στους κορυφαίους αρχαιολογικούς

χώρους, Περσέπολη, Πασαργάδες, 
Τάφος του Κύρου, Νακσί Ρουστάμ
 Εντυπωσιακά μουσεία. Αρχαιολογικό 

μουσείο Τεχεράνης, Μουσείο Χαλιού, Μουσείο
Γυαλιού, Μουσείο Κοσμημάτων 
με τους θησαυρούς του Σάχη.

 Πανέμορφα Ισλαμικά Τεμένη. Λοτφολάχ,
Τζαμί του Ιμάμη στο  Ισφαχάν

 Γραφικές πόλεις με παραδοσιακή αρχιτεκτο-
νική. Πλατεία Μεϊνταν Ισφαχάν, παλιά πόλη

Γιάζντ, Καραβάν Σεράι. 
 Πλούσια παζάρια με τα ωραιότερα 

χειροποίητα χαλιά σε μοναδικές τιμές
 Ξεχωριστή κουλτούρα. Ζωροάστρες, λατρεία

της Φωτιάς, Πύργοι της Σιωπής
 Λογοτεχνική παράδοση. Ποιητές Σααδί,

Χάφεζ, Φερντοσί
To ξενοδοχείο Παλάτι ABASSI στο Ισφαχάν

Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς 
& είσοδοι στα αξιοθέατα

Έμπειρος  αρχηγός- συνοδός 
σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας 
To Cosmorama κερνάει το τσάι σας 

στο παραδοσιακό καφενείο Naderi στην οδό
Φερντόσι, στην Τεχεράνη

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
Πολιτιστική  Περσία Ιερή πόλη Μασάντ 9μ.,  22/7, 12/8, 24/10, από €990
Πολιτιστικό Πανόραμα Περσίας, 16μ., 9/9, 21/10, από €1950
Σας παρουσιάζουμε το πιο συναρπαστικό πρόγραμμα που έγινε ποτέ. Από τις «μα-
σκοφόρες» γυναίκες του Περσικού Κόλπου στα στενά του Ορμούζ, μέχρι τους υδρο-
βιότοπους της Κασπίας. Από την αρχαία Περσέπολη στις χριστιανικές εκκλησίες του
Αρμενικού οροπεδίου και από τα τεμένη του Ισφαχάν, στα σουρεαλιστικά τοπία των
τρωγλοδυτών της Ταυρίδας. Ένα ταξίδι που δεν σας γνωρίζει μόνο τον αρχαιολογικό
πλούτο της χώρας αλλά όλες της πτυχές της αρχαίας και σύγχρονης Περσίας.

Πολιτιςτικη ΠερςιΑ (τΑμΠριζ) 8/11μ.

αναχ. 15/7, 5/8, 9/9, 21/10, 11/11, από €795 Ένα καλοσχεδιασμένο οδοιπορικό που ξεκινάει από το Σιράζ την πόλη
των ποιητών και καταλήγει στο οροπέδιο της Ταμπρίζ με τις Αρμένικες εκκλησίες και τα τρωγλοδυτικά χωριά.
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Πτήσεις με               (αναχωρήσεις και από Θεσσαλονίκη) και



Ινδική Υποήπειρος είναι μία από τις ωραιότερες περιοχές του πλανήτη. Απλώνε-
ται   σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, είναι πυκνοκατοικημένη κι φιλοξενεί ένα τε-

ράστιο καλειδοσκόπιο λαών με ξεχωριστές γλώσσες, ήθη κι έθιμα και θρησκείες.
Εκτός από την ίδια την Ινδία, η Σρι Λάνκα και το Μπαγκλαντές συνθέτουν μία γεω-
γραφική περιοχή που συγκεντρώνει τεράστιο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαίο
εξάλλου που αποτελεί πόλο έλξης για το παγκόσμιο ταξιδιωτικό κοινό προσφέροντας
κορυφαία αξιοθέατα και εξαιρετικά ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή. Στο Cosmorama
χτενίζουμε από άκρη σε άκρη την περιοχή με την πιο πλήρη σειρά προγραμμάτων που
υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε Παγκόσμιο επίπεδο.

ινδικh ΧΕρΣoνηΣΟΣ
Σρι λAνκΑ - ινδιΑ - ΜπΑγκλΑντeΣ

βορειΑ ινδιΑ - ιερος γΑγγης 13μ. αναχ. 18/6, 17/7, 10/8, 13/8, 14/9, 26/10, 16/11 από €1250
Ίσως το πιο πλούσιο και πιο εντυπωσιακό ταξίδι της Ινδίας με κορυφαία αξιοθέατα, πολυτελή ξενοδοχεία, φολκλορικές βραδιές και μο-
ναδικές αγορές.

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5* 

με ημιδιατροφή 
Βόλτα με ρίκσο στην παλιά πόλη του Δελχί 

και στο Βαρανάσι
Βαρκάδα στον ιερό Γάγγη στο Βαρανάσι 
για την παρακολούθηση των τελετών και 
επίσκεψη στους  ναούς Μπαράτ Μάτα 

και Τούλσι Μανάς
Ενδελεχή ξενάγηση στους ναούς 

του Καζουράχο
Ξενάγηση στο παλάτι της Όρτσα

Στην Αγκρα βλέπουμε το μαυσωλείο 
του Ιτιμάντ Ουντ Ντάουλα που αποτέλεσε 

πρότυπο για το Ταζ Μαχάλ
Πλήρη ξενάγηση στη Τζαϊπούρ 
και στο μοναδικό Αμπερ Φορτ

Στο Δελχί θα δούμε το μαυσωλείο 
του Χουμαγιούν και το Κουτάμπ Μινάρ

Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς 
& είσοδοι στα αξιοθέατα

Έμπειρος  αρχηγός- συνοδός 
σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας

Χρυσό τρίγωνο Ινδίας 8μ., 22/6, 21/7, 14/8, 18/8, 18/9, 26/10, 16/11 από €590
Ιερός Γάγγης Χαριντβάρ, Νταραμσάλα Αμριτσάρ, 11μ., 17/7, 10/8, 13/8, 14/9,
26/10, 16/11 από €1095
Ρατζαστάν, Βόρεια και Δυτική Ινδία, 16μ., 18/6, 17/7, 10/8, 13/8, 14/9, από €1690
Ειδική αναχώρηση για τις γιορτές του Πουσκάρ 17μ. 1/11, από €1890 Μην το χάσετε!
Πανόραμα Νότιας Ινδίας Κεράλα 15μ., 1/8, 13/8, 26/10, 16/11 από €1590
Πανόραμα Κεντρικής Ινδίας Γκόα 21μ., 3/8, 14/10, από €3290
Χιμάτσαλ Πραντές Νταραμσάλα Αμριτσάρ 18μ. 17/7, 10/8, 14/9 από €2490
Αρουνάτσαλ Πραντές Ασάμ Ναγκαλάνδη, 21μ., 2/8,  10/11 από €3690
Ανατολική Ινδία Φυλές Ορίσσα Μπρανγκλαντές 10/8, 26/10, από €3890
Πανόραμα Μπανγκλαντές 12μ., 26/10, 16/11 από €1790
Πολιτιστικό Πανόραμα Σρι Λάνκα Τρινκομαλί (Μαλδίβες) 15/6, 17/7, 2/8,
13/8, 11/9, 24/10, 14/11 από €1190
Πολιτιστικός Γύρος Σρι Λάνκα 7μ., από 799 €

Καθημερινές
αναχωρήσεις 
με ελάχιστη
συμμετοχή 2

ατόμων!!! 
Με ιδιωτικό 
αγγλόφωνο

οδηγό/ξεναγό. 
Τέλεια ιδέα για Γα-
μήλιο ταξίδι ή …ξέ-
γνοιαστες διακοπές

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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Πτήσεις με               
(αναχωρήσεις και από Θεσσαλονίκη)



ο ταξίδι στο Θιβέτ, ακόμα και για τους μη βουδιστές, αποτελεί ένα προσκύνημα.   
Και δεν εννοούμε φυσικά με την στενή θρησκευτική έννοια του όρου, αλλά με τον

φόρο τιμής που αποτίνει κανείς στους ασκητές των ανεμοδαρμένων κι αφιλόξενων
κορυφών των Ιμαλαΐων. Στις ίδιες πλαγιές σκαρφαλωμένα, τέσσερα βασίλεια κρύβουν
ένα τεράστιο πλούτο βουδιστικής παράδοσης. Το επιβλητικό τοπίο σε συνδυασμό με
τις ασκητικές μορφές των μοναχών, κάνουν τα μοναστήρια της περιοχής να μοιάζουν
με ησυχαστήρια μιας άλλης εποχής, ξεκομμένα από οτιδήποτε υλικό και κοσμικό. Η
τραχιά μορφή των ορεινών όγκων μαλακώνει με τη ζεστασιά και τη φιλικότητα που
αποπνέουν οι άνθρωποι αυτών των περιοχών.

ΘιβΕτ - βΑΣιλΕιΑ των ιΜΑλΑϊων
ΜπΟυτΑν - λΑντΑκ - ΣικκιΜ

Πτήσεις με

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* 

με ημιδιατροφή 
Επίσκεψη στο χωρίο Σι Τσι και στο σπουδαίο

μουσείο του φράγματος των Τριών Φαραγγιών
του ποταμού Γιανγκτσέ.

Στο Τσινγκλόνγκ θα πάμε στους ομώνυμους
θεαματικοί καταρράκτες

Την πόλη φάντασμα Φενγκντού
Τα σπήλαια του Νταζού, μνημείο της 

UNESCO και τον εντυπωσιακό πανύψηλο
βούδα του Λεσάν

Παρακολούθηση παράστασης τοπικών χορών
του Σιτσουάν στο Θέατρο της παλιάς πόλης στο

Τσενγκτού.   
Τα μοναδικά βουδιστικά μοναστήρια 

του Θιβέτ και την ιερή Ποτάλα στη Λάσα
Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς 

& είσοδοι στα αξιοθέατα
Έμπειρος  αρχηγός- συνοδός σε όλη τη

διάρκεια του ταξιδιού σας

s
s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
Πανόραμα Θιβέτ 16μ., 25/7, 8/8, 5/9 από €2590
Δυτικό Θιβέτ όρος Καΐλας, 18μ., 1/8 από €5190
Βασίλεια των Ιμαλαΐων, 20μ.,  8/8, 17/10 από €3890
Μπουτάν Σικκίμ Καλκούτα 11μ., 11/7,  8/8, 15/9 από €1695
Μπουτάν Λαντάκ Κασμίρ Μπανγκλαντές 20μ., 18/7, 19/9 από €3990
Συνδυάστε τα βασίλεια των Ιμαλάϊων με το μαγευτικό Μπανγκλαντές

Μεγάλη Αποστολή!!!
Από το Έβερεστ στο όρος Καΐλας και στο  Αρχαίο Βασίλειο του Γκούγκε 
Πτήσεις με ελικόπτερα πάνω από τις πλαγιές των Ιμαλάϊων

τςονγκτςινγκ - ςιτςουΑν - θιβετ 20μ. αναχ. 16/6, 4/8, 15/9 από €3990
Ένα ταξίδι στη καρδιά των ανεμοδαρμένων οροπεδίων που εκτείνονται πίσω από τα Ιμαλάϊα 
και αποκαλύπτουν έναν κόσμο που δεν είχατε φανταστεί ότι υπάρχει.
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Πτήσεις με

ν ψάχνετε την πιο αυθεντική χώρα στην Ασία, τότε σίγουρα αποζητάτε την Βιρμανία.   
Μια χώρα έκπληξη, καταπράσινη και πανέμορφη που γοητεύει με την αυθεντικότητά

της και τον μνημειακό πλούτο της. Ένα ταξίδι στη Βιρμανία προσφέρει κορυφαίους αρ-
χαιολογικούς χώρους, εξαίρετη βουδιστική αρχιτεκτονική, «ζωντανά» μοναστήρια, γρα-
φικές αγορές, σπάνια φύση με ποτάμια, λίμνες και ορεινά χωριά όπου ακόμα οι άνθρωποι
τους ζουν την καθημερινότητά τους με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Όσοι δεν έχετε
πάει ακόμα, αποφασίστε το. Η Βιρμανία δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο!

Ταϊλάνδη είναι η χώρα που αγαπήθηκε παράφορα από το ταξιδιωτικό κοινό όχι
μόνο της Ελλάδος 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 τρόποι ζωής που σίγουρα εντυπωσιάζουν.

βιρΜΑνιΑ - τΑϊλΑνδη

ΠΑνορΑμΑ βιρμΑνιΑς - Χρυςος βρΑΧος 14μ.

αναχ. 11 & 25/6, 16/7, 6, 13 & 27/8, 17/9, 22/10 από €1950
Το πιο πλούσιο και καλοσχεδιαμένο ταξίδι στη Βιρμανία που ξεχωρίζει.

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama

Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5* 
με ημιδιατροφή 

Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς 
& είσοδοι στα αξιοθέατα

Έμπειρος  αρχηγός- συνοδός σε όλη τη
διάρκεια του ταξιδιού σας

Τι θα απολαύσετε στη Βιρμανία

Εσωτερικές πτήσεις για να είναι το ταξίδι 
πιο ξεκούραστο αποφεύγοντας έτσι 

πολλά χιλιόμετρα.
Επίσκεψη στην μαγευτική κηπούπολη 

του Πιν Ο Λουίν, βόλτα στην πόλη 
με παραδοσιακές  άμαξες και διαμονή.

Μοναδική διαδρομή με το τραίνο στην γέ-
φυρα Gokhteik Viaduct

Εντυπωσιακή διαδρομή με πλοιάριο μέσα στην
Λίμνη Ίνλε μέχρι το χωριό Ιν Ντείν 

της μειονότητας των Πάο.
Επίσκεψη και διαμονή

στον Ιερό Χρυσό Βράχο

Τι θα απολαύσετε στην Ταϊλάνδη

Δείπνο σε εστιατόριο Καντόκε, με σπεσιαλιτέ
της Β.Ταϊλάνδης και παραδοσιακούς χορούς.

Επίσκεψη στη φάρμα καλλιέργειας ορχιδέων
και πεταλούδων.

Εκδρομή στο Σαν Καπάνγκ, όπου θα επισκεφθούμε
ένα χωριό κατασκευής ειδών λαϊκής τέχνης.

Στο Τσιανγκ Μάι θα επισκεφθούμε 
το Εθνικό Πάρκο Ντόι Ιντανόν 

και τους γραφικούς καταρράκτες του.
Στο Τσιανγκ Ράι επίσκεψη χωριά των Άκα, 

των Γιάο και Λίσου,
Βόλτα με πλοιάριο στον ποταμό Μεκόνγκ &

Επίσκεψη στην Αγιούταγια, την παλιά
πρωτεύουσα των 33 βασιλείων της χώρας

Πανόραμα Βιρμανίας, Βόρεια Ταϊλάνδη, 20μ., 6/8, 22/10 από €3190
Πανόραμα Ταϊλάνδης, Ορεσίβιες Φυλές, 12μ., 11 & 25/6, 16/7, 6, 13 & 27/8, 17/9,
22/10 από €1250

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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χερσόνησος της Ινδοκίνας είναι μία γοητευτική περιοχή πλούσια σε αρχαιολογικά
ευρήματα, και πανέμορφη φύση. Οργιώδης βλάστηση, τροπική ζούγκλα κι ατέ-

λειωτοι ορυζώνες που αυλακώνονται από υδάτινους δρόμους οι όχθες των οποίων
σφύζουν από ζωντάνια. Η πολυμορφία του τοπίου, των λαών αλλά και των μνημείων
θα σας καταπλήξει. Οι χώρες της Ινδοκίνας συναρπάζουν ακόμα και τους πιο απαι-
τητικούς ταξιδιώτες. Η γλυκιά γοητεία του Λάος, ο πολιτισμός των Τσαμ στο κεντρικό
Βιετνάμ,  οι μικρές ιστορικές πόλεις της Ινδοκίνας, τα ξεχασμένα ψαροχώρια, το
Δέλτα του Μεκόνγκ είναι μερικά από τα σημεία που θα σας συγκλονίσουν. Στα
προγράμματα που φτιάξαμε για σας θα τα βρείτε όλα.

ινδΟκινΑ (κΑΜπΟτΖη - λΑΟΣ - βιΕτνΑΜ)

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama

Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 5* 
με ημιδιατροφή 

Το υπερθέαμα του Ανγκόρ Βάτ του μεγαλύτερου
ναϊκού συγκροτήματος στον κόσμο.

Βαρκάδα με πλοιάριο ανάμεσα στα «Μετέωρα
της Θάλασσας» στον κόλπο του Χα Λονγκ
Πεντανόστιμη κουζίνα στο πανέμορφο Χόι Αν.

Απίστευτη ποικιλία αναμνηστικών στη νυχτε-
ρινή αγορά του Λουάνγκ Πραπάνγκ.     

Θεαματική βόλτα με παραδοσιακό σικλό στα δαι-
δαλώδη στενά της παλιάς πόλης του Ανόι.

Παρακολούθηση στο ειδικό θέατρο, του μονα-
δικού θεάματος των μαριονεττών στο  νερό.

Κρουαζιέρα στο παγκοσμίως διάσημο Χα Λόνγκ, η
οποία  συνοδεύεται από ένα γευστικότατο γεύμα
με θαλασσινά και άλλα βιετναμέζικα εδέσματα

Επίσκεψη στο σπουδαίο μουσείο της πόλης Ντα-
νάνγκ, με τα ευρήματα του πολιτισμού των Τσαμ

Απογευματινή περιήγηση της πόλης Χουέ, 
με την περίφημη Απαγορευμένη Πόλη

Μίνι βαρκάδα στον ποταμό των Αρωμάτων και
την επίσκεψη της παγόδας Τιεν Μουν που

αποτελεί το σύμβολο της πόλης Χουέ.
Επίσκεψη στα  σπήλαια Κου Τσί, γνωστά από το πό-
λεμο του Βιετνάμ και τρανή απόδειξη του θάρρους

και της αυτοθυσίας που επέδειξαν οι Βιετκόνγκ
κατά τη διάρκεια του πολέμου με τους Αμερικανούς
Επιβίβαση στο ιδιωτικό μας πλοιάριο που θα
μας μεταφέρει στην ομώνυμη πλωτή αγορά
του  Κάι Μπε, (περιοχή Μεκόνγκ), όπου θα

έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε τη μοναδικό-
τητα του χώρου, όπου οι αγοραπωλησίες και

ανταλλαγές γίνονται από πλοιάριο σε πλοιάριο
Παραδοσιακό  δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με

χορούς των Χμέρ. 
Επίσκεψη  στα σπήλαια Πακ Ου, με τα χιλιά-
δες βουδιστικά αγάλματα, τάματα των πιστών

ανά τους αιώνες.
Το Cosmorama πιστό στην εμμονή του για πλήρη και
καλοδομημένα προγράμματα δεν θα μπορούσε απλά
για λόγους κόστους να παραλείψει τη πρωτεύουσα

του Λάος την πάντα ενδιαφέρουσα Βιεντσιάν.
Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς &

είσοδοι στα αξιοθέατα
Έμπειρος  αρχηγός- συνοδός σε όλη τη διάρκεια

του ταξιδιού σας

s
Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …

Πολιτιστικό Πανόραμα Ινδοκίνας Φυλές της Σάπα 22μ., 2/8, 25/10 από €3890
Μαχεντραπαρβάτα, Πονσαβάν, Μάι Σον, 21μ., 9/11 από €3990

ΠΑνορΑμΑ βιετνΑμ κΑμΠοτζη λΑος
12/14/16μ. αναχ. 19/7, 2/8, 25/10 από €1290
Πανέμορφο ταξίδι με πλήρες Βιετνάμ και Δέλτα Μεκόνγκ, πλήρης Καμπότζη και μόνο
στο Cosmorama η γραφική πρωτεύουσα του Λάος Βιενσιάν. Ένα καλοσχεδιασμένο 
πρόγραμμα που δεν παραλείπει τίποτα!

31

Πτήσεις με



ύο από τα κορυφαία Νησιωτικά συμπλέγματα του πλανήτη μας, αυτό της Ινδο-
νησίας και των Φιλιππινών αποτελούν όχι μόνο επίγειους παραδείσους για τους

επισκέπτες τους αλλά προσφέρουν παράλληλα πλούσια πολιτιστική κουλτούρα, κο-
ρυφαία αρχιτεκτονικά μνημεία και μοναδικά δείγματα αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής.
Το Cosmorama έχοντας στην κυριολεξία οργώσει την περιοχή με πολλά επιτυχημένα
ταξίδια έχει να σας προτείνει μοναδικές διαδρομές και στις δύο χώρες που συνδυά-

ζουν, καταγάλανα νερά, καταπράσινη φύση, ηφαίστεια και παραδοσιακά
χωρία και ήθη κι έθιμα που θα σας εντυπωσιάσουν.

ΠΑνορΑμΑ ινδονηςιΑς (ςουμΑτρΑ

ιΑβΑ κελεβη μΠΑλι) μΑλΑιςιΑ 16/21μ.
(επέκταση Ίριαν Τζάγια Δυτική Παπούα) αναχ. 15/6, 20/7,  3/8, 14/9,

19/10 από €2890 Φανταστικό πρόγραμμα που λόγω του έξυπνου σχεδιασμού του
σας επιτρέπει να γνωρίσετε και την πρωτεύουσα της Μαλαισίας Κουάλα Λουμπούρ.

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 5* 

με ημιδιατροφή 
Κορυφαία αρχιτεκτονικά μνημεία όπως το

Πραμπανάν και το Μπορομπουντούρ στην Ιάβα.
Κρουαζιέρα στην ηφαιστιογενή λίμνη Τόμπα

στη ενδοχώρα της Σουμάτρα
Μία μοναδική γνωριμία με αρχέγονους πολιτι-

σμούς των φυλών της Κελέβης και της Σουμάτρας.
Εξερεύνηση των χωριών στη χώρα των Τορά-
για με τα μοναδικά στον κόσμο νεκρικά έθιμα 
Τον μεγαλύτερο στόλο ξύλινων ιστιοφόρων πλοίων

στον κόσμο στο λιμάνι της παλιάς Μπατάβια
Στιγμές χαλάρωσης στο κοσμοπολίτικο Μπαλί

με κορυφαία χειροτεχνία και είδη τέχνης.
Εξαιρετική κουζίνα με  φρέσκα θαλασσινά και

καβούρια στο βραδινό μπουφέ.
Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς &

είσοδοι στα αξιοθέατα
Έμπειρος  αρχηγός- συνοδός σε όλη τη διάρ-

κεια του ταξιδιού σας
Δυνατότητα παράτασης 

στη Δυτική Παπούα

Ινδουιστικά Βασίλεια της Ιάβας & Μπαλί 12μ., 13/6, 14/7, 10/8, 24/8, 12/9,
24/10 από €1890
Πολιτιστικό Πανόραμα Ινδονησίας, Σουμάτρα Ιάβα Βόρνεο Κελέβη Μπαλί
23μ., 14/7, 17/8, 10/9, 24/10 από €4390
Πολιτιστικό Πανόραμα Φιλιππίνων Μπορακάυ, 15μ., 18/7, 8/8, 14/9 από €2490
Ταξιδέψτε στις πόλεις κοσμήματα της Βόρειας Λουζόν,  στους παγκοσμίως διάσημους
κλιμακωτούς ορυζώνες του Ιφουγκάο, στις μοναδικές τροπικές παραλίες με τη ζα-
χαρένια άμμο και τα γαλαζοπράσινα νερά, στο μαγευτικό Μπορακάυ, με την εκ-
πληκτική φύση στους περίφημους Λόφους της Σοκολάτας στο Μποχόλ και
εξερευνήστε τα πολύβουα και όλο ενέργεια αστικά κέντρα της πρωτεύουσας Μα-
νίλα. Το Cosmorama έφτιαξε για σας ένα κορυφαίο πρόγραμμα!

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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ινδΟνηΣιΑκΟ ΑρΧιπΕλΑγΟΣ - ΦιλιππινΕΣ

Πτήσεις με



ρεις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας με ξεχωριστό ύφος αλλά και έντονο χα-
ρακτήρα που μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό μεταξύ τους έχουν αναδειχθεί σε

κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Η Μαλαισία είναι μία μίξη μοντέρνου και
παραδοσιακού και παραμένει κορυφαίος προορισμός για εξωτικές διακοπές και χα-
λάρωση. Το Μπρουνέι μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι ενώ η Σιγκαπούρη έχει έναν
αέρα αρχοντιάς, κοσμοπολίτικο περιβάλλον και άρτια τουριστική υποδομή.

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5* 

με ημιδιατροφή
Αποικιοκρατική αρχιτεκτονική πόλεων όπως 
η Τζορτζτάουν και η Μάλακα στη Μαλαισία

Επίσκεψη τους εντυπωσιακούς PETRONAS
TOWERS και ανάβαση στο Sky bridge

στη Κουάλα Λουμπούρ
Το Cosmorama σας κερνάει ένα δείπνο σε το-

πικό εστιατόριο με  Μαλαισιανή κουζίνα & 
τοπικούς χορούς στην Κουάλα Λουμπούρ.

Στη Μαλαισία επισκεπτόμαστε τη Μπουτζα-
ράγια, τη Mάλακα και τα σπήλαια Μπατού
Πλήρης ξενάγηση της Σιγκαπούρης που απο-

τελεί πρότυπο τάξης, καθαριότητας,  ανάπτυξης
και  υψηλού βιοτικού επιπέδου.

Το Μαλαισιανό Βόρνεο με τα παραδοσικά
Λονγκ Χάουζ των ιθαγενών

Το Μπρουνέι είναι ένα μικρό καλοφυλαγμένο
μυστικό με παλάτια και χλιδή που θυμίζουν

εποχές μαχαραγιάδων. 
Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς 

& είσοδοι στα αξιοθέατα
Έμπειρος αρχηγός- συνοδός σε όλη 

τη διάρκεια του ταξιδιού σας

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …

Μαλαισία  Σιγκαπούρη, 10μ., 19/7, 9/8, 19/9 από €1490
Κουάλα Λουμπούρ Ταμάν Νεγκάρα (δάσος της Βροχής) 10μ., καθημερινές ανα-
χωρήσεις από €1230 Tο αρχαιότερο Τροπικό Δάσος βροχής του πλανήτη. 
Εξερευνώντας το Σαμπάχ στο Βόρειο Βόρνεο 8μ., Καθημερινά από €1659
Ένας παράδεισος για θαλάσσιες δραστηριότητες, διαθέτει  πανέμορφους κοραλλιο-
γενείς υφάλους, απέραντες αμμουδιές, καταπράσινους λόφους, πανύψηλα βουνά,
λίμνες, συμπλέγματα ποταμών κατάλληλων για rafting και Diving. Στο Σαμπάχ θα
δείτε τους φημισμένους ουρακοτάγκους, τους μοναδικούς πιθήκους proboscis και
τους πυγμαίους ελέφαντες.

ΠΑνορΑμΑ μΑλΑιςιΑς βορνεο

ςουλτΑνΑτο του μΠρουνει 12μ.

αναχ. 20/6, 18/7, 11/8, 12/9, 24/10 από €2290
H σύγχρονη μεγαλούπολη Κουάλα Λουμπούρ με τους εντυπωσιακούς
PETRONAS TOWERS, η αποικιοκρατική γοητεία της Mάλακα, η άγρια φύση και οι ποτάμιες πολιτείες του Σαραβάκ στο Βόρνεο και
το Μπρουνέι, το γοητευτικό Σουλτανάτο με τα πλωτά σπίτια και τα περίτεχνα τζαμιά είναι μερικά από 
τα κορυφαία αξιοθέατα που θα απολαύσετε σε ένα ποιοτικό ταξίδι χωρίς ελεύθερες μέρες με επιπλέον 
προαιαρετικά που κοστίζουν!
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MΑλΑιΣιΑ - ΜπρΟυνΕϊ - ΣιγκΑπΟυρη

Πτήσεις με



να ταξίδι στην Κίνα είναι σίγουρα πρόκληση καθώς πρόκειται για μία χώρα άκρως
γοητευτική με μεγάλη ιστορία και μοναδικά μνημεία. Στην Κίνα, το σύγχρονο παν-

τρεύεται με το παλιό και δημιουργεί μια αίσθηση μαγική και μία διάθεση εξερευνητική γι’
αυτή την αχανή χώρα. Όποια περιοχή κι αν διαλέξετε να επισκεφθείτε θα έχετε την ευ-
καιρία να  ζήσετε από κοντά την Κινέζικη καθημερινότητα, να γνωρίσετε τους ανθρώπους
της και να δοκιμάσετε τις ξεχωριστές γεύσεις της κουζίνας της. Συνοδοιπόρος στην ιστο-
ρική διαδρομή της υπήρξε ανέκαθεν η Ιαπωνία, μια νησιωτική χώρα, πανέμορφη, οργα-
νωμένη και γοητευτική που προσφέρει απλόχερα ταξιδιωτικές χαρές όχι μόνο στους
λάτρεις της σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και στους ταξιδιώτες που αναζητούν το αυ-
θεντικό και παραδοσιακό στοιχείο. Θα σας μυήσουμε στο μύθο των «γκεϊσών», θα σας
προσφέρουμε μετακινήσεις με το τραίνο-σφαίρα «Σικανσέν» με 300 χλμ. και τη δυνατό-
τητα να γευθείτε την αυθεντική Ιαπωνική κουζίνα με Σουκιγίακι και Τεμπούρα.

ΑυτοκρΑτορικη κινΑ - υδΑτινες Πολιτειες (ξιΑν, γκουιλιν, κΑντονΑ,
Χονγκ κονγκ, μΑκΑο) 10/15μ. αναχ. 17/6, 16/7, 6/8, 9/8, 10/9, 26/10 από €895 Το πιο καλοσχεδιασμένο

και ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην Κίνα με το Τζουνγτζουάν το διαμάντι των υδάτινων πολιτειών και το πορτογαλικό Μακάο.

Πτήσεις με               (αναχωρήσεις και από Θεσσαλονίκη) και

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* και 5* με ημιδια-

τροφή καθημερινά
Σύγχρονες μεγαλουπόλεις με μοντέρνα κτίρια
και φαρδιές λεωφόρους: το αυτοκρατορικό 

Πεκίνο, η φουτουριστική Σαγκάη, το εκρηκτικό
Χονγκ Κονγκ

Το Σινικό Τείχος, κορυφαίο επίτευγμα
στην ανθρώπινη ιστορία

Ο περίφημος Πήλινος στρατός στο Σιάν, 
κατασκευασμένος 2.300 χρόνια πριν.

Πανέμορφοι κήποι, κρουαζιέρα στο ποταμό
Λι, το μαυσωλείο του Μάο

Ξεχωριστή κουλτούρα: Βουδιστικοί Ναοί 
και αυτοκρατορικά ανάκτορα

Παραδοσιακή κινέζικη κουζίνα με 
αυθεντικές τοπικές γεύσεις. Θα σας προ-
σφέρουμε δείπνο με «πάπια του Πεκίνου»

που συνοδεύεται με παραδοσιακό τσάι
Θα σας πάμε σε υπαίθριες αγορές που διαθέ-
τουν τα πάντα: πίπες οπίου, θιβετιανά κιλίμια,
αφίσες του Μάο, μαργαριτάρια και μεταξωτά 
Βαρκάδες στα κανάλια των Υδάτινων πολι-

τειών με τις πανέμορφες γεφυρούλες 
και τα παραδοσικά σπίτια.

Mόνο στο Cosmorama έχετε τη δυνατότητα 
να επισκεφθείτε το πορτογαλικό Μακάο, 

ένα φανταστικό λιμάνι γεμάτο ζωή 
και αποικιοκρατική αρχιτεκτονική

Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς 
& είσοδοι στα αξιοθέατα

Έμπειρος  αρχηγός- συνοδός σε όλη 
τη διάρκεια του ταξιδιού σας

Πεκίνο Σιάν Σανγκάη Σουτσόου 9μ. 25/7, 7 & 21/8, 11/9, 20/10, 14/11 από €1190
Πανόραμα Κίνας, Χονγκ Κονγκ, Κρουαζιέρα Γιανγκτσέ, 12/15 ημέρες 25/7, 7 &
21/8, 11/9, 20/10, 14/11 από €1890 Πρωτοποριακό πρόγραμμα με έμφαση στον
μεγαλοπρεπή ποταμό Γιανγκτσέ! Μία μοναδική τριήμερη κρουαζιέρα από το Τσονγ-
κτσίνγκ στο Γιατσάνγκ και τα Τρία Φαράγγια.  
Πανόραμα Νότιας Κίνας, 18μ., 7/8, 20/10 από €2790
Μογγολία, Mαντζουρία, B. & N. Kορέα, 22μ., 7/7, 3/8, 15/9 από €4390
Ειδική αναχώρηση για τις γιορτές της άνοιξης Νααντάμ στη Μογγολία. Ταξίδι στις
αχανείς εκτάσεις της νομαδικής Μογγολίας, και στις αυτοκρατορικές πόλεις της  Μαν-
τζουρίας. Η αποκάλυψη του ταξιδιού είναι σίγουρα η Βόρεια Κορέα, μια χώρα σχε-
δόν αποκλεισμένη κι όμως τόσο γοητευτική που ξεπερνά κάθε ταξιδιωτική
προσδοκία. Το ταξίδι ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στην Νότια Κορέα.
Αυτοκρατορική Ιαπωνία Χιροσίμα 11μ., 16/7, 6/8, 15/9, 26/10 από €2470
Πολιτιστικό πανόραμα Ιαπωνίας 17μ., 6/8, 10/9 από €4390

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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έτοια ταξίδια θα βρείτε μόνο στο Cosmorama. Γιατί εμείς έχουμε ήδη εξερευνήσει
όλες τις περιοχές που σας προτείνουμε. Πρόκειται για ταξίδια ζωής που σίγουρα

όποιος πάει πρέπει να δει το καλύτερο! Αν η απόσταση και το κόστος δεν σας τρομάζουν,
μην το σκέφτεστε. Πρόκειται σίγουρα για εμπειρίες που θα σας σημαδέψουν για πάντα.

ΕιρηνικΟΣ ωκΕΑνΟΣ - ΑυΣτρΑλιΑ

Πτήσεις με

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε πολυτελή καταλύματα 

και Overwater bungalows
Στη Ραροτόνγκα θα διασχίσουμε τον αρχαίο

δρόμο των Τόι
Στα νησιά Μαρκίζες να δούμε 

την ηφαιστειακή κοιλάδα Ταοπουεάχου, 
το Γκράν Κάνυον του Ειρηνικού

Θα μυηθούμε στα έθιμα των απομακρυσμένων
αυτών πολιτισμών επισκεπτόμενοι τους αρχαι-

ολογικούς χώρους Τοχούα Χικοκούα 
και Καμουιχέι στη Νούκου Χίβα

Θα χαρούμε τη φύση της Παπέετε έτσι όπως
την ύμνησε ο Γκωγκέν με τον χρωστήρα του
Θα κολυμπήσουμε στη καταπράσινη λαγκούνα

της Μοορέα
Θα ατενίσουμε τα νησιά Ραιατέα και Ταχάα

ένα ηλιοβασίλεμα από το Χουα Χιν
Θα απολαύσουμε τον μαγευτικό βυθό 

μέσα από το overwater Bungalow που θα μας
φιλοξενήσει στη Μπόρα Μπόρα

Θα εξερευνήσουμε τον μυστηριακό κόσμο
των αγαλμάτων Μοάι στο Νησί του Πάσχα,

στο μεγαλύτερο αρχαιολογικό πάρκο 
του Ειρηνικού

Πλούσιες ξεναγήσεις & εξωτικές βραδιές 
με πολυνησιακούς χορούς

s
Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, 16μ, 16/7, 15/10 από €5290
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Τασμανία, 22μ., 6/8  από €8690
Βόρειος Ειρηνικός, Μικρονησία, Χαβάη, 24μ., 3/8 από €10900
Μελανησία Παπούα Φίτζι Νησιά Σολωμόντα, 20μ., 5/8 από €9990

ν. ειρηνικος - γΑλλικη ΠολυνηςιΑ

νηςιΑ κουκ - νηςιΑ μΑρκιζες

νηςι του ΠΑςΧΑ 23μ. αναχ. 2/8 από €11190
Γαλαζοπράσινα νερά, ζαχαρένιες παραλίες, τροπική βλάστηση και ατελείωτος
μπλέ ουρανός. Oι εικόνες μιλούν αποκαλυπτικά για την ομορφιά αυτού του ταξι-
διού. Στον ειρηνικό η μαγεία είναι συνώνυμο της φύσης. Ένα ταξίδι που τα ίδια τα
εξωτικά ονόματα των νησιών που επισκεπτόμαστε δεν αφήνουν περιθώρια για
αμφιβολίες. Ένα πρωινό θαυμάζοντας τα γιγαντιαία αγάλματα Μοάι στο Νησί του
Πάσχα, ένα μεσημέρι διατρέχοντας το καταπράσινο τοπίο των Μαρκίζας ή απο-
λαμβάνοντας την υπέροχη φύση των Νησιών Κούκ, ένα απόγευμα κολυμπώντας
στη λαγκούνα της Μοορέα, ένα δειλινό θαυμάζοντας τα χρώματα της δύσης από
το Overwater Bungalow στη Μπόρα Μπόρα είναι εμπειρίες που συνηγορούν ότι:

Αυτό το ταξίδι το απολαμβάνει κανείς με όλες του τις αισθήσεις!
Αρχηγός: Μαρία Καββαδία
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Aφρικη - ινδικοΣ ωκεανοΣ
ΠΑνορΑμΑ νηςιων ινδικου - μΑδΑγΑςκΑρη

ςεϋΧελλες - μΑυρικιος - ρεϋνιον, 22μ.
Αναχ. 5/8, 14/10 από €5990
Ένα από τα ωραιότερα ταξίδια που συνδυάζει τη μοναδική φύση των Σεϋχελλών, τα
ηφαιστειακά τοπία της Ρεϋνιόν με το Γαλλικό στυλ και την εξωτική της κουζίνα, τις μο-
ναδικές παραλίες και τις ατέλειωτες φυτείες ζαχαροκάλαμου στον Μαυρίκιο και φυσικά
την πολιτιστική κουλτούρα της Μαδαγασκάρης. Ταξίδι ύμνος στη φύση και παράλληλα
μοναδική εμπειρία με τοπία, ζώα και ανθρώπινο στοιχείο που ξεσηκώνουν. Μην το
χάσετε, το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή για να το πραγματοποιήσετε.

ΠΑνορΑμΑ μΑδΑγΑςκΑρης 11μ.
Αναχ.15/7, 5/8, 16/9, 10/11 από €2790
Μαδαγασκάρη, η χώρα των πυγμαίων σύμφωνα με τους μαλαγασιανούς μύθους. Ένα
κομμάτι γης στη μέση του Ινδικού ωκεανού που μέχρι την Παλαιοζωική εποχή αποτε-
λούσε μέρος της αρχαίας ηπείρου Γκοντουάνα. Η πλούσια και εξαιρετικά σπάνια χλω-
ρίδα 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 μαλγασιανό και νέγρικο, συνεχίζουν να χτίζουν τις ξύλινες κατοικίες τους πάνω
σε υψώματα σύμφωνα με το παραδοσιακό στυλ. Μοναδικό ταξίδι που χτενίζει το νησί
και μας επιφυλάσσει ατέλειωτες συγκινήσεις

ΠΑνορΑμΑ - ουγκΑντΑ - ςΑφΑρι γοριλΑ

ρουΑντΑ - μΠουρουντι 14μ.
Αναχ. 5/8, 16/9, 18/10 από €3990
Η Αφρική ξυπνά τα αρχέγονα αισθήματά μας! Ζήστε μαζί μας την εμπειρία ενός ταξιδιού
έξω από τα «εκπολιτισμένα» μονοπάτια της «μαύρης ηπείρου». Ανεπανάληπτες στιγμές
σ’ ένα ταξίδι που ελάχιστοι μέχρι σήμερα είχαν την τύχη να βιώσουν. Ο συνδυασμός
φυσικών τοπίων και εικόνων που ανταποκρίνονται σ’ έναν άγνωστο κόσμο. Νομαδικοί
λαοί, παζάρια, πόλεις χαμένες σε άλλες εποχές. Ένα ταξίδι συγκινήσεων για ταξιδιώτες
με ανησυχίες.

μΠοτςουΑνΑ - νΑμιμΠιΑ - μοζΑμβικη

κΑτ. βικτωριΑ 21μ. Αναχ. 6/8, 20/10 από €6990
Ένα ξεχωριστό οδοιπορικό που συνδυάζει την απρόσιτη αλλά και ξακουστή Μοζαμ-
βίκη, με τα μαγικά ερημικά τοπία της Ναμίμπια με τις περιοχές Νταμάραλαντ & Καόκα-
λαντ όπου ζει η ξεχωριστή φυλή των Χίμπα  και φυσικά το «τυφλό» Δέλτα του
Οκαβάνγκο που προσεγγίζουμε με ελαφριά αεροσκάφη για ακόμη μεγαλύτερη ταξι-
διωτική απόλαυση. Ελάτε μαζί μας κι ανακαλύψτε την «άλλη» Αφρική, τη Μαύρη
Ήπειρο, που ακόμα μένει πιστή στον αρχέγονο ρυθμό και την πρωτόγονη αίσθηση της.
Ένα ταξίδι που ξεκινά από το θρυλικό Λορέντζο Μαρκές και φθάνει στο Δέλτα του
Οκαβάνγκ, στο μοναδικό Τσόμπε και στους επιβλητικούς καταρράκτες Βικτώρια. Τοπία
μοναδικής ομορφιάς, ύμνος στην ίδια τη φύση. Καθοδόν, φυλές και παραδοσιακοί οι-
κισμοί, σπάνια ζώα και πουλιά. Οι εναλλαγές του σκηνικού κρατούν αμείωτο το εν-
διαφέρον και προσφέρουν συγκλονιστικές στιγμές στον επισκέπτη. Τόποι θρυλικοί,
όπως η  έρημος Καλαχάρι, η «Ακτή των Σκελετών», η έρημος Ναμίμπ, η Καόκολαντ,
όλα σας περιμένουν για να απογειώσουν τις εντυπώσεις σας με τον άσπιλο πρωτογο-
νισμό και την αφρικάνική τους αυθεντικότητα.

ΠΑνορΑμΑ κεντρικης Αφρικης 20μ.
Αναχ. 10/7, 14/10 από €10690
Εφτά χώρες μας αποκαλύπτουν ότι καλύτερο διαθέτουν: χωριά πυγμαίων, άγρια πα-
νίδα και χλωρίδα, αποικιοκρατική αρχιτεκτονική, φυτείες κακάο, λεπτόκοκκες απάτητες
ακτές με γαλαζοπράσινα νερά, χορούς και μαύρη μαγεία, σκισμένα δίχτυα και σαπιο-
κάραβα σε λιμάνια, γυναίκες κουρασμένες από τον καθημερινό μόχθο, αμέτρητα πι-
τσιρίκια και πετρέλαιο, διαφθορά και χλιδή. 
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Aφρικη - ινδικοΣ ωκεανοΣ
νοτιΑ Αφρικη - ςΑφΑρι - ΠΑρκο κρουγκερ

κΑτ. βικτωριΑ (μΠοτςουΑνΑ) 15μ.
Αναχ. 15/7, 5/08, 16/09, 14/10 από €3190
Οι φυσικές ομορφιές σε περιοχές συχνά ακόμα παρθένες, οι ακτές της επαρχίας του
Ακρωτηρίου, οι Μπαντού και οι Ζουλού, φυλές που επιβίωσαν ως τις μέρες μας, τα
γραφικά απομεινάρια της πρώτης Ολλανδικής αποίκισης, οι πλούσιες και σύγχρονες
σημερινές πόλεις και η διασκέδαση στο Σαν Σίτι είναι τα κύρια σημεία τουριστικού εν-
διαφέροντος στη Νότια Αφρική. Κορυφαίο αξιοθέατο οι θεαματικοί καταρράκτες κατά
μήκος του ρου του Ζαμβέζι. Τέλος η πανίδα που κορυφώνεται με το Φυσικό και Ζωικό
Βασίλειο στο Πάρκο Κρούγκερ, θα αφήσουν ανεξίτηλο στη μνήμη και στην καρδιά
μας το μοναδικό αυτό ταξίδι.

ΠΑνορΑμΑ τΑνζΑνιΑς, ζΑνζιβΑρης 12μ.
Αναχ. 18/7, 3/8, 20/10 από €2590
Το έδαφος της Τανζανίας έχει διατηρήσει και αποκαλύψει μέχρι σήμερα τα καλύτερα
και πλουσιότερα ίχνη των πρώτων ανθρωπόμορφων όντων περίπου 2 εκατ. χρόνια
πριν. Σήμερα, στη χώρα που δεσπόζει ο επιβλητικός κώνος του Κιλιμάντζαρου (5895
μ.) με τις χιονοσκέπαστες κορφές, ζουν πάνω από 120 φυλές οι οποίες διατηρούν ανέ-
παφες τις συνήθειές τους και ζουν ασκώντας τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες. Το
μεγαλύτερο όμως θέλγητρο του ταξιδιού είναι η Ζανζιβάρη με τις παραλίες της, τα γρα-
φικά ψαροχώρια, τα παλιά αραβικά κτίρια της πόλης και τις καταπράσινες εξοχές με
φυτείες από φοινικόδεντρα και γαρίφαλα. Ένα ταξίδι γεμάτο από μυρωδιές και ψιθύ-
ρους.

ΠΑνορΑμΑ ΑιθιοΠιΑς - φυλες του ομο 12/19μ.
Αναχ. 1/8, 20/10 από €2990
Μια περιοχή του πλανήτη με τουλάχιστον 3000 χρόνια ιστορία. Πολιτισμοί που άκμα-
σαν και άφησαν υπέροχα μνημεία, όπως τα μοναστήρια στην λίμνη Τάνα και οι λαξευ-
μένες στο βράχο εκκλησίες της Λαλιμπέλας. Κι ακόμα πιο πίσω στο χρόνο η Λούσυ, ο
παλαιότερος γυναικείος σκελετός που βρέθηκε στη χώρα και τώρα εκτίθεται στο μου-
σείο της Αντίς Αμπέμπα. Όποια περιγραφή κι αν επιχειρήσει κανείς γι’ αυτή τη χώρα σί-
γουρα δεν μπορεί να φθάσει την ομορφιά του τοπίου, την αθωότητα των ματιών των
παιδιών της και την ένταση των συναισθημάτων που προκαλούν στον επισκέπτη.

κενυΑ ςΑφΑρι - νΑιρομΠι (μομΠΑςΑ) 8/9μ.
Αναχ. 20/7, 12/8, 18/10 από €1490
Η Κένυα είναι η πιο ελκυστική χώρα της ανατολικής Αφρικής. Εκεί ο επισκέπτης έρχεται
σε επαφή με τις αυθεντικότερες όψεις της αφρικανικής ζωής. Με οδικό δίκτυο αρκετά
καλό και με οργανωμένα εθνικά πάρκα, φαντάζει πραγματικά ως το ιδανικότερο μέρος
για να επισκεφθεί κανείς την μαύρη Αφρική, να φωτογραφήσει ζώα και να δει από
κοντά φυλές, χωρίς να θυσιάσει την άνεση, την καλοπέραση και το καλό φαΐ. Τέλος η
Μομπάσα, χτισμένη στο ομώνυμο νησί του Ινδικού, λίγα μόλις μέτρα από την απέναντι
ακτή, γοητεύει με τις παραλίες της, την αραβική συνοικία της παλιάς πόλης και το Φρού-
ριο των Πορτογάλων.

ςουδΑν - Ανω νουβιΑ - βΑςιλειο της μεροης 8μ.,
Αναχ. 11/7, 26/9, 24/10 από €1790
Ο Αρχαίος πολιτισμός της Νουβίας, παρά την στενή σχέση που σίγουρα έχει με τον Αι-
γυπτιακό, ανέπτυξε μια δικιά του δυναμική που βρήκε την σημαντικότερη έκφρασή της
στην τέχνη αλλά και την ιδεολογία. Απτά δείγματα αυτή της ιστορικής διαδρομής είναι
οι μικροσκοπικές πυραμίδες-τάφοι, οι κουσιτικές επιγραφές σε ιερογλυφική γραφή,
αλλά και οι ιδιαίτερης κομψότητας ναοί που κοσμούν σήμερα μία από τις σημαντικό-
τερες αρχαιολογικές περιοχής της σουδανικής ερήμου. Ακολουθήστε μας σε αυτό το
ταξίδι στο Σουδάν και αφήστε το Νείλο να σας παρασύρει στο αρχέγονο ταξίδι του
στο χώρο και τον χρόνο.
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χουμε οργώσει την Αμερικανική Ήπειρο πολλές φορές από τον Ατλαντικό στον
Ειρηνικό Ωκεανό και από την Αλάσκα και τον Αρκτικό Καναδά στις ερήμους

της Αριζόνα και του Νέου Μεξικό. Ταξιδεύοντας μαζί μας έχετε την εγγύηση των ει-
δικών στο προορισμό. Διαμένουμε σε επιλεγμένα πολυτελή ξενοδοχεία στα καλύτερα
και πιο κεντρικά σημεία των πόλεων , ειδικά δε στη Νέα Υόρκη, αξιοποιώντας στο
έπακρο το χρόνο σας και προφυλάσσοντας σας από ανούσιες μετακινήσεις και κα-
κοτοπιές. Προσφέρουμε πλούσιο πρωινό Αμερικάνικου τύπου (Μπουφέ) καθημερινά
εντός των ξενοδοχείων και όχι σε κοντινά, «φθηνά» εστιατόρια με αμφίβολη ποι-
ότητα, ειδικά στην «ακριβή» Νέα Υόρκη.  
Οργανώνουμε περιεκτικές, μεστές και πλήρεις ξεναγήσεις από έμπειρους και γνώστες
Ελληνόφωνους ξεναγούς ώστε να γνωρίσετε σε βάθος τα μέρη που επισκεπτόμαστε.

Ο έμπειρος μας αρχηγός είναι μαζί σας όλη την ημέρα, για να σας καθοδηγεί  και να επιλύει κάθε απορία και δεν είναι ένας
απλός τοπικός αντιπρόσωπος που μόλις σας τακτοποιήσει στο ξενοδοχείο «χάνεται» χωρίς κάποια άλλη επαφή!!!

ΑνΑτολικες ηΠΑ - ςικΑγο - τοροντο - κΑτ. νιΑγΑρΑ 10μ.,

11/7, 25/7, 7 & 21/8, 15/9, 20/10 από €2790 Το μοναδικό πρόγραμμα των Ανατολικών ΗΠΑ στην ελληνική αγορά που περιλαμ-
βάνει   δυο διανυκτερεύσεις στο γοητευτικό Σικάγο, την αρχοντική πόλη στην λίμνη του Μίσιγκαν.

Πτήσεις με               

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Εξαιρετικά ξενοδοχεία 4* με ΠΡΩΙΝΟ

Δυο διανυκτερεύσεις στο γοητευτικό Σικάγο,
την αρχοντική πόλη στην λίμνη του Μίτσιγκαν.
Διανυκτέρευση στη πρωτεύουσα Ουάσινγ-

κτον με πλήρη ξενάγηση σε όλα τα κορυφαία
αξιοθέατα της πόλης. 

Δυο νύχτες στους καταρράκτες Νιαγάρα, μία
πόλη που σφύζει από ζωή.

Το Cosmorama σας προσφέρει 
ΔΩΡΟ τη κρουαζιέρα στους καταρράκτες 

Τρεις νύχτες  στη Νέα Υόρκη με δυο διαφορετι-
κές ξεναγήσεις στη πάνω και στη κάτω πλευρά
του Μανχάτταν  για να μην σας ξεφύγει  τίποτα

από την πιο γοητευτική πόλη της Αμερικής.
Στο ταξίδι μας περιλαμβάνουμε την εκδρομή

στο Τορόντο που τα άλλα γραφεία 
σας τη δίνουν προαιρετική!

Δυνατότητα προέκτασης του ταξιδιού σας στη
Δυτική Ακτή και στη Χαβάη

Πλούσιες ξεναγήσεις από τον πιο έμπειρο
αρχηγό στην Αμερικανική Ήπειρο

Ανατολικές και Δυτικές ΗΠΑ (Χαβάη) 15/18μ., 11/7, 7 20/10 από €3990
Πανόραμα Νοτιοανατολικών ΗΠΑ, Μισισίπι Νέα Ορλεάνη 15μ., 

25/6, 25/7, 12/8, 15/9. από €3890
Εθνικά Πάρκα ΗΠΑ Γελοουστόουν, Βόρεια Καλιφόρνια 15μ., 

17/7, 11/8, 18/9, από €3990

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ!!!!
Λίγες τελευταίες θέσεις, μην το χάσετε

Πανόραμα Η.Π.Α, απ’τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό με Εθνικά πάρκα 22μ.,
16/10  από €7490

Περιλαμβάνει: Βοστώνη, Σικάγο, Ράπιντ Σίτυ, Σάντα φε, Γκράντ Κάνυον, Καγιέντα,
Κορτέζ, Πάρκο Γιελοστόουν, Λας Βέγκας, Σαν Φραντσίσκο, Νέα Ορλεάνη, 

Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη. Αρχηγός: ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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ερικά από τα ωραιότερα τοπία του πλανήτη βρίσκονται στην βορειοδυτική
άκρη της Αμερικανικής ηπείρου. Οι λίμνες και οι εθνικοί δρυμοί του Δυτικού

Καναδά συναγωνίζονται σε γραφικότητα τους πάγους της Αλάσκας. Σε αυτό το μο-
ναδικό ταξίδι, η φύση έχει σίγουρα τον πρώτο λόγο. Φιόρδ και Παγετώνες μαγεύουν
τον επισκέπτη και προσδίδουν μία απόκοσμη μεγαλοπρέπεια στα δημιουργήματα της
φύσης ιδιαίτερα τώρα που η Κρουαζιέρα μας στο παγκοσμίως διάσημο Εσωτερικό
Πέρασμα θα μας αποκαλύψει σπάνιες ομορφιές που μόνο δια της θαλάσσιας οδού
μπορεί να απολαύσει ο ταξιδιώτης. Όλα αυτά συνοδεύονται από υπέροχα αστικά κέν-
τρα όπως το θεαματικό Βανκούβερ και η γραφική Βικτώρια. Τα τοπία του Ανατολικού
Καναδά και της Νόβα Σκότια συναρπάζουν με τη γαλήνη και την ομορφιά τους.

κΑνΑδΑΣ - ΑλΑΣκΑ

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Εξαιρετικά ξενοδοχεία 4* & 5*

Επίσκεψη στο παγοπέδιο Κολούμπια με 
ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα

Ξενάγηση στις μοναδικής ομορφιάς λίμνες
Λουίζας και Μορέν

Ανάβαση με τελεφερίκ στο Grouse Mountain
στο Βανκούβερ. 

Εκδρομή στο νησί Βανκούβερ με την
πανέμορφη πρωτεύουσα

Κρουαζιέρα στην Αλάσκα με διάσχιση 
του Εσωτερικού περάσματος και επισκέψεις

στο Κέτσιγκαν, Τζουνό και Σκαγκγουέι.
Στην Αλάσκα θα ξεναγηθούμε στο Ανκορέιτζ

Θα διασχίσουμε οδικώς το πάρκο Ντενάλι μέχρι
το Φέρμπανκς περνώντας παό καταπράσινα

τοπία και θα απολαύσουμε το επιβλητικό όρος
Μακ Κίνλεϋ.

Στα Ορυχεία χρυσού στο Φέρμπανκς 
θα μάθουμε για τον «πυρετό του Χρυσού»,
τη ζωή των μεταναστών αλλά και τον τρόπο

που γινόταν η εξόρυξη και συλλογή του
πολύτιμου μετάλλου.

Κορυφαία στιγμή είναι η Κρουαζιέρα στον
ποταμό Τσένα για να δούμε τις μοναχικές

κοινότητες των Αθαμπάσκανς 
Θα γνωρίσουμε το Τορόντο, το Μόντρεαλ 

την Οτάβα και το Κεμπέκ, 
πόλεις με διαφοτρετικό ύφος και χαρακτήρα

όπως ακριβώς και η πολύπλευρη
φυσιογνωμία της χώρας.

Εμπειρότατος αρχηγός με τεράστια εμπειρία
στα ταξίδια της Αμερικής και του Καναδά

s
Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …

Ανατολικό Καναδάς Νέα Γη Νόβα Σκότια 14μ., 15/7, 4/8, 9/9 από €4290

ΠΑνορΑμΑ δυτικου κΑνΑδΑ ΑλΑςκΑ, 
κρουΑζιερΑ ςτο εςωτερικο ΠερΑςμΑ (εΠεκτΑςη ΑνΑτολικος κΑνΑδΑς) 20/25μ.,

10/7, 7/8, 11/9 από €6990
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ίγα μέρη στον κόσμο συνδυάζουν πολιτισμό, φύση και εκρηκτικό ταμπερα-
μέντο.Oι Μεγάλες  Αντίλλες ήταν, είναι και θα είναι η καρδιά της Καραϊβικής.

Εδώ πρώτοι ήρθαν οι Ισπανοί όταν ‘’ανακάλυψαν’’ το Νέο Κόσμο, εδώ ήρθαν Άγγλοι
και Γάλλοι για να αμφισβητήσουν την Ισπανική κυριαρχία, εδώ οι πρώτοι μαύροι σκλά-
βοι, εδώ αναπτύχθηκε η ιδιόμορφη κουλτούρα της περιοχής   με ήθη, έθιμα και μου-
σική παράδοση που σαγηνεύουν τον επισκέπτη. Κούβα, Τζαμάικα, Αιτή, Δομινικανή
Δημοκρατία και Πουέρτο Ρίκο μας περιμένουν για να μας αποκαλύψουν τις ομορφιές
τους μακριά από τα συνηθισμένα τουριστικά προγράμματα. Το σίγουρο είναι πως πρό-
κειται για νησιά γεμάτα πάθος!

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama

Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4*
Βόλτα με αυτοκίνητα αντίκες στο καταπράσινο

τροπικό δάσος της Αβάνας 
Επίσκεψη σε εργοστάσιο πούρων, στην τε-
ράστια Τοιχογραφία της Προϊστορίας και
στην σπηλιά του Ινδιάνου στην μαγευτική

κοιλάδα Βινιάλες 
Μίνι κρουαζιέρα με ταχύπλοο σκάφος στο Νησί

του Θησαυρού στο Γκουαμά
Επίσκεψη στη Φάρμα Αναπαραγωγής 

Κροκοδείλων 
Επίσκεψη στο Μαυσωλείο και μουσείο 

του Τσε Γκεβάρα
Ημιδιατροφή καθημερινά

Πλούσιες ξεναγήσεις & πληρωμένες εισόδους
σε όλους τους επισκεπτόμενους χώρους

Ο πιο Έμπειρος Αρχηγός 
που θα σας μείνει αξέχαστος!

Πολιτιστικό Πανόραμα Κούβας 14μ., 21/7, 6 & 24/8, 22/10, 15/11 από €1990
Μεγάλες Αντίλλες (Κούβα, Τζαμάϊκα, Αιτή, Πουέρτο Ρίκο, Σάντο Ντομίνγκο,
Σαιντ Μάρτιν) 20μ., 21/7, 10/8, 7/10 από €6500

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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Πτήσεις με               ΠΑνορΑμΑ κουβΑς βΑρΑδερο 9/10μ.,

aναχ. 7/6, 28/6, 21/7, 30/7, 6/8, 17/8, 24/8, 1/9, 7/9, 14/9 από €1195 Το πιο πλούσιο πρόγραμμα στη Κούβα 
που  θα σας μυήσει σε όλα τα μυστικά της μοναδικής αυτής χώρας με τον πιο έμπειρο ξεναγό!!!

κΟυβΑ - νηΣιΑ κΑρΑϊβικηΣ



ο Μεξικό είναι από τα λίγα λατινοαμερικάνικα κράτη, που μπορεί να περηφανευτεί 
για ένα τόσο λαμπρό παρελθόν πριν από τους χρόνους του Κολόμβου. Η συγχώ-

νευση των στοιχείων της ινδιάνικης και της ισπανικής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι
το πιο έντονο χαρακτηριστικό του σημερινού προσώπου της χώρας. Δίπλα του η Γουα-
τεμάλα, κατοικημένη από την αρχαιότητα από τους Μάγια, φέρνει κι αυτή την βαριά
κληρονομιά της αποικιοκρατίας σε αρχοντικά, ναούς και μέγαρα. Στη στενή λωρίδα
στεριάς που χωρίζει γεωγραφικά την ήπειρο στα δύο, μια σειρά από χώρες μικρές
αποτελούν πλέον τα διαμάντια της Αμερικανικής Ηπείρου αφού  διαθέτουν άρτια
τουριστική υποδομή, εξαιρετικούς αρχαιολογικούς χώρους και εκπληκτική
φύση με ηφαίστεια, λίμνες, τροπικά δάση βροχής και μοναδικές παραλίες.

MeξικΟ - γΟυΑτΕΜΑλΑ - κΕντρικη ΑΜΕρικη

Πτήσεις με

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama

Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4* 
Ημιδιατροφή καθημερινά

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο
τρόπο ώστε όχι μόνο να «πηγαίνετε» στα

αξιοθέατα αλλά να έχετε και τον απαραίτητο
χρόνο να τα βλέπετε όπως πρέπει με σωστές

και πλήρεις ξεναγήσεις
Οι τοπικοί ξεναγοί που χρησιμοποιούμε είναι

εμπειρότατοι, με αρχαιολογικές σπουδές για να
σας δίνουν όχι απλώς πληροφορίες αλλά να
σας μυούν στην σημασία και στην αξία των

επισκεπτόμενων μνημείων.
Τα δρομολόγια που σχεδιάζουμε 

εξασφαλίσουν ένα ευχάριστο ταξίδι 
χωρίς εξοντωτικές διαδρομές που 

κουράζουν και σπαταλούν πολύτιμο χρόνο
που όπως είναι φυσικό στερείται από τα 

σημεία ενδιαφέροντος
Κορυφαία ποικιλομορφία σε ότι αφορά 

το ανάγλυφο αλλά και χλωρίδα. 
Άγρια βουνά με φαράγγια και απομονωμένα

χωριά, ποτάμια, ζούγκλες 
αλλά και πανέμορφες παραλίες

Σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους 
της Αμερικανικής ηπείρου όπως πυραμίδες,
αρχαιολογικά πάρκα με πέτρινα αγάλματα,
θαυμαστά ταφικά μνημεία με ανάγλυφο 

διάκοσμο και πόλεις με ζηλευτό πολεοδο-
μικό σχεδιασμό που χρονολογούνται αιώνες

πριν τηε έλευση των Ευρωπαίων
Θαυμάσια μουσική παράδοση, 

χορούς και φολκόρ
Μνημεία του πρόσφατου επαναστατικού πα-
ρελθόντος τη χώρα που γέννησε μεγάλους

ήρωες, ποιητές, ζωγράφους και οραματιστές
Γευστική κουζίνα με έντονη προσωπικότητα

Πλούσιες Ξεναγήσεις με έμπειρους
διπλωματούχους ξεναγούς και εισόδους 

σε όλα τα αξιοθέατα
Εμπειρότατο αρχηγό

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
Μεξικό Σίτυ Τάξκο Βέρα Κρούζ 9μ., 16/7,  6, 27/8,  17/9, 22/10 από €1255
Αποικιακό Μεξικό 10μ., 16/7, 6 & 27/8, 17/9, 22/10 από €1690
Πολιτιστικό Πανόραμα Μεξικού (Κόπερ Κάνυον) 22/26μ., 3/8, 18/10 από €4790
Πανόραμα Κεντρικής Αμερικής, 23μ., 6/8, 8/10 από €5990

μεξικο - γουΑτεμΑλΑ 15μ.

αναχ. 16/7, 6 & 27/8, 17/9, 22/10 από €2990
Ένα από τα ωραιότερα ταξίδια που συνδυάζει  αποικιακές πόλεις, κορυφαίους 

αρχαιολογικούς χώρους   χωρίς εξοντωτικές οδικές διαδρομές.
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να συναρπαστικό ταξίδι, σε σημεία όπου φυλάσσονται  εκπληκτικοί θησαυροί προ-
κολομβιανής τέχνης, ψυχογράφημα χωρών με διαφορετικό ύφος, ακτινοβόλο πα-

ρελθόν, οργιώδη βλάστηση, ονειρεμένα τοπία, συγκλονιστικά εκθέματα μουσείων,
γοητευτικούς ρυθμούς και ήχους, πολύχρωμες και πολύβουες υπαίθριες αγορές. Ιδιαίτερα
εντυπωσιακή είναι η μαγευτική Καρταχένα ντε Ίντιας, στην ακτή της Καραϊβικής, τα επι-
βλητικά μνημεία των Ίνκας στην Ινγκαπίρκα και την πόλη – ποίημα Κουένκα, έναν από τους
αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της Νότιας Αμερικής. Ζήστε ανεπανάληπτες στιγμές, σε τοπία
ευλογημένα από τη φύση. Περιπλανηθείτε σε πλακόστρωτα, γραφικά δρομάκια. Θαυμάστε
την αρχιτεκτονική των μεγαλόπρεπων, αποικιακών πόλεων. Απολαύστε ξεχωριστές γεύ-
σεις, αρώματα και μουσική. Αφεθείτε στην μαγεία των αρχαίων πολιτισμών. Ανακαλύψτε
τον κώδικα επικοινωνίας με λαούς προικισμένους με φλογερό ταμπεραμέντο. Καταδυθείτε

με όλες σας τις αισθήσεις, σε αυτή την ταξιδιωτική εμπειρία που ο καθένας θα πρέπει να ζήσει μια φορά τουλάχιστον στη ζωή του.

ια τους φίλους του εξαιρετικού το Cosmorama προτείνει μία κρουαζιέρα στο αρχιπέλαγος των Ν. Γκαλαμπάκος, ένα σύμπλεγμα από 
13 νησιά ηφαιστειακής προέλευσης που σχηματιστήκαν εδώ και 10 εκ χρόνια και που η γεωγραφική τους απομόνωση επηρέασε την

απόκλιση των διαφόρων έμβιων ειδών. Ζωντανό βιβλίο της εξέλιξης με γιγάντιους κάκτους, θαλάσσιες ιγουάνες, γιγάντιες χελώνες και
πολυάριθμα είδη πουλιών αποτέλεσε το υπαίθριο εργαστήριο του Δαρβίνου και τον βοήθησε να διατυπώσει τη Θεωρία της εξέλιξης
των ειδών στον πλανήτη μας.

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama

Εξαιρετικά ξενοδοχεία 4* & 5*
Πλήρης ξενάγηση της Μποκοτά με το μουσείο

Χρυσού 
Ανάβαση με τελεφερίκ στο λόφο Μονσερά
Τα αλατωρυχεία της Ζιπακίρα με τον περίφημο

Καθεδρικό ναό
Την αποικιακή Βίλα ντε Λέιβα

Την πόλη κόσμημα στην καραϊβική Καρθαγένα
Ντε Ινδιος

Τα ιστορικό κέντρο του Κίτο
Την πολύχρωμη αγορά του Οταβάλο

Τον αρχαιολογικό χώρο της Ινκαπίρκα 
Την μοναδική διαδρομή στις Άνδεις μέχρι την

Κουένκα
Το τρένο του διαβόλου στο πιο δυσπρόσιτο

σημείο των Άνδεων στο Αλαουσί
Την αποικιακή Κουένα με τις όμορφες πλατείες

και τους μοναδικούς ναούς της
Το κοσμοπολίτικο Γκουαγιακίλ 

με την εξαιρετική Κορνις
Κρουαζιέρα στα ξεχωριστά νησιά Γκαλαμπάκος

στον Ειρηνικό 
Πλούσια πανίδα με μοναδικά ζώα,

όπως θαλάσσιους ελέφαντες και ιγκουάνα
της θάλασσας με τα οποία θα έχετε την ευ-
καιρία να κολυμπήσετε και να απολαύσετε
Τους πιο σπάνιους κάκτους του πλανήτη και

φυσικά τις περίφημες χελώνες στο κέντρο ανα-
παραγωγής τους στο νησί Σάντα Κρουζ στο επι-

στημονικό κέντρο του Δαρβίνου

Εκουαδόρ Κρουαζιέρα στα Ν. Γκαλαμπάκος 10μ., 21/7, 10/8, 9/10 από €4250
Πρόκειται για ένα ταξίδι αποστολή που μέσα από τις θαλάσσιες διαδρομές θα ανα-
καλύψουμε απρόσιτες περιοχές που μόνο με σκάφος μπορεί κανείς να προσεγγίσει.
Μην το σκέφτεστε, αυτό το ταξίδι είναι κατάδυση στην ιστορία του πλανήτη.

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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KΟλΟΜβιΑ - ιΣηΜΕρινΟΣ - ν. γκΑλΑΜπΑκΟΣ

Πτήσεις με

κολομβιΑ - ιςημερινος 15/19μ.
αναχ. 20/7, 7/8, 16/10, 18/11 από €3790

Φανταστικό ταξίδι που χτενίζει κυριολεκτικά τις καταπράσινες Άνδεις,
με το υπέροχο βουκολικό τοπίο, τα όμορφα χωριά με τις λαϊκές πα-

ραδόσεις και φυσικά τις μοναδικές αποικιακές πόλεις



περιοχή αυτή του πλανήτη αφορά τους λάτρεις του εξαιρετικού. Κάθε ταξίδι σε
αυτή την περιοχή είναι ένα οδοιπορικό που χτενίζει τις Άνδεις, εξερευνεί τα  πα-

ραλίμνια χωριά της Τιτικάκα, ως τις Αλυκές της Βολιβίας και την άνυδρη έρημο Ατακάμα
στη Βόρεια Χιλή. Σ’ αυτές τις τραχιές πλαγιές των Άνδεων, σ’ ένα υψόμετρο που σου
κόβει κυριολεκτικά την ανάσα,  ένα καλειδοσκόπιο λαών - που λίγες περιοχές του πλα-
νήτη συγκεντρώνουν – δημιούργησε εκπληκτικά αρχιτεκτονικά μνημεία που   αποτελούν
το απαύγασμα μιας  μυστηριώδους καλλιτεχνικής σύλληψης  που εκπλήσσει ακόμα τους
σύγχρονους δημιουργούς. Δέος και θαυμασμός σε συνδυασμό με την μοναδική αγριό-
τητα του τοπίου, κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι πραγματικά ταξίδι ζωής. Κορυφαία επιλογή
ο συνδυασμός με το Νησί του Πάσχα, ριγμένο στον Ειρηνικό, αποκομμένο λες και βυ-
θισμένο στη μυστηριακή άχλη των μοναδικών πέτρινων μοάι του.

Πτήσεις με

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama

Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 5*
Μόνο στο Cosmorama θα βρείτε τα πιο πλήρες

πρόγραμμα στο Περού που περιλαμβάνει 
την αποικιακή πόλη της Αρεκίπα 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει πτήση 
με ελαφριά αεροσκάφη πάνω από τις γραμ-

μές της Νάσκα με διανυκτέρευση στην μικρή
επαρχιακή πόλη και χωρίς παλινδρόμηση

επιστροφής στη Λίμα!  
Διάσχιση όλης της παραλιακής ερήμου 

για να βιώσετε το μοναδικό τοπίο των τραχέων
ορέων που καθορίζουν όχι μόνο το κλίμα αλλά
και την φυσιογνωμία των ανθρώπων και του

πολιτισμού τους    
Μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους στο
Περού όπως το απόκοσμο Μάτσου Πίτσου

και το θαυμάσιο Σακσαχουαμάν 
Πανέμορφες αποικιακές πόλεις όπως η Λευκή
πόλη Αρεκίπα με τα καταπληκτικά μοναστήρια,
τον Περίτεχνο Καθεδρικό ναό και τις θαυμάσιες

προσόψεις των αρχοντικών της
Μοναδικές αγορές με λαϊκή χειροτεχνία από
τα έμπειρα χέρια των γυναικών της περιοχής

Αγρια τοπία στις ακτές του Ειρηνικού 
με την σπάνια πανίδα των πουλιών 

στα Ισλας Μπαγιέστας
Η ατέλειωτη έρημος που ξεκινά από τις
ακτές και ανεβαίνει γλυκά τις ατίθασες 

βουνοπλαγιές των άνδεων με χωριά 
και νομάδες κτηνοτρόφων
Πλήρη ξενάγηση της Λίμα 

με επισκέψεις σε Μουσεία και μοναστήρια 
και όχι βόλτες με τα πόδια… 

Χωρίς καμία επιπλεόν χρέωση για τοπικούς
φόρους που δεν υπάρχουν!

Εμπειροι τοπικοί διπλωματούχοι ξεναγοί και 
είσοδοι σε όλα τα αξιοθέατα

Δυνατότητα επέκτασης στο Πουέρτο Μαλδο-
νάδο στην περιοχή της Αμαζονίας
Ο πιο έμπειρος αρχηγός στο Περού 

με αρχαιολογικές γνώσεις!

s
Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …

Πανόραμα Περού Τσικλάγιο & Τρουχίγιο Βολιβία 24μ., 29/7, 10/11 από €5990
Περού Βολιβία Χιλή Ατακάμα (Νησί του Πάσχα) 22/25μ., 4/8, 20/10 από €5990

ΠΑνορΑμΑ Περου ΑρεκιΠΑ (Πουερτο μΑλδονΑδο) 12/14μ.

αναχ. 17/7, 4 & 25/8, 22/9, 20/10, 10/11 από €2990
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πΕρΟυ - βΟλιβιΑ - Χιλη



ύο κορυφαίες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Χορός, πλούσιο ταμπεραμέντο,
καλοφτιαγμένα κορμιά και μία φύση που καθηλώνει. Ποιος δεν έχει ζηλέψει τις

παραλίες του Ρίο, ποιος δεν έχει ποθήσει ένα ταγκό στο Μπουένος Άιρες, ποιος δεν
έχει συγκινηθεί στη θέα των υπέροχων καταρρακτών του Ιγκουασού! Το Cosmorama
έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα στην καλύτερη τιμή!

ΠΑνορΑμΑ νοτιου Αμερικης 12μ.

αναχ. 18/6, 17/7, 10/8, 13/8, 14/9, 26/10, 16/11 από €2490
Το πιο πλούσιο πρόγραμμα με εξαιρετικά ξενοδοχεία, ημιδιατροφή καθη-
μερινά και το μοναδικό tango show ESCINA CARLOS GARDEL με εξαί-

ρετο φαγητό και ΔΩΡΕΑΝ όλα τα ποτά.

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4*sup 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Ολοήμερη ξενάγηση του Μπουένος Άιρες

και κρουαζιέρα στην περιοχή 
Μπόκα Ντελ Τίγκρε 

Η εκδρομή μας στη φάρμα της Σάντα Σουζάνα
με τα νοστιμότατα ψητά αργεντίνικα κρέατα 
και τους καου-μπόις θα σας μείνει αξέχαστη. 

Στο Μπουένος Άιρες θα απολαύσετε 
το Τάνγκο Σόου στο Παγκοσμίου φήμης

restaurant Escina Carlos Gardel, με το πολυ-
πληθή θίασο, την πολυτελή αίθουσα, 

το άψογο service και τα ποτά ΔΩΡΕΑΝ. 
Δύο επισκέψεις στους καταρράκτες 

και από τις δύο χώρες για να απολαύσετε
το υπερθέαμα σε όλο του το μεγαλείο. 

Στο Ρίο το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει 
δύο ξεναγήσεις και φυσικά δεν παραλείπει

το παλιό αποικιακό κομμάτι της πόλης. 
Ξενάγηση στις φτωχογειτονιές του Ρίο, 

στις περίφημες Φαβέλες
Στο Ρίο δυνατότητα νυχτερινής βόλτας 

και ξέφρενης διασκέδασης  
Ο έμπειρος αρχηγός μας θα εμπλουτίσει 
το πρόγραμμα με βόλτες στα ποιο chic &

trendy σημεία του Μπουένος Άιρες και του Ρίο.
Πλούσιες ξεναγήσεις με πληρωμένες 

τις εισόδους σε όλα τα αξιοθέατα

Πανόραμα Βραζιλίας, Παντανάλ, Αμαζόνιος, 22μ., 2/8, 18/10  από €7290
Σπάνια βρίσκει κανείς ένα τόσο καλοσχεδιασμένο ταξίδι στην μεγαλύτερη και ωραι-
ότερη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Το μόνο που περιλαμβάνει και τον υδροβιότοπο
του Παντανάλ!
Παταγονία, Γη του Πυρός (Nησί του Πάσχα), 18μ., 10/11 από €5990

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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βρΑΖιλιΑ - ΑργΕντινη



Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5*
Λοτζ πάνω στο Δέλτα του Ορινόκο 
και στο Εθνικό Πάρκο της Κανάιμα
Πλήρης ξενάγηση στο Καράκας 

και στο ιστορικό κέντρο της Πόλης
Δύο διανυκτερεύσεις στην Κανάιμα 

όπου θα απολαύσουμε τους καταρράκτες του
ποταμού Καράο, Σάπο και Σαπίτο. Και θα
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε 

μέσα στην ορμή του φοβερού καταρράκτη
Το Cosmorama στο πρόγραμμά του περιλαμ-
βάνει πτήση με ελαφριά αεροσκάφη πάνω

από τους καταρράκτες Άνχελ όπου με 
ειδικούς ελιγμούς και ειδική διαδρομή θα

απολαύσουμε τη μεγαλοπρέπεια των Τεπούι.   
Δύο νύχτες σε Λοτζ πάνω στο Δέλτα του Ποτα-
μού Ορινόκο για να ζήσετε τη μοναδική φύση
της περιοχής, με τη ζουγκλοειδή βλάστηση και
τις πλουσιότατη πανίδα. Ειδικές εξορμήσεις με
πιρόγες για παρατήρηση πουλιών μέσα στους

οικισμούς των ιθαγενών
Δύο διανυκτερεύσεις στα Υψίπεδα των

Άνδεων, στην αποικιακή πανέμορφη Μέριδα
Ανάβαση στην κορυφή του Αετού στα 3.960μ. 
Επισκέψεις στα χωριά της περιοχής των Πά-
ραμος, Ταμπάυ, Κακούτε και Μουκουρουμπ

Μόνο στο Cosmorama θα χαρείτε 
ένα μοναδικό 2ημερο στο μαγευτικό 

Αρχιπέλαγος των νησιών Λος Ρόκες στην 
Καραϊβική για να απολαύσετε τον …παράδεισο!

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
Πανόραμα Βενεζουέλας (Τρινιδάδ, Γουιάνα, Σουρινάμ, Γαλλική Γουιάνα) 23μ.,
18/7, 2/8, 20/10 από €7290
Κορυφαίο ταξίδι που χτενίζει όλες τις παραθαλλάσιες πρών ευρωπαϊκές αποικίες
της Γουιάνα και του Σουρινάμ, επισκέπτεται το πανέμορφο Τρινιδαδ και καταλήγει
σε ευρωπαικό έδαφος στη Γαλλική Γουιάνα!

βενεζουελΑ - δ. ορινοκο - κΑνΑιμΑ

ΑρΧιΠελΑγος λος ροκες 15μ.

αναχ. 18/7, 2/8, 20/10 από €3990
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βΕνΕΖΟυΕλΑ - ΣΟυρινΑΜ
τρινιδΑδ - γΟυιΑνΑ - γΑλ. γΟυιΑνΑ

ε κεντρικό άξονα του ταξιδιού τον ποταμό Ορινόκο, οι δρόμοι που ανοίγονται
για την εξερεύνηση της νεότερης ίσως γεωλογικά περιοχής του πλανήτη μας

είναι πολλοί, αλλά δύσβατοι. Οι αποικιακές πόλεις Τρουχίγιο και Μέριδα, οι οικισμοί
των πρωτόγονων Ίντιος οι καταρράκτες Άνχελ, τα Τεπούι και το δέλτα του Ορινόκο
συνθέτουν μια εικόνα μοναδική. Από την μια το αρχιπέλαγος των Μικρών Αντιλλών κι
από την άλλη οι ορεινοί όγκοι των Άνδεων, και κάπου ανάμεσα τα παρθένα δάση κι η
μεγάλη Σαβάνα της Αμαζονίας, τα “λιάνος” και οι δεκάδες παραπόταμοι. Είναι αλήθεια
πως την φυσική ομορφιά της περιοχής θα την ζήλευε ακόμα κι ο… παράδεισος!



ρόνια τώρα προσφέρουμε στο Ελληνικό κοινό τη δυνατότητα να ζήσει μοναδικές
εμπειρίες στις πιο δυσπρόσιτες εσχατιές του πλανήτη. Μία από αυτές είναι και

η Αρκτική, μία περιοχή με νησιά, και θάλασσες πλούσια σε ξεχωριστά είδη πανίδας
και χλωρίδας, ιδιαίτερα ήθη κι έθιμα και κυρίως γεωλογική ιστορία που τη ζει κανείς
πια εν τω γίγνεσθαι. Η περιοχή ευαίσθητη στις κλιματικές αλλαγές που συντελούνται
αποτελεί το τελευταίο προπύργιο του αυθεντικού φυσικού πλούτου του πλανήτη μας
που αλίμονο χάνετε μέρα με τη μέρα. Όσοι σκοπεύσατε να την επισκεφθείτε μην το
αναβάλετε. Φέτος είναι η καλύτερη εποχή.

ιςλΑνδιΑ - γροιλΑνδιΑ 8/12μ.

αναχ. 20/7, 10/8, 14/9 από €2890 Μονό το Cosmorama σας προσφέ-
ρει ένα μοναδικό ταξίδι στις εσχατιές τις Ευρώπης με το πιο ολοκληρωμένο

σχεδιασμό

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Επιλεγμένα ξενοδοχεία

Οδική διαδρομή κατά μήκος των ακτών του νη-
σιού για να απολαύσετε μοναδικά τοπία όπως:
Την ιστορική περιοχή του Μπογκαρντφιόρν-

τουρ, τον καταρράκτη Ράουνφόσσαρ 
που πηγάζει μέσα από τη λάβα και τις 

θερμές πηγές του Ντειλνταρτουνχούβερ.
Διανυκτέρευση στην πόλη του Ακουρέιρι στο
βορρά του νησιού μια πόλη κόσμημα με την

εντυπωσιακή ηρεμία της επαρχιακής Ισλανδίας
Επίσκεψη με διανυκτέρευση στη περιοχή
της λίμνης Μάιβατν με τη εντυπωσιακή 

γεοθερμική ενέργεια
Δια διατρέξουμε τις ανατολικές ακτές 

με τα φιορδς και τα γραφικά χωριουδάκια.
Κατεβαίνοντας νότια θα περάσουμε 
από τον παγετώνα Βοτναγιογκουλ 

τον μεγαλύτερο της Ευρώπης.
Στη Λαγκούνα Γιογκουλσαρλόν θα απολαύσουμε

κρουαζιέρα με αμφίβιο σκάφος ανάμεσα 
στα παγόβουνα

Θα ξεναγηθούμε στα γκέιζερς του Στρόκουρ,
θα δούμε τον εντυπωσιακό καταρράκτη

Γκάλφος και γυσικά το Εθνικό Πάρκο Θινγκ-
βελιρ όπου βρίσκεται και το πρώτο κοινο-
βούλιο της Ευρώπης από τον 10ο αιώνα. 

Μπάνιο στα Θερμά Λουτρά του Μπλού Λαγκούν
Πτήση με ελικόπετρα από το Κουλουσούκ

της Γροιλανδίας στο Ακμασαλίκ 
Θα φωτογραφήσουμε τους μοναδικούς σχημα-
τισμούς των παγόβουνων που αργοπλέουν στα

φιορδ της νότιας Γροιλανδία.

Πανόραμα Σπιτσβέργης 10μ., 14/7 23/7, 31/7, 1/8 από €3600
Βόρεια Γροιλανδία Thule Odyssey 18μ., 21/7 από €3440
Βόρεια Σπιτσβέργη Πολικές Αρκούδες 10μ., 28/8 από €2900

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
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Αρκτικη



άν σήμερα η διείσδυση στο εσωτερικό της Ανταρκτικής παραμένει προνόμιο του
προσωπικού των επιστημονικών βάσεων ή των ομάδων εξερεύνησης, η προσέγ-

γιση στις ακτές της ηπείρου και στα γειτονικά νησιά είναι πια κάτι εφικτό για κάθε τα-
ξιδιώτη. Ξεκινώντας από τη γη του πυρός στην Αργεντινή, το ταξίδι περιλαμβάνει το
πέρασμα του Ντρέιγκ και τα νησιά Σέτλαντ, για να καταλήξει στην χερσόνησο της
Ανταρκτικής. Η απόβαση στις ακτές μοιάζει το ίδιο συγκλονιστική και προκαλεί το
ίδιο δέος, όπως ακριβώς και στον πρώτο Αμερικανό ναυτικό που πάτησε για πρώτη
φορά το πόδι του εκεί, τον Τζων Νταίηβις στις 7 Φεβρουαρίου του 1821. Η χλωρίδα
ελάχιστη, μια που ολόκληρη η ήπειρος καλύπτεται από αιώνιους πάγους, η πανίδα
όμως σπάνια, γοητεύει με τους μοναδικούς θαλάσσιους ελέφαντες και τις θαλάσσιες

λεοπαρδάλεις καθώς και τις αποικίες από φώκιες και πιγκουΐνους. Ένα μο-
ναδικό ταξίδι στην Μαγεία των Πάγων. Στις νότιες εσχατιές του πλανήτη εκεί που όλα είναι λευκά και διάφανα, εκεί που
ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του και τον Θεό.

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Εξαιρετικής ποιότητος υπηρεσίες στα πλοία

που χρησιμοποιούμε σε καμπίνες 
με ιδιαίτερο λουτρό 

Πλήρη διατροφή κατά τη διάρκεια 
της κρουαζιέρας. 

Πρωινό σε Παταγονία 
και στο Μπουένος Άιρες.   

Δείπνο με Σόου Τάνγκο στο φημισμένο
κέντρο Εσκίνα Κάρλος Γαρδέλ.

Μοναδικές εικόνες από θάλασσες γεμάτες
παγόβουνα στις πιο απίθανες αποχρώσεις

του μπλέ
Θα απολαύσετε τα πανέμορφα Άλμπατρος 
να σας συντροφεύουν σε όλη τη διαδρομή 

περνώντας τη θάλασσα του Ντρέικ
Γαλήνιες εικόνες μίας απόκοσμης φύσης 

στα στενά Λεμαίρ
Θα έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε 

επιστημονικές βάσεις και καταλύματα 
φαλαινοθηρών στις ακτές της Ανταρκτικής

Θα περπατήσετε πάνω στις αιώνιους πάγους
μέχρι τις αποικίες των πιγκουίνων 

Κορυφαία επίσης στιγμή η συνάντηση 
με τις παιχνιδιάρες φάλαινες της Ανταρκτικής
που θα σας συντροφεύουν στις καθημερινές

εξορμήσεις
Θα έχετε τη δυνατότητα να κατασκηνώσετε
για μία διανυκτέρευση κάτω από τον ουρανό
της Ανταρκτικής και να απολαύσετε βόλτα 

με κανώ στα απάνεμα νέρα της
Για τους πιο τολμηρούς θα σας προτείνουμε 

να κολυμπήσετε και να απολαύσετε μια σπάνια
εμπειρία που σίγουρα ελάχιστοι στον πλανήτη

έχουν τολμήσει    
Εκδρομές και ξεναγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα και διαλέξεις κατά τη διάρκεια

της κρουαζιέρας από το επιστημονικό 
προσωπικού του πλοίου

Αναλυτικό φάκελο με σημαντικές πληροφορίες
για τον εξοπλισμό και το ταξίδι.

s

Τα ταξίδια που ετοιμάσαμε για σας …
Νησιά Φώκλαντ Νότια Τζώρτζια 23μ., 30/10 από €11500
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κρουΑζιερΑ ςτην ΑντΑρκτικη 16μ. αναχ. 19/11, 17/12, 6/1, 16/2 από €9290
Το Cosmorama όπως κάθε χρόνο διοργανώνει και φέτος αυτό το Μοναδικό ταξίδι. 

Κλείστε έγκαιρα θέση, η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη!

AnTApKTiKh



Το Cosmorama ετοίμασε και σας παρουσιάζει μία σειρά από Ταξιδιωτικά Προγράμματα στην Ελλάδα που φι-
λοδοξούν να δημιουργήσουν μία βιωματική σχέση με τόπους και μνημεία που καθόρισαν την ιστορία του
τόπου και των ανθρώπων της.

Μία νέα ματιά σε μέρη που όλοι γνωρίζουμε, όλοι έχουμε επισκεφθεί,  όλοι αγαπάμε και εννοούμε να επιστρέ-
φουμε σε μια αναζήτηση επαναπροσδιορισμού. 

Ελάτε μαζί μας λοιπόν για να γνωρίσουμε τη χώρα μας στην καθημερινότητά της, για να χαρούμε τις διαδρομές
της, για να απολαύσουμε την πλαστικότητα των γραμμών του «Ερμή του Πραξιτέλη», για ν’ ακούσουμε τους ψί-
θυρους του αέρα στο αρχαίο  θέατρο της Δωδώνης, να αφήσουμε τη σιωπή να μας ταξιδέψει στον «Παράδεισο»,
έργο του μεγάλου καλλιτέχνη Θεοφάνη Στρελιτζά του Κρητικού, αντλώντας από τα χρώματα της νωπογραφίας
του όλη τη χάρη και το μεγαλείο της τέχνης του.

Οι έμπειροι και μορφωμένοι συνοδοί μας, θα χαράξουν τις ιστορικές διαδρομές της περιπλάνησης μας και θα χτί-
σουν με λόγια και εικόνες μία σχέση διαλεκτική φέρνοντας κοντά την Αρχαία Ελλάδα με το Βυζάντιο και τη  σύγ-
χρονη πραγματικότητα. 

«Η Ιστορία είναι η μητέρα των Επιστημών» είπε κάποτε ο Ηρόδοτος, κι αυτός ο τόπος ευτύχησε να έχει πλούσια!
Την κουβαλάμε μέσα μας, ορίζει το οπτικό μας πεδίο και καθορίζει την ύπαρξή μας. Ας ανατρέξουμε λοιπόν σε
αυτά τα απτά δείγματα που σαν φάροι οριοθετούν την ανθρωπογεωγραφία της χώρας μας κι ας αντλήσουμε όσο
περισσότερη ομορφιά και μνήμη μπορούμε. 

Σίγουρα η απόλαυση θα είναι μοναδική.

ΗΓαστρονομία, η κουζίνα &  η γεύση κάθε λαού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού του. Γύρω
από ένα τραπέζι, τις ώρες αυτές της κοινής χαλαρωτικής συνεύρεσης της οικογένειας, της παρέας, της κοι-
νωνικής ομάδας συζητιούνται τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν το ανθρώπινο γένος. Εμείς

που αγαπάμε αυτές τις στιγμές συλλογικής δραστηριότητας και μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τα μικρά γευστικά
διαμαντάκια που προσφέρει η Ελλάδα,  θα βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι, σε ένα ταξίδι που  μπορεί να μας
δώσει χαρά, να εξυψώσει το πνεύμα μας και να αφυπνίσει τις αισθήσεις μας.  

Εσείς που αγαπάτε το καλό φαγητό, το κρασί, τις εκδρομές, το καλό θέατρο και τις τέχνες, ελάτε μαζί μας σ’ ένα
ταξίδι Γαστρονομίας και Πολιτισμού για να γνωρίσετε τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας, τα τοπικά προϊόντα,
τους παραγωγούς, τα οινοποιία καθώς και τα σπουδαιότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία
και τον πολιτισμό έτσι όπως προβάλλεται μέσα από τα μουσεία, τα μνημεία, τα έθιμα αλλά και τις φυσικές ομορ-
φιές του κάθε τόπου.  

Οι προτάσεις μας στοχεύουν πάντοτε το αυθεντικό, το ειλικρινές, το τίμιο, ό,τι καλύτερο συμβαίνει στον τόπο μας
που προάγει το γαστρονομικό πολιτισμό μας και όχι μόνον.  Το Cosmorama και η Ομάδα Γαστρονομίας και Πο-
λιτσιμού αναγνωρίζει τους καλύτερους επαγγελματίες και υποστηρίζει αυτούς που προωθούν τα ελληνικά προ-
ϊόντα και σέβονται τους καταναλωτές.

Σχεδιαστής και οικοδεσπότης των ταξιδιών μας είναι ο Τίμος Πετρίδης, ένας  άνθρωπος  δημιουργικός και δρα-
στήριος που μέσα από την πορεία του ως ιδιοκτήτης των εστιατορίων Καλλίστη και 1800 και ως Συνεργάτης του
Gourmet Club, έχει συμβάλει στην προώθηση της γαστρονομίας στην Ελλάδα. 

Τέλος κάθε ταξίδι είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις καιρικές συνθήκες, στα προϊόντα της εποχής και
στην εποχιακή δραστηριότητα των ανθρώπων. Έτσι το τελικό δρομολόγιο, οι επισκέψεις και τα μενού των γα-
στρονομικών γευμάτων καθορίζονται περίπου ένα μήνα πριν από την αναχώρηση προσαρμοσμένα στις εκάστοτε
συνθήκες. 

Σας περιμένουμε λοιπόν για να γευτείτε  μια …άλλη νόστιμη Ελλάδα.

ΠολιΤιΣΤικά και λαογραφικά Ταξίδια ΣΤην ελλάδα

Ταξίδια ελληνικήΣ γαΣΤρονομίαΣ και ΠολιΤιΣμού
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εΣειΣ Ποιο Ταξιδι θα διαλεξεΤε; 
Καταρράκτες Δρυμώνα - Ροβιές - Χαλκίδα 1μ., 7/11 €25
Σέτα - Όρος Δίρφυ - Ερέτρια - Χαλκίδα 1μ., 12/12 €25
Χαλκίδα - Δίρφυς - Ληλάντιο Πεδίο και Ριτσώνα 1μ., €45
Γαστρονομικό οδοιπορικό στο κέντρο της Αθήνας

6/6, 10/10, 12/12 €29
Βορειοανατολική Αττική 1μ., €45
Νοτιοανατολική Αττική 1μ., €45
Κορυσχάδες - Καρπενήσι - Παναγία Προυσού 

- Μεγάλο Χωριό  2μ., 5/12 €110
Αμφίκλεια – Γραβιά - Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας 

- Πολύδροσο 1μ., 18/10 €25
Μακρόνησος και Λαυρεωτική 1μ., 5/9 €50
Στην Πάρνηθα και το Τατόι 1μ., €25
Δελφοί - Αράχoβα 1μ., 13/6 €35
Θέρμο - Λίμνη Τριχωνίδας - Ναύπακτος 2μ., €110
Ο υδροβιότοπος Μεσολογγίου - Αιτωλικού 

και η Ναύπακτος μέσα από τα προϊόντα
και τους ανθρώπους τους 2μ., 26/7 €165

Απόδραση στο Βουνό των Κεντραύρων  
Βόλος - Πήλιο 2μ., 14/11 €110

Ελικώνας, ένας παρθένος βουνίσιος προορισμός 1μ., 15/11 €25
Τρίκαλα - Καλαμπάκα - Μετέωρα - Λάρισα 2μ., €110
Πάσχα στη Λίμνη Πλαστήρα και τα Μετέωρα 

... με Καραγκούνηδες και Τσιτσάνη 4μ., €350
Koρινθία με διηγήσεις, γεύσεις και διάπλους Ισθμού 

1μ., 1/8 €60
Μονοήμερη κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό 

καθημερινές αναχωρήσεις από €50
Ναύπλιο με πεζοπορία και ποδηλασία κάθε Σαβ/κύριακο
Επίδαυρος - Ναύπλιο 1μ., 3/10 €25
Κόρινθος - Χιλιομόδι - Αγιονόρι - Λουτράκι 1μ., 12/9 €25
Σπήλαιο Λιμνών - Πλανητέρο - Τρίπολη 1μ., €25
Αρχαία  Ολυμπία - Δημητσάνα - Βυτίνα 2μ., €110
Πόρτο Χέλι - Κόστα - Σπέτσες 2μ., €110
Σπάρτη - Μονεμβασιά - Μυστράς 2μ., 10/10 €110
Τρύγος στη Νεμέα και… καλά κρασιά στο Ναύπλιο 

2μ., 5/9 €150
Η Σπάρτη και ο Λακωνικός κάμπος μέσα από τα προϊόντα, 

τον πολιτισμό και τους ανθρώπους τους 2μ., €150

Κυπαρισία - Πύλος - Αρχαία Μεσσήνη 3μ., €250
Η Αρκαδία, η Τρίπολη και η αμπελουργική ζώνη

της Μαντινείας 2μ., 14/11 €150
Αχαḯα, Πάτρα, Καλάβρυτα και πέριξ 2μ., 5/12 €160
Ταξίδι στα Κύθηρα 4μ., από €325
Άνδρος 2μ., 19/9 €155
Τήνος 2μ., 27/6 €135
Yoga στην Τήνο κάθε σαβ/κύριακο
Γνωρίζοντας γευστικά την Σύρο “το μικρό Παρίσι” 
των Κυκλάδων 3μ., 4/7 €270
Κοσμοπολίτικη Μύκονος και Ιερή Δήλος 3μ., από €275
Στην Πάρο και τη Νάξο 5μ., 16/7 από €430
Σαντορίνη το παγκόσμιο νησί μας 4μ., 25/9 €455
Λέσβος - Μικρασιατικά Παράλια - Χίος 8μ., 26/9 €730
Χίος άρωμα μαστίχας 4μ., 15/6 €380
Μυτιλήνη, το νησί της αρμονίας 4μ., 18/6 €390
Πάτμος, το ιερό νησί των Δωδεκανήσων 6μ., 
Καστελόριζο - Σύμη - Τήλος 9μ., 22/8 €790
Γύρος της Κρήτης 7μ., 25/7 €595
Στη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος 5μ., €340
Πέλλα - Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ 1μ., 20/6, 19/9 €25
Θεσσαλονίκη  η πολυπολιτισμική πρωτεύουσα 

της γεύσης της Β. Ελλάδας 4μ., από €330
Θεσσαλονίκη η γνωστή - άγνωστη συμπρωτεύουσα

3μ., 18/9, 23/10 από €210
Καστοριά - Πρέσπες- Νυμφαίο 4μ.
Ανατολική Μακεδονία - Θάσος 5μ., 13/6 €350
Οδοιπορικό στη Δυτική και Ανατολική Θράκη 5μ., 24/10 €350
Στον Έβρο και τη Σαμοθράκη 5μ., 28/8 €370
Ιωάννινα - Μέτσοβο - Ζαγοροχώρια 4μ., 11/9 €275
Λευκάδα - Πρέβεζα 5μ., 5/6 €350
Η λίμνη Κερκίνη το οικοσύστημα και οι αναστενάρηδες 4μ., €350
Πέρδικα - Πηγές Αχέροντα - Παξοί - Δωδώνη - Μέτσοβο

4μ., 19/6 €295
Κέρκυρα το νησί των Φαιάκων 4μ., 25/10 €540
Ελεύθερη και Κατεχόμενη Κύπρος 5μ., 3/7 €620
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Καθημερινές αναχωρήσεις μόνο από €50
Χαρίστε στον εαυτό σας μια μοναδική απόδραση απολαμβάνοντας τον
ήλιο, τη θάλασσα κι ένα μοναδικό περιβάλλον με πλούσιο μπουφέ, μου-
σική και χορό.

Αναχώρηση στις 08.00 το πρωί από την Μαρίνα του Φλοίσβου με προορι-
σμό την Υδρα, Ένα πανέμορφο αρχοντικό νησί που βρίσκεται στη λίστα των
δημοφιλέστερων τουριστικών προορισμών της Ελλάδας. Αποβίβαση και
χρόνος ελεύθερος για να κολυμπήσετε και να περπατήσετε στα γραφικά δρο-
μάκια του. Στη συνέχεια αναχώρηση για τον Πόρο ένα γαλήνιο νησί , κατά-
φυτο με πεύκα που φτάνουν ως τις απόκρημνες ακτές και τις αμμουδερές πα-
ραλίες του. Κατά την αποβίβασή σας απολαύστε μία υπέροχη βόλτα στην πα-
ραλία με τα καλαίσθητα Νεοκλασικά και πιείτε τον καφέ σας παρέα με τους

αυθόρμητους και φιλόξενους κατοίκους του νησιού. Το απογευματάκι σαλπάρουμε για την Αίγινα, ένα νησί με πλούσιο ιστορία. Η πρό-
τασή μας είναι να μας ακολουθήσετε στον Ναό της Αθηνάς Αφαίας. Βρίσκεται σε έναν κατάφυτο λόφο και προσφέρει το καλύτερο ηλιοβα-
σίλεμα. Επιστρέφοντας στο Φάληρο, η ζωντανή μουσική, τα θαυμάσια κοκτέιλ κι ο Αττικός Ουρανός θα σας χαρίσουν απλόχερα ένα ει-
δυλλιακό βράδυ. Πόσο τυχεροί αλήθεια είμαστε σαν Έλληνες που μπορούμε και απολαμβάνουμε τέτοια ομορφιά!

Μονοήμερη κρουαζιέρα  στα Νησιά του Σαρωνικού Ύδρα, Πόρος, Αίγινα

κρουαζιερεΣ ...ωΣ Την ακρη ΤηΣ γηΣ
Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τις καλοκαιρινές και φθινοπωρινές μας κρουαζιέρες και σας προσκαλούμε να απο-

λαύσετε μαζί μας υπέροχες θαλάσσιες διαδρομές σε όλο τον κόσμο.

Χαρείτε την αυθεντική ελληνική φιλοξενία,
παραδοθείτε στην εκτυφλωτική ομορφιά

της Ελληνικής Μεσογείου, την αρωματισμένη
από πεύκο αύρα της, το δυνατό της ήλιο, τις
γλυκές μπλε και γαλάζιες αποχρώσεις των

νερών της… Απολαύστε το ελληνικό φαγητό ξεκινώντας από τις συνταγές
της γιαγιάς με απλά υλικά μέχρι τα γκουρμέ πιάτα!

4, 5, & 8ήμερες κρουαζιέρες, από €168
Aναχωρήσεις κάθε Παρασκευή και Δευτέρα. 
Eπισκέψεις στη Μύκονο, Σάμο, Μήλο, Κουσάντασι (Έφεσος), Μπόντρουμ, Κω,
Ίο, Σαντορίνη, Πάτμο, Ηράκλειο, Ρόδο, Σάμο, Μήλο

Τα πλοία MSC Musica &
Poesia είναι ένα ταξίδι

αναψυχής με άνετες καμπί-
νες, 5 εστιατόρια, 4 πισί-
νες, 12 πισίνες υδρομασάζ,

καφέ, μπαρ, καταστήματα, παιχνιδότοπο και διαδραστικό σι-
νεμά για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας τις διακοπές σας.

8ήμερες κρουαζιέρες, από €499
Αναχώρηση και άφιξη από τον Πειραιά κάθε Πέμπτη και Δευτέρα 
από 4/6 έως και 12/11
Επισκέψεις Κέρκυρα, Ντουμπρόβνικ, Βενετία, Μπάρι, Κατάκολο,
Σαντορίνη, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη.
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Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ο στόλος της από υπερπολυτελή κρουαζιε-
ρόπλοια και η μεγάλη επιλογή προορισμών, έχουν κατατάξει την Holland

America στις πλέον πετυχημένες εταιρίες κρουαζιέρας. Όλα τα γεύματα περιλαμ-
βάνονται (πρόγευμα, μεσημεριανό, δείπνο) καθώς και απογευματινό τσάι και καφές

με βουτήματα και αποτελούν μέρος γευστικής και πλούσιας διατροφής. Ένας κόσμος φιλοξενίας, ζεστασιάς και εξυπηρέτησης
σας περιμένει να τον απολαύσετε μέσα σε κάθε κρουαζιερόπλοιο.

8ήμερη κρουαζιέρα στο Καναδά & Νέα Αγγλία, από €507
8ήμερη Αλάσκα, από €709
15ήμερη κρουαζιέρα στους Αγίους Τόπους, από €1670*
15ήμερη κρουαζιέρα στη Μαύρη Θάλασσα, από €1543*
8ήμερη κρουαζιέρα Εξερεύνηση του Αιγαίου, από €704*
* Αναχωρήσεις από Πειραιά

Βίκινγκς και η αρμάδα του Άμστερνταμ
10μ., με το κρουαζιερόπλοιο Horizon της
Croisieres De France 15/8, από €1099

Βαλτική Ανακάλυψη
8μ., με το κρουαζιερόπλοιο Costa Luminosa
της Costa Line, 27/6, 18/7, 8/8, από €1059

Δυτική Μεσόγειο 11μ.
Τα Διαμάντια της Μεσογείου I 31/7 από
Βαρκελώνη και αποβίβαση στον Πειραιά &
Τα Διαμάντια της Μεσογείου II με αναχώ-
ρηση 16/8 από Πειραιά και αποβίβαση στη Βαρ-
κελώνη, με το κρουαζιερόπλοιο Norwegian
Spirit, από €1249

Περιλαμβάνονται και τα αεροπορικά εισιτήρια

Απολαύστε ακόμη οργανωμένες αναχωρήσεις με Έλληνα συνοδό:

Ηλεκάνη του Βόλγα που έχει έκταση ίση με τη μισή Δυτική Ευρώπη ξεχωρίζει από τις άλλες περιοχές της Ρωσίας σε ότι
αφορά τα έθιμα καθώς και την ιστορία της. Στις όχθες του Βόλγα, τα ξύλινα σπίτια (όλο και πιο λιγοστά), τα απέραντα

λιβάδια με το «μαύρο» χώμα και οι περίτεχνοι τρούλοι των εκκλησιών μαρτυρούν
την μεγάλη πολιτιστική άνθιση που γνώρισε κάποτε η περιοχή. Ένα ταξίδι στα
νερά του και στις πόλεις του είναι σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία. 
Τα ποταμόπλοια είναι πλήρως ανακαινισμένα, με λιτή διακόσμηση λόγω των μι-
κρών μεγεθών τους που παρέχουν ωστόσο όλες τις βασικές υπηρεσίες, τόσο
στους κοινόχρηστους χώρους όσο και στις καμπίνες.

10/11ημερες κρουαζιέρες, από €990
Αναχωρήσεις από Μόσχα 31/5, 19/6, 8 & 27/7, 15/8, 3 & 22/9 (11 μέρες)
Αναχωρήσεις από Αγ. Πετρούπολη, 22/5, 10 & 29/6, 18/7, 6 & 25/8, 13/9 (10 μέρες)
Επισκέψεις στη Μόσχα, Ουγκλίτς, Γιαροσλάβλ, Γκόριτσι, νησί Κίζι, Μαντρόγι, Αγία Πετρούπολη!

Μοναδικές κρουαζιέρες στο ποτάμι του Βόλγα

κρουαζιερεΣ ...ωΣ Την ακρη ΤηΣ γηΣ
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Επίσης ζητήστε μας πληροφορίες για κρουαζιέρες 
στα ποτάμια της Ευρώπης

Σηκουάνας, Ρήνος, Δούναβης και Ντούρο σας περιμένουν για να απολαύσετε τη
γραφικότητα της Ευρώπης με το ποιο άνετο και ευχάριστο τρόπο. Πολυτελείς καμπί-

νες, πλούσιο φαγητό, εξαιρετικές ξεναγήσεις. 
Δείτε μια Ευρώπη που σίγουρα δεν την είχατε φανταστεί!

Τι θα απολαύσετε με το Cosmorama
Διαμονή στο ποταμόπλοιο σε δίκλινες 

εξωτερικές καμπίνες
Πλήρης διατροφή καθημερινά με εξαιρετική

κουζίνα
Κοκτέιλ και δείπνο υποδοχής από τον 

καπετάνιο
Ξεναγήσεις και εκδρομές, με τοπικούς ξενα-
γούς στις πιο όμορφες πόλεις της Ρωσίας με
πληρωμένα τα τέλη εισόδων που περιλαμβά-

νονται στο πρόγραμμα
Το πλοίο είναι 3 νύχτες αγκυροβολημένο στη
Μόσχα και δύο στην Αγία Πετρούπολη επι-
τρέποντας έτσι στους ταξιδιώτες να γνωρί-

σουν και να απολαύσουν τις κορυφαίες
αυτές Ρωσικές πόλεις με πρωινές ξεναγή-
σεις αλλά και νυχτερινές δραστηριότητες  

Διαλέξεις για την πολιτική , οικονομική και κοι-
νωνική κατάσταση της Ρωσίας από τοπικούς

συνεργάτες μέσα στο πλοίο
Καθημερινό Ψυχαγωγικό πρόγραμμα μέσα

στο ποταμόπλοιου
Χρήση γυμναστηρίου 

Επίσκεψη της γέφυρας του ποταμόπλοιου

κρουΑζιερΑ ςτον βολγΑ

μοςΧΑ - Αγ. ΠετρουΠολη με το «ANTON CHEKHOV»

10/11μ., από €990
Αναχωρήσεις από Μόσχα

31/5, 19/6, 8/7, 27/7, 15/8, & 3/9 (11 μέρες) 22/9 (10 μέρες)
Αναχωρήσεις από Αγία Πετρούπολη
22/5, 10/6, 29/6, 18/7, 6/8, 25/8 & 13/9 (10 μέρες)

λεκάνη του Βόλγα που έχει έκταση ίση με τη μισή Δυτική Ευρώπη ξεχωρίζει από
τις άλλες περιοχές της Ρωσίας σε ότι αφορά τα έθιμα καθώς και την ιστορία

της. Στις όχθες του Βόλγα, τα ξύλινα παραδοσιακά σπίτια, τα απέραντα λιβάδια με
το «μαύρο» χώμα και οι περίτεχνοι τρούλοι των εκκλησιών μαρτυρούν την μεγάλη
πολιτιστική άνθιση που γνώρισε κάποτε η περιοχή. Ο Βόλγας, με 3.500 χλμ. μήκος
αποτελεί κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας. Άλλωστε οι Ρώσοι λένε: «Άκουσε το
Βόλγα αν θες να μάθεις το αύριο της χώρας.»  Ένα ταξίδι στα νερά του και στις
πόλεις του είναι σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία.

πΟτΑΜιΑ τηΣ ΕυρωπηΣ - βΟλγΑΣ
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Με χαρά σας παρουσιάζουμε το νέο προϊόν του Cosmorama, το Blue
Cruise, μια σειρά θαλάσσιων διαδρομών για να βιώσετε μια όμορφη εμπειρία

με παραδοσιακά ξύλινα ιστιοφόρα με επαγγελματικό πλήρωμα και καπετάνιους
που γνωρίζουν άριστα τις Ελληνικές και Μικρασιατικές ακτές.
Το Blue Cruise αποτελεί ένα θαυμάσιο τρόπο για να γνωρίσετε τα ελληνικά νησιά
και τις Μικρασιατικές ακτογραμμές. Θα απολαύσετε μια κρουαζιέρα με την οι-
κογένεια σας, τους φίλους σας ή και μόνοι παρέα με άλλους εραστές της θάλασσας
απ όλον τον κόσμο. 
Τα ποικίλα δρομολόγια δίνουν τη δυνατότητα να συνδυαστούν ιστορικές Μικρασιατι-
κές πόλεις καθώς και τα πανέμορφα νησιά μας Ρόδος, Σύμη, Νίσυρος, Κως,
Λέρος, Κάλυμνος, Πάτμος, Ίος, Μύκονος, Σαντορίνη, Νάξος με εκπληκτικές
παραλίες και φυσικούς κόλπους για να κολυμπήσετε. Το κολύμπι δίπλα από το ιστιο-
φόρο είναι ένα φανταστικό συναίσθημα χωρίς να συνωστίζεται κανείς σε μια μικρή ή
λίγο μεγαλύτερη πισίνα. 
Τα ιστιοφόρα διαθέτουν από 5 έως και 15 καμπίνες με όλες τις βασικές ανέσεις, κλι-
νοσκεπάσματα και πετσέτες, ορισμένα είναι εξοπλισμένα και με air condition. 
Η χρήση θαλάσσιου εξοπλισμού είναι χωρίς χρέωση.
Ταξιδέψτε μαζί μας με απίθανες τιμές, ιδιαίτερα συμφέρουσες συγκριτικά με τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Όλα τα γεύματα περι-
λαμβάνονται (πρόγευμα, μεσημεριανό, δείπνο) καθώς και απογευματινό τσάι και καφές με βουτήματα και αποτελούν μέρος της γευστικής
μεσογειακής διατροφής. Ένας κόσμος φιλοξενίας, ζεστασιάς και εξυπηρέτησης σας περιμένει να τον απολαύσετε.
Η πείρα μας, το πάθος μας και ο επαγγελματισμός μας θα παρέχει μια πολύτιμη εμπειρία  σε όλους σας για να μοιραστείτε μαγικές στιγμές
εν πλω και όχι μόνο!

Blue Cruise ΕβδΟΜΑδιΑιΕΣ 4/8ηΜΕρΕΣ



Γαμήλια ταξίδια & Λίστα Γάμου

Αν όλα στο γάμο σας πρέπει να είναι τέλεια 
τότε το γαμήλιο ταξίδι σας πρέπει να είναι

ξεφυλλίστε τον ταξιδιωτικό Οδηγό μας, διαλέξτε το ταξίδι που σας
ταιριάζει και δώστε τη χαρά σε συγγενείς και φίλους να σας χαρίσουν

όχι απλώς ένα δώρο αλλά μια εμπειρία ζωής!
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

• Η κράτηση του ταξιδιού σας. Η σύμβαση του ταξιδιού
σας γίνεται με το ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ COSMORAMA
Ε.Π.Ε (το cosmorama), που δεσμεύεται να σας προσφέρει
τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού
σας. Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον κατα-
βληθεί η σχετική προκαταβολή ίση με το 30% της αξίας του
ταξιδιού που διαλέξατε και εκτυπωθεί η σχετική απόδειξη
παροχής υπηρεσιών. Με την πληρωμή της προκαταβολής
επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε τους γενικούς όρους, και ότι
συμφωνείτε με αυτούς. Οι γενικοί όροι αποτελούν μέρος
της σύμβασης μεταξύ εσάς και του cosmorama, η οποία
διέπεται από τους ελληνικούς νόμους και τα ελληνικά δι-
καστήρια της Αθήνας και μόνο.
• Η εξόφληση του ταξιδιού σας. Η επιβεβαίωση της κρά-
τησης και της προκαταβολής σας γίνεται με την παραλαβή
των σχετικών νόμιμων παραστατικών, στα οποία αναφέρε-
ται η συνολική αξία του ταξιδιού σας και το οφειλόμενο
υπόλοιπο, που είναι πληρωτέο 21 ημέρες πριν από την
αναχώρηση. Αν δεν πληρώσετε το υπόλοιπο του ταξιδιού
σας έως 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το cos-
morama διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση.
Αν εγγραφείτε σε ένα ταξίδι σε διάστημα λιγότερο από 21
ημέρες πριν από την αναχώρηση, τότε θα πρέπει να κατα-
βάλετε τη συνολική αξία του ταξιδιού κατά το στάδιο της
κράτησης.
• Ακύρωση αρχικής κράτησης. Οποιαδήποτε ακύρωση,
χρειάζεται να μας την γνωρίσετε γραπτώς. Η ακύρωση θα
ισχύει από την ημέρα που θα λάβουμε τη γραπτή ενημέ-
ρωση σας και θα ισχύουν τα παρακάτω ακυρωτικά.
– Από την εγγραφή έως και 30 ημέρες πριν από την ανα-
χώρηση:
– 29-15 ημέρες πριν από την αναχώρηση παρακράτηση
του 20% της αξίας του ταξιδιού.
– 14-1 ημέρα πριν από την αναχώρηση: παρακράτηση του
συνολικού ποσού.
• Μεταφορά κράτησης. Οποιαδήποτε μεταφορά κράτη-
σης για άλλη ημερομηνία του ίδιου ταξιδιού ή άλλου ταξι-
διού, γίνεται μόνον κατόπιν συνεννόησης με το cosmorama
έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Επί-
σης συνεννόηση χρειάζεται και στην περίπτωση που επι-
θυμείτε να μεταφέρετε την κράτησή σας σε κάποιο άλλο
άτομο. Πάντως η όποια αλλαγή θα πρέπει καταρχήν να
γίνει αποδεκτή από τις εμπλεκόμενες αεροπορικές εταιρίες
και ξενοδοχεία ενώ παράλληλα θα υπάρχει διοικητικό
τέλος 50 ευρώ. Αυτό το διοικητικό τέλος είναι πέρα από
τυχόν άλλα έξοδα που θα έχουν υπολογίσει οι διάφοροι
προμηθευτές για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
• Διαβατήριο και θεωρήσεις - Βίζες. Το διαβατήριο είναι
απαραίτητο σε κάθε ταξίδι. Εφόσον υπάρχει, προτείνουμε
να το έχετε μαζί σας ακόμη και για χώρες της Ε.Ε. Είναι δική
σας ευθύνη να έχετε διαβατήριο που ισχύει και να έχετε
πληροφορηθεί για τις θεωρήσεις (βίζες) που χρειάζονται.
Αν έχετε ξένο διαβατήριο, οφείλετε να μας το γνωρίσετε
κατά την εγγραφή σας και να εξακριβώσετε, παράλληλα με
εμάς, τις απαραίτητες θεωρήσεις που χρειάζονται (χρόνος,
φωτογραφίες, τέλη κ.λπ.). Αν δεν ακολουθήσετε τη διαδι-
κασία που ορίζει κάθε προξενική αρχή ξένης χώρας που
απαιτεί θεώρηση, αλλά και αν δεν έχετε προσκομίσει τα
σωστά έγγραφα που απαιτούνται και δεν σας επιτραπεί η
είσοδος στην ξένη χώρα, το cosmorama δεν φέρει καμία
ευθύνη. Στην περίπτωση που ακυρώσετε το ταξίδι σας γι’
αυτόν τον λόγο, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μας
να ζητήσουμε από εσάς το κόστος που ενδεχομένως θα
προκαλέσετε στο ταξίδι.
• Υγεία και υγειονομικές διατυπώσεις. Όσοι συμμετέ-
χουν σε ομαδικό ταξίδι πρέπει να είναι σε φυσική κατά-
σταση τέτοια που να μπορούν να το φέρουν εις πέρας. Η
εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι και να
επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα ταξιδιώτη, χωρίς καμία υπο-
χρέωση επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε, αν κρί-

νει ότι κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή του ή δημιουργεί άμεσα
μεγάλο πρόβλημα στους υπόλοιπους συνεκδρομείς. Σε μια
τέτοια περίπτωση τα έξοδα επαναπατρισμού βαρύνουν
αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Αν έχετε προβλήματα υγείας,
συμβουλευθείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε για το τα-
ξίδι σας. Κάθε ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να λάβει τις
απαραίτητες υγειονομικές προφυλάξεις, τις οποίες συστή-
νει η Π.Ο.Υ. για τις επισκεπτόμενες χώρες. Για αυτό το λόγο
θα πρέπει να απευθύνετε στο υγειονομικό κέντρο της
πόλης που κατοικεί.  
• Ευθύνες ταξιδιωτών. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος
σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη σε ασφαλές
μέρος του διαβατηρίου του, των χρημάτων του, των αερο-
πορικών του εισιτηρίων κ.λ.π. Αν χάσετε κάτι θα σας συμ-
παρασταθούμε για την καλύτερη δυνατή και πιο άμεση
λύση. Όποια έξοδα χρειαστούν θα επιβαρύνουν εσάς.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Ακρίβεια του εντύπου μας. Όλα τα ταξίδια, είναι σχεδια-
σμένα με βάσει τα ισχύοντα αεροπορικά δρομολόγια τη
στιγμή που γράφτηκε το πρόγραμμα. Ενδεχόμενες αλλαγές
σε αυτά είναι δυνατόν να τροποποιήσουν, τη σειρά, τις δια-
νυκτερεύσεις αλλά και τις αρχικά προβλεπόμενες επισκέ-
ψεις και ξεναγήσεις. Ορισμένα ταξίδια, είναι από τη φύση
τους δύσκολα και απαιτούν προσαρμογές ανάλογα με την
ημερομηνία που πραγματοποιούνται. Έτσι το τελικό πρό-
γραμμα του κάθε ταξιδιού θα αναφέρεται αναλυτικά στον
Ταξιδιωτικό Φάκελο μαζί με πληροφορίες για τις πτήσεις,
τα ξενοδοχεία κ. λ.π. και θα παραδίδεται στους ταξιδιώτες
τρεις ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού. 
• ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Σε θέματα οδικής μεταφο-
ράς, δι’ αέρος ή θαλάσσης, η ευθύνη μας σε όλες τις περι-
πτώσεις περιορίζεται στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών
συμβάσεων. Καθυστερήσεις ή / και αλλαγές δρομολογίων,
τύπου αεροσκάφους, ή και ενδιάμεσων σταθμών, είναι πι-
θανό να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς και
άλλους οργανισμούς ή / και από αεροπορικές εταιρίες, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις ή τροπο-
ποιήσεις στη ροή του προγράμματος. Επίσης οι ιδιοκτήτες
ή διευθυντές ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων, εστιατο-
ρίων, καθώς και κυβερνητικοί οργανισμοί (υπεύθυνοι για
μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους) είναι πιθανόν
να πάρουν αποφάσεις που να έχουν άμεσες επιπτώσεις
στην υλοποίησης του προγράμματος έτσι όπως αυτό έχει
αρχικά σχεδιαστεί. Το cosmorama δεν είναι δυνατό ούτε
να ελέγξει, ούτε να προλάβει τέτοιου είδους αποφάσεις και
ενέργειες κι ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύ-
θυνο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την
κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (ΠΑ 339/1996), το cos-
morama έχει προβεί στην ασφάλιση της επαγγελματικής
του ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης ή πλημμε-
λούς εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του, καθώς και
για την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπα-
τρισμό στην περίπτωση πτώχευσης.
• Αλλαγή του ταξιδιού πριν από την αναχώρηση. Το cos-
morama για την διοργάνωση των ταξιδιών του χρησιμο-
ποιεί υπηρεσίες τρίτων όπως αεροπορικές εταιρίες,
ξενοδοχεία κ.λ.π. στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχει
άμεσο έλεγχο, κι ως εκ τούτου υπάρχει πιθανότητα να
υπάρξουν αλλαγές χωρίς τη δική του ευθύνη. Αν έχουμε
μια αλλαγή μεγάλης σημασίας τότε θα προσπαθήσουμε να
επικοινωνήσουμε μαζί σας, πριν από την αναχώρηση, είτε
απευθείας είτε μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου - πρά-
κτορα που έκανε την κράτηση. Σε μια τέτοια περίπτωση
σας παρέχουμε τις εξής εναλλακτικές λύσεις:
α) Να δεχτείτε την αλλαγή.
β) Να συμμετάσχετε σε άλλο ταξίδι, με την υποχρέωση ότι
στην περίπτωση που θα ισχύει μεγαλύτερη τιμή πώλησης
να καταβάλετε τη διαφορά. Στην περίπτωση που ισχύει μι-
κρότερη τιμή, θα σας επιστραφεί η διαφορά.
γ) Να ακυρώσετε το ταξίδι με ταυτόχρονη επιστροφή όλων
των χρημάτων που έχετε ήδη καταβάλει.

• Αλλαγές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η εταιρία δεν
αναλαμβάνει την ευθύνη για περιπτώσεις που μετά την ανα-
χώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου
αεροπορικής εταιρίας δεν πραγματοποιηθεί ή για περιπτώ-
σεις που είναι πέρα από το δικό μας έλεγχο και τη δυνατό-
τητα να τις αποφύγουμε, όπως π.χ. αλλαγή αεροσκάφους
σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστερήσεις λόγω
τεχνικής βλάβης ή λόγω προηγούμενου δρομολογίου, πό-
λεμος ή απειλή πολέμου, κοινωνικές αναταραχές, διεκδική-
σεις κλάδων, φυσικές καταστροφές, άσχημες καιρικές
συνθήκες ή τρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης το cos-
morama δεν έχει σε καμία περίπτωση τον έλεγχο των δω-
ματίων σε κάθε ξενοδοχείο, πόλη κ.λ.π. Πολλές φορές τα
ξενοδοχεία ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής παρουσιάζουν
“υπερπληρότητα”. Αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του τα-
ξιδιού, θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
βρούμε δωμάτια σε άλλο ξενοδοχείο ίδιας κατηγορίας στην
ίδια πόλη. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και αναγκαστούμε να
βρούμε δωμάτια σε ξενοδοχείο κατώτερης κατηγορίας
αναλαμβάνουμε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά που
προκύπτει από τη διαφορά κατηγορίας ξενοδοχείου. Μέ-
λημά μας, σε κάθε περίπτωση, είναι να διατηρούμε, όσο το
επιτρέπουν οι συνθήκες, αναλλοίωτο το ύφος και την δομή
του κάθε ταξιδιού και με αυτό το γνώμονα θα αποφασίζον-
ται οι όποιες αλλαγές είναι επιβεβλημένες από αστάθμη-
τους παράγοντες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τον
συνοδό σε συνεννόηση με την εταιρία και τις υπεύθυνες
αρχές της εκάστοτε χώρας. 
• Αν ακυρώσουμε το ταξίδι σας. Διατηρούμε το δικαίωμα
να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για οποιονδήποτε λόγο μέχρι
και 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την αναχώρηση. Σε
έκτατες περιπτώσεις ανωτέρας βίας (όπως πόλεμος ή απειλή
πολέμου, κοινωνικές αναταραχές, διεκδικήσεις κλάδων, φυ-
σικές καταστροφές, άσχημες καιρικές συνθήκες ή τρομο-
κρατικές ενέργειες κ.λ.π.) είναι πιθανόν να ακυρωθεί και σε
διάστημα μικρότερο των 7 ημερών. Αν τελικά αναγκα-
στούμε να ακυρώσουμε το ταξίδια σας, σας παρέχουμε τις
ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:
α) Να συμμετάσχετε σε άλλο ταξίδι, με την υποχρέωση ότι
στην περίπτωση που ισχύει μεγαλύτερη τιμή πώλησης, θα
καταβάλετε τη διαφορά. Στην περίπτωση που ισχύει μικρό-
τερη τιμή, θα σας επιστραφεί η διαφορά.
β) Να ζητήσετε την πλήρη επιστροφή των χρημάτων που
έχετε ήδη καταβάλει.
• Ασφάλεια στο εξωτερικό. Η ασφάλεια των ταξιδιωτών
μας είναι η πρώτη μας μέριμνα. Γι’ αυτό παρακολουθούμε
συνεχώς τις πολιτικές εξελίξεις ανά τον κόσμο και ζητούμε,
όταν χρειάζεται, τη συμβουλή του Υπουργείου Εξωτερικών.
Αν μας συμβουλέψει να αποφύγουμε την επίσκεψη σε μια
χώρα, τότε ενημερώνουμε ανάλογα τους εκδρομείς και
ακυρώνουμε, αν χρειάζεται το ταξίδι. Δυστυχώς παρ’ όλα
αυτά, εγκληματικές ενέργειες κατά των ανθρώπων και της
περιουσίας τους είναι γεγονότα υπαρκτά σε όλο τον κόσμο.
Οι ταξιδιώτες έχουν την ίδια ευθύνη για τον εαυτό τους και
τα πράγματά τους όπως και όταν είναι στο σπίτι τους. Συ-
νιστούμε να μην αφήνετε χρήματα, τιμαλφή και διαβατή-
ρια αφύλακτα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. έπάρχουν
συνήθως χρηματοκιβώτια στις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων.
Συνιστούμε να φυλάσσετε χρήματα κα διαβατήρια σε εσω-
τερικές τσέπες ή σε ειδικό τσαντάκι που δένεται στη μέση.
Στις πτήσεις να αποφεύγετε να παραδίδετε βαλίτσες ή
τσάντες που δεν κλειδώνουν. Τέλος, μην αφήνετε πράγ-
ματα στα πούλμαν κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων,
ακόμη και αν σας συσταθεί ως ασφαλές από τους τοπικούς
υπευθύνους. Εάν εσείς ή κάποιο άλλο μέλος της ομάδας
σας αρρωστήσει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, τραυμα-
τιστεί ή αποβιώσει από κάποια δραστηριότητα - υπηρεσία
πέρα από αυτές που αναλάβαμε να σας προσφέρουμε, είτε
επί τόπου από τον αντιπρόσωπό μας, θα σας συμπαραστα-
θούμε για οποιαδήποτε ενέργεια (απαίτηση) θελήσετε να
υποβάλετε εναντίον οποιουδήποτε, αλλά εμείς ουδεμία ευ-
θύνη φέρουμε.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 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



ΑΘΗΝΑ ΣΙΝΑ 14 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ• ΤΗΛ.: 210 3642707 • FAX: 210 3648252
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 10 • ΤΗΛ.: 2310 230555 • FAX: 2310 230556 

e-mail: info@cosmorama.gr • www.cosmorama.gr

Mέλος των HATTA, ΑSTA, WATA & WoI
Επιλεγμένος αντιπρόσωπος για την Eλλάδα των Holland America Line, & NCL Μ
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