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1  ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΑΣ - 11 ημ. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Ένα ταξίδι στο Ιράν είναι η επαφή με την ίδια την Ιστορία. Την Ιστορία των Ελλήνων, των 

Περσών, των Ρωμαίων, των Μογγόλων, των Αράβων και πολλών άλλων πολιτισμών που 

αναπτύχθηκαν στα οροπέδια της αχανούς χώρας και που σήμερα οι ταξιδιώτες έχουν τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν σε ένα ταξίδι που κάθε άλλο παρά ευκαιριακό μπορεί να 

χαρακτηρισθεί. Από τα εντυπωσιακά μουσεία και τα παλάτια των ηγεμόνων της Τεχεράνης έως 

τα μυστηριακά ερημικά τοπία του κεντρικού Ιράν, από την πολυτέλεια των θεολογικών σχολών 

του επιβλητικού Ισφαχάν έως το ποιητικό και λόγιο Σιράζ, από τη Σασανιδική καστροπολιτεία 

της Ραγιέν έως τους Πύργους της Σιωπής και από τις Ζωροαστρικές κατασκευές του Γιαζντ έως 

το επιβλητικό Αμπιανέ, η χώρα είναι έτοιμη να μας αποκαλύψει τα μυστικά της. Κάποια πανάρχαια 

μυστικά που κρύβονται καλά κάτω από τα τσαντόρ των μαυροφορεμένων γυναικών, την 

ανεπιτήδευτη ευγένεια των ανδρών και των αυθεντικών χαμόγελων των μικρών παιδιών. Ελάτε 

λοιπόν να γνωρίσουμε μαζί σε βάθος μια χώρα ιστορίας, τέχνης, παράδοσης και πολιτισμού. 

 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ABASSI  
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 
Το Cosmorama με βαθιά γνώση του προορισμού, ετοίμασε και σας προσφέρει το πιο πλούσιο 

πρόγραμμα στο Ιράν! Πάντα πρωτοπόροι και πάντα έτοιμοι να προσφέρουμε το καλύτερο 

στους ταξιδιώτες μας, δεν περιοριζόμαστε μόνο στις πεπατημένες διαδρομές, φροντίζουμε 

πάντα να αναδεικνύουμε την κουλτούρα και τον πολιτισμό τής κάθε περιοχής με μέρη και 

αξιοθέατα που αξίζουν στους πραγματικούς ταξιδευτές, στους ανθρώπους που αναζητούν τα 

«ψαγμένα» και ουσιαστικά προγράμματα. Ένα τέτοιο οδοιπορικό θα σας αποκαλύψει το 

διαμάντι της Ερήμου. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα κορυφαία αξιοθέατα αρχαιολογικού 

και λαογραφικού ενδιαφέροντος, που θα σας αποκαλύψει με τον πιο πλήρη τρόπο τις ομορφιές 

μιας χώρας που συναρπάζει τον επισκέπτη. 

Όσοι λοιπόν αποφασίσετε να μας ακολουθήσετε θα έχετε την ευκαιρία να δείτε: 

 

 Εξαιρετικές πτήσεις που σας προσφέρουν πλήρεις τις ημέρες στον προορισμό 

 Την Πρωτεύουσα Τεχεράνη και τα κορυφαία μουσεία της (Αρχαιολογικό & Μουσείο 

Κοσμημάτων του Σάχη) 

 Το Γκολεστάν, το Παλάτι της Χλιδής του τελευταίου Σάχη της Περσίας 

 Το Γιαζντ, τη γραφική πόλη των Ζωροαστρών, των Ανεμοπαγίδων, των Πύργων της 

Σιωπής και των Καραβάν Σεράι 

 Το Σιράζ των ποιητών με την αρχοντική όψη 

 Την Περσέπολη και τις Πασαργάδες, τόποι ιστορίας και μνήμης ενός πολιτισμού 

που σημάδεψε την Ανατολική Μεσόγειο 

 Τη μοναδική ακρόπολη της Ραγιέν, με τις μοναδικές οχυρώσεις από λάσπη. Πόλη 

καραβανιών και αναχωρητήριο των στοχαστών της ισλαμικής κουλτούρας 

 Το πανέμορφο χωριό Αμπιανέ, φτιαγμένο από κοκκινόχωμα, με τους κατοίκους του 

ακόμα και σήμερα να κυκλοφορούν με τις παραδοσιακές τους φορεσιές 

 Το ονειρικό Ισφαχάν με την μοναδικής ομορφιάς πλατεία. Τζαμιά, παλάτια, γέφυρες 

κι ένα παζάρι που όμοιό του δεν έχετε ξαναδεί! 
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΠΕΡΣΙΑΣ 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ημέρα 1η: Αθήνα - Τεχεράνη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν. 
 
Ημέρα 2η: Τεχεράνη 
Νωρίς το πρωί άφιξη στο Διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Μετά τις διατυπώσεις για τη βίζα 
εισόδου στη χώρα και την παραλαβή των αποσκευών, μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο μας για 
πρωινό και αμέσως μετά ξεκινάμε την ξενάγηση της πρωτεύουσας, μιας πόλης χτισμένης στους 
πρόποδες του όρους Ελμπρούζ, με μεγάλες κεντρικές αρτηρίες, ανισόπεδους κόμβους, 
πολύβουες αγορές και απίστευτα πολύ κίνηση μια που οι Ιρανοί θεωρούν το ιδιωτικό 
αυτοκίνητο (πάντα χρώματος άσπρου) ένα είδος κοινωνικής καταξίωσης! Βασικά η Τεχεράνη 
είναι από τις πόλεις που δύσκολα μπορεί να τις περπατήσει κανείς, όσο όμως άσχημη και 
τσιμεντένια είναι η εξωτερική της μορφή τόσο όμορφη είναι η ιστορία της, την οποία θα 
γνωρίσουμε μέσα από τα μουσεία και τα παλάτια της. Η επαφή μας λοιπόν με το πολιτιστικό 
παρελθόν της μεγαλειώδους χώρας θα ξεκινήσει από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Προϊστορικά 
ευρήματα και επιβλητικές προτομές Αχαιμενιδών βασιλέων, νομίσματα και είδη καθημερινής 
χρήσης από όλες τις επαρχίες της μεγάλης περσικής επικράτειας, αναθηματικές πλάκες και 
πέτρινες αναπαραστάσεις μαχών εκτίθενται με τέτοιο τρόπο που για τον επισκέπτη αποτελούν 
την καλύτερη εισαγωγή στην ιστορία, την τέχνη αλλά και την πολυπλοκότητα μιας 
αυτοκρατορίας που η έκτασή της κάλυπτε περίπου το 1/3 του τότε γνωστού κόσμου. Ακολουθεί 
εκτενής επίσκεψη στο μουσείο των Κοσμημάτων του Σάχη. Μια εκπληκτική συλλογή που 
φυλάσσεται στα υπόγεια της Κεντρικής Τράπεζας και σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει! Τέλος η 
μέρα μας θα κλείσει με επίσκεψη στο Παλάτι Γκολεστάν, την κατοικία του τελευταίου Σάχη της 
Περσίας Παχλεβί. 

Το εσωτερικό του παλατιού Γκολεστάν
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Ημέρα 3η: Τεχεράνη - Κερμάν 
Μετά το πρωινό μας κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση μας με προορισμό το 
Κερμάν. Άφιξη στο Κερμάν, το προπύργιο των Σασσανιδών κατά τον 3ο μ.Χ. αιώνα. 
Σασσανίδες, Χαριζίτες, ζωροάστρες και Αβασσίδες, αναγνωρίζοντας την στρατηγική θέση της 
περιοχής, πάλεψαν για να την κατακτήσουν. Οχυρωματικά έργα, επιβλητικές πύλες και τζαμιά 
παραμένουν σήμερα εύγλωττοι μάρτυρες αυτού του ένδοξου παρελθόντος. 

 

Το κορυφαίο αξιοθέατο του Κερμάν είναι το Τζαμί της Παρασκευής το οποίο και θα 
επισκεφθούμε αμέσως μετά την άφιξή μας. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό συγκρότημα περίτεχνα 
στολισμένο με υπέροχη είσοδο. Στη συνέχεια θα έχουμε λίγο χρόνο ελεύθερο στην πλούσια 
παρακείμενη αγορά και αμέσως μετά θα έχουμε δείπνο κα διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας. 
 

 

Το τζαμί της Παρασκευής στο Κερμάν

Μαχάν
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Ημέρα 4η: Κερμάν (Ραγιέν, Μαχάν) 
Η πεδιάδα των 800 τ.χλμ. που περιβάλει το Κερμάν, φιλοξενεί μία από τις πιο εμβληματικές 
πόλεις του ιρανικού οροπεδίου, τη χωμάτινη καστροπολιτεία της Ραγιέν. Μια πόλη φτιαγμένη 
εξολοκλήρου από πηλό, με δαντελωτές πολεμίστρες, στενά καλντερίμια και καραβαν σεράι, 
κράτησε στα χέρια της το εμπόριο όπλων, μαχαιριών και σπαθιών για πάνω από 1.000 χρόνια. 
Αμέτρητοι μεγαλέμποροι, πραματευτάδες, πολεμιστές και λόγιοι περπάτησαν στους δρόμους 
της, φλυάρησαν στα σκιερά πεζούλια των εμπορικών καταστημάτων της και ξεκουράστηκαν 
μαζί με τα ζώα τους στις δροσερές αυλές των πανδοχείων της. Μια πόλη τόσο γοητευτική όσο 
οι ψίθυροι που αντηχούν στους πλίνθινους τείχους των σπιτιών που στέκουν άδεια πια για να 
ιστορούν το παρελθόν τους. Κι αφού ρουφήξουμε κυριολεκτικά εικόνες, ήχους και μυρωδιές θα 
επισκεφτούμε το Μαχάν όπου αναπαύεται ο Σούφι Σαχ Νεμάτ κι ο ποιητής Σαχ Νουρεντίν.  
 

 
Ημέρα 5η: Κερμάν – Σιράζ 
Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για τα δυτικά της χώρας. Διασχίζοντας τις μεγάλες αλμυρές ερημικές 
εκτάσεις φτάνουμε το απόγευμα στο Σιράζ, τη γοητευτική πόλη της ποίησης, της φιλοσοφίας 
και των αηδονιών, γενέτειρα των εθνικών ποιητών Σααντί και Χαφέζ, μια σύγχρονη 
μεγαλούπολη με μακραίωνη ιστορία, παγκοσμίως γνωστή ως κέντρο παραγωγής μιας των 
καλυτέρων ποικιλιών κρασιού και έδρα του καλύτερου πανεπιστημίου του Ιράν. 
 
Ημέρα 6η: Σιράζ 
Πρωινή αναχώρηση για το σπουδαιότερο αξιοθέατο του ταξιδιού μας το Takht-e Jamshid που 
δεν είναι άλλο από την θρυλική Περσέπολη, την αρχαία πρωτεύουσα της δυναστείας των 
Αχαιμενιδών. Ο Κύρος ο Μέγας επέλεξε την περιοχή, ο Δαρείος ο Α’ ξεκίνησε την κατασκευή 
του μεγαλόπρεπου ανακτόρου και η ολοκλήρωση του έργου αποδίδεται στον γιο του, Ξέρξη 
τον Α’. Ολόκληρο το πρωινό είναι αφιερωμένο στην εκτενή ξενάγηση του βασιλικού 
συγκροτήματος. Η πύλη των Εθνών, η αίθουσα του θρόνου και των ακροάσεων, όπου οι 
διοικητές των περιφερειών απέδιδαν τιμές και φόρους στον Βασιλέα, τα ιδιαίτερα βασιλικά 
διαμερίσματα και τα εκθέματα του μουσείου της Περσέπολης θα κρατήσουν αμείωτο το 
ενδιαφέρον μας. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το Νακς-ε-Ροστάμ, μια κάθετη βραχώδη πλαγιά 
στην οποία λαξεύτηκαν οι τάφοι του Δαρείου Α’, του Ξέρξη, του Αρταξέρξη, του Δαρείου Β’ και 
της συζύγου του Παρεισάτιδος. Όλη η ιστορία της Περσίας περνά μπροστά από τα μάτια μας 
στην θέα αυτών των μεγαλόπρεπων ταφικών συγκροτημάτων. Επιστρέφοντας στο Σιράζ, 
ξεκινάμε την γνωριμία μας με την σύγχρονη μεγαλούπολη. Μια πόλη με μακραίωνη ιστορία, 

Η καστροπολιτεία της Ραγιέν 
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παγκοσμίως γνωστή ως κέντρο παραγωγής μιας των καλυτέρων ποικιλιών κρασιού και έδρα 
του καλύτερου πανεπιστημίου του Ιράν. Η μεγαλόπρεπη σιταντέλα του Καρίμ Χαν, το 
πολύχρωμο και λαμπρό τζαμί Βακίλ, κλασσικό δείγμα Σιιτικής αρχιτεκτονικής με την 
παρακείμενη ομώνυμη σκεπαστή αγορά, οι μνημειακοί τάφοι των ποιητών Σααντί και Χαφέζ, η 
εντυπωσιακή ρυμοτομία και τα πάρκα κατατάσσουν το Σιράζ ψηλά την λίστα με τις ωραιότερες 
πόλεις του σύγχρονου Ιράν.  

 

 
Ημέρα 7η: Σιράζ – Πασαργάδες - Γιαζντ 
Αφήνοντας πίσω μας το Σιράζ κατευθυνόμαστε στην Γιαζντ, ενώ στη διαδρομή μας θα 
επισκεφτούμε τις εντυπωσιακές Πασαργάδες με το βασιλικό ανάκτορο και τον τάφο του Κύρου. 
Πρόκειται για την πρώτη πρωτεύουσα του περσικού κράτους μέχρι που ο Δαρείος ο Α’ 
αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα της αυτοκρατορίας στην Περσέπολη. 
 

Το Ανάκτορο Απαντάνα στην Περσέπολη

Γιαζντ 
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Φτάνοντας το απόγευμα στη γραφική, μεσαιωνική Γιαζντ, γνωστή και ως «Η Ευγενής Πόλη Της 
Ερήμου» θα ξεναγηθούμε στη μαγική καλοδιατηρημένη παλιά πόλη, χτισμένη από πηλό που 
είναι ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής. Ένας λαβύρινθος από στενούς δρόμους και κάπου 
στον ορίζοντα να δεσπόζουν οι πύργοι των ανέμων, ευφυέστατες κατασκευές για την 
διατήρηση της θερμοκρασίας σε χαμηλά επίπεδα κατά την διάρκεια του ζεστού καλοκαιριού. 
 
Ημέρα 8η: Γιαζντ - Ισφαχάν 
Το πρωί θα σταθούμε να ατενίσουμε τους Πύργους της Σιωπής, το χώρο όπου μέχρι το 1950 
τοποθετούνταν οι νεκροί των Ζωροαστρών προκειμένου να φαγωθούν από τα όρνια, όπως 
επέβαλε η παράδοση.  και την επίσκεψή μας στο ναό των Ζωροαστρών. Τη λιτή κατασκευή 
στολίζουν τα σύμβολα του Θεού Άχουρα Μάζντα, ενώ στο χώρο φυλάσσεται η άσβεστη Φλόγα.  
 

 
Συνεχίζοντας για το Ισφαχάν θα αντιληφθούμε ότι πρόκειται για την πιο όμορφη και πιο 
κοσμοπολίτικη πόλη της χώρας. Εδώ φυσάει ένας αέρας διαφορετικός που καταρρίπτει 
την έννοια του θεοκρατισμού που χαρακτηρίζει την χώρα και που προκαλεί έκπληξη 
στον επισκέπτη όταν συγκρίνει την ελευθεριότητα του Ισφαχάν με τον συντηρητισμό 
που αποπνέουν οι άλλες πόλεις. Η ρήση ότι «το Ισφαχάν είναι ο μισός κόσμος» 
ειπώθηκε από τον ίδιο τον Σαχ Αμπάς τον 16ο αιώνα, υπονοώντας το μεγαλείο του. 
Όπως ακριβώς έκαναν κάποτε οι πλούσιοι έμποροι που προσέγγιζαν την πόλη έτσι κι 
εμείς θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη στη μεγάλη σκεπαστή αγορά που μάλλον κρίνεται ως 
η αξιολογότερη του Ιράν με πληθώρα από σουβενίρ ενώ για το βράδυ μια βόλτα στις 
φωτισμένες γέφυρες του ποταμού Ζαγιαντί απολαμβάνοντας παγωτό από σαφράν θα 
μας αποκαλύψει το νυχτερινό ρομαντικό πρόσωπο της χιλιοτραγουδισμένης πόλης. 
 
Ημέρα 9η: Ισφαχάν 
Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ξενάγηση στο ανάκτορο Τσεχέλ Σοτούν με τους 
υπέροχους κήπους, γνωστό σαν παλάτι των 40 κιόνων ή αλλιώς ως παλάτι του 
αντικατοπτρισμού. Οι αισθήσεις, όμως, απογειώνονται με την επίσκεψη στο πολύχρωμο 
τέμενος του Ιμάμη στην βασιλική πλατεία του Ισφαχάν και το γειτονικό τζαμί του Σεΐχη 
Λοφτολάχ, που η απουσία μιναρέ αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα τη μαγεία των σχεδίων 
του τρούλου του που θεωρείται ο τρίτος ωραιότερος της Περσίας. Τέλος, από τον 
εξώστη του παλατιού Αλη Καππού θα θαυμάσουμε την γραφική πλατεία Μεϊντάν με τις 

Η πλατεία Μεϊντάν στο Ισφαχάν 
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ιππήλατες άμαξες και θα απολαύουμε παραδοσιακό τσάι σε κάποιο από τα πολλά 
τεϊοποτεία της πόλης. Το Τζαμί της Παρασκευής και ο Αρμένικος καθεδρικός ναός, θα 
κλείσουν μια μεγάλη και υπέροχη μέρα! 
 
 

 
Ημέρα 10η: Ισφαχάν – Αμπιανέ – Κασάν – Τεχεράνη - Αθήνα 
Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να μας αποκαλύψει η σημερινή διαδρομή, που θα ευχόμαστε 
η μέρα να μην τελειώσει. Μετά το πρωινό αναχωρούμε από το Ισφαχάν για την Τεχεράνη. Η 
αποκάλυψη ωστόσο έρχεται μέσα στα φαράγγια του όρους Κάρκας, όπου ξεπετάγεται μπροστά 
μας το κοκκινωπό περίγραμμα του χωριού Αμπιανέ, σαν να βγήκε κατευθείαν από την έρημο 
του Μεξικού ή τις πλαγιές του Αντιάτλαντα στο νότιο Μαρόκο. Εξαιρετική αρχιτεκτονική, 

παραδοσιακές φορεσιές και 
ένα τοπίο φωτογενέστατο που 
σίγουρα θα μας εντυπωσιάσει. 
 
Στη συνέχεια θα σταθούμε στο 
Κασάν, στις παρυφές της 
Μεγάλης Ερήμου, φημισμένο 
για τους κήπους Φιν και τα 
πλούσια αρχοντικά των 
εμπόρων του παρελθόντος 
που αποτελούν εξαίρετα 
δείγματα ιρανικής αστικής 
αρχιτεκτονικής του 19ου 
αιώνα. 
 

Τζαμί Λοτφολαχ Ισφαχάν 

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική στο χωριό Αμπιανέ
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Φθάνοντας το βράδυ στην Τεχεράνη και γεμάτοι έντονες εικόνες από όσα είδαμε και ζήσαμε τις 
προηγούμενες μέρες μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα. 
Τώρα πια γνωρίζουμε σε βάθος τα μυστικά του Ιράν. Αυτά που τόσο απλόχερα μας αποκάλυψε 
σ’ αυτό το πλούσιο οδοιπορικό. Επιβιβαζόμενοι στο αεροπλάνο και νοιώθοντας ακόμα την 
υγρασία της πρωινής πάχνης κάνουμε όλοι μια ευχή. Να ξαναγυρίσουμε σύντομα. 
 
Ημέρα 11η: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα.  
 

 
 

Κήποι Φιν στο Κασάν 



 
 

 
ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΑΣ - 11 ημ.  10 

 
 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 
Τιμές BONUS PRICE 

 
(*) BONUS PRICE έγκαιρης εγγραφής για περιορισμένο αριθμό θέσεων και για όσο η τιμή 
εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας – ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ! 

 

Ταξίδι Διατροφή Αναχώρηση Διαμονή Δίκλινο Μονόκλινο 
Φόροι 
Βίζα 

Είσοδοι

ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΠΕΡΣΙΑΣ 
11 ημέρες 

HΒ 
Ημιδιατροφή 

26/1, 28/2, 
20/3, 17, 

24/4, 22/5, 
12, 26/6 

24/7, 7/8, 4/9

4*, 5* 970 +410 +810 
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Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 
 Αεροπορικές Πτήσεις με Qatar Airways / Turkish Airlines 

 Εσωτερική πτήση από Τεχεράνη για Κερμάν  

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* και 5* ως ακολούθως ή παρόμοια αυτών: 

Pars Hotel (Κερμάν), Dad (Γιαζντ), Royal (Σιράζ), Abbasi (Ισφαχάν), Espinas Hotel 

(Τεχεράνη) 

 Ημιδιατροφή καθημερινά  

 Ξεναγήσεις, μεταφορές, εκδρομές και επισκέψεις με εισόδους στα διάφορα αξιοθέατα 

 Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο 

 Βίζα εισόδου στη χώρα 

 Φιλοδωρήματα 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Έμπειρο αρχηγό/συνοδό 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 

ΔΩΡΟ Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 

 Απαραίτητο το διαβατήριό σας με 6μηνη ισχύ και χωρίς σφραγίδα του Ισραήλ. 

 Θα χρειαστούμε το διαβατήριό σας σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf 10-300 Kb) καθώς 

και μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων διαβατηρίου, τουλάχιστον 20 

ημέρες πριν την αναχώρηση. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 
 Ενδυματολογικός Κώδικας 

Ο τοπικός ενδυματολογικός κώδικας υποχρεώνει όλες τις γυναίκες στο Ιράν να φορούν στο 
κεφάλι μαντήλι που να καλύπτει τα μαλλιά και ένα φαρδύ πουκάμισο ή μπλούζα που να 
καλύπτει τους γοφούς. Για τις κυρίες λοιπόν που ταξιδεύουν στο Ιράν είναι απαραίτητο το 
μαντήλι (οποιουδήποτε χρώματος) σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις, αεροπλάνο, κοινόχρηστοι 
χώροι ξενοδοχείου κ.λπ. Επίσης τα ρούχα θα πρέπει να είναι ριχτά (να μην διαγράφεται το 
σώμα). Το πιο πρακτικό ντύσιμο που συνιστάται για την Περσία είναι παντελόνι και μακριά 
ζακέτα, πουκάμισο ή μπλούζα. Για τους άντρες η γραβάτα όχι απλώς δεν συνιστάται, αλλά 
θεωρείται και «κατακριτέα» από τους ντόπιους. Επίσης απαγορεύονται τα σορτς και γενικώς 
τα κοντά παντελόνια. 
 
 Κανόνες συμπεριφοράς 

Όπως σε κάθε μουσουλμανική χώρα, έτσι και στο Ιράν δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση των 
γυναικών. Πριν τραβήξετε την φωτογραφία ρωτήστε την ίδια ή τον άνδρα της. Επίσης οι άνδρες 
δεν χαιρετούν μια γυναίκα με χειραψία. Σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς υπάρχει διαφορετική 
θέση για τις γυναίκες και τους άνδρες, έτσι στο μετρό το πρώτο και το τελευταίο βαγόνι είναι 
αποκλειστικά μόνο για γυναίκες ενώ όλα τα άλλα για τους άνδρες, ωστόσο πολλές φορές θα 
δει κανείς και γυναίκες που συνοδεύονται σε αυτά τα βαγόνια. Το ίδιο ισχύει για τα λεωφορεία 
όπου το μπροστινό μέρος είναι μόνο για γυναίκες και το πίσω για τους άνδρες. Για τους 
τουρίστες υπάρχει γενικά μια ανεκτικότητα ωστόσο δεν θα πρέπει να υπερβείτε τα όρια της 
κοινωνίας. 
 

 Φαγητό 
Η Περσική κουζίνα είναι η πιο παλιά και η πιο πλούσια από τις κουζίνες της Ανατολής. Κεμπάπ, 
ash (σούπες), Koresh (μαγειρευτά), χουρμάδες και δροσερές φρουτοσαλάτες είναι τα βασικά 
πιάτα. Η περσική κουζίνα επίσης αγαπάει πολύ το πιλάφι που το μαγειρεύει με εκατοντάδες 
διαφορετικούς τρόπους και προτιμά μια ποικιλία μακρύκοκκου ρυζιού που καλλιεργείται στα 
βόρεια της χώρας και μοιάζει με το μπασμάτι. Δοκιμάστε τους Περσικούς μπακλαβάδες και τα 
σιροπιαστά γλυκά. Θυμηθείτε ότι τα οινοπνευματώδη ποτά απαγορεύονται. 
 
 Οικονομικές συναλλαγές 

Το νόμισμα της Περσίας είναι το Ριάλ (1 Ευρώ = 35,60 Ριάλ). Πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές 
ΜΟΝΟ σε κάποια μεγάλα καταστήματα. Όλες οι άλλες συναλλαγές σας θα πρέπει να γίνονται 
σε τοπικό νόμισμα. Συνιστάται συνάλλαγμα σε ευρώ. Όλες οι τιμές στα μαγαζιά αναγράφονται 
συνήθως με περσικούς αριθμούς, έτσι είναι πολύ πρακτικό να έχετε μαζί σας (ή να μάθετε) τον 
σχετικό πίνακα. 
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
 
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 
γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα 
έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

ALPHA BANK 101-00-2320-009478 GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478 

NATIONAL BANK 080/471703-14 GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314 

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077 

PIRAEUS BANK 5029-057435-719 GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719 
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 Κάνε τη σωστή επιλογή. Διάλεξε COSMORAMA… 
 …γιατί για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα!   
 

Δέκα λόγοι θα σας πείσουν: 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Σεβόμενοι απολύτως τον ταξιδιώτη, ανακοινώνουμε γραπτώς και με σαφήνεια την τιμή 

του ταξιδιού. Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία δημοσιεύουμε το κόστος 

για επιπλέον έξοδα για βίζες και φόρους αεροδρομίων πληρωτέα στην Ελλάδα. Τα 

ταξίδια μας δεν έχουν κρυφές χρεώσεις. Ο ταξιδιώτης ενημερώνεται από την αρχή για 

την τελική αξία του ταξιδιού του. Η σωστή ενημέρωση είναι για εμάς δείγμα σοβαρότητας 

και σεβασμού προς τον πελάτη. 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα αναλυτικά μας προγράμματα είναι πλήρη και λεπτομερή. Όσοι ταξιδεύουν μαζί μας 

γνωρίζουν πολύ καλά ότι τιμούμε την επιλογή των ταξιδιωτών, προσφέροντας τα πληρέστερα 

και πιο καλο-σχεδιασμένα ταξίδια. Οι ξεναγήσεις μας είναι μελετημένες, οι τοπικοί ξεναγοί άρτια 

καταρτισμένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων. 

 

 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

Σχεδιάζοντας τα ταξίδια, βασική μας αρχή είναι να φτιάξουμε το καλύτερο πρόγραμμα στη 

σωστή τιμή. Σεβόμαστε τα χρήματά σας και θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι μέχρι και το 

τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους. 

 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις 

στα Μουσεία της Ελλάδος, το COSMORAMA σας προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης του 

ταξιδιού σας μέχρι και σε 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με την πιστωτική σας κάρτα. Ρωτήστε τους 

συμβούλους ταξιδιών μας. 

 

 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

Η ομάδας μας, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο ταξίδι, είναι σίγουρα η πιο έμπειρη και η 

πιο πολυταξιδεμένη ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, έχουμε 

ταξιδέψει προσωπικά σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ που προτείνουμε ταξίδια. Αυτή η εμπειρία είναι 

που κάνει τα ταξίδια μας ξεχωριστά και δίνει τη σιγουριά στους ταξιδιώτες ότι αγοράζουν το 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 

 

 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από 

συναδέλφους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013 
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το COSMORAMA διακρίθηκε ως το καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ελλάδα στον τομέα 

των “Cultural Tours” από τον ASTA (American Society of Travel Agents). 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ 

Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε πολύ χρόνο, 

προσωπική φροντίδα και μεράκι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις 

προσδοκίες. Και φυσικά όλα τα στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο εξωτερικό. Το να 

ταξιδεύουμε μαζί σας είναι τιμή μας. 

Εκεί λοιπόν μας βρίσκετε πάντα 

δίπλα σας. 

 

 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο 

ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της 

Ελλάδας, σας προσφέρουμε 

εκπτώσεις και δωρεάν βιβλία. 

Επιπλέον το COSMORAMA 

προσφέρει στους ταξιδιώτες του 

εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ξεναγήσεις στα 

Μουσεία της Ελλάδας από 

Διπλωματούχο Ξεναγό. 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ 

ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ 

Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι 

COSMORAMA έχετε τη σιγουριά 

που σας παρέχει μια Μεγάλη, 

Σοβαρή, Ποιοτική και Φερέγγυα 

Ταξιδιωτική εταιρία με πολυετή 

εμπειρία στον ταξιδιωτικό χώρο. 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Δίνουμε πληροφοριακό υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 
 


