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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Ζήστε ένα ταξίδι γεμάτο ρυθμό, μουσική, χρώματα και εικόνες από το πιο φαντασμαγορικό 

θέαμα του πλανήτη, το ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ στο ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ. Ένα ταξίδι που όλοι 

ονειρευόμαστε και ευχόμαστε να κάνουμε μία φορά στη ζωή μας, τώρα πιο πλούσιο και πιο 

φαντασμαγορικό από ποτέ. Ένα πρόγραμμα που το COSMORAMA πραγματοποιεί κάθε χρόνο 

με μεγάλη επιτυχία αφού φροντίζει και εξασφαλίζει για τους ταξιδιώτες εισιτήρια και μεταφορά 

στο Σαμπόντρομο για την ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ του Καρναβαλιού. Αφήστε λοιπόν τους άλλους 

να περιδιαβαίνουν στην πόλη αναζητώντας τους μασκαράδες της γειτονιάς κι εσείς απολαύστε 

το υπερθέαμα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες για αυτό σπεύσατε! 

 

ΔΩΡΑ ΑΞΙΑΣ 360 ΕΥΡΩ 
 Εισιτήρια και μεταφορά για την παρέλαση στο Σαμπόντρομο 

 Τάνγκο Σόου με δείπνο στο Μπουένος Άιρες 

 Ολοήμερη εκδρομή στους Γκαούτσο με αργεντίνικα ψητά 
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Το Ταξίδι με μια ματιά 
 

Eξασφαλισμένα προπληρωμένα εισιτήρια 
γ ι α  τ η ν  Μ ε γ ά λ η  Π α ρέ λ α σ η  σ τ ο  Σ α μ π ό ν τ ρ ο μ ο  

 

 Πτήσεις μέσω Ζυρίχης με την SWISS AIRLINES 

 Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5* στους Καταρράκτες Ιγκουασού και στο Μπουένος 

Άιρες και 4* sup στο Ρίο, στην Κόπα Καμπάνα, ένα τετράγωνο πίσω από την παραλιακή οδό 

 Ανάβαση στο Κορκοβάντο με το άγαλμα του Χριστού – Λυτρωτή 

 Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο του Ρίο με τα θαυμάσια αποικιακά κτίρια, το διάσημο Στάδιο 

Μαρακανά, το οποίο θα δούμε εξωτερικά καθώς και τις μυθικές παραλίες της Κόπα 

Καμπάνα, της Ιπανέμα και της Λε Μπλόν 

 Ανάβαση με εναέρια βαγονέτα στο λόφο «Ζαχαρόψωμο», στο Ρίο 

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Ιγκουασού στην καρδιά του Puerto Iguazu 

 Και 2 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ξεναγήσεις στις δύο πλευρές των καταρρακτών (Αργεντινής και 

Βραζιλίας) για να έχετε χρόνο να περπατήσετε, να φωτογραφήσετε, να απολαύσετε το τοπίο 

και να αφουγκραστείτε τη μοναδική ομορφιά της φύσης. Το Cosmorama δεν στριμώχνει για 

περικοπή κόστους τις 2 ξεναγήσεις σε μία μέρα. 

 Ξενάγηση του Μπουένος Άιρες, όπου θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο (Κάσα Ροσάδα) εκεί 

που η Εβίτα Περόν συνέπαιρνε τα πλήθη με την πύρινη δύναμη των λόγων της, τον Καθεδρικό 

Ναό που φιλοξενεί το μαυσωλείο του Χοσέ Ντε Σαν Μαρτίν, την Πλατεία της Γερουσίας που 

φιλοξενεί τον διάσημο «Σκεπτόμενο Άνθρωπο» του Ροντέν, την Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου με 

τον περίφημο Οβελίσκο και το φημισμένο θέατρο Κολόν. Συνεχίζουμε με τις αριστοκρατικές 

συνοικίες Παλέρμο, Παλέρμο Τσίκο και το Κοιμητήριο της Ρεκολέτα όπου βρίσκεται και ο 

οικογενειακός τάφος της οικογένειας Ντουάρτε που φιλοξενεί τα λείψανα της Εβίτα Περόν 

 Κρουαζιέρα στο Δέλτα του ποταμού Τίγκρε 

 Το καλύτερο Τάνγκο Σόου με δείπνο 

 Ολοήμερη εκδρομή στους περίφημους Γκαούτσος στην Σάντα Σουσάνα όπου θα γευτούμε 

τοπικές σπεσιαλιτέ και τα περίφημα αργεντίνικα ψητά 

 Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός  
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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΟ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΣΑΜΠΟΝΤΡΟΜΟ 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
Ημέρα 1η: Αθήνα – Ρίο Ντε Τζανέιρο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Ρίο Ντε Τζανέιρο, 
ίσως την ομορφότερη πόλη της Νοτίου Αμερικής. Άφιξη το βράδυ και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας για διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 2η: Ρίο Ντε Τζανέιρο (Ξενάγηση Πάο δε Ασούκαρ) 
Μετά από ένα γευστικό πρωινό, αναχωρούμε για την πρώτη ξενάγηση στην υπέροχη πόλη του 
Ρίο Ντε Τζανέιρο! Ο κόλπος της Γκουαναμπάρα (τον οποίο θεώρησαν εκβολή ποταμού οι 
θαλασσοπόροι), που βρέχει το Ρίο, ανακαλύφθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1502 και η 
ημερομηνία έδωσε και το όνομα στην πόλη (Ποταμός του Ιανουαρίου). Είναι η δεύτερη σε 
πληθυσμό, μετά το Σάο Πάολο, πόλη της Βραζιλίας και ήταν η πρωτεύουσα της χώρας έως το 
1960, χρονιά κατά την οποία μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα σε μία νεόκτιστη πόλη που 
ονομάστηκε Μπραζίλια. Εμείς θα ξεκινήσουμε για να επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο με τα 
θαυμάσια αποικιακά κτίρια, το διάσημο Στάδιο Μαρακανά, (το οποίο θα δούμε εξωτερικά) 
καθώς και τις μυθικές παραλίες της Κόπα Καμπάνα, της Ιπανέμα και της Λε Μπλόν. Κι αν 
πιστεύετε πως τα έχετε δει όλα, κάνετε λάθος! Γιατί ακολουθεί η ανάβαση με εναέρια βαγονέτα 
στο λόφο «Ζαχαρόψωμο» δηλαδή Πάο δε Ασούκαρ, όπως λέγεται στα πορτογαλικά. Η θέα 
από το σημείο αυτό κυριολεκτικά κόβει την ανάσα. Εδώ ο ταξιδιώτης καταλαβαίνει την εξαίσια 
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θέση αυτής της πόλης που μάγεψε τους πρώτους ευρωπαίους που την αντίκρισαν και συνεχίζει 
να μαγεύει τους σημερινές επισκέπτες της. Το απόγευμα είναι ελεύθερο για να περπατήσετε 
την υπέροχη παραλία Κοπα Καμπάνα μήκους 4 χλμ. και να φωτογραφήσετε καρναβαλιστές, 
να πιείτε το κοκτέιλ σας σε κάποια από τα μπαρ με θέα τον ωκεανό ή απλά να ξαπλώσετε στην 
απαλή άμμο πίνοντας χυμό καρύδας! Ό,τι και να διαλέξετε θα είναι υπέροχο, γιατί βρίσκεστε 
σε μία υπέροχη πόλη! 
 

 
Ημέρα 3η: Ρίο Ντε Τζανέιρο (Ξενάγηση Κορκοβάντο) 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΣΑΜΠΟΝΤΡΟΜΟ 
«Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο σε 7 ημέρες και την όγδοη το Ρίο Ντε Τζανέιρο», λέει το γνωμικό 
που περήφανα επικαλούνται οι κάτοικοι του Ρίο. Σίγουρα δεν έχουν άδικο. Η σημερινή μας 
ημέρα περιλαμβάνει την επίσκεψη σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μέρη του πλανήτη. Τον 
λόφο Κορκοβάντο με το άγαλμα του Ιησού του Λυτρωτή (Cristo Redentor). Θα ανέβουμε στον 
λόφο χρησιμοποιώντας τον οδοντωτό σιδηρόδρομο και εκεί, από υψόμετρο 700 μέτρων θα 
έχουμε θέα στην πόλη που κόβει την ανάσα. Από τέτοιο υψόμετρο έχουμε μια καλή εικόνα της 
πόλης, των παραλιών, της λιμνοθάλασσας και του Νιτερόι – της αδελφής πόλης που είναι στην 
άλλη πλευρά του κόλπου της Γκουαναμπάρα. Δεν θα παραλείψουμε βέβαια να βγάλουμε 
φωτογραφία (όπως όλοι άλλωστε!) μπροστά στο άγαλμα του Ιησού παίρνοντας την αντίστοιχη 
στάση. Ένα άγαλμα κατασκευασμένο από τσιμέντο και μέταλλο με ύψος 36 μέτρα και του 
οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1931. Η μαγευτική θέα από την κορυφή του λόφου 
ολόκληρης της πόλης και των δαντελωτών της ακτών θα σας γοητεύσει. Μετά την ξενάγηση 
ξεκουραστείτε γιατί απόψε η νύχτα θα είναι μεγάλη! Ό,τι κι αν έχετε δει μέχρι τώρα, ό,τι κι αν 
σας έχει εντυπωσιάσει, από αύριο θα βρίσκεται στην δεύτερη θέση της καρδιάς σας. Η Μεγάλη 
φαντασμαγορική παρέλαση του Ρίο Ντε Τζανέιρο θα κατακτήσει σίγουρα την πρώτη! Χιλιάδες 
βραζιλιάνοι αλλά και επισκέπτες από όλο τον πλανήτη, θα είναι οι τυχεροί που θα 
παρακολουθήσουν την Μεγάλη Παρέλαση των Σχολών Σάμπα που προκρίθηκαν και θα 
επιδείξουν όχι μόνο τις χορευτικές αλλά και τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες μπροστά στα 
πλήθη που θα τους καταχειροκροτούν. Απίθανα καλοφτιαγμένα κορμιά, ευφάνταστα 
κοστούμια, υπερπολυτελή άρματα και μουσική σάμπα θα σας απογειώσουν. Ζήστε την 
εμπειρία που το Cosmorama σας προσφέρει σε αυτό το ξεχωριστό πρόγραμμα! 
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Ημέρα 4η: Ρίο Ντε Τζανέιρο 
Μετά από το χθεσινό υπερθέαμα, πάρτε το χρόνο σας. Απολαύστε το πρωινό σας και  
οργανώστε την ελεύθερη μέρα σας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Ο περίπατος στην 
Ιπανέμα ή τη Λεμπλόν, είναι μια καλή εισαγωγή στη «ψυχή» της πόλης. Μιας πόλης που 
ταλαντεύεται ανάμεσα στα πολυτελή κτίρια και τους ουρανοξύστες του κέντρου και στις 
παραγκουπόλεις που σκαρφαλώνουν στις πλαγιές της. Στις φτωχογειτονιές ταλαντούχα 
πιτσιρίκια κλωτσούν τη μπάλα με μαεστρία, ενώ στην καυτή άμμο πανέμορφες νεαρές 
«μουλάτας» ντυμένες πάντα με… ό,τι λιγότερο, απολαμβάνουν τον ήλιο με αυτάρεσκη λαγνεία. 
Και κατά τη διάρκεια της βόλτας σας μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τη «θεϊκή» Caipirinha 
αριστοτεχνικά φτιαγμένη από ρούμι, lime και ζάχαρη. Άλλες ιδέες είναι μια εξόρμηση για ψώνια 
στην Αβενίδα Ατλάντικα όπου υπάρχει και νυχτερινή αγορά με σουβενίρ συνδυασμένο με 
πεντανόστιμο βραζιλιάνικο απογευματινό καφέ. Για το βράδυ προτείνουμε να απολαύσετε το 
θέαμα που προσφέρουν τα διάσημα νυχτερινά κέντρα «Σκάλα» ή «Πλαταφόρμα» και γιατί όχι 
να λικνιστείτε κι εσείς στον φρενήρη ρυθμό της σάμπα. 
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Ημέρα 5η: Ρίο Ντε Τζανέιρο – Ιγκουασού (Ξενάγηση στη Βραζιλιάνικη πλευρά) 
Μετά το πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο εθνικών πτήσεων, απ’ όπου θα πετάξουμε 
με προορισμό το Ιγκουασού, πόλη της Βραζιλίας, παγκοσμίως διάσημη για τους 
περίφημους καταρράκτες. Ο ποταμός Ιγκουασού πηγάζει στην περιοχή της Κουριτίμπα 
στη Βραζιλία και εκβάλλει μετά από 1.200 χιλιόμετρα στον ποταμό Παρανά. Το σημείο 
της συμβολής των δύο ποταμών -λίγο μετά τους καταρράκτες- είναι τριεθνές, μεταξύ 
της Αργεντινής, της Βραζιλίας και της Παραγουάης. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Εθνικό 
Πάρκο Καταρρακτών της Βραζιλίας. Το λεωφορείο θα μας μεταφέρει στην είσοδο του 
πάρκου και από ’κει θα περπατήσουμε φωτογραφίζοντας τους καταρράκτες κατά μήκος 
του ποταμού μέσα σε οργιώδη βλάστηση. Οι ίδιοι οι Βραζιλιάνοι λένε ότι οι πιο όμορφες 
εικόνες των καταρρακτών ανήκουν στην πλευρά της Αργεντινής, αλλά για να τις δει 
κάποιος θα πρέπει να βρίσκεται στην πλευρά της Βραζιλίας. Αφιερώνουμε χρόνο στο 
φωτογραφικό μας «σαφάρι», έχοντας πάντα μαζί μας ένα αδιάβροχο (μπορεί να βρέξει 
καταρρακτωδώς χωρίς απολύτως καμία προειδοποίηση) και αρκετή ελεύθερη μνήμη 
στη φωτογραφική μας μηχανή. Εκστασιασμένοι από το έργο της φύσης καταλήγουμε το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
 
Ημέρα 6η: Ιγκουασού (Ξενάγηση στην πλευρά της Αργεντινής) 
Σήμερα θα απολαύσουμε το υπερθέαμα των καταρρακτών από την οπτική γωνία της 
Αργεντινής, εκεί όπου το «Λαρύγγι του Διαβόλου» συγκλονίζει με την δίνη των νερών, όπου 
κατακρημνίζονται στα έγκατα της γης. Θα απολαύσουμε το υδάτινο πέπλο να ξεδιπλώνεται 
μπροστά μας στολισμένο με τα χρώματα της ίριδας, καθώς οι ακτίνες του ήλιου φωτίζουν την 
επιβλητική του επιφάνεια. 
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Ημέρα 7η: Ιγκουασού  – Μπουένος Άιρες 
Σήμερα αποχαιρετούμε την Βραζιλία και πετάμε για το αρχοντικό Μπουένος Άιρες, την 
πρωτεύουσα της Αργεντινής. Χτισμένη στις όχθες του Ρίο Ντε Λα Πλάτα, υποδέχτηκε 
εκατομμύρια μετανάστες, παρηγόρησε πολλούς ναυτικούς στις αγκαλιές των κοριτσιών του στα 
μπαρ του λιμανιού και «άνδρωσε» σημαντικούς επιχειρηματίες που αναζήτησαν την τύχη τους 
εκεί. Μια πόλη που γέννησε το Τανγκό, έναν χορό για δύο που όμως εκφράζει τα πιο μοναχικά 
συναισθήματα της ανθρώπινης ψυχής! Η πόλη έχει έναν ευρωπαϊκό αέρα κι αυτό θα το 
διαπιστώσετε στην όμορφη χαλαρή απογευματινή μας βόλτα που εφόσον το επιθυμείτε μπορεί 
να συνοδευτεί με έναν καφέ ή ποτό στο διάσημο CAFE TORTONI. 
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Ημέρα 8η: Μπουένος Άιρες (Ξενάγηση και Κρουαζιέρα στον ποταμό Τίγκρε) 
Το Μπουένος Άιρες είναι μία από τις μεγαλουπόλεις της Λατινικής Αμερικής με τον 
πληθυσμό του πολεοδομικού συγκροτήματος να ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια κατοίκους, 
έχει συνοικίες που θυμίζουν πολύ έντονα Ευρώπη, αλλά δεν της λείπουν και οι εικόνες 
που τη συνδέουν άρρηκτα με την αποικιακή αρχιτεκτονική και τις λατινικές της ρίζες. 
Μετά το πρωινό μας θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο (Κάσα Ροσάδα) εκεί που η Εβίτα 
Περόν συνέπαιρνε τα πλήθη με την πύρινη δύναμη των λόγων της. Συνεχίζουμε για τον 
Καθεδρικό Ναό που φιλοξενεί το μαυσωλείο του Χοσέ Ντε Σαν Μαρτίν, του 
απελευθερωτή της Αργεντινής, την Πλατεία της Γερουσίας που φιλοξενεί τον διάσημο 
«Σκεπτόμενο Άνθρωπο» του Ροντέν, την Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου με τον περίφημο 
Οβελίσκο και το φημισμένο θέατρο Κολόν. Στη συνέχεια περνώντας από τη γειτονιά του 
Σαν Τέλμο, εκεί που γεννήθηκε το Τάνγκο, φτάνουμε στη περιοχή της «Μπόκα» εκεί 
που βρίσκεται ο χιλιοτραγουδισμένος δρόμος «Ελ Καμινίτο». Τέλος, την ξενάγησή μας 
θα συμπληρώσουν οι αριστοκρατικές συνοικίες Παλέρμο και Παλέρμο Τσίκο καθώς και 
το Κοιμητήριο της Ρεκολέτα, εκεί που βρίσκεται και ο οικογενειακός τάφος της 
οικογένειας Ντουάρτε που φιλοξενεί τα λείψανα της Εβίτα Περόν. Και αμέσως μετά θα 
έχουμε μία κρουαζιέρα στο Δέλτα του ποταμού Τίγκρε. Είναι το σημείο όπου ενώνονται 
δύο ποταμοί, ο Παρανά και ο ποταμός της Ουρουγουάης και σχηματίζουν στο πέρασμά 
τους διάφορα νησάκια. Γραφικά ξύλινα σπίτια, τα οποία στηρίζονται σε πασσάλους στις 
όχθες του ποταμού, όπου οι κάτοικοι καθισμένοι στις βεράντες τους απολαμβάνουν την 
εξαίσια αυτή θέα. Πράγματι μία αξέχαστη εμπειρία!!! 
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Ημέρα 9η: Μπουένος Άιρες 
Σήμερα το Cosmorama σας προσφέρει μία επιπλέον μοναδική εκδρομή. Η μέρα μας είναι 
αφιερωμένη στην γνωριμία του παραδοσιακού τρόπου ζωής των Αργεντίνων «Κάου Μπόις», 
τους λεγόμενους Γκαούτσος. Θα επισκεφθούμε τη καλύτερη φάρμα της περιοχής, την Σάντα 
Σουσάνα και θα γευτούμε τοπικές σπεσιαλιτέ και τα περίφημα Αργεντίνικα ψητά. 
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Ημέρα 10η: Μπουένος Άιρες 
Μετά το απολαυστικό πρωινό, χρόνος για να ανακαλύψουμε με την παρέα του συνοδού μας, 
την Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, τον πιο φαρδύ δρόμο της πόλης με αρχοντικά κτίρια καθώς και 
την περιοχή της Ρεκολέτα με τα υπαίθρια καφέ και την αριστοκρατική ατμόσφαιρα που 
παραπέμπουν περισσότερο στο Παρίσι παρά σε μία πόλη της Νοτίου Αμερικής. Η βόλτα μας 
θα τελειώσει στην περιοχή του Πουέρτο Μαδέρο που σφύζει από ζωή. Όσοι αντέχετε συνεχίστε 
για ψώνια στον πεζόδρομο της Φλορίντα αλλά μην αργήσετε! Το βράδυ μάς περιμένει δείπνο 
μαζί με ένα υπέροχο πρόγραμμα ταγκό σε κάποιο από τα ονομαστά κέντρα της πόλης. 
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Ημέρα 11η: Μπουένος Άιρες – Αθήνα 
Δυστυχώς όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι και το δικό μας ταξίδι στη Λατινική Αμερική. 
Γεμάτοι εικόνες, ήχους, μυρωδιές και χρώματα πετάμε για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου 
ευρωπαϊκού σταθμού. 
 
Ημέρα 12η: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 
Τιμές BONUS PRICE 

 
(*) BONUS PRICE έγκαιρης εγγραφής για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

και για κρατήσεις έως και 31/12– ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ! 
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις με Swiss Airlines 
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4* 
 Πρωινό καθημερινά & 6 γεύματα/δείπνα συνολικά 
 Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία) 
 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 
 Φιλοδωρήματα 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 
 Έμπειρο αρχηγό/συνοδό σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

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

Διαδρομή Ώρα 
Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

Αθήνα – Ζυρίχη 06.30 08.20 

Ζυρίχη – Ρίο ντε Τζανέιρο 12.15 20.15 

Μπουένος Άιρες –  Ζυρίχη 12.45 06.10 

Ζυρίχη  – Αθήνα 13.05 16.40 

Ταξίδι Διατροφή Αναχώρηση Διαμονή Δίκλινο Μονόκλινο 
Φόροι 

Είσοδοι

Καρναβάλι 
στο Ρίο 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ  
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

ΚΑΤΑΡ. 
ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ 

12 ημέρες 

BΒ 
+ 6 

γεύματα/δείπνα 
01/03 4*, 5* 2.640 +1.000 +890 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 
 Απαραίτητο το διαβατήριό σας με 6μηνη τουλάχιστον ισχύ από την ημερομηνία εξόδου 

από τη χώρα και μία έγχρωμη φωτοτυπία αυτού. 
 
 
 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

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

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

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077 

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

Δέκα λόγοι θα σας πείσουν: 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

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

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

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

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

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

και σεβασμού προς τον πελάτη. 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

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

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

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

καταρτισμένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων. 

 

 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

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

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

τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους. 

 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις 

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

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

συμβούλους ταξιδιών μας. 

 

 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

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

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

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

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

ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 

 

 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από 

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

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

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ 

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

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

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

ταξιδεύουμε μαζί σας είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας βρίσκετε πάντα δίπλα σας. 

 

 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ελλάδας, σας προσφέρουμε 

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. 


