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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Το Ρατζαστάν, η γη των Μαχαραγιάδων, των πλούσιων Ινδών που φρόντισαν να κοσμήσουν 

με παλάτια ολόκληρη την δυτική Ινδία, είναι σχετικά αραιοκατοικημένη περιοχή. Ωστόσο τα 

μνημεία της, κάστρα, αρχοντικά, περίτεχνοι ναοί και κενοτάφια σαγηνεύουν ακόμα και τον πιο 

απαιτητικό ταξιδιώτη. Το Ρατζαστάν είναι η ρομαντική Ινδία. Σε κάθε βήμα παραμονεύει το 

μυστήριο, η γαλήνη και η ανείπωτη ομορφιά του τοπίου και των ανθρώπων! 
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…εσείς το ξέρατε; 
 
 

Τζοντπούρ: Μια πόλη βαμμένη μπλε! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Jodhpur είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο ινδικό κρατίδιο του Ρατζαστάν, την περιοχή 

των μαχαραγιάδων. Απέχει 335 χιλιόμετρα την πρωτεύουσα του κρατιδίου, την Jaipur. Όπως 

όλο σχεδόν το Ρατζαστάν, η Jodhpur είναι ένας 

δημοφιλής τουριστικός προορισμός, που διαθέτει 

πολλά παλάτια, φρούρια και ναούς. 

Η πόλη είναι γνωστή ως «πόλη του ήλιου» για το 

φωτεινό και ηλιόλουστο καιρό που διαθέτει όλο το 

χρόνο. Επίσης, αναφέρεται σαν «Μπλε Πόλη» λόγω 

του χρώματος με το οποίο είναι βαμμένα τα σπίτια 

γύρω από το 

κάστρο του 

Mehrangarh. 

Τα μπλε σπίτια είναι αποτέλεσμα του διαχωρισμού του 

πληθυσμού σε κάστες (κοινωνικές ομάδες) που είναι 

κυρίαρχος στην Ινδία. Οι Βραχμάνοι (Brahmins), που 

θεωρούνταν η ανώτερη κάστα, έβαφαν τα σπίτι τους 

μπλε για να διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες κάστες. 

Το σύστημα διαχωρισμού σε κάστες είναι ακόμη πολύ 

ισχυρό στην Ινδία αν και πολύ αργά αλλά σταθερά 

αρχίζει να εξασθενεί.  
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ΜΥΘΙΚΟ ΡΑΤΖΑΣΤΑΝ 
Ταξίδι  στη γη των Μαχαραγιάδων 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ημέρα 1η: Aθήνα - Δελχί 
Πτήση, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για το Δελχί, όπου φτάνουμε την επομένη το πρωί. 
 
Ημέρα 2η: Δελχί  
Το Δελχί είναι μία αχανής αλλά συνάμα και γοητευτική πόλη. Φρούρια, μαυσωλεία, ναοί και 
άνθρωποι κουβαλούν μέσα τους τη μακραίωνη ιστορία του έθνους. Η διαδρομή μας από το 
αεροδρόμιο προς το κέντρο είναι μια εναλλαγή από υπερσύγχρονα κτίρια μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής και αστικής δόμησης με γειτονιές γεμάτες ζωή. Τα αξιοθέατα πολλά και 
διάσπαρτα θα μας μυήσουν σήμερα στα μυστικά που κρύβει το Παλιό και Νέο Δελχί. Θα 
περάσουμε έξω από το κόκκινο Φρούριο, θα επισκεφθούμε το μεγάλο Τζαμί κα θα διατρέξουμε 
τα στενά σοκάκια της πόλης με …ποδήλατα! Τέλεια φωτογενής βόλτα με εξαιρετικά ινσταντανέ 
μις καθημερινότητας που δεν φαντάζεστε ότι υπάρχει σε μία χώρα που ηγείται οικονομικά στον 
πλανήτη! Όπως είπαμε σ’ αυτή την πόλη το παραδοσιακό εναλλάσσεται με το μοντέρνο. Έτσι 
κι εμείς με το λεωφορείο μας πια θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας με την οδό Ραζ Παθ με τα 
εντυπωσιακά κυβερνητικά κτίρια, το Προεδρικό μέγαρο Ραστραπάτι Μπαβάν, την Πύλη της 
Ινδίας, που χτίστηκε εις μνήμην των πεσόντων στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Κοινοβούλιο και 
το απέριττο μνημείο του Γκάντι. Η μέρα μας θα κλείσει με δύο κορυφαία αξιοθέατα το Κουτούμπ 
Μινάρ και το επιβλητικό Μαυσωλείο του Χουμαγιούν. Πόσες εικόνες! Πόσα χρώματα. Ώρα όμως 
για ξεκούραση και φαγητό στο ξενοδοχείο μας! 
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Ημέρα 3η: Δελχί – Μπικανέρ 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την πόλη κόσμημα του Ρατζαστάν, το Μπικανέρ. Το 
απόγευμά μας είναι σκόπιμα ελεύθερο, για να μυηθούμε στον παραμυθένιο κόσμο των 
μαχαραγιάδων που απλόχερα προσφέρει μία βόλτα σε αυτή την πόλη. 
 

Ημέρα 4η: Μπικανέρ – Τζαϊσαλμέρ 
Κορυφαίο αξιοθέατο της πόλης το κάστρο Τζουναγκάρ. Εξωτερικά εντυπωσιάζει τον επισκέπτη 
με την εναλλαγή των αέρινων μπαλκονιών και των σκαλιστών παραθύρων. Το εσωτερικό του, 
ακόμα πιο εντυπωσιακό, περιλαμβάνει αίθουσες ακροάσεων, εσωτερικές αυλές καθώς και το 
περίφημο Χαρ Μαντίρ, όπου γίνονταν οι βασιλικοί γάμοι και οι στέψεις των μαχαραγιάδων. 
Μετά την ξενάγηση αναχωρούμε για τις εσχατιές του Ρατζαστάν, εκεί που κυριαρχεί μία από τις 
πιο αφιλόξενες ερήμους του πλανήτη, η έρημος Ταρ. Ο χρόνος στη Τζαϊσαλμέρ σταμάτησε τότε 
που οι πλούσιοι έμποροι έχτιζαν τις επαύλεις τους, τα γνωστά χαβέλις και που συναγωνίζονταν 
μεταξύ τους για την κοινωνική καταξίωση, μέσω του πλούτου και της χλιδής. Στα στενά σοκάκια 
της περιτειχισμένης πόλης, τα μεγαλόπρεπα κτίρια είναι οι καλύτεροι μάρτυρες ενός ενδόξου 
παρελθόντος. Δεν είναι τυχαίο που η Τζαϊσλμέρ θεωρείται η τελευταία «ζωντανή» μεσαιωνική 
πόλη-κάστρο. Εμείς θα φτάσουμε στην πόλη την ώρα του δειλινού, την ώρα που οι αδύναμες 
ακτίνες του ηλίου θα χαϊδεύουν νωχελικά τα περίτεχνα κενοτάφια στα περίχωρα της πόλης. Η 
θέα της Τζαϊσαλμέρ είναι απλά μαγική. 
 
Ημέρα 5η: Τζαϊσαλμέρ 
Σήμερα θα γνωρίσουμε από κοντά μια πόλη-θρύλο. Θα μπούμε μέσα στο κάστρο και θα 
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια που ασφυκτιούν υπό το βάρος των επιβλητικών σκαλιστών 
προσόψεων των «Χαβέλις». Υπέροχα κτίρια, σπουδαίοι Τζαϊνιστικοί ναοί και η αύρα ενός 
παρελθόντος γεμάτου αναμνήσεις, συνθέτουν τη μαγική εικόνα της «Κεχριμπαρένιας 
Πολιτείας» του Ρατζαστάν, όπως την αντίκρισαν τα μάτια των Ευρωπαίων ταξιδευτών του 18ου 
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αιώνα. Η μέρα μας θα κλείσει στους αμμόλοφους της ερήμου Ταρ, όπου θα απολαύσουμε ένα 
μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, από αυτά που απλόχερα χαρίζει η έρημος. 
 

Ημέρα 6η: Τζαϊσαλμέρ – Τζοντπούρ 
Σήμερα αναχωρούμε για την Τζοντπούρ μια από τις ωραιότερες πόλεις της Δυτικής Ινδίας, 
γνωστή και σαν Μπλε Πολιτεία, λόγω του μπλε–λουλακί χρώματος που έβαφαν τα σπίτια τους 
οι βραχμάνοι ιερείς. Με την άφιξή μας ξεκινάει και η γνωριμία μας με την πόλη. Και φυσικά 
αρχίζουμε από το φρούριο Μεχρανγκάρ, χτισμένο σ’ ένα λόφο, 125 μέτρα ύψος πάνω από την 
πόλη. Περίτεχνα παλάτια, αυλές και σκαλιστές όμορφες προσόψεις δίνουν μια ξεχωριστή 
γοητεία. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα βασιλικά κενοτάφια του Τζασβάντ Θάντα, φτιαγμένα 
το 1899 από λευκό μάρμαρο και αφιερωμένα στη μνήμη του Μαχαραγιά Τζασβάντ Σίνχ του 
2ου. Μια ακόμα εντυπωσιακή μέρα τελειώνει! 
 
Ημέρα 7η: Τζοντπούρ – Ουνταϊπούρ 
Μετά από ένα χορταστικό πρωινό αναχωρούμε για την Ουνταϊπούρ. Καθοδόν όμως θα 
επισκεφθούμε τον περίφημο Τζαϊνιστικό ναϊκό συγκρότημα του Ρανακπούρ. Καμία περιγραφή 
δεν μπορεί να φτάσει την αισθητική τελειότητα του λεπτοσκαλισμένου μαρμάρου που αποτελεί 
το βασικό υλικό των ναών. Είναι πραγματικά δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πως αυτές οι 
«δαντέλες» στην οροφή των ναών είναι έργα ανθρώπων. Ένας χώρος που μεγεθύνει το 
θρησκευτικό συναίσθημα και συγκινεί πιστούς και αλλόθρησκους. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στην εντυπωσιακή Λευκή Πολιτεία, χτισμένη αμφιθεατρικά στις όχθες της Λίμνης Πίτσολα. 
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Ημέρα 8η: Ουνταϊπούρ 
Η μέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στο Παλάτι των Μαχαραγιάδων της Ουνταϊπούρ διάσημο για την 
επιβλητική αρχιτεκτονική του. Στη συνέχεια θα δούμε τον Ναό Τζαγκτίς με τον χαρακτηριστικό 
Ινδουιστικό διάκοσμο αφιερωμένο στο Θεό Βισνού. Οι κήποι Σαχελιόν των κυριών της Τιμής με τα 
περίπτερα και τα σιντριβάνια δίνουν μια δροσερή νότα τις ζεστές ώρες της ημέρας, ενώ για το 
απόγευμα η βαρκάδα στη γοητευτική λίμνη, που συνοδεύεται από την επίσκεψη του μικρού νησιού 
Τζαγκ Νιβάς, αποτελεί το επιστέγασμα μιας ξεχωριστής μέρας. Μην παραλείψετε να απολαύσετε 
ένα κοκτέιλ απολαμβάνοντας ταυτόχρονα το μαγευτικό δειλινό. 
 
Ημέρα 9η: Ουνταϊπούρ - Πουσκάρ 
Σήμερα αναχωρούμε για το Πουσκάρ χτισμένο αμφιθεατρικά γύρω από ομώνυμη γραφική 
λίμνη. Η χαριτωμένη γραφική κωμόπολη είναι ότι καλύτερο για να περπατήσουμε, να 
φωτογραφήσουμε, να ψωνίσουμε και να απολαύσουμε την πραγματική Ινδία. Ζήστε αυτές τις 
στιγμές με τον δικό σας ρυθμό. Η απογευματινή βόλτα θα σας ανταμείψει! 
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Ημέρα 10η: Πουσκάρ 
Το Πουσκάρ έχει μία μοναδική ιδιαιτερότητα. Εδώ βρίσκεται ο μοναδικός, σε ολόκληρη την 
Ινδία, Ναός του θεού Βράχμα! Μπορεί να είναι ο σημαντικότερος θεός, δεν είναι όμως και ο πιο 
δημοφιλής! Έτσι γιορτάζει μόνο μία φορά τον χρόνο. Προς τιμή του, στην Πανσέληνο του 
Νοεμβρίου γίνεται κάθε χρόνο το περίφημο πανηγύρι του Πουσκάρ. Εμείς θα έχουμε την 
ευκαιρία να επισκεφθούμε τον Ναό και να περπατήσουμε στα στενά σοκάκια του χωριού που 
οδηγούν στη λίμνη. Η μέρα μας θα κλείσει με τον Ναό Σαβίτρι, χτισμένο σε «στρατηγικό» σημείο 
για να απολαύσουμε τη θέα της λίμνης από ψηλά! 
 
Ημέρα 11η: Πουσκάρ – Δελχί 
Αχ η Ινδία είναι τόσο ωραία! Οι μέρες δεν φτάνουν ποτέ για να τη χορτάσει κανείς. Λοιπόν 
καθίστε αναπαυτικά στο λεωφορείο και απαθανατίστε με το μάτι ή τον φωτογραφικό σας φακό, 
όλες τις υπέροχες και παράξενες εικόνες στη διαδρομή από το Πουσκάρ στην πρωτεύουσα. 
Πάντα θα υπάρχει σε αυτή τη χώρα κάτι που θα εκπλήσσει και θα εντυπωσιάζει τον ταξιδιώτη. 
Το απόγευμα φτάνουμε στο Δελχί. Απολαύστε ένα ωραίο δείπνο, τολμώντας ίσως κάτι πιο 
«εξωτικό» από τον μπουφέ. Η πικάντικη γεύση θα συνοδεύσει το ταξίδι της επιστροφής. 
 
 

 
 
Ημέρα 12η: Δελχί – Αθήνα 
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής, μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού, στην Αθήνα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΤΙΜΕΣ 

 
 

 

 
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 
 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις Qatar Airways/Emirates 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4* 

 Ημιδιατροφή καθημερινά 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τέλη εισόδων (π.χ. Μουσεία) 

 Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο 

 Φιλοδωρήματα 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Αρχηγό/συνοδό 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

× Βίζα Ινδίας (κόστος 80€) 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Είσοδοι

ΡΑΤΖΑΣΤΑΝ 
 

12ημέρες 

HΒ 
Ημιδ/φή 

15/6 
6, 20/7 
3, 24/8 
7, 21/9 
5, 19/10 

4*, 5* 990 540 +790 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 
 Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα και δύο (2) 

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

θα αποστείλετε στο γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
αναχώρηση του ταξιδιού. 

 Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε λευκό φόντο, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 
jpg μεγέθους 10Kb-1Mb) διαστάσεων 350 pxls Χ 350 pxls, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες 
πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού. 

 
 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

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

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

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077 

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

Δέκα λόγοι θα σας πείσουν: 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

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

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

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

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

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

και σεβασμού προς τον πελάτη. 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

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

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

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

καταρτισμένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων. 

 

 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

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

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

τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους. 

 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις 

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

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

συμβούλους ταξιδιών μας. 

 

 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

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

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

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

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

ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 

 

 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από 

συναδέλφους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013 
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το COSMORAMA διακρίθηκε ως το 

καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην 

Ελλάδα στον τομέα των “Cultural 

Tours” από τον ASTA (American 

Society of Travel Agents). 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ 

ΜΕΡΑΚΙ 

Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής 

μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε 

πολύ χρόνο, προσωπική φροντίδα και 

μεράκι για να μπορέσουμε να 

ικανοποιήσουμε όλες σας τις 

προσδοκίες. Και φυσικά όλα τα 

στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο 

εξωτερικό. Το να ταξιδεύουμε μαζί σας 

είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας 

βρίσκετε πάντα δίπλα σας. 

 

 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο 

ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ελλάδας, 

σας προσφέρουμε εκπτώσεις και 

δωρεάν βιβλία. Επιπλέον το 

COSMORAMA προσφέρει στους 

ταξιδιώτες του εντελώς ΔΩΡΕΑΝ 

ξεναγήσεις στα Μουσεία της Ελλάδας 

από Διπλωματούχο Ξεναγό. 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ 

Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι COSMORAMA έχετε τη σιγουριά που σας παρέχει μια Μεγάλη, 

Σοβαρή, Ποιοτική και Φερέγγυα Ταξιδιωτική εταιρία με πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό 

χώρο. 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

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

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 


