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Είμαστε εδώ για σένα
Θέλουμε ο γάμος και το γαμήλιο ταξίδι σου να είναι τέλεια. 

Γιατί σίγουρα αξίζεις το καλύτερο.

Έχοντας ήδη διοργανώσει 
πλήθος γάμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

μπορούμε να σου προσφέρουμε τις πιο ξεχωριστές ιδέες
για να γίνει ο γάμος σου το γεγονός της χρονιάς! 

Οι επιλογές είναι πολλές, αυτό όμως που κάνει τη διαφορά 
είναι η προσωπική φροντίδα, οι μικρές λεπτομέρειες 

και φυσικά το εύρος του κόστους που θα ακολουθήσουμε πιστά 
έτσι ώστε το όνειρό σου να γίνει πραγματικότητα. 

Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε να αποφασίσεις 
αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε σένα. 

Ένας ταξιδιωτικός σύμβουλος της εταιρίας μας σε περιμένει. 
Θα ακούσει τις επιθυμίες σου 

και θα είναι πάντα δίπλα σου για να φροντίζει για όλα, 
την Τελετή, τη Δεξίωση ή το Πάρτι

και φυσικά το Γαμήλιο Ταξίδι σου. 

Το COSMORAMA
θα σου προτείνει επιλεγμένα ξενοδοχεία

σε πάνω από 65 χώρες του κόσμου 
και φυσικά στις πιο γοητευτικές γωνιές της πατρίδα μας. 

Επιπλέον θα απολαύσεις μοναδικές παροχές
όπως αναβάθμιση δωματίου, 

κρασί, φρούτα, λουλούδια 
& ειδική διακόσμηση , 

δείπνο με κεριά, θεραπείες σπα, 
θαλάσσια σπόρ και πολλά άλλα. 

Τι διαλέγεις λοιπόν, 
γραφικό ξωκλήσι, 
εξωτική παραλία, 

πολυτελές σκάφος, 
ρομαντικό πύργο,
αρχοντικό παλάτι

ή απλά ένα κυκλαδίτικο μπαλκόνι δίπλα στο κύμα; 

Πες μας την επιθυμία σου 
κι άφησε σε μας τα υπόλοιπα. 

Εσύ απλά ζήσε τη στιγμή! 

 
  

    



10 σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε το

1 Είστε στα χέρια των Ειδικών
Το Cosmorama έχει οργανώσει ένα μεγάλο αριθμό γάμων και γαμήλιων ταξιδίων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Η εμπειρία μας είναι η καλύτερη εγγύηση για το πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής σας. 

2 Ταξίδι στα μέτρα σας
Ξέρουμε πως κάθε ζευγάρι είναι ξεχωριστό. Μπορούμε λοιπόν να σας προσφέρουμε αυτό που
ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας όνειρο και να σχεδιάσουμε μαζί το δικο σας μοναδικό ταξίδι.

3 Έχετε το κεφάλι σας ήσυχο
Γνωρίζουμε πόση φροντίδα έχει ένας γάμος. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για σας έτσι ώστε να εξοικονο-
μήσετε χρόνο και χρήμα.

4 Σωστή τιμή
Οι προτάσεις μας κινούνται πάντα στο εύρος τιμής που εσείς θέλετε. Σε όλα τα ξενοδοχεία που
προτείνουμε έχουμε εξασφαλίσει για σας την καλύτερη δυνατή τιμή. 

5 Πάντα δίπλα σας
Είναι βέβαιον πως πριν το γάμο είστε επιφορτισμένοι με ένα σωρό υποχρεώσεις. Οι ταξιδιωτικοί μας
σύμβουλοι είναι πάντα στη διάθεσή σας και σας περιμένουν με προκαθορισμένο ραντεβού όποια
μέρα και ώρα σας βολεύει.

6 Events & Διεθνείς εκθέσεις
Κάθε χρόνο συμμετέχουμε σε διεθνή Events & Εκθέσεις έτσι ώστε να βρίσκουμε και να σας προσφέρουμε
πάντα ότι πιο πρωτοποριακό και trendy για τη δική σας μεγάλη στιγμή.

7 Γνώση «εκ των έσω»
Το Cosmorama έχει επισκεφθεί όλα τα ξενοδοχεία τα οποία προτείνει. Γνωρίζουμε τους προορισμούς
μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια (τι να κάνετε, που να πάτε, τοπικές δραστηριότητες). Κάθε μας
πρόταση είναι μια εμπειρία που την έχουμε ζήσει πρώτα εμείς.

8 Η διαφορά είναι στη λεπτομέρεια
Οι ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι είναι «οι φύλακες άγγελοί σας». Με περισσή προσοχή θα ελέγξουν κάθε
λεπτομέρεια του ταξιδιού σας έτσι ώστε αυτό που θα μείνει για σας να είναι μόνο η απόλαυση.

9 Δώρα, ειδικές παροχές και εκπτώσεις έγκαιρου προγραμματισμού
Σε κάθε γαμήλιο ταξίδι προσφέρουμε μία σειρά από παροχές όπως αναβάθμιση δωματίου, ειδικός
στολισμός, ρομαντικό δείπνο για δύο, θεραπείες σπα, θαλάσσια σπορ και πολλά άλλα. Επιπλέον προγραμ-
ματίζοντας το ταξίδι σας 7 μήνες νωρίτερα έχετε ειδική έκπτωση που μπορεί να φτάσει μέχρι και 25%

10 ΛΙΣΤΑ ΓΑΜΟΥ
Δώστε τη χαρά σε συγγενείς και φίλους να σας προσφέρουν το γαμήλιο ταξίδι σας. Κι όσο η λίστα
μεγαλώνει, τόσο τα δώρα αυξάνονται για σας! Και φυσικά το πρώτο δώρο θα είναι το δικό μας!



ΜΠΑΛΙ
8μ/5ν από €625

Το Μπαλί δεν ονομάζεται τυ-
χαία «νησί των θεών». Διαθέτει

Ινδουιστικούς ναούς, καταπράσι-
νους ορυζώνες, εκτάσεις με κοκ-
κοφοίνικες, λευκές αμμουδιές,
χαμογελαστούς και φιλόξενους
ανθρώπους με πολύχρωμα σαρό,
θεαματικές γιορτές, μοναδικά
ήθη κι έθιμα και κυρίως καταπλη-
κτικά ξενοδοχεία, μοναδικής αρ-
χιτεκτονικής και εντυπωσιακής
πολυτέλειας. Είναι ένας από τους
λίγους επίγειους παραδείσους για
ταξίδια χαλάρωσης και αναζωο-
γόνησης. Συνδυάστε το με τα μι-
κροσκοπικά γειτονικά νησιά Γκίλι
ή με το αρχιπέλαγος Φλώρες για
να δείτε τις μεγάλες σαύρες/δρά-
κους «κομόντο».

Περιηγηθείτε στους υδάτινους δρόμους της
Κεράλα στη Nότια Ινδία. Αφεθείτε στις

ευεργετικές ιδιότητες της Αγιουβέρδα και αφή-
στε πολιτισμούς και θρησκείες να σας παρασύ-
ρουν... Ένα από τα μέρη που θα γνωρίσετε είναι
η Κουμαρακόμ, γνωστό και ως ‘’Βενετία της
Ανατολής ‘’. Ένα τοπίο με παρθένα φύση, τρο-
πικά δάση με πυκνή βλάστηση, τεράστιους
κοκκοφοίνικες, αχανείς ορυζώνες, μαιανδρικά
κανάλια νερού τα γνωστά backwaters. Αυτή
είναι η αυθεντική, ξεχωριστή εικόνα του παρα-
δείσου της Νότιας Ινδίας!

ΚΕΡΑΛΑ 9μ/6ν από €995

KO ΣAMOYI
8μ/5ν από €615

ΛΑΝΓΚΑΟΥΙ (Μαλαισία) 8μ/5ν από €695

Nησί εξωτικό με μαγευτικές ερημικές παράλιες, γραφικά ψαροχώρια
και ψηλά καταπράσινα βουνά. Αξίζει να δείτε το τεράστιο άγαλμα

του αετού που είναι και το έμβλημα του νησιού, τους βοτανικούς κή-
πους καθώς και τη φιλιππινέζικη και μαλαισιανή αγορά. Ανεβείτε με το
τελεφερίκ στη κορυφή του βουνού Mt Mat Cincang για να θαυμάσετε
την εκπληκτική θέα, τη σπηλιά με τις νυχτερίδες, και τα γειτονικά νησιά.
Συνδυάστε το με την πρωτεύουσα Κουάλα Λούμπουρ ή με το αρχαι-
ότερο δάσος της βροχής, Ταμάν Νεγκάρα.

Αν όλα στο γάμο σας 
πρέπει να είναι τέλεια 

τότε το γαμήλιο ταξίδι σας
πρέπει να είναι 

Το έχουν χαρακτηρίσει σαν το πιο όμορφο
νησί του Ινδικού ωκεανού και έχει γίνει τα

τελευταία χρόνια, ο τροπικός προορισμός που
προτιμούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες και ει-
δικά οι νεόνυμφοι. Η οργιώδης βλάστηση, το
καταπράσινο τοπίο, τα δάση από μπαμπού και
φοινικόδεντρα, τα κρυστάλλινα νερά της πάντα
ζεστής θάλασσας, ο κοραλλιογενής βυθός και
τα ηλιοβασιλέματα που σου κόβουν την ανάσα
δημιουργούν ένα ειδυλλιακό σκηνικό και προ-
σφέρουν ιδανικές συνθήκες για διακοπές γεμά-
τες διασκέδαση και χαλάρωση. Συνδυάστε το
με την πρωτεύουσα Μπανγκόκ, με τα ειδυλ-
λιακά κοραλλιογενή νησάκια Πι-Πι που είναι
ιδανικά για καταδύσεις και για snorkeling όπως
επίσης και την πανέμορφη παραλία του Καο
Λάκ και τον ειδυλλιακό κόλπο Πάνγκ Νγκά με
τους καταπράσινους απότομους βράχους. 

Βρίσκεται στην ανατολική Ταϋ-
λάνδη, διαθέτει πεντακάθαρα

νερά, κάτασπρες παραλίες και έν-
τονη νυχτερινή ζωή. Θα επισκε-
φθείτε τους σχηματισμούς βράχων
Γκραντ Μα και Γραντ Πα και θα
ταξιδέψετε σε άλλους κόσμους
στη θέα των καταρρακτών του
νησιού. Για τους λάτρεις της φύσης
και του υποβρύχιου θαλάσσιου
κόσμου απαραίτητη η επίσκεψη
στο Εθνικό πάρκο Ανγκτόνγκ. Αμέ-
τρητες σπηλιές, μαγευτικές λίμνες
και περίεργοι σχηματισμοί βράχων
είναι το κυρίαρχο σκηνικό των 40
νησιών του Ανγκτόνγκ. Τέλος συν-
δυάστε το με τα γειτονικά πανέ-
μορφα νησιά Κο Πανγκάν και Κό
Τάο.

ΠΟΥΚΕΤ 8μ/5ν από €595



Το πιο εξωτικό και δημοφιλές νησί των απανταχού ερωτευμένων
της γης. Κρυμμένο στη νότια αγκαλιά του Ινδικού ωκεανού με

γαλαζοπράσινες παραλίες, καταρράκτες και λίμνες αποτελεί τον πιο
ρομαντικό προορισμό. Ένα ταξίδι στον επίγειο αυτό παράδεισο
είναι η αναζήτηση του κάθε ταξιδιώτη και ειδικά των νεονύμφων.
Τα εξαιρετικά πολυτελή ξενοδοχεία, όπως η αλυσίδα ξενοδοχείων
Beachcomber (που η εταιρεία μας σας προσφέρει σε ειδικές τιμές),
και οι παροχές υψηλού επιπέδου, θα σας χαρίσουν μοναδική φιλο-
ξενία και πάμπολλες δραστηριότητες.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 8μ/5ν από €995

ΤΈνα από τα μεγαλύτερα και πιο ωραία νησιά της Καραϊβικής, η
Τζαμάικα είναι ένα νησί με ζαχαρένιες αμμουδιές, γαλάζια νερά,

δροσερά καταπράσινα βουνά με καταρράκτες και φυσικά μουσική
«ρέγκε». Μείνετε σε ένα από τα πολυτελή ξενοδοχεία της αλυσίδας
Sandals ,απολαύστε τα θαλάσσια σπορ, πιείτε το αυθεντικό τζαμαϊ-
κανό ρούμι, κάντε ράφτινγκ στον ποταμό Ρίο Γκράντε και γυρίστε
πίσω με τις καλύτερες αναμνήσεις.

ΤΖΑΜΑΪΚΑ 7μ/5ν από €1205

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ

ΜΑΛΔΙΒΕΣ 8μ/5ν από €855

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 8μ/5ν από €795

Εξωτικά, πανέμορφα μικρά νησιά στον Ινδικό
Ωκεανό, που μπορεί να τα γυρίσει κανείς με τα

πόδια μέσα σε 10 - 30 λεπτά. Καθένα από αυτά είναι
περιτριγυρισμένα από ένα δαχτυλίδι κοραλλιογενών
υφάλων που σχηματίζουν ρηχές λιμνοθάλασσες. Κά-
τασπρες, ατέλειωτες αμμουδιές, φοίνικες, γαλαζοπρά-
σινα διάφανα νερά, καταπληκτικά ξενοδοχεία, ηρεμία
και φυσική ομορφιά. Ιδανικά για snorkeling στο εντυ-
πωσιακό βυθό τους, τα κοραλλιογενή νησιά των Μαλ-
διβών είναι ένας ιδανικός προορισμός για σας μείνει
αξέχαστο το πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής σας.

Το αρχιπέλαγος των 115 νησιών στον Ινδικό
ωκεανό με υπέροχες παραλίες και διάφανα νερά

αποτελεί τον πρώτο και ποιο δημοφιλή προορισμό
εδώ και πολλές δεκαετίες. Μοναδικός τόπος χαλάρω-
σης και εξωτικής απόδρασης με εξαιρετική τουρι-
στική υποδομή και πολλές θαλάσσιες δραστηριότητες.
Διαιρούνται σε δύο κατηγορίες τα «εσωτερικά νησιά»
που αποτελούνται από γρανιτώδη πετρώματα οπότε
και χαρακτηρίζονται από τους μεγάλους όγκους φυ-
σικού γρανίτη στις παραλίες τους, και στα «εξωτερικά
νησιά» που είναι κοραλλιογενή, αμμώδη, επίπεδα από
μορφολογική άποψη και καλυμμένα ως επί το πλεί-
στον από φοινικόδεντρα. Οι φυτείες από τις σπάνιες
καρύδες «coco de mer», οι βόλτες με τις βοϊδάμαξες
και οι κρουαζιέρες στα γύρω νησιά αποτελούν τον
ιδανικό προορισμό για ρομαντικές διακοπές …μόνο
για δύο. Ιδανικό θα ήταν στις διακοπές σας στις Σεϋ-
χέλλες να επισκεφτείτε μια σειρά τριών τουλάχιστον
διαφορετικών νησιών.

ΜΠΑΧΑΜΕΣ 8μ/5ν από €1815

Μόνο πενήντα μίλια από τις ακτές της Φλόριντα
δεν θα περίμενε κάποιος να βρει έναν τροπικό

παράδεισο. Στη σύντομη πτήση από Μαϊάμι για το
Nassau, προλαβαίνεις να δεις ένα μοναδικό σκηνικό:
Στα λαμπερά γαλάζια νερά του Ατλαντικού απλώνον-
ται 700 νησάκια με ένα απίστευτο καλειδοσκόπιο
χρωμάτων όπου το βαθύ μπλε του ωκεανού εναλ-
λάσσεται με «δαχτυλίδια» στο χρώμα του τιρκουάζ
και της ακουαμαρίνας, γύρω από τους ευδιάκριτους
υφάλους με κοράλλια που θρυμματισμένοι δημιουρ-
γούν τη μοναδική ροζ άμμο για την οποία τα νησιά
είναι διάσημα. Ψάρεμα στο ωκεανό, snorkeling , κα-
ταδύσεις και βέβαια χαλάρωση όλη την ημέρα στις
άσπρες παραλίες είναι ένα “must” και το βράδυ βόλτα
στα σοκάκια της και στα παραδοσιακά εστιατόρια
συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την απλότητα. 

ΗΖανζιβάρη βρίσκεται απέναν-
τι από τις ακτές της Τανζανίας.

Χαρακτηρίζεται από «δαντελω-
τούς» κοραλλιογενείς σκοπέλους
και μαγευτικές απέραντες παρα-
λίες, γεμάτες φοίνικες, κανέλα και
μοσχοκάρυδο! Στον παραλιακό
δρόμο της πρωτεύουσας, Στόουν
Τάουν ξεχωρίζει το Κάστρο που
έχτισαν Πορτογάλοι θαλασσοπό-
ροι το 1700, καθώς και το παλάτι
του Σουλτάνου Μπάργκας, τυπικό
δείγμα αραβικής αρχιτεκτονικής.
Παρθένος τροπικός προορισμός
με χαρακτηριστικό τα τυρκουάζ
νερά του Ινδικού ωκεανού αλλά
και την πόλη της Ζανζιβάρης με
αλώβητο ιστορικό χαρακτήρα από
τον καιρό των σουλτάνων του
Ομάν. Περάστε μοναδικές διακο-
πές στον «καλά κρυμμένο Παρά-
δεισο»!

8μ/5ν από €695

ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ

Το Μπαρμπέιντος είναι γνωστό
και σαν «μικρή Αγγλία» και θε-

ωρείται ίσως το καλύτερο θέρετρο
στην Καραϊβική. Διαθέτει κατα-
πληκτικές παραλίες με γαλαζο-
πράσινα νερά δίνοντας την εύ-
καιρα για χαλάρωση στα μοναδικά
ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας
Sandals (τα οποία η εταιρία μας
αντιπροσωπεύει αποκλειστικά
στην Ελλάδα). Το πρωί απολαύστε
θαλάσσιες δραστηριότητες και
το βράδυ χαρείτε την έντονη νυ-
χτερινή ζωή σε πολλά και ωραία
μικρά παραδοσιακά εστιατόρια
και μπαρ του νησιού. Επισκεφτείτε
την ενδοχώρα με την εξαιρετική
φύση όπως την σπηλιά του Χά-
ρισον όπου μπορείτε να θαυμά-
σετε σταλακτίτες σταλαγμίτες και
υπόγεια ρυάκια. Η φύση θα σας
εντυπωσιάσει!

9μ/7ν από €1780



KOYBA 9μ/7ν από €830

H«μυθική» Κούβα, δεν είναι απλά και μόνο η Γη του
Τσε Γκεβάρα και του Φιντέλ Κάστρο, αλλά ένα σα-

γηνευτικό νησί με καταπληκτικές ζαχαρένιες παραλίες
στα θελκτικά γαλαζωπά νερά της Καραϊβικής, υπέρο-
χες αποικιακού ρυθμού πόλεις, έντονη νυχτερινή ζωή
γεμάτη Σάλσα και Μάμπο μουσική, καταπληκτικά κο-
κτέιλ με ρούμι όπως το Mojito, το Cuba Libre & το
Daiquiri, εξαιρετικά πούρα Cohiba ή Partagas (για
όσους τα προτιμούν παρά τις βλάβες που προξενεί
στον οργανισμό ο καπνός ) και πάνω από όλα, αυτό
το μοναδικό πνεύμα των ανθρώπων του νησιού να
«ρουφούν» κυριολεκτικά τη ζωή από το μεδούλι, το
οποίο όχι μόνο είναι διάχυτο παντού αλλά που απο-
δεδειγμένα θα το βιώσετε και θα σας συναρπάσει.
Η αλήθεια είναι μία: Κούβα για πάντα – Cuba hasta
siempre!

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ 9μ/7ν από €895

Yπέροχο νησί που συνδυάζει ιστορία και θαυμάσια αποικιακή αρχι-
τεκτονική, με πλούσια τροπική βλάστηση, διάσημες παραλίες και

χρυσαφένιες αμμουδιές όπως η Πούντα Κάνα, η Πλάγια Μπάβαρο &
το Πουέρτο Πλάτα. Απολαύστε τη μαγεία  των τροπικών, κολυμπήστε
σε μερικές από τις ομορφότερες παραλίες της Καραϊβικής και διασκε-
δάστε με τους ήχους της σαγηνευτικής τοπικής μουσικής Μερένγκε.
Ότι και αν κάνετε, ένα είναι βέβαιο … οι εικόνες των υπέροχων στιγ-
μών που απλόχερα χαρίζει αυτός ο επίγειος παράδεισος θα σας συ-
νοδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής σας.

ΒΕΝΕΤΙΑ 4μ/3ν από €415

Διασκέδαση και ρομαντισμός στην Βενετία σημαί-
νει να πιείτε καπουτσίνο στην πλατειά του Αγ.

Μάρκου σε ένα από τα ανοιχτά καφέ με συνοδεία
μουσικής, να γευθείτε σε μια από τις πολλές τρατο-
ρίες καλαμαράκια και αντσούγιες, ή να ανακαλύψετε
τις βενετσιάνικες osteriaς που είναι ένας συνδυα-
σμός μπαρ και τρατορίας όπου μπορείτε να δοκιμά-
σετε cicheti τα οποία μπορείτε να συνοδεύεστε
πίνοντας ombra. Δοκιμάστε τα κρασιά Soave, Valpo-
licella & Cabemet. Υπάρχουν εστιατόρια που συν-
δυάζουν τη νυχτερινή ζωή με μουσική όπου μπορεί
να περάσει κανείς ένα ευχάριστο βράδυ. Μια βόλτα
στο μεγάλο κανάλι και τις γέφυρες των στεναγμών
και του Ριάλτο με παραδοσιακές γόνδολες είναι εμ-
πειρία για το γαμήλιο ταξίδι σας.

ΡΩΜΗ 4μ/3ν από €385

Ηφινετσάτη πρωτεύουσα με τη μοναδική λάμψη,
όπου οι εικόνες εναλλάσσονται και σε ταξι-

δεύουν κάθε στιγμή. Στη Ρώμη θα βιώσετε το συ-
ναίσθημα της μαγείας σε κάθε γωνιά της, γιατί
καταφέρνει να συνδυάζει ιστορία, αξιοθέατα, μου-
σεία, γκαλερί, αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, αρ-
χαία λιθόστρωτα δρομάκια, μεσαιωνικά σοκάκια,
καλό φαγητό και κρασί. Μια πόλη που σε γεμίζει χα-
μόγελα και συναρπαστικές αναμνήσεις.

ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ

Αποκαλείται χαϊδευτικά «Το
Μπριγιάν της Καραϊβικής» και

φυσικά όχι τυχαία! Το νησί στε-
φανώνεται περιμετρικά από από-
κρυφες, ζαχαρένιες ακρογιαλιές
που χουζουρεύουν στην αγκαλιά
τραχειών γκρεμών. Οι λόφοι του
διαδέχονται ο ένας τον άλλο, κα-
τάφυτοι με τροπικούς ιβίσκους,
φραντζιπάνι, ορχιδέες και γιασεμιά.
Ηφαιστειακοί κώνοι που ορθώ-
νονται δραματικά προς τον ουρανό
και Δάση βροχής με αμέτρητα
εξωτικά πουλιά, ζώα και φυτά. Κο-
ρυφαία όμως αξιοθέατο είναι το
ηφαίστειο Soufriere το μοναδικό
που μπορείτε να μπείτε σχεδόν
μέσα. Ένας τόπος μαγικός για μια
αληθινά ανεπανάληπτη εμπειρία.

8μ/5ν από €1775

ΓΑΛ. ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ

Θερμές βαθυγάλανες θάλασ-
σες στο Νότιο Ειρηνικό και

σμαραγδένιες παραλίες υπόσχον-
ται να σας μεταφέρουν πραγμα-
τικά στον τροπικό των διακοπών.
Oι Πολυνησιακές γαστρονομικές
απολαύσεις, η τροπική βλάστηση
και οι ήχοι από τύμπανα «ταμού-
ρε» θα σας παρασύρουν στον
«επί γης παράδεισο». Διαλέξτε
για το πιο σημαντικό ταξίδι της
ζωής σας τον πιο εξωτικό προ-
ορισμό του πλανήτη: διαμονή
στη Μπόρα Μπόρα! Πρόκειται
για το πιο διάσημο νησί του Ει-
ρηνικού με καταπληκτικά τροπικά
χρώματα. Η εξωτική λιμνοθάλασ-
σα με τις μαγευτικές εικόνες των
νερών της και τα καταπληκτικά
Overwater Bungalows των πολυ-
τελών ξενοδοχείων θα σας χαρί-
σουν αξέχαστες στιγμές. Πολυτελή
δωμάτια με δάπεδο από διαφανές
ειδικό πλεξιγκλάς για να θαυμά-
ζετε συνέχεια τα χρώματα των
νερών θα σας προσφέρουν μία
εμπειρία εξωπραγματική!

10μ/7ν από €3790

Το αρχιπέλαγος των νησιών της Χα βάης αποτελεί την πεντηκο -
στή πολιτεία των Η.ΠΑ που αποκα λείται και πολιτεία της AIoha

(Αλό χα) που σημαίνει “καλωσόρισες”. Το νησιωτι κό αυτό σύμπλεγμα
περιλαμβάνει δώδεκα μικρά νησιά προς τα βόρεια και οκτώ πιο
μεγάλα προς τα νότια. Βρίσκονται πάνω από 4.000 χλμ. νοτιοδυτικά
του Λος Άντζελες, στο Ειρηνικό Ωκεανό και είναι ηφαιστειογενή.
Εκπληκτικές παραλίες, έντονη νυχτερινή ζωή, ηφαίστεια, snorkel-
ing. Τα νησιά της Χαβάης είναι ένα θαύμα της φύσης!

ΧΑΒΑΗ 10μ/7ν από €2195



ΜΥΚΟΝΟΣ
Αυτό που κάνει την Μύκονο

ξεχωριστή, είναι το ιδιαίτερα
όμορφο φυσικό τοπίο με την έν-
τονη αιγαιοπελαγίτικη φυσιο-
γνωμία, η χαρακτηριστική αρχι-
τεκτονική της παράδοση και φυ-
σικά οι πολλές και ωραίες παρα-
λίες. Το νησί ωστόσο κατέχει
υψηλή θέση μεταξύ των κορυ-
φαίων ‘clubbing’ προορισμών
της Μεσογείου, ενώ η νυχτερινή
ζωή της θεωρείται από τις καλύ-
τερες στην Ευρώπη. Το διεθνές
jet set που την επιλέγει για τις
διακοπές του, η πολυτέλεια, η
καλή κουζίνα και τα πολύ καλά
καταλύματα, δίκαια χαρακτηρί-
ζουν το νησί σαν το πιο κοσμο-
πολίτικο της Ελλάδας.

ΚΕΡΚΥΡΑ
Γαμήλιο ταξίδι στην Κέρκυρα,

την αρχόντισσα του Ιονίου με
την βενετσιάνικη φινέτσα! Η Πα-
λαιοκαστρίτσα, οι δαντελωτοί
κολπίσκοι με μπλε- τυρκουάζ
νερά, το όρος Παντοκράτορας
με τα γραφικά χωριά, το κανάλι
του έρωτα, το κάστρο, το φρού-
ριο, το Λιστόν… Το στολίδι όμως
της Κέρκυρας είναι η γραφική
της πόλη με τα στενά καντούνια,
τις λεωφόρους, τα βενετσιάνικα
μέγαρα και την Σπιανάδα, μια
από τις ομορφότερες πλατείες
της Νότιας Ευρώπης που συν-
θέτουν ένα ονειρικό περιβάλλον
έτοιμο κάθε στιγμή να σας αιχ-
μαλωτίσει. Στην Κέρκυρα το τα-
ξίδι σας θα πάρει άλλη διάσταση,
θα αποκτήσει τη λάμψη και την
αρχοντιά μιας καθημερινότητας
που στη Κέρκυρα δεν έχει αλ-
λάξει εδώ και αιώνες.

Δεν θεωρείται τυχαία ένας από τους πιο ρομαν-
τικούς και λαμπερούς προορισμούς του κό-

σμου. Κλασικό, σύγχρονο, μποέμικο, ρομαντικό.
Απλά, ζήστε και χαρείτε το όνειρο και τη λάμψη
μέσα από ατελείωτες βόλτες, επισκέψεις σε μου-
σεία, ιστορικά μνημεία. Ρουφήξτε και απολαύστε
το μεθυστικό άρωμα της πιο ερωτικής πόλης με
όλες τις αισθήσεις σας, μέσα από τις εκλεπτυσμέ-
νες γεύσεις, το άρωμα των γαλλικών κρασιών, τις
αστραφτερές βιτρίνες του, την έντονη νυχτερινή
ζωή του. Αυτή η πόλη προκαλεί αλησμόνητες εμ-
πειρίες και συναισθήματα!

ΠΑΡΙΣΙ 4μ/3ν από €395

Ένα νησί παγκόσμιο στολίδι με την ωραιότερη
θέα στο απέραντο γαλάζιο. Ο πιο δημοφιλής

προορισμός για νεόνυμφους. Το ηλιοβασίλεμα στην
Οία, η θέα στην καλντέρα που κόβει την ανάσα, τα
απομεινάρια ενός πανάρχαιου πολιτισμού στο ακρω-
τήρι, το ίδιο το ηφαίστειο. Λίγα μέρη στον κόσμο
έχουν τη μαγεία της Σαντορίνης. Τα καταλύματα
είναι όλα πανέμορφα. Οι επιλογές σας ξεκινούν από
παραδοσιακούς ξενώνες με χτιστά κρεβάτια σε κυ-
κλαδίτικη αρχιτεκτονική και φτάνουν μέχρι πολυτελή
ξενοδοχεία και βίλες με μοναδική θέα στο Αιγαίο.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Ημεσαιωνική παραμυθένια πόλη των γεφυρών, των καθεδρικών
ναών και των πύργων καθρεφτίζεται στην επιφάνεια του ποταμού

Μολδάβα, για περισσότερο από δέκα αιώνες σχεδόν άθικτη, δια-
τηρώντας ένα θαυμάσιο μίγμα αρχιτεκτονικής με καλντερίμια, πέ-
τρινους τοίχους, αυλές, καθεδρικούς ναούς, αμέτρητους κώνους
εκκλησιών, όλα στη σκιά του μαγευτικού Κάστρου του 9ου αιώνα.
Στην Πράγα θα ανακαλύψετε τη μαγεία της γεμάτης ζωντάνια
πόλης, μέσα από τη μουσική, τον πολιτισμό, τη τέχνη, την εξαιρετική
κουζίνα αλλά και την περιπέτεια. Χαρείτε τα στενά σοκάκια με τα
φιλόξενα καφέ, τα πάρκα, τους κήπους και μην παραλείψετε την
κρουαζιέρες στο Μολδάβα.

ΠΡΑΓΑ 4μ/3ν από €295

Οι κρουαζιέρες σίγουρα είναι ιδανική λύση για ένα τόσο σημαντικό ταξίδι όπως το
γαμήλιο. Μια κρουαζιέρα μπορεί να σας οδηγήσει σε μέρη που δεν φτάνει

εύκολα κανείς με άλλο μεταφορικό μέσο. Όλες οι μέρες σας είναι χαλαρές και χωρίς
κουραστικές μετακινήσεις από το ένα μέρος στο άλλο. Το Cosmorama, ως αντιπρό-
σωπος στην Ελλάδα πολυτελών κρουαζιερών σας προτείνει: τη Holland America, με
τα πολυτελή κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται όλα τα μέρη του κόσμου, ή την Βlue
Cruise με τις μοναδικές κρουαζιέρες στο ανατολικό Aιγαίο με τα ιδιαίτερα ξύλινα
ιστιοφόρα, και φυσικά κρουαζιέρες με ποταμόπλοια στην Ευρώπη, στον Νείλο ή σε
ποτάμια στην Ασία , μέσα σε τροπικά δάση και ζούγκλες,  που σίγουρα θα σας εκπλή-
ξουν και θα σας ενθουσιάσουν.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ



Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική οικογένεια

Διεθνείς αναγνωρίσεις για το

Ταξιδιωτικοί κατάλογοι με μοναδικά Ομαδικά & Ατομικά ταξίδια …ως την άκρη της γης

Ειδικοί ταξιδιωτικοί οδηγοί με πληροφορίες για τις χώρες που ταξιδεύετε

Πλήρη site με όλα τα ταξίδια που διοργανώνουμε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επισκεφθείτε τα

CHAPTER PRESIDENΤ της American Society of Travel Agents στην Ελλάδα

www.cosmorama-travel.gr www.ivisitgreece.com
www.vforvacation.com www.geographicalexplorations.com

Αποκλειστικό μέλος για την Ελλάδα του World Assocaiation of Travel Agents

Αποκλειστικό μέλος για την Ελλάδα του World of Incentives
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