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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 πραγματική, η ρομαντική Ινδία. Σε κάθε βήμα 

παραμονεύει το μυστήριο, η γαλήνη και η ανείπωτη ομορφιά του τοπίου και των ανθρώπων. 

Τέλος, το πανηγύρι του Πουσκάρ στην Πανσέληνο του Νοεμβρίου (12/11/19), αποτελεί μια 

μοναδική εμπειρία που απογειώνει κυριολεκτικά τις αισθήσεις και γοητεύει τον ταξιδιώτη! 

 
 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

Το COSMORAMA κάνει τη διαφορά! 

Το Cosmorama, όπως κάθε χρόνο ετοίμασε και φέτος το πιο πλούσιο πρόγραμμα για τις 

Γιορτές του Πουσκάρ. Είναι το μόνο πρόγραμμα στην ελληνική αγορά που βρίσκεται στο 

Πουσκάρ ανήμερα στην Νοεμβριάτικη Πανσέληνο 12/11, τη μέρα που κορυφώνονται οι 

θρησκευτικές τελετές, για να απολαύσετε πραγματικά το μεγαλείο της Γιορτής. 

 

Επίσης έχει περιλάβει όλες τις κορυφαίες πόλεις της Δυτικής Ινδίας όπως το Μπικανέρ με το 

υπέροχο Κάστρο Τζουναγκάρ, τη Τζαισαλμέρ, την πόλη της ερήμου με τα υπέροχα Αρχοντικά, 

την Τζοντπούρ, την πόλη των Βραχμάνων με τα μπλε σπίτια, την ρομαντική Ουνταϊπούρ 

χτισμένη στις όχθες της λίμνης Πίτσολα και φυσικά το Πουσκάρ στην καλύτερη εποχή του. 

 

Κορυφαίες στιγμές του ταξιδιού η βόλτα με καμήλες στην έρημο Ταρ για να απολαύσετε το 

ηλιοβασίλεμα και η ξενάγηση στο ναϊκό συγκρότημα των τζαϊνιστών στη Ρανακπούρ. 

Για πάνω από 35 χρόνια ταξιδεύουμε στο Ρατζαστάν, το αγαπάμε και ναι το ξέρουμε καλύτερα. 

Ελάτε λοιπόν τώρα να το γνωρίσετε μαζί μας στην πιο προσιτή τιμή! 
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…εσείς το ξέρατε; 
 
 

Το Πουσκάρ 
 

 
Το Πουσκάρ είναι μια πόλη 14.789 κατοίκων στην περιοχή του Ατζμέρ στο κρατίδιο του 
Ρατζαστάν στην Ινδία. Η ομώνυμη λίμνη θεωρείται ιερή για τους ινδουιστές. Η πόλη αποτελεί 
ένα αρχαίο θρησκευτικό κέντρο και ο κάθε Ινδουιστής θα πρέπει να την επισκεφτεί τουλάχιστον 
μια φορά στη ζωή του. Αυτός είναι και ο λόγος που το μέρος αυτό είχε γίνει πόλος έλξης 
χίπηδων την δεκαετία του 1970. Σήμερα πολλοί ευρωπαίοι ταξιδιώτες επιλέγουν την πόλη για 
να μείνουν για μήνες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η πόλη είναι πολύ συντηρητική 
και αυστηρή στα ινδουιστικά έθιμα και απαγορεύεται αυστηρώς η κατανάλωση αλκοόλ και η 
κρεοφαγία ή η κατανάλωση αυγών σε δημόσια θέα. Σύμφωνα με την θρησκευτική παράδοση 
του ινδουισμού η λίμνη που υπάρχει στο κέντρο της πόλης είναι ιερή και σύμφωνα με την 
παράδοση δημιουργήθηκε όταν ο θεός Βράχμα σκότωσε ένα δαίμονα, με τον ανθό ενός λωτού, 
του οποίου τα φύλλα στη συνέχεια έπεσαν στη γη και δημιουργήθηκαν λίμνες, αλλά το λουλούδι 
έπεσε στο σημείο όπου βρίσκεται η λίμνη Πουσκάρ. 
Γύρω από την λίμνη υπάρχουν 52 γκατς (σκαλοπάτια πρόσβασης πιστών στην λίμνη για "ιερό" 
λουτρό) αλλά και πολλοί (400-500) ινδουιστικοί ναοί. Οι περισσότεροι ναοί δεν είναι παλιοί. Αυτό 
οφείλεται στις μαζικές καταστροφές ναών που έγιναν τέλη του 17ου αιώνα από τον Μουγκάλ 
κατακτητή Αουρανγκζέμπ. Στην πόλη υπάρχει ο μοναδικός ναός ο οποίος είναι αφιερωμένος στον 
θεό-δημιουργό Βράχμα. Η πόλη περιτριγυρίζεται από λόφους, σε δύο από αυτούς υπάρχουν στην 
κορυφή δύο ναοί οι οποίοι είναι αφιερωμένοι σε δύο γυναίκες του Θεού Βράχμα: α) Νοτιοδυτικά της 
πόλης, στην κορυφή του λόφου βρίσκεται ένας ναός αφιερωμένος στη πρώτη γυναίκα του Βράχμα 
την Σαρασβάτι, β) Βορείως της πόλης, στην κορυφή του λόφου βρίσκεται ένας ναός αφιερωμένος 
σε μια άλλη γυναίκα του Βράχμα την Γκαϊάτρι. Σύμφωνα με την θρησκευτική παράδοση ο Θεός 
Βράχμα ήθελε να κάνει μια ιερή τελετή θυσίας "γιάζνα" στο Πουσκάρ και περίμενε την γυναίκα του, 
Σαρασβάτι, η οποία καθυστέρησε να έρθει. Ο Βράχμα ήταν ανυπόμονος και ζήτησε από τον θεό 
Ίντρα να βρεθεί μια άλλη γυναίκα ώστε να κάτσει στη θέση της Σαρασβάτι κατά την διάρκεια της 
τελετής. Έτσι βρέθηκε η Γκαϊάτρι, την οποία στη συνέχεια παντρεύτηκε. Αυτό εξόργισε την 
Σαρασβάτι η οποία καταράστηκε τον Βράχμα ώστε να λατρεύεται μόνο στο Πουσκάρ. 
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Η Μεγάλη Ζωοπανήγυρη του Πουσκάρ 

Φεστιβάλ με καμήλες 
 

 
Κάθε τέλη Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη (η ημερομηνία του φεστιβάλ είναι ο ινδικός μήνας Καρτίκ 
και το φεστιβάλ λέγεται Καρτίκ Πουρνίμα) στο Πουσκάρ γίνεται το μεγάλο ετήσιο φεστιβάλ 
«μέλα», με καμήλες, το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο στο είδος του στην Ασία. Στην πόλη 
συγκεντρώνονται 200.000 έμποροι από την επαρχία αλλά και πολλοί πιστοί οπότε ολόκληρη η 
πόλη και τα προάστια μεταμορφώνονται σε υπαίθριο πανηγύρι καμηλών και αλόγων. Κατά το 
φεστιβάλ αυτό γίνονται στην ύπαιθρο πολιτιστικές εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς από 
το Ρατζαστάν. Το φεστιβάλ αυτό λαμβάνει χώρα κατά την πανσέληνο και τότε η θρησκευτική 
παράδοση θέλει το λουτρό μέσα στη λίμνη της Πουσκάρ να καθαγιάζει το σώμα από τις 
αμαρτίες και να εξασφαλίζει ότι μετά το θάνατο η ψυχή του πιστού θα πάει στο παράδεισο. 
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ΡΑΤΖΑΣΤΑΝ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΠΟΥΣΚΑΡ 

 
 

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. 



 

7              ΡΑΤΖΑΣΤΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΠΟΥΣΚΑΡ- 12 ημ. 

 
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, μια μικρή πολίχνη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης που αυτές 
τις μέρες έχει την τιμητική της!!! Ποτέ ένα οδοιπορικό στο Ραζταστάν δεν είναι πλήρες εάν ο 
ταξιδιώτης δεν έχει την ευκαιρία να παρευρεθεί στο πολύχρωμο, πολύβουο, σχεδόν σουρεαλιστικό 
κόσμο που αντιπροσωπεύει η περίφημη Γιορτή του Πουσκάρ. Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου, όπως 
φωτίζει τη λίμνη του Πουσκάρ αποτελεί το έναυσμα για χιλιάδες προσκυνητές να τιμήσουν τον 
μοναδικό σε όλη την Ινδία Ναό του θεού Βράχμα και ταυτόχρονα να διασκεδάσουν στο τοπικό 
πανηγύρι. Η θρησκευτική γιορτή και τα πλήθη που συρρέουν για προσκύνημα αποτελούν και την 
καλύτερη ευκαιρία για τους εμπόρους να πουλήσουν την πραμάτεια τους ενώ χιλιάδες καμήλες 
«στολίζονται» και «ζωγραφίζονται» κατάλληλα για να τραβήξουν την προσοχή των επίδοξων 
αγοραστών. Κι όμως εσείς είστε εδώ! Ζήστε λοιπόν αυτή την εμπειρία με όλες σας τις αισθήσεις. 
Εμείς έχουμε φροντίσει έτσι ώστε να περάσετε θαυμάσια. 
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Ημέρα 10η: Πουσκάρ 
Εκατομμύρια κόσμου, προσκυνητές, ζωέμποροι, ασκητές και… τουρίστες συρρέουν για να 
τιμήσουν τον μοναδικό Ναό του Βράχμα σε ολόκληρη την Ινδία. Μάλιστα για τις ανάγκες αυτή της 
περιόδου στήνονται στις παρυφές της πόλης τεράστιοι «καταυλισμοί» από πολυτελείς σκηνές για 
τους τολμηρούς ταξιδευτές που από τα πέρατα του κόσμου φτάνουν εδώ με τις φωτογραφικές τους 
μηχανές για να αποθανατίσουν σκηνές που μόνο σε ντοκιμαντέρ θα μπορούσε κανείς να 
αντικρύσει! Σαν σε ταινία του Φελίνι, θα ξεκινήσουμε για να ανακατευθούμε με τα πλήθη των Ινδών 
σε μια γιορτή μοναδική. Εικόνες βιβλικές, μορφές ασκητικές, και πανδαισία χρωμάτων και 
συνδυασμών στις τοπικές παραδοσιακές φορεσιές του Ρατζαστάν, συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο 
σκηνικό που σε συνδυασμό με την μυσταγωγία των προσκυνητών - καθώς ανεβαίνουν τα σκαλιά 
του ναού του Βράχμα ή καθώς εναποθέτουν ευλαβικά αναμμένα κεριά και λουλούδια στην ιερή 
λίμνη - είναι τόσο μοναδικές όσο και η ίδια η Ινδία. Τα λόγια αδυνατούν να περιγράψουν αυτή τη 
γιορτή. Το Πουσκάρ είναι από μόνο του μία εμπειρία! 
 
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.



 

9              ΡΑΤΖΑΣΤΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΠΟΥΣΚΑΡ- 12 ημ. 

 
ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
 
 
 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Αμπού Ντάμπι 13.35 19.55 

Αμπού ντάμπι – Δελχί 02.55 07.55 

Δελχί – Αμπού Ντάμπι 04.10 06.45 

Αμπού Ντάμπι – Αθήνα 09.15 12.45 

 
 
 
 

ΤΙΜΕΣ 
 
 

Τιμές BONUS PRICE 

(*) BONUS PRICE έγκαιρης εγγραφής για περιορισμένο αριθμό θέσεων και για κρατήσεις 
μέχρι τέλος Ιουνίου – ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ! 

 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 
 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Etihad Airways 

 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 

  

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

Είσοδοι

ΡΑΤΖΑΣΤΑΝ 
ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥΣΚΑΡ 

 
12ημέρες 

HΒ 
Ημιδ/φή 

3/11 4*, 5* 990 +695 +820 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

× Βίζα Ινδίας (κόστος 80€) 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


