
 
Σίνα 14 και Ακαδημίας, 106 72 Αθήνα, τηλ.: (+30)  210 3642707 fax: (+30)  210 3648252 
Αγ. Σοφίας 15, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ.: (+30) 2310 230555-333 fax: (+30) 2310 230556 

Ε-mail: info@cosmorama.gr Website: www.cosmorama-travel.gr  |  ΜΗ.Τ.Ε.: 0206 Ε 60000615600 

 
 

ΚΟΛΟΜΒΙΑ - ΕΚΟΥΑΔΟΡ 
Πολιτισμός του Σαν Αγκουστίν 

 

1 7  Η Μ Ε Ρ Ε Σ  
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019  –  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2020  

19 Δεκεμβρίου – 4 Ιανουαρίου  
 

 

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ 

ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ



 

1                     ΚΟΛΟΜΒΙΑ - ΕΚΟΥΑΔΟΡ - 17 ημ. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Είναι αλήθεια πως πρόκειται για ένα σπάνιο και ξεχωριστό ταξίδι. Ένα ταξίδι που κάνει τις υπερβάσεις 

του. Επισκέπτεται 4 μοναδικούς τόπους που δεν περιλαμβάνονται στ’ άλλα ταξίδια. Το Σαν Αγκουστίν, 

την Τιερραδέντρο, το Ποπαγιάν και τη Σίλβια. Λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν ότι στην Νότια Κολομβία 

άνθισε ο «Πολιτισμός του Σαν Αγκουστίν», ένας σπάνιος και σχεδόν μυστηριακός πολιτισμός που 

ξεκίνησε το 1000 π.Χ. και εξαφανίστηκε απότομα το 1350 μ.Χ. πριν καν εμφανιστούν στο προσκήνιο 

οι Ίνκα. Τα απρόσμενα μνημεία όπως και οι ζωγραφιστοί τάφοι της Τιερραδέντρο βρίσκονται σήμερα 

στον κατάλογο της UNESCO και αξίζουν και τον κόπο και το κόστος να φτάσεις μέχρις εκεί. Όμως δεν 

τελειώσαμε. Θα πάμε σε μέρη όπου φυλάσσονται εκπληκτικοί θησαυροί προκολομβιανής τέχνης, 

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η μαγευτική Καρταχένα ντε Ίντιας, στην ακτή της Καραϊβικής, η πόλη–

ποίημα Ποπαγιάν, ένας από τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της Νότιας Αμερικής. Στο Εκουαδόρ δεν 

παραλείπουμε το εξαιρετικό ηφαίστειο Κοτοπαξί, την πολύχρωμη αγορά του Οταβάλο και φυσικά το 

μνημείο του ισημερινού. Ένα ταξίδι που δεν πρέπει να χάσετε 

 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΟ COSMORAMA 
 

Επειδή δεν σκοπεύετε να περάστε τον Ατλαντικό για να δείτε τα μισά πράγματα. 

Μαζί μας θα ξεφύγετε από την πεπατημένη διαδρομή των τουριστικών πόλεων και θα ανακαλύψτε έναν 

κόσμο που δεν φαντάζεστε ότι υπάρχει ακόμα. Θα επισκεφθούμε την πολύχρωμη εβδομαδιάτικη αγορά 

της Σίλβια όπου συρρέουν οι Ινδιάνοι του Κολομβιανού οροπεδίου με τις καλύτερες φορεσιές τους, θα 

κατεβούμε στα «Υπόγεια» της Τιερραδέντρο όπου ελάχιστοι ταξιδιώτες στον κόσμο έχουν το προνόμιο 

να θαυμάσουν. Θα περιηγηθούμε στις απίστευτες αρχαιότητες του Σαν Αγκουστίν ενώ στο Εκουαδόρ 

θα φτάσουμε στα 4.600 μέτρα λίγο πριν τον παγετώνα του ηφαιστείου Κοτοπαξί. Τώρα ξέρετε. Αν 

ψάχνετε ένα ταξίδι που να ξεχωρίζει, είναι αυτό. Το κρατάτε ήδη στα χέρια σας. Διαβάστε το και θα 

καταλάβετε.  
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…εσείς το ξέρατε; 
 
 

Στο Εκουαδόρ το πιο ψηλό βουνό του κόσμου 

Ονομάζεται Chimborazo και βρίσκεται στον Ισημερινό. Πρόκειται για ένα ηφαίστειο το οποίο σύμφωνα με 
τη γεωλογική αποστολή που έκανε τις μετρήσεις και αποτελείται από Γάλλους και Εκουατοριανούς 
επιστήμονες είναι το ψηλότερο βουνό στον κόσμο. 
Όπως διαβάζουμε στην El Pais δε πρόκειται για μια νέα είδηση καθώς την ίδια εκτίμηση είχαν κάνει Γάλλοι 
και Ισπανοί, 280 χρόνια πριν, αλλά τότε δεν είχαν τα κατάλληλα εργαλεία για να το αποδείξουν. Όπως εξηγεί 
ο Jean Mathieu Nocquet, από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών υπέρ της Ανάπτυξης (IRD), χάρη “στην 
κληρονομιά που μας άφησαν εκείνοι οι πιονιέροι, σήμερα γνωρίζουμε ότι τα σημεία της επιφάνειας του 
πλανήτη που βρίσκονται κοντά στη γραμμή του ισημερινού είναι τα πλέον απομακρυσμένα από το κέντρο 
της Γης. Αυτό που δεν μπορούσαμε έως σήμερα να κάνουμε ήταν να μετρήσουμε πόση είναι αυτή η 
απόσταση”. 
Το 2016 ωστόσο, επιστήμονες μέτρησαν το υψόμετρο του Chimborazo την επιφάνεια της θάλασσας (6.268 
μέτρα) τοποθετώντας στην κορυφή του ένα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης σύστημα εντοπισμού 
(GPS), το οποίο έχει περιθώριο λάθους μόλις 10 εκατοστά και μέσω μιας κεραίας λήψης 60 εκατοστών 
λαμβάνει σήμα από 15 δορυφόρους. 
Όπως εξηγεί ο Mathiew Perrault του Ινστιτούτου Γεωφυσικής της Γαλλίας (IG), για να μπορέσουν να 
αποκτήσουν ακριβή στοιχεία άφησαν το GPS σε λειτουργία επί δύο ώρες και στη συνέχεια επεξεργάστηκαν 
τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Οι μετρήσεις έδειξαν πως η κορυφή του 
βουνού απέχει 6.384.415,98 μέτρα από το κέντρο της Γης γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι το πιο 
απομακρυσμένο σημείο από το κέντρο του πλανήτη και αυτό που βρίσκεται πιο κοντά (αναλογικά) στον 
Ήλιο. Με τη χρήση της τεχνολογίας επιβεβαιώθηκε ότι η ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης είναι το Mont 
Blanc. Όλοι γνωρίζουν ότι το όρος Everest έχει υψόμετρο 8.848 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας ή, 
με μια άλλη μέτρηση, 8.846,4 μέτρα. Με σημείο έναρξης την επιφάνεια της θάλασσας, είναι το ψηλότερο 
βουνό του πλανήτη. 
Ωστόσο, όταν μετρηθεί με βάση την απόσταση από το κέντρο της Γης, τότε υπολείπεται 2 χιλιόμετρα σε 
σχέση με το Chimborazo. 

(Πηγή: huffingtonpost.gr)
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ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΕΚΟΥΑΔΟΡ 
Πολιτισμός του Σαν Αγκουστίν 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – πτήση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Νότια Αμερική. 
 
Ημέρα 2η: Άφιξη Μπογκοτά - Βίλλα ντε Λέιβα 
Φτάνουμε το πρωί στο αεροδρόμιο της Μπογκοτά απ’ όπου αναχωρούμε για το βορρά του 
κολομβιανού οροπεδίου. Το μεσημέρι φτάνουμε στη Βίλλα ντε Λέιβα, ένα κομψοτέχνημα αποικιακής 
αρχιτεκτονικής που χρονολογείται από το 1572. Το ίδιο απόγευμα θα ξεναγηθούμε στην Πλάζα Μαγιόρ, 
την μεγαλύτερη πλακόστρωτη πλατεία της Κολομβίας, θα δούμε τα κέντρα χειροτεχνίας και θα 
γευθούμε την αύρα της παλιάς αποικιακής Κολομβίας. 
 

Ημέρα 3η: Βίλλα ντε Λέιβα - Καρταγένα 
Επιστρέφουμε οδικώς στο αεροδρόμιο της Μπογκοτά απ’ όπου πετάμε για μια από τις θρυλικές πόλεις 
στις ακτές της Καραϊβικής. Την Καρταγένα ντε Ίντιας, αρχιτεκτονικό θησαυρό παγκόσμιας κληρονομιάς 
υπό την προστασία της UNESCO. 
 
Ημέρα 4η: Καρταγένα 
Η μέρα είναι αφιερωμένη στην επίσκεψη των μνημείων αυτής της ανεπανάληπτης πόλης. Στην 
ξενάγηση θα μάθουμε και θα δούμε πολλά για την Καρταγένα που χτίστηκε το 1533 από τους 
Ισπανούς. Τόσο σπουδαία ήταν η θέση της στη θάλασσα της Καραϊβικής, που όλοι οι κατακτητές 
ονειρευόταν να τη φέρουν στην δική τους κυριαρχία. Στην πιο σημαντική πολιορκία -από τους Άγγλους- 
την άμυνα ανέλαβε ο μονόχειρας, μονόφθαλμος και... μονοπόδαρος Μπλας ντε Πέζο που παρέταξε 
2.500 άνδρες σκλάβους και ινδιάνους στους 25.000 έμπειρους ναυτικούς, στα 186 πλοία και στα 2.000 
κανόνια των Άγγλων. Οι τελευταίοι ήταν τόσο σίγουροι για την νίκη, που εξέδωσαν προκαταβολικά 
νόμισμα αναμνηστικό, που έδειχνε το Μπλας ντε Πέζο γονατιστό, να παραδίδει την πόλη. Και μάλιστα 
επειδή θεωρούσαν υποτιμητικό να νικήσουν έναν.... σακατεμένο, τον απεικόνισαν με... δύο χέρια και 
δύο πόδια. Όμως, ο Μπλας ντε Πέζο νίκησε και αυτή τη φορά, χάνοντας όμως και το άλλο του πόδι! 
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Το άγαλμά του στέκει στην είσοδο του κάστρου Σαν Φελίπε που θα περιλάβουμε στην ξενάγησή μας. 
Θα περπατήσουμε την παλιά τοιχογύριστη πόλη που σώζεται άθικτη από τον 16ο και 17ο αιώνα. 
 

 
Ημέρα 5η: Καρταγένα - Ποπαγιάν 
Πετάμε πίσω στο οροπέδιο και από το αεροδρόμιο του Κάλι συνεχίζουμε οδικώς για μια από τις 
ωραιότερες πόλεις της Κολομβίας, το Ποπαγιάν. Στην απογευματινή ξενάγηση θα εξερευνήσουμε το 
"λευκό μαργαριτάρι" της αποικιακής αρχιτεκτονικής, και άλλοτε εμπορικό σταθμό μεταξύ Καρταγένας 
και Κίτο. Παρά τον καταστροφικό σεισμό του 1983 η πόλη επούλωσε γρήγορα τις πληγές της και δείχνει 
όπως το 1537, όταν ιδρύθηκε από τον Σεμπάστιαν Μπελακάθαρ. Ανάμεσα στα αξιοθέατα θα δούμε 
την εκκλησία του Σάντο Ντομίνγκο και τα αποικιακά μέγαρα που στολίζουν την πόλη. 
 
Ημέρα 6η: Ποπαγιάν (Ινδιάνικη αγορά Σίλβια) 
Σήμερα μας περιμένει μια έκπληξη. Στην αγορά της Σίλβια, 60 χιλιόμετρα βόρεια του Ποπαγιάν 
συρρέουν κάθε Τρίτη οι Ινδιάνοι Γκουαμπιάνο από τα γειτονικά χωριά: Πουεμπλίτο, Λα Καμπότα κ.ά.  
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Οι Γκουαμπιάνο που θεωρούνται οι πιο παραδοσιακοί Ινδιάνοι της Κολομβίας έρχονται ντυμένοι με τις 
χαρακτηριστικές ενδυμασίες τους που θυμίζουν ως ένα βαθμό τους γείτονες τους Οταβαλενιος απ' το 
Εκουαδόρ. Εμείς θα κυκλοφορήσουμε ανάμεσα στο πλήθος, θα διαπραγματευτούμε μάλλινα είδη 
(πουλόβερ, κασκόλ κ.ά.) ενώ το μεσημέρι μάς περιμένει γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο με γεύσεις 
από την τοπική κουζίνα. Αργότερα επιστρέφουμε στο Ποπαγιάν. 
 
Ημέρα 7η: Ποπαγιάν - Τιερραδέντρο 
Εντυπωσιακή η σημερινή διαδρομή πάνω στα ορεινά περάσματα της Κορδιλιέρας των Άνδεων, που 
όμως θα μας επιβραβεύσει με την άφιξή μας σε έναν από τους πιο θεαματικούς αρχαιολογικούς 
χώρους της Νότιας Αμερικής. Ο λόγος για τους ζωγραφιστούς τάφους των προκολομβιανών 
πολιτισμών της Τιερραδέντρο. Τα λεγόμενα «Υπόγεια» που θα επισκεφθούμε αύριο. 
 
‘ 

 
Ημέρα 8η: Τιερραδέντρο - Σαν Αγκουστίν 
Το πρωί είναι αφιερωμένο στην επίσκεψη αυτών των εντυπωσιακών δημιουργημάτων των αρχαίων 
λαών της Κολομβίας. Στη συνέχεια ταξιδεύουμε προς την ραχοκοκαλιά των Άνδεων και κατά μήκος 
του ποταμού Μαγκνταλένα. Θα κατηφορίσουμε στο Σαν Αγκουστίν, το σημαντικότερο κέντρο του 
ομώνυμου προκολομβιανού πολιτισμού στην Κολομβία και ενός απ' τους τρεις μεγαλύτερους στη Νότια 
Αμερική μαζί με εκείνους του Περού και της Βολιβίας. Άφιξη αργά το απόγευμα. 
 
Ημέρα 9η: Σαν Αγκουστίν 
Η μέρα είναι αφιερωμένη στη γνωριμία με τα απομεινάρια του πολιτισμού του Σαν Αγκουστίν 
(Σιβιλισασιόν Σαν-Αγκουστινιάνα). Πρώτα θα περιπλανηθούμε στο Αρχαιολογικό Πάρκο με το 
περίφημο Δάσος των Αγαλμάτων. Πάνω από 100 αγάλματα διαφόρων μεγεθών και παραστάσεων 
βρίσκονται διάσπαρτα στην πυκνή βλάστηση, σ’ ένα περιβάλλον παρόμοιο με αυτό που βρέθηκαν.  
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Δείγμα ότι η προέλευση αυτού του πολιτισμού είναι τα δάση του Αμαζονίου, και εντελώς διαφορετική 
από τους άλλους πολιτισμούς των Άνδεων που αναπτύχθηκαν στα οροπέδια. Ακολούθως θα 
επισκεφτούμε την Μεσίτα «Β», εκεί όπου έχουν αποκαλυφθεί εκπληκτικά ταφικά μνημεία. Μεγαλιθικές 
κατασκευές που θυμίζουν κελτικά μενίρ. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το Αλτο ντε λος Ιδολος στο 
χωριό Σαν Χοσέ ντε Ισνος, με παράξενα αγάλματα. 
 
Ημέρα 10η: Σαν Αγκουστίν - Μπογκοτά 
Αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της πόλης Νέιβα και πετάμε πίσω στην Μπογκοτά. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 11η: Μπογκοτά 
Εκπληκτική και γεμάτη η σημερινή μας μέρα. Το πρωί αρχίζουμε την ξενάγηση στη Μπογκοτά που 
όπως είναι φυσικό επικεντρώνεται στην κεντρική πλατεία Μπολίβαρ με τα αποικιακά κτίσματα και το 
προεδρικό Μέγαρο. Θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της Καντελάρια -της παλιάς συνοικίας της 
Μπογκοτά- και λίγο πριν το μεσημέρι έρχεται η μεγάλη στιγμή. Στα θησαυροφυλάκια της Κεντρικής 
Τράπεζας θα επισκεφθούμε το Μουσείο του Χρυσού, μοναδικό στο είδος του στον κόσμο όπου 
φιλοξενούνται πάνω από 30.000 χρυσά αντικείμενα από τους προκολομβιαvούς πολιτισμούς των 
Άνδεων: Κιμπάγια, Τολίμα, Μουίσκα και Ταϊρόνα. Όλοι αντιπροσωπεύονται εδώ με εξαίσια κοσμήματα 
και τελετουργικά αντικείμενα. Επόμενη στάση  στο φημισμένο μουσείο Μποτερό όπου εκτίθενται 
περίπου 123 έργα του διάσημου Κολομβιανού καλλιτέχνη, τα οποία δώρισε στο μουσείο το 2000 κι 
έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως. Τελευταία στάση το 8ο θαύμα του κόσμου, ο Καθεδρικός του 
αλατιού! Το βράδυ μάς περιμένει δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. 
 
 

 
Ημέρα 12η: Μπογκοτά 
Μία ακόμη ξενάγηση στη δυναμική πόλη. Πρώτα θα ανέβουμε με τελεφερίκ στο λόφο Μονσεράτ για 
μια αποκαλυπτική θέα στην απέραντη μεγαλούπολη, ενώ στη συνέχεια θα περιηγηθούμε πανοραμικά 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων το Αρχιεπισκοπικό παλάτι, το 
Προεδρικό Μέγαρο και την εκκλησία Ελ Κάρμεν χτισμένη αρχικά τον 17ου αιώνα αλλά έχει πάρει τη 
τελική της μορφή το 1926. Το απόγευμα είναι ελεύθερο για να εξερευνήσετε και να ανακαλύψετε νέες 
γωνιές μιας αναγεννημένης πόλης. 
 
Ημέρα 13η: Μπογκοτά - Κίτο 
Αλλάζουμε σκηνικό σήμερα καθώς πετάμε για το Κίτο, την «Φλωρεντία της Νότιας Αμερικής» και 
αμέσως αρχίζουμε την ξενάγηση στην πρωτεύουσα με τον ατέλειωτο πλούτο μνημείων και 
αρχιτεκτονικών θησαυρών. Θα περπατήσουμε στην πλατεία Σαν Φρανσίσκο, θα περιηγηθούμε στο 
εσωτερικό της ομώνυμης εκκλησίας και θα επισκεφθούμε το Προεδρικό παλάτι. Δεν θα παραλείψουμε 
μια στάση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλαμπάντο ενώ μετά το μεσημεριανό μας διάλλειμα θα πάμε στο 
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σημείο που διέρχεται η νοητή γραμμή του Ισημερινού και βρίσκεται το ανάλογο μνημείο. Μπορείτε και 
εσείς να φωτογραφηθείτε όπως συνηθίζεται, με το ένα πόδι στο βόρειο και το άλλο στο… νότιο 
ημισφαίριο της Γης. 
 

 
Ημέρα 14η: Κίτο (Κοτοπαξί) 
Νέες εμπειρίες μάς περιμένουν σήμερα καθώς ανηφορίζουμε στις πλαγιές του ηφαιστείου Κοτοπαξί. 
Ο τέλειος κώνος με την χιονισμένη κορυφή είναι ένα θέαμα από μόνος του. Θα φτάσουμε σε υψόμετρο 
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3.800 μ. κοντά στη λίμνη Λιμπιοπούνγκο παρατηρώντας τα άγρια λάμα, τους κόνδορες και τα ελάφια 
των Άνδεων. Επιστροφή στο Κίτο. 
 
Ημέρα 15η: Κίτο (Οταβάλο) – Μπογκοτά   
Η αγορά της χειροτεχνίας του χωριού Oταβάλο είναι διάσημη στις Άνδεις και οι Οταβαλένιος με τις 
χαρακτηριστικές φορεσιές τους ταξιδεύουν στις πόλεις και τα χωριά πουλώντας την πραμάτεια τους. 
Εμείς θα τους επισκεφθούμε στην ίδια την πατρίδα τους και θα παρατηρήσουμε τα δρώμενα, θα 
ψωνίσουμε είδη χειροτεχνίας ενώ το μεσημέρι θα γευθούμε τοπικές σπεσιαλιτέ του Οταβάλο σε 
παραδοσιακό εστιατόριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καταρράκτη Πεγκούτσε που βρίσκεται σε 
ένα όμορφο πάρκο με μονοπάτια και γεφυρούλες από όπου έχει κανείς πανοραμική θέα στο 
καταρράκτη. Επιστροφή στο Κίτο και πτήση για τη γνώριμη Μπογκοτά. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση. 
 
Ημέρα 16η: Μπογκοτά – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Νωρίς το πρωί πετάμε με ενδιάμεσους σταθμούς πίσω στην Ελλάδα. 
 
Ημέρα 17η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Άφιξη το μεσημέρι στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη. 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Άφιξη την επόμενη μέρα 
 
 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 

 
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 
 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις Turkish Airlines 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4* στις μεγάλες πόλεις και 3* στις μικρές επαρχιακές πόλεις 

και χωριά 

 Ημιδιατροφή καθημερινά 

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τέλη εισόδων (π.χ. Μουσεία) 

 Φιλοδωρήματα 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Αρχηγό/συνοδό: Μπάμπης Μπίζας 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Κων/πολη 21.40 00.15* 

Κων/πολη – Μπογκοτά 02.05 08.25 

Μπογκοτά – Κων/πολη 09.45 09.55* 

Κων/πολη – Αθήνα 13.15 13.50 

Ταξίδι Διατροφή Αναχ/ση Διαμονή 2κλινο 1κλινο 
Φόροι 

Είσοδοι

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 
ΕΚΟΥΑΔΟΡ 

 
17 ημέρες 

HΒ 
Ημιδ/φή 

19/12 3*, 4*, 5* 3.590 +720 890 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

 Απαραίτητο το διαβατήριό σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα. 
 
 
 

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 το COSMORAMA 
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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. 

 


