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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 

Αμμάν - Πέτρα - Γέρασα - Μάνταμπα – Όρος Νέμπο – Μπέιντα - Κεράκ - 
Ουάντι Ραμ – Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα	

 
  

8  Η Μ Ε Ρ Ε Σ  
 

25 Δεκεμβρίου 2019 - 1 Ιανουαρίου 2020 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΣΙΑ/ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ 

ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 

 

Η Ιορδανία, χωνευτήρι πολιτισμών, με τοπία ιδιαίτερης ομορφιάς, σημαντικούς αρχαιολογικούς 

χώρους, φιλόξενους ανθρώπους και πεντανόστιμη κουζίνα, αποτελούσε ανέκαθεν πόλο έλξης για 

τους Έλληνες. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που αποκαλύπτει ιστορικά μνημεία, 

σμιλεμένα στους βράχους, δείγματα εξαιρετικής καλλιτεχνικής έκφρασης των Ναβαταίων, 

απομεινάρια ρωμαϊκού μεγαλείου, βυζαντινά ψηφιδωτά αλλά και ίχνη νεότερης ιστορίας χαραγμένα 

ανεξίτηλα στην έρημο. Το μοναδικό αυτό ταξίδι συμπληρώνεται με διανυκτέρευση σε σκηνές 

στην έρημο και με ένα διάλειμμα χαλάρωσης στα Ιαματικά Νερά της Νεκρά Θάλασσας. Μην 

διστάσετε να μας ακολουθήσετε, αυτό το ταξίδι θα σας μείνει αξέχαστο! 

 

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

 

ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* 

όχι απλή αναφορά κατηγορίας ξενοδοχείων 

 

 Πτήσεις με Royal Jordanian 

 Ξενοδοχεία 5* σε Αμμάν, Νεκρά Θάλασσα, Άκαμπα με ημιδιατροφή 

 Διανυκτέρευση σε σκηνές στο Ουάντι Ραμ με ημιδιατροφή 

 Ξενάγηση στη Γέρασα, την Πομπηία της Ανατολής 

 Επίσκεψη στον Άγιο Γεώργιο της Μάνταμπα 

 Ξενάγηση στη Μπέιντα, τη μικρή Πέτρα 

 Σαφάρι με ειδικά οχήματα στο Ουάντι Ραμ 

 Περιήγηση και διανυκτέρευση στην Άκαμπα 

 Μοναδική επίσκεψη στα κάστρα της ερήμου Ουμαγιάντ 

 Χαλάρωση στα ιαματικά νερά της Νεκράς Θάλασσας 

 Έμπειρος αρχηγός/ συνοδός  
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
 
Ημέρα 1η: Αθήνα/ Θεσσαλονίκη – Αμμάν 
Αναχώρηση αεροπορικώς για το Αμμάν την αραβική πρωτεύουσα με το σύγχρονο πρόσωπο. 
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 2η: Αμμάν (ξενάγηση πόλης, Γέρασα) 
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε την περιπλάνησή μας σε αυτή την πανάρχαια και συνάμα 
σύγχρονη πόλη που ακούει 
στο όνομα Αμμάν. Υπάρχουν 
σαφείς μαρτυρίες και 
αποδείξεις πως κατοικείται 
για τουλάχιστον 9000 χρόνια. 
Με το όνομα Ραμπάτ Αμμούν 
την συναντάμε ως 
πρωτεύουσα των Αμμονιτών, 
όπως αναφέρεται και στην 
Βίβλο, αργότερα γίνεται 
Φιλαδέλφεια, προς τιμήν των 
Πτολεμαίων και αποτελεί 
τμήμα της ελληνορωμαϊκής 
Δεκάπολης και τέλος παίρνει 
το σημερινό της όνομα την 
εποχή της πρώτης ισλαμικής 
δυναστείας, αυτής των 
Ομμαγιαδών. Η ξενάγησή 
μας θα αρχίσει από την 
Ακρόπολη, ιδανικό σημείο, 
μιας και από την κορυφή της 
μπορούμε να θαυμάσουμε το 
ιστορικό κέντρο του Αμμάν. Στην ακρόπολη θα θαυμάσουμε τα κατάλοιπα του Ναού του 
Ηρακλή, Βυζαντινές εκκλησίες και το Ανάκτορο των Ομμαγιαδών. Στη συνέχεια θα 
κατέβουμε στο πολυσύχναστο κέντρο, όπου θα επισκεφθούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο και 
το Οντεόν και θα θαυμάσουμε (εξωτερική επίσκεψη) το υπέροχο τζαμί του βασιλιά 
Αμπντουλάχ, που το έκτισε προς τιμήν του πατέρα του Χουσεϊν. Λίγος χρόνος 
ελεύθερος για να περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο και το παζάρι της πόλης. Μετά 
την ολοκλήρωση της επίσκεψής μας στο Αμμάν, αναχωρούμε για τα Γέρασα, που 
αναφέρεται και ως η «Πομπηϊα της Ανατολής». Πρόκειται για την πιο καλοδιατηρημένη 
ελληνορωμαϊκή πόλη της Δεκάπολης και η ίδρυσή της αποδίδεται στον Μέγα Αλέξανδρο 
ή στον στρατηγό του Περδίκα, για να εγκατασταθούν εκεί οι γερασμένοι Μακεδόνες 
στρατιώτες. Στην επίσκεψή μας θα θαυμάσουμε τον ιππόδρομο, την μοναδική οβάλ 
πλατεία, την οδό με την κιονοστοιχία, το νότιο και το βόρειο θέατρο, το νυμφαίο, τον 
ναό της Αρτέμιδος, αλλά και τρεις από τις βυζαντινές της εκκλησίες, η μια εκ των οποίων 
έχει να επιδείξει σπάνια μωσαϊκά. Επιστροφή στο Αμμάν. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 3η: Αμμάν – Μάνταμπα – Όρος Νέμπο – Κεράκ – Ουάντι Ραμ 
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για το Ουάντι Ραμ. Η πρώτη μας στάση θα είναι στην Μάνταμπα 
πασίγνωστη μέχρι σήμερα για τους τεχνίτες της, που ασχολούνται με την κατασκευή ψηφιδωτών. 
Στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σώζεται ο πρώτος χάρτης των Αγίων Τόπων 
που χρονολογείται από το 560 μ.Χ. Σε αυτόν τον χάρτη που έχει σαν κέντρο του την Ιερουσαλήμ, 
αναγνωρίζουμε όλα τα ιερά προσκυνήματα, που βρίσκονται στην επικράτεια της Ιορδανίας και της 
Αιγύπτου. Συνεχίζουμε για το όρος Νέμπο, από όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την 
υπέροχη θέα προς την κοιλάδα του Ιορδάνη και την Νεκρά Θάλασσα, δηλαδή προς την Γη της 
Επαγγελίας του Μωϋσή. Μετά την ξενάγησή μας στο όρος Νέμπο, κατευθυνόμαστε προς τη πόλη 
Κεράκ, τη παλιά πρωτεύουσα του βιβλικού βασιλείου Μοάμπ. Γι αυτό το λόγο, το κάστρο της 
περιοχής είναι γνωστό ως το κάστρο των Μοαβιτών. Κτίστηκε το 1142 στα ερείπια των τειχών που 
χρονολογούνται από τα χρόνια των Ναβαταίων. Δέχθηκε διαδοχικά επιθέσεις από ομάδες των 
Σαλαντίν το 1183 και 1184 έως τη τελική του πολιορκία το 1188. Στη συνέχεια ανακατασκευάστηκαν 
τμήματα του στη διάρκεια των χρόνων από τους Άραβες και προτέθηκαν κομμάτια από σκούρα 
ηφαιστειακή τούφα.  Άφιξη στο Ουάντι Ραμ, την έρημο του Λορενς της Αραβίας μέσα στην οποία 
έλαβαν χώρα πολλές από τις μάχες ενάντια στους Οθωμανούς κατά την διάρκεια της Αραβικής 
Εξέγερσης το 1916. Διανυκτέρευση σε σκηνές μέσα στην έρημο και δείπνο. 
 

Ημέρα 4η: Σαφάρι στο Ουάντι Ράμ – Άκαμπα  
Μετά το πρωινό με Jeep 4Χ4 (με καρότσα) θα οδηγηθούμε στο εσωτερικό του Ουάντι, οι πρώτοι 
κάτοικοι του οποίου έφθασαν εκεί κατά την Παλαιολιθική εποχή. Στους βράχους του θα δούμε 
δεκάδες κωδικοποιημένα μηνύματα, γραμμένα στα Ναβαταϊκά ή στην γραφή των Θαμουδένων, 
που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα μέχρι τον 7ο αιώνα μΧ. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
την Άκαμπα, το λιμάνι της χώρας πάνω στην Ερυθρά θάλασσα, σύντομη περιήγηση της 
όμορφης παραθαλάσσιας πόλης και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 5η: Άκαμπα - Πέτρα (ολοήμερη ξενάγηση) - Νεκρά θάλασσα 
Πρωινό και μετάβαση στον αρχαιολογικό χώρο της μοναδικής Πέτρας, εκεί που το χέρι του 
Θεού και ο νους του ανθρώπου έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους δημιουργώντας κάτι το 
μοναδικό. Ρεκέμ (η πολύχρωμη), Σέλα (βράχος) και Πέτρα είναι τα ονόματα που είχε αυτή η 
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πόλη μέσα στο πέρασμα της ιστορίας. Πρωτεύουσα των Ναβαταίων, αυτού του λαού 
νομαδικού λαού προερχόμενου από την Σαουδική Αραβία, λαού που πλούτισε από την 
διακίνηση των εμπορευμάτων από την Ανατολή προς τα λιμάνια της Μεσογείου και της 
Αιγύπτου, καθώς και από τον ανεφοδιασμό με νερό και τρόφιμα των καραβανιών. Αν και η δόξα 
τους κράτησε μόλις δύο αιώνες, σε αυτό το χρονικό διάστημα κατάφεραν να αφήσουν πίσω 
τους μνημεία που παραμένουν μέχρι σήμερα, μάρτυρες του πλούτου και της καλαισθησία τους. 
Θα περπατήσουμε μέσα στο φαράγγι (Σικ) που περνάει μέσα από ψηλούς βράχους που 
φθάνουν σε ύψος τα 100 μ, για να φθάσουμε στο τέλος του μπροστά από το εντυπωσιακό 
Θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ), το πλέον γνωστό και πολυφωτογραφημένο μνημείο της Πέτρας. 
Συνεχίζουμε τον περίπατό μας στο εσωτερικό σικ και τον δρόμο των προσόψεων, το θέατρο, 
τους Βασιλικούς τάφους, την Βασιλική και τον βυζαντινό καθεδρικό ναό, που ανακαλύφθηκε 
σχετικά πρόσφατα. Τελειώνουμε με την ρωμαϊκή πλευρά της πόλης, όπου και βρίσκεται η οδός 
με την κιονοστοιχία, το τέμενος, τον ναό του φτερωτού λιονταριού και τον ναό της κόρης του 
Φαραώ. Άφιξη στη Νεκρά Θάλασσα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 6η: Νεκρά θάλασσα 
Μέρα ελεύθερη όπου θα έχετε την δυνατότητα να κολυμπήσετε και να έχετε την εμπειρία από 
τις ιαματικές ιδιότητες που δίνουν στο δέρμα όμορφη αίσθηση. Χαλαρώσετε κάνοντας χαμάμ ή 
χαρίζοντας στον εαυτό σας ένα μοναδικό spa! Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 7η: Νεκρά θάλασσα - Κάστρα ερήμου - Αμμάν 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γνώριμο Αμμάν. Ενδιάμεσα θα κάνουμε στάση στα 
μοναδικά κάστρα της ερήμου Ουμαγιάντ ( Amra & Kharanah). Τα κάστρα της ερήμου Umayyad 
της Ιορδανίας είναι οχυρωμένα παλάτια ή κάστρα τής τότε επαρχίας Umayyad του Bilad ash-
Sham που χτίστηκαν μεταξύ 660 και 750, κάτω από το χαλιφάτο της δυναστείας των Umayyad 
που είχαν καταστήσει τη Δαμασκό τη νέα τους πρωτεύουσα το 661. Τα περισσότερα «κάστρα 
της ερήμου» είναι διάσπαρτα στις ημι-άνυδρες περιοχές της Βορειοανατολικής Ιορδανίας, με 
κάποια άλλα στη Συρία, το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη. Τα κάστρα αντιπροσωπεύουν μερικά 
από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα της πρώιμης ισλαμικής τέχνης και της ισλαμικής 
αρχιτεκτονικής και μερικά είναι αξιοσημείωτα για τη συμπερίληψη πολλών εικονιστικών 
τοιχογραφιών και ανάγλυφων που απεικονίζουν ανθρώπους και ζώα, που βρίσκονται λιγότερο 
σε μεταγενέστερη ισλαμική τέχνη σε τόσο μεγάλη και δημόσια κλίμακα. 
Οι αρχαιολόγοι έχουν διερευνήσει το ρόλο αυτών των κάστρων της ερήμου, με την 
παραδοσιακή άποψη ότι χρησίμευαν ως εξοχικές κατοικίες ή κυνηγετικά καταλύματα για τη 
χρήση αριστοκρατικών οικογενειών κατά τη χειμερινή περίοδο. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες 
πρότειναν μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία ρόλων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 
κτημάτων ή των στρατιωτικών οχυρών. 
Άφιξη στο Αμμάν, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 8η: Αμμάν – Αθήνα/ Θεσσαλονίκη 
Μετά το πρωινό μας, μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο του Αμμάν για την πτήση μας πίσω στην 
Ελλάδα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 
 

 
 
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με Royal Jordanian 

 Ξενοδοχεία 5* ( Bristol 5* Amman, Holiday Inn 5* Dead Sea, Oryx 5* Aqaba, Mazayen/ Magic 

Camp Wadi Rum) ή παρόμοια 

 Ημιδιατροφή καθημερινά 

 Μεταφορές, μετακινήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τέλη εισόδων στα όλα τα επισκεπτόμενα μέρη σύμφωνα με το πρόγραμμα 

 Βίζα εισόδου στη χώρα  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Εκδρομές και ξεναγήσεις από έμπειρους τοπικούς ξεναγούς  

 Έμπειρο αρχηγό / συνοδό 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Αμμάν 12.35 14.45 

Αμμάν – Αθήνα 09.25 11.50 

Ταξίδι Διατροφή Αναχώρηση Διαμονή 2κλινο 1κλινο 
Φόροι/Βίζα 

Είσοδοι 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 

8 ημέρες 

HΒ 

Ημιδιατροφή 
25/12 5* 870 +330 +420 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

× Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 

× 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 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία 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. 
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 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 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. 


