
Σχεδίασε το δικό σου μοναδικό ταξίδι
ως την άκρη της γης...

Όλα στο γάμο τέλεια 
και το γαμήλιο ταξίδι 

έχει υπογραφή



Το έχουν χαρακτηρίσει σαν το πιο όμορφο νησί του Ινδικού ωκεανού και έχει γίνει τα τε-
λευταία 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 γεμάτες διασκέδαση και χαλάρωση. Συνδυάστε το
με την πρωτεύουσα Μπανγκόκ, με τα ειδυλλιακά 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. 

ΠΟΥΚΕΤ 8μ/5ν από €338

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 Ελλάδακαι
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! 

Αν όλα στο γάμο σας 
πρέπει να είναι τέλεια 

τότε το γαμήλιο 
ταξίδι σας 

πρέπει να είναι

KO ΣAMOYI 8μ/5ν από €575

Βρίσκεται στην ανατολική Ταϋλάνδη, διαθέτει πεντακάθαρα νερά, κάτασπρες παραλίες
και έντονη νυχτερινή ζωή. Θα επισκεφθείτε 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. Αμέτρητες σπηλιές, μαγευτικές λίμνες και περίεργοι σχηματισμοί
βράχων είναι το κυρίαρχο σκηνικό των 40 νησιών του Ανγκτόνγκ. Τέλος συνδυάστε το με τα
γειτονικά πανέμορφα νησιά Κο Πανγκάν και Κό Τάο.

ΜΠΑΛΙ 8μ/5ν από €452

Το Μπαλί δεν ονομάζεται τυχαία «νησί των θεών». Διαθέτει Ινδουιστικούς ναούς, κατα-
πράσινους ορυζώνες, εκτάσεις με κοκκοφοίνικες, λευκές αμμουδιές, χαμογελαστούς και

φιλόξενους ανθρώπους με πολύχρωμα σαρό, θεαματικές γιορτές, μοναδικά ήθη κι έθιμα
και κυρίως καταπληκτικά ξενοδοχεία, μοναδικής αρχιτεκτονικής και εντυπωσιακής πολυτέλειας.
Είναι ένας από τους λίγους επίγειους παραδείσους για ταξίδια χαλάρωσης και αναζωογόνησης.
Συνδυάστε το με τα μικροσκοπικά γειτονικά νησιά Γκίλι ή με το αρχιπέλαγος Φλώρες για να
δείτε τις μεγάλες σαύρες/δράκους «κομόντο».

ΛΑΝΓΚΑΟΥΙ (Μαλαισία) 8μ/5ν από €695

Nησί εξωτικό με μαγευτικές ερημικές παράλιες, γραφικά ψαροχώρια και ψηλά καταπρά-
σινα βουνά. Αξίζει να δείτε το τεράστιο άγαλμα του αετού που είναι και το έμβλημα του

νησιού, τους βοτανικούς κήπους 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 αρχαιότερο δάσος της βροχής, Ταμάν Νεγκάρα.

Το πιο εξωτικό και δημοφιλές νησί των απανταχού ερωτευμένων της γης. Κρυμμένο στη
νότια αγκαλιά του Ινδικού ωκεανού με γαλαζοπράσινες παραλίες, καταρράκτες και λί-

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

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 8μ/5ν από €838

Ένα 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 τζαμαϊκανό ρούμι, κάντε ράφτινγκ στον
ποταμό Ρίο Γκράντε και γυρίστε πίσω με τις καλύτερες αναμνήσεις.

ΤΖΑΜΑΪΚΑ 7μ/5ν από €1890

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ 8μ/5ν από €695

ΗΖανζιβάρη βρίσκεται απέναντι από τις ακτές της Τανζανίας. Χαρακτηρίζεται από «δαντε-
λωτούς» κοραλλιογενείς σκοπέλους και μαγευτικές απέραντες παραλίες, γεμάτες φοίνικες,

κανέλα και μοσχοκάρυδο! Στον παραλιακό δρόμο της πρωτεύουσας, Στόουν Τάουν ξεχωρίζει
το Κάστρο που έχτισαν Πορτογάλοι θαλασσοπόροι το 1700, καθώς και το παλάτι του Σουλτάνου
Μπάργκας, τυπικό δείγμα αραβικής αρχιτεκτονικής. Παρθένος τροπικός προορισμός με χαρα-
κτηριστικό 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
διακοπές στον «καλά κρυμμένο Παράδεισο»!



ΚΟΥΒΑ 8μ/5ν από €580

Το μεγαλύτερο, ομορφότερο και πολυπληθέστερο νησί της Καραϊβικής,
με την πλούσια ιστορία, τον ρυθμό, τη μουσική και τους φιλικούς καλο-

προαίρετους ανθρώπους, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για ένα ταξίδι
που συνδυάζει την αναψυχή και το πολιτιστικό ενδιαφέρον. Ένα ατμοσφαιρικό
ταξίδι και μια μοναδική εμπειρία ζωής στη χώρα των αντιθέσεων με την μο-
ναδική φυσική ομορφιά, την πλούσια εναλλαγή τοπίων, του χορού και της
μουσικής. Είναι η μία και μοναδική αυθεντική Κούβα!

Το Μαρόκο, η χώρα των χρωμάτων, εξωτικό και με πλούσια πολιτιστική
κληρονομιά βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής. Πόλεις με-

σαιωνικές και μοντέρνες, παζάρια, κάστρα, παλάτια, ψηλά βουνά αλλά και
απέραντη έρημος συνθέτουν ένα πολυδιάστατο μωσαϊκό σε μια χώρα με έν-
τονο χρώμα και άρωμα Ανατολής. Οι αχανείς εκτάσεις κάνουν τη ζωή να κυλά
με άλλους ρυθμούς και η καθημερινότητα στην πλατεία της Tζαμάα Eλ Φνα
στο Mαρακές μοιάζει περισσότερο με σκηνικό θεάτρου παρά με πραγματι-
κότητα. Δεν σταματάμε όμως μόνο εκεί αλλά εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα
με την ξακουστή Ταγγέρη, το αριστουργηματικό Σεφσαουέν, τη διάσχιση του

φαραγγιού Τόντρα αλλά και το
υπερθέαμα που λέγεται Κσαρ Αΐτ
Μπεν Χαντού, ένα μοναδικό οχυ-
ρωμένο χωριό χτισμένο από λάσπη
που βρίσκεται στον κατάλογο της
UNESCO. Στο COSMORAMA είμα-
στε κάθε λίγο στο Μαρόκο και ανα-
προσαρμόζουμε τα προγράμματά
μας. Αξιοποιούμε το χρόνο σας
στον ύψιστο βαθμό και σας δεί-
χνουμε τα καλύτερα με τον καλύ-
τερο τρόπο. Τώρα ξέρετε…

MAPOKO 6μ/5ν από €980

ΜΑΛΔΙΒΕΣ 8μ/5ν από €855

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 8μ/5ν από €928

Εξωτικά, πανέμορφα 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 κοραλ-

λιογενών υφάλων που σχηματίζουν ρηχές λιμνοθάλασσες. Κάτασπρες, ατέλειωτες αμμουδιές,
φοίνικες, γαλαζοπράσινα διάφανα νερά, καταπληκτικά ξενοδοχεία, ηρεμία και φυσική ομορφιά.
Ιδανικά για snorkeling στο εντυπωσιακό βυθό τους, τα κοραλλιογενή νησιά των Μαλδιβών
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 χαλάρωσης και εξωτικής απόδρασης με εξαιρετική τουριστική υποδομή και πολλές θα-
λάσσιες δραστηριότητες. Διαιρούνται σε δύο κατηγορίες τα «εσωτερικά νησιά» που αποτελούν-
ται από γρανιτώδη πετρώματα οπότε και χαρακτηρίζονται από τους μεγάλους όγκους φυσικού
γρανίτη στις παραλίες τους, και στα «εξωτερικά νησιά» που είναι κοραλλιογενή, αμμώδη, επίπεδα
από μορφολογική άποψη και καλυμμένα ως επί το πλείστον 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.

ΜΠΑΧΑΜΕΣ 8μ/5ν από €1690

Μόνο πενήντα μίλια από τις ακτές της Φλόριντα δεν θα περίμενε κάποιος να βρει έναν τρο-
πικό παράδεισο. Στη σύντομη πτήση από Μαϊάμι για το Nassau, προλαβαίνεις να δεις

ένα μοναδικό σκηνικό: Στα λαμπερά γαλάζια νερά του Ατλαντικού απλώνονται 700 νησάκια
με ένα απίστευτο καλειδοσκόπιο χρωμάτων όπου το βαθύ μπλε του ωκεανού εναλλάσσεται
με «δαχτυλίδια» στο χρώμα του τιρκουάζ και της ακουαμαρίνας, γύρω από τους ευδιάκριτους
υφάλους με κοράλλια που θρυμματισμένοι δημιουργούν τη μοναδική ροζ άμμο για την οποία
τα νησιά είναι διάσημα. Ψάρεμα στο ωκεανό, snorkeling , καταδύσεις 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. 

ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ

Το Μπαρμπέιντος είναι γνωστό και σαν «μικρή Αγγλία» και θεωρείται ίσως το καλύτερο
θέρετρο στην Καραϊβική. Διαθέτει καταπληκτικές παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά

δίνοντας την εύκαιρα 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 νυχτερινή ζωή σε πολλά και
ωραία μικρά παραδοσιακά εστιατόρια και μπαρ του νησιού. Επισκεφτείτε την ενδοχώρα με
την εξαιρετική φύση όπως την σπηλιά του Χάρισον όπου μπορείτε να θαυμάσετε σταλακτίτες
σταλαγμίτες και υπόγεια ρυάκια. Η φύση θα σας εντυπωσιάσει!

9μ/7ν από €1780

ΠΑΡΙΣΙ 4μ/3ν από €395

Δεν θεωρείται τυχαία ένας από τους πιο ρομαντικούς και λαμπερούς προ-
ορισμούς του κόσμου. Κλασικό, σύγχρονο, μποέμικο, ρομαντικό. Απλά,

ζήστε και χαρείτε το όνειρο και τη λάμψη μέσα από ατελείωτες βόλτες, επι-
σκέψεις σε μουσεία, ιστορικά μνημεία. Ρουφήξτε και απολαύστε το μεθυ-
στικό άρωμα της πιο ερωτικής πόλης με όλες τις αισθήσεις σας, μέσα από τις
εκλεπτυσμένες γεύσεις, το άρωμα των γαλλικών κρασιών, τις αστραφτερές
βιτρίνες του, την έντονη νυχτερινή ζωή του. Αυτή η πόλη προκαλεί αλησμό-
νητες εμπειρίες και συναισθήματα!

ΒΕΝΕΤΙΑ 4μ/3ν από €415

Διασκέδαση και ρομαντισμός στην Βενετία σημαίνει
να πιείτε καπουτσίνο στην πλατειά του Αγ. Μάρκου

σε ένα από τα ανοιχτά καφέ με συνοδεία μουσικής, να
γευθείτε σε μια από τις πολλές τρατορίες καλαμαράκια
και αντσούγιες, ή να ανακαλύψετε τις βενετσιάνικες oste-
riaς που είναι ένας συνδυασμός μπαρ και τρατορίας
όπου μπορείτε να δοκιμάσετε cicheti τα οποία μπορείτε
να συνοδεύεστε πίνοντας ombra. Δοκιμάστε τα κρασιά
Soave, Valpolicella & Cabemet. Υπάρχουν εστιατόρια που
συνδυάζουν 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 εμπειρία για το
γαμήλιο ταξίδι σας.

ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ 8μ/5ν από €1775

Αποκαλείται χαϊδευτικά «Το Μπριγιάν της Καραϊβικής» και φυσικά όχι τυχαία! Το νησί
στεφανώνεται περιμετρικά από απόκρυφες, ζαχαρένιες ακρογιαλιές που χουζουρεύουν

στην αγκαλιά τραχειών γκρεμών. Οι λόφοι του διαδέχονται ο ένας τον άλλο, κατάφυτοι με
τροπικούς ιβίσκους, φραντζιπάνι, ορχιδέες και γιασεμιά. Ηφαιστειακοί κώνοι που ορθώνονται
δραματικά προς τον ουρανό και Δάση βροχής με αμέτρητα εξωτικά πουλιά, ζώα και φυτά.
Κορυφαία όμως αξιοθέατο είναι το ηφαίστειο Soufriere το μοναδικό που μπορείτε να
μπείτε σχεδόν μέσα. Ένας τόπος μαγικός για μια αληθινά ανεπανάληπτη εμπειρία.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 10μ/7ν από €3790

Θερμές βαθυγάλανες θάλασσες στο Νότιο Ειρηνικό και σμαραγδένιες παραλίες υπόσχονται
να σας μεταφέρουν πραγματικά στον τροπικό των διακοπών. Oι Πολυνησιακές γα-

στρονομικές απολαύσεις, η τροπική βλάστηση και οι ήχοι από τύμπανα «ταμούρε» θα σας
παρασύρουν στον «επί γης παράδεισο». Διαλέξτε για το πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής σας
τον πιο εξωτικό προορισμό του πλανήτη: διαμονή στη Μπόρα Μπόρα! Πρόκειται για το
πιο διάσημο νησί του Ειρηνικού με καταπληκτικά τροπικά χρώματα. Η εξωτική λιμνοθάλασσα
με τις μαγευτικές εικόνες των νερών της και τα καταπληκτικά Overwater Bungalows των
πολυτελών ξενοδοχείων θα σας χαρίσουν αξέχαστες στιγμές. Πολυτελή δωμάτια με δάπεδο
από διαφανές ειδικό πλεξιγκλάς για να θαυμάζετε συνέχεια τα χρώματα των νερών θα σας
προσφέρουν μία εμπειρία εξωπραγματική!

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,
snorkeling. Τα νησιά της Χαβάης είναι ένα θαύμα της φύσης!

ΧΑΒΑΗ 10μ/7ν από €2195

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ 9μ/7ν από €895

Yπέροχο νησί που συνδυάζει ιστορία και θαυμάσια αποικιακή αρχιτεκτονική, με πλούσια τρο-
πική βλάστηση, διάσημες παραλίες κόπως η Πούντα Κάνα, η Πλάγια Μπάβαρο & το Πουέρτο

Πλάτα. Απολαύστε τη μαγεία  των τροπικών, κολυμπήστε σε μερικές από τις ομορφότερες πα-
ραλίες της Καραϊβικής και διασκεδάστε με τους ήχους της σαγηνευτικής τοπικής μουσικής Με-
ρένγκε. Ότι και αν κάνετε, ένα είναι βέβαιο … οι εικόνες των υπέροχων στιγμών που απλόχερα
χαρίζει αυτός ο επίγειος παράδεισος θα σας συνοδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής σας.



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 εξοικονομήσετε 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 προγραμματίζοντας 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!

...την μεγαλύτερη ταξιδιωτική οικογένεια

Διεθνείς αναγνωρίσεις για το

ΜΕΛΟΣ της American Society of Travel Agents στην Ελλάδα

Αποκλειστικό μέλος για την Ελλάδα του World Assocaiation of Travel Agents

Αποκλειστικό μέλος για την Ελλάδα του World of Incentives

ΑΘΗΝΑ ΣΙΝΑ 14 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ• ΤΗΛ.: 210 3642707 • FAX: 210 3648252
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 15 • ΤΗΛ.: 2310230555-333 • FAX: 2310 230556 

e-mail: alexandridou@cosmorama.gr • www.cosmorama-travel.gr

Κλήρωση για ένα εξωτικό ταξίδι 
με την ασφάλεια και την πολυτέλεια της

Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός


