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Υπέροχες Ταξιδιωτικές Εμπειρίες
Μοναδικά Ταξίδια



Φίλοι Ταξιδιώτες, 

Το 2020 είναι μόλις λίγες μέρες μακριά μας. Το ατενίζουμε όλοι μας γεμάτοι όνειρα και 

προσδοκίες κι ευχόμαστε να είμαστε καλά για να μπορέσουμε να τις πραγματοποιήσου-

με. 

Το 2019 τα δικά σας λόγια, η δική σας χαρά, η αγάπη σας για τα ταξίδια που κάναμε 

μαζί, μας έδωσαν φτερά! Φτερά για να ταξιδέψουμε ακόμα πιο μακριά, να γνωρίσουμε 

περισσότερους τόπους και ανθρώπους, να μάθουμε την ιστορία και τον πολιτισμό τους, 

να απολαύσουμε τη φύση και τις ομορφιές της. Φτερά δυνατά που γίνονται μια τρυφερή 

αγκαλιά για όλους εσάς τους ονειροπόλους ταξιδιώτες.

Επαινετικά σχόλια, υπέροχες φωτογραφίες, πολλά χαμόγελα και κυρίως υπέροχες ιδέες 

για τα ταξίδια που σχεδιάζετε, αποτελούν τον δικό μας μοναδικό πλοηγό για το 2020.

Έχοντας λοιπόν τα μάτια στραμμένα στα δικά σας όνειρα και στην καρδιά μας τις δικές 

σας ταξιδιωτικές προσδοκίες, ετοιμάσαμε ένα «Πανόραμα» από Μοναδικά Ταξίδια για 

να σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά σε ό,τι ποθείτε για τη νέα χρονιά.

Απολαύστε τα κι ετοιμαστείτε να τα ζήσετε! 



Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η Ταξιδιωτική Εταιρία COSMORAMA δημιουργήθηκε το 2002 στην Ελλάδα και με σταθερά ανοδική 
πορεία έχει εδραιώσει την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται με 
ευθύνη και συνέπεια. Η έδρα της εταιρίας είναι στην Αθήνα, ενώ από το 2014 λειτουργεί γραφείο και 
στη Θεσσαλονίκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς της Βόρειας Ελλάδας. Σκοπός μας είναι 
να παρέχουμε υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Όραμά μας να προσφέρουμε ταξίδια «..ως την 
άκρη της γης». Η έμπειρη ομάδα των καταξιωμένων συνεργατών μας δεσμεύεται απόλυτα για την πλήρη 
ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.

ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ

Κάθε ταξίδι μας είναι σχεδιασμένο με γνώμονα το σεβασμό στη φύση, στις ιδιαιτερότητες των λαών και 
στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Η αυστηρή επιλογή των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο προσβλέπει 
στη συνέπεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη σωστή και άψογη εκτέλεση των προγραμμάτων. Ο 
ταξιδιώτης είναι για μας ο τελικός αποδέκτης μιας «εμπειρίας ζωής» που τη μοιραζόμαστε μαζί του από τη 
στιγμή του σχεδιασμού έως και την υλοποίηση του ταξιδιού.

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

Με απόλυτη επίγνωση της σημασίας που φέρουν οι ανθρώπινοι πόροι για μας, διαθέτουμε ικανά και έμπειρα 
στελέχη και στηρίζουμε τη διαρκή και πολύπλευρη εξέλιξή τους. Η διασφάλιση άριστου περιβάλλοντος 
εργασίας που επιδιώκει την καθιέρωση ενός σύγχρονου και αξιοκρατικού μοντέλου διοίκησης ανεβάζουν 
τον πήχη αποδοτικότητας των ανθρώπων μας.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

• ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ομαδικά ταξίδια στα πιο ενδιαφέροντα μέρη του πλανήτη
Τα Ομαδικά ταξίδια περιλαμβάνουν διαδρομές σε μία ή περισσότερες χώρες του κόσμου. Ο σχεδιασμός 
τους είναι αποτέλεσμα προσωπικής πείρας. Έχουμε πάει, έχουμε γνωρίσει τον προορισμό κι έχουμε άποψη 
για όλα τα αξιοθέατα, τα ξενοδοχεία και τα μεταφορικά μέσα που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε στα 
ταξίδια μας. Συνοδεύονται πάντα από έμπειρους αρχηγούς που φροντίζουν όλες τις μικρές ή μεγάλες 
-αλλά πάντα σημαντικές- λεπτομέρειες του ταξιδιού. Τα ομαδικά ταξίδια για να υλοποιηθούν απαιτούν τη 
συμμετοχή ενός μίνιμουμ αριθμού ατόμων. Ωστόσο σε πολλούς προορισμούς πραγματοποιούμε τα ταξίδια 
ακόμα και με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων.

Ατομικά ταξίδια και ταξίδια fly & drive
Εμείς στο COSMORAMA χαιρόμαστε όλους εσάς που αποφασίζετε να ταξιδέψετε μόνοι σας. Κάθε φορά 
που σχεδιάζουμε μαζί το «δικό σας» ταξίδι μοιραζόμαστε όχι μόνο τον ενθουσιασμό σας αλλά και τις 
γνώσεις και την εμπειρία μας. Γιατί εμείς έχουμε ήδη πάει πριν από σας. Ξέρουμε τι να σας προτείνουμε, 
τι αξίζει να δείτε, ποιες είναι οι συνθήκες που θα συναντήσετε. Δεν είναι τυχαίο που τα πιο δύσκολα 
ταξίδια στον πλανήτη, μας τα εμπιστεύεστε. Διαλέξτε λοιπόν την παρέα σας κι ελάτε σε μας να σας 



καθοδηγήσουμε για τα υπόλοιπα. Σίγουρα η πείρα μας θα διευκολύνει και θα ομορφύνει τις διακοπές 
σας. Παρότι πιστεύουμε ότι το ατομικό ταξίδι πρέπει να το σχεδιάζουμε μαζί, εμείς έχουμε ήδη ετοιμάσει 
ιδέες και διαδρομές στα ωραιότερα μέρη του κόσμου. Ωστόσο η προσωπική άποψη και οι ανάγκες των 
ταξιδιωτών είναι αυτές που θα καθορίσουν και το τελικό πρόγραμμα. Οι έμπειροι συνεργάτες μας θα σας 
βοηθήσουν να χαράξετε τη δική σας πορεία και θα σας ενημερώσουν για τα αξιοθέατα που θα πρέπει να 
δείτε. Θα σας βοηθήσουν ακόμα να επιλέξετε τα ξενοδοχεία που σας ταιριάζουν. Η άρτια μηχανογράφηση 
που διαθέτουμε, μας επιτρέπει άμεση πρόσβαση στις κρατήσεις όλων των μεγάλων ξενοδοχείων ανά τον 
κόσμο. Έτσι θα σας δείξουμε φωτογραφίες από τα ξενοδοχεία για να διαλέξετε, θα σας δείξουμε χάρτες 
των πόλεων που θα επισκεφθείτε με τα σημεία που βρίσκονται τα ξενοδοχεία και το σπουδαιότερο θα σας 
δώσουμε άμεσα τις τιμές για να υπολογίσετε το κόστος του ταξιδιού σας. Η πολύχρονη συνεργασία μας με 
τις μεγαλύτερες εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε το αυτοκίνητο της 
επιλογής σας σε όποιο σημείο του πλανήτη θέλετε στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Ταξίδια στις μεγαλουπόλεις του κόσμου
Για όποιον λόγο κι αν ταξιδεύετε, δουλειές ή διασκέδαση, μπορούμε να σας κλείσουμε αεροπορικά εισιτήρια 
στις καλύτερες τιμές, ξενοδοχεία της κατηγορίας και τιμής που θα επιλέξετε, μεταφορές από και προς τα 
αεροδρόμια καθώς και ξεναγήσεις και εκδρομές. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ταξίδια «μικρής παραμονής» στις 
πιο σημαντικές πόλεις του κόσμου με ενδεικτικές τιμές για διάφορες κατηγορίες ξενοδοχείων. Ωστόσο 
μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε όποιο μέρος του πλανήτη θέλετε και, το πιο σπουδαίο, να σας δώσουμε 
όποια πληροφορία χρειαστείτε για την παραμονή σας. Νυχτερινά θεάματα, συναυλίες, εκθέσεις κ.λπ.

Ταξίδια διακοπών και ξεκούρασης
Το καλό είναι ότι στον πλανήτη μας το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Ακόμα κι όταν στην Ελλάδα ο καιρός 
είναι μουντός και βροχερός, υπάρχουν μέρη ανά τον κόσμο που είναι λουσμένα στο φως του ήλιου και 
διαθέτουν πανέμορφες παραλίες για να χαρείτε το καλοκαίρι. Αν πάλι είστε λάτρεις του βουνού, θα σας 
βρούμε σίγουρα τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου που προσφέρονται για φυσιολατρικές δραστηριότητες. 
Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε ακόμα μια πλούσια γκάμα ξενοδοχείων με υποδομές σωματικής και 
ψυχικής χαλάρωσης «spa centers». Στον κατάλογο υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας θα βρείτε ενδεικτικές 
τιμές για τα ωραιότερα ξενοδοχεία του κόσμου. Σε αρκετές από αυτές τις περιοχές υπάρχει η δυνατότητα 
ελληνόφωνων ή αγγλόφωνων ξεναγήσεων και εκδρομών.

Γαμήλια ταξίδια & Λίστα Γάμου
Αν όλα στο γάμο σας πρέπει να είναι τέλεια, τότε το γαμήλιο ταξίδι σας πρέπει να είναι COSMORAMA. 
Ξεκινήστε μια καινούρια ζωή με το ταξίδι που πάντα ονειρευόσασταν. Τώρα, με τη Λίστα Γάμου έχετε 
τη δυνατότητα να ταξιδέψετε …ως την άκρη της γης. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να διαλέξετε και να 
σχεδιάσετε το ταξίδι που σας ταιριάζει, δίνοντας τη χαρά σε συγγενείς και φίλους να σας χαρίσουν όχι 
απλώς ένα δώρο αλλά μια εμπειρία ζωής!

Ομαδικά ταξίδια – τοπικής διοργάνωσης – με αγγλόφωνες/πολύγλωσσες ξεναγήσεις
Οι περισσότεροι συνεργάτες μας στο εξωτερικό –που είναι τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα ταξιδιωτικά 
γραφεία στη χώρα τους– οργανώνουν πολυήμερα ομαδικά προγράμματα με πολύγλωσσες ή αγγλόφωνες 
ξεναγήσεις. Αν θέλετε να συμμετέχετε σε κάποιο από αυτά τα ταξίδια, με συμμετέχοντες ταξιδιώτες από 
όλο τον κόσμο, ρωτήστε μας. Για κάθε χώρα θα σας βρούμε τις καλύτερες λύσεις που σας ταιριάζουν.

Κρουαζιέρες σε ποτάμια
Ένας θαυμάσιος τρόπος να ταξιδέψετε και να γνωρίσετε τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου είναι με 
ποταμόπλοιο. Εμείς επιλέξαμε τις πιο ενδιαφέρουσες διαδρομές στην Ευρώπη, στην Ασία και στην 
Αμερική. Εκτός από τα ταξίδια που προτείνουμε στα έντυπά μας, μπορούσε να σας κλείσουμε καμπίνες 
και φυσικά αεροπορικά εισιτήρια για όποια ποτάμια διαδρομή επιλέξετε. Ζητήστε από τους ταξιδιωτικούς 
μας συμβούλους να σας ενημερώσουν για τα δρομολόγια και τα πλοία.



Κρουαζιέρες 5* με την Holand America Line
Τα 5* κρουαζιερόπλοια της Holland America Line εκτός από τις πολυτελείς καμπίνες διαθέτουν χώρους 
ξεκούρασης και χαλάρωσης με φόντο την καταγάλανη θάλασσα, την πράσινη χλωρίδα των ακτών και 
την πολυμορφία της πανίδας των 5 ηπείρων. Σε κάθε πλοίο υπάρχει καθημερινή εναλλαγή πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων (διαλέξεις, προβολές, βιβλιοθήκη) και ψυχαγωγικών θεαμάτων (happenings, πάρτι, 
καζίνο, θέατρο). Η φιλόξενη διάθεση του προσωπικού, η ευγένεια και η υποδειγματική συμπεριφορά 
του πληρώματος θα σας κάνουν να νιώσετε ασφάλεια και ικανοποίηση. Η ποικιλία των προορισμών και 
οι συχνές αναχωρήσεις σάς δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάσετε τις διακοπές σας όπου και όποτε σας 
εξυπηρετεί. Μια κρουαζιέρα είναι η καλύτερη επιλογή για το γαμήλιο ταξίδι σας, για να γιορτάσετε μια 
επέτειο, για να απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης με την οικογένεια ή τους φίλους σας, για να γνωρίσετε τα 
πιο απίθανα μέρη του πλανήτη. Ζητήστε μας τον ετήσιο κατάλογο με τα δρομολόγια και τις τιμές.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Το COSMORAMA προσφέρει όλη την γκάμα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών προς τις εταιρίες-πελάτες 
και τα στελέχη τους. Το τμήμα Corporate της εταιρίας μας φροντίζει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια 
των επαγγελματικών ταξιδιών σας. Αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, μεταφορές και υπηρεσίες VIP με πολυτελή οχήματα, ενοικίαση αυτοκινήτων. Με πολυετή πείρα 
στο χώρο, το COSMORAMA είναι ο επαγγελματίας συνεργάτης σας για την οργάνωση και υλοποίηση 
πολύπλοκων και απαιτητικών συνεδρίων, συσκέψεων, εταιρικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και ταξιδιών 
κινήτρων (M.I.C.E), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η οργάνωση εταιρικών συναντήσεων 
περιλαμβάνει την επιλογή του κατάλληλου χώρου, τις μεταφορές και διαμονές των συμμετεχόντων. Το 
COSMORAMA μπορεί να χειριστεί όλες τις παραμέτρους για επιτυχημένες εταιρικές συναντήσεις. Η 
οργάνωση επιτυχημένων συνεδρίων πηγάζει από τη γνώση του προορισμού και τις ισχυρές επαγγελματικές 
σχέσεις με την τοπική αγορά που εξασφαλίζουν την επιτυχία των συνεδρίων ανεξαρτήτως μεγέθους.

• ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η εταιρία μας διαθέτει ένα άρτια στελεχωμένο τμήμα 
Εισερχόμενου Τουρισμού και προσφέρει υπηρεσίες Ταξιδιών 
Αναψυχής, Εταιρικών Ταξιδιών, Συνεδρίων και διοργάνωσης 
Events σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η βράβευσή μας στην PHILOX-
ENIA (καλύτερο έντυπο Εισερχόμενου Τουρισμού «Greece A la 
Carte 2017») πιστοποιεί την υπεύθυνη και ξεχωριστή θέση της 

V FOR VACATION (B2B PLATFROM)
www.vforvacation.com

www.ivisitgreece.com εταιρίας μας στο χώρο.

Το V FOR VACATION είναι ένα καινοτόμο προϊόν από 
αγγλόφωνα ταξιδιωτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο 
με εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. Πρόκειται για μία 
ολοκληρωμένη πλατφόρμα online ταξιδιωτικών πακέτων 
που απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά και διατίθεται 
μέσα από ένα δίκτυο τοπικών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων σε 
όλο τον κόσμο.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το COSMORAMA είναι μέλος των:
HATTA (Hellenic Association of Travel & Tourist Agencies)  /  WATA (World Association of Travel Agents)

WOI (World Of Incentives)  /  ASTA (American Society of Travel Agents
Επίσης είναι Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα των μεγαλύτερων εταιριών Κρουαζιέρων παγκοσμίως.



Νέα γραφεία Cosmorama στη 
Θεσσαλονίκη!

Η εταιρία μας έκλεισε ήδη πέντε χρόνια παρουσίας στη Θεσσαλονίκη.

Στο διάστημα αυτό μεγαλώσαμε, υπερδιπλασιάσαμε το προσωπικό μας 

και το 2019  μετακομίσαμε σε νέα μεγαλύτερα γραφεία στην οδό Αγίας 

Σοφίας 15 στο κέντρο της πόλης.

Ταξιδιώτες, φίλοι, συνεργάτες μας τίμησαν όλα αυτά τα χρόνια, στή-

ριξαν την προσπάθειά μας και αναγνωρίσαν την θετική μας παρουσία. 

Σεβόμενοι τον ανταγωνισμό, κάναμε σαφές από την αρχή πως ήρθαμε 

να δημιουργήσουμε νέα ταξιδιωτική πελατεία και να λειτουργήσουμε 

συμπληρωματικά και σε συνεργασία με τα άλλα πολύ καλά τουριστικά 

γραφεία της Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους 

Ταξιδιώτες της Βορείου Ελλάδας τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με τον 

καλύτερο τρόπο …ως την άκρη της γης.

Οι έμπειροι συνεργάτες μας πάντα με χαμόγελο είναι έτοιμοι να σας 

προσφέρουν Μοναδικές Ταξιδιωτικές Συγκινήσεις. 

Σας περιμένουμε λοιπόν να κάνουμε το ταξιδιωτικό σας όνειρο πραγ-

ματικότητα

Αγίας Σοφίας 15, 5ος όροφος
Τηλ. 2310 230555-333



To Cosmorama πάντα δίπλα στον ταξιδιώτη

Προσφέρονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους ταξιδιώτες, με 

χρήσιμες πληροφορίες για τις χώρες που επισκεπτόμοαστε.

• ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

Ανταμείβει την επιλογή σας με εκπτωτικά vouchers που 

μπορείτε να εξαργυρώσετε στο επόμενο ταξίδι σας.

• ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ VOUCHERS



ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΗΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ, ΤΟΝ ΡΑΟΥΛ ΚΑΙ ΤΟΝ ΖΕΦΥΡΟ!

Έχουμε ταξιδέψει σχεδόν σε όλα Τα Δάση του Πλανήτη.

Αναπνεύσαμε τον αέρα τους, ακούσαμε τον ήχο τους, μυρίσαμε τα αρώματά τους, χαθήκαμε στα 

χρώματά τους, αγγίξαμε την ομορφιά τους, αγαπήσαμε τις ζωές που μεγαλώνουν και ζουν μέσα 

τους. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι κι εμείς γι’ αυτά.

Εμείς στο Cosmorama Ταξίδια, τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική οικογένεια της Ελλάδας, αποφασίσαμε 

να αντικαταστήσουμε τα εκτυπωμένα σε χαρτί διαφημιστικά έντυπα (μπροσούρες) με την αμιγώς 

ηλεκτρονική τους μορφή, συνεισφέροντας έτσι στην προστασία των δένδρων, των δασών και άρα 

του ίδιου του πλανήτη μας.

Επιπλέον, σαν μια επιπλέον συνεισφορά στο κοινό καλό, ένα μέρος του κόστους που θα είχαν 

αυτά τα έντυπα θα το προσφέρουμε ετησίως στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – 

ARCTUROS.

Συγκεκριμένα αναλάβαμε την υιοθεσία της γλυκειάς αρκουδίτσας Μπάρμπαρα, του περήφανου 

λύκου Ραούλ και του λεβέντη ποιμενικού Ζέφυρου! Τους καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας κι 

ελπίζουμε να το κάνετε κι εσείς!

Μείνετε μαζί μας, το περιεχόμενο που είχατε από τις χάρτινες μπροσούρες θα συνεχίσει να σας δια-

τίθεται σε καλαίσθητη και ευκολόχρηστη ηλεκτρονική μορφή μέσω του site και του newsletter μας. 

Έτσι όλοι μαζί θα έχουμε κάνει κάτι για να βοηθήσουμε την Ζωή στον Πλανήτη μας.

Το Cosmorama υποστηρίζει τον «Αρκτούρο»

Αγαπάμε και 
σεβόμαστε τον 
πλανήτη μας

https://cosmorama-travel.gr/%cf%84%ce%bf-cosmorama-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%81%ce%ba%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%bf/


Μόσχα 
Στην πόλη του Τολστόι

και των Μπολσόι
από

690€

Ταξίδι 8 ημερών

Έ να ταξίδι στη Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί μοναδική εμπειρία. Η υπέροχη 
πρωτεύουσα μιας υπερδύναμης, η Μόσχα των Ρομανόφ, του Τολστόι, των 

μπαλέτων Μπολσόι αλλά και των μοναδικών ορθόδοξων εκκλησιών, των υπέρο-
χων γκαλερί και των εκπληκτικών μουσείων εναλλάσσεται με την άλλοτε εναλ-
λακτική, μοντέρνα και βέβαια πολυτελή όψη των διάσημων εμπορικών κέντρων, 
των απέραντων πάρκων και των γραφικών πεζόδρομων που αρμονικά συνδυάζουν 
κτίρια υψηλής αισθητικής αρχιτεκτονικής με σύγχρονα καφέ και καταστήματα με 
χειροτεχνήματα από κεχριμπάρι, ασήμι, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους.

Αναχώρηση   15/5
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Αρχηγός Ταξιδιού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ



από

3150€

Ταξίδι 13 ημερών

Ένα ταξίδι στην Ιβηρική Χερσόνησο είναι μία μοναδική εμπειρία καθώς πρόκειται για μία περιο-
χή που όχι μόνο ξεχωρίζει για το φυσικό κάλος αλλά επιπλέον συγκεντρώνει ένα τεράστιο εν-

διαφέρον από αρχιτεκτονική, ιστορική αλλά και θρησκευτική άποψη. Σε αυτό το ταξίδι καταφέραμε 
να δώσουμε έναν τόνο έντονης ιστορικής προσέγγισης επισκεπτόμενοι οχυρές πόλεις, παλάτια, μου-
σεία και ναούς που σηματοδοτούν σημαντικές στιγμές της γηραιάς ηπείρου. Με αφετηρία μεγάλες 
και σημαντικές πόλεις της χερσονήσου, θα ξεδιπλώσουμε το κουβάρι μιας διαδρομής που φωτίζεται 
όχι μόνο από το προφανές αλλά και από αυτό που κρύβεται πίσω από λιγότερο γνωστά μέρη αλλά 
εξίσου σημαντικά. Σπουδαίου ζωγράφοι, αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι θα γίνουν για μας ξεναγοί και 
συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι τόσο σπάνιο όσο και μεστό. Όσοι αισθάνεστε αυτή τη δίψα του ακούρα-
στου οδοιπόρου, ακολουθήστε μας.

Αναχωρήσεις:   28/2,  20/3,  17/4,  24/4,  22/5,  26/6,  24/7,  7/8,  21/8,  4/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

από

1590€

Αναχωρήσεις:   26/6,  3/8,  18/9,  9/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πανόραμα Ιβηρικής Γιβραλτάρ
Οχυρωμένες πόλεις της Πορτογαλίας



Πανόραμα Μεγάλης Βρετανίας
Κορνουάλη Ουαλία Σκωτία

εσωτερικές Εβρίδες
από

2170€

Ταξίδι 13 ημερών

Φέτος ετοιμάσαμε για σας ένα ταξίδι που διατρέχει όλη τη Μεγάλη Βρετανία από 
τις νοτιοδυτικές ακτές της Κορνουάλης ως τα βορειονατολικά Χάιλαντς απέντα-

ντι από τη συστάδα των Ορκάδων νήσων,  και τις εσωτερικές Εβρίδες στα Δυτικά. Σε 
αυτό το ταξίδι θα απολαύσουμε την  πανέμορφη Βρετανική ενδοχώρα με τις λίμνες 
και τα καταπράσινα δάση. Θα ψηλαφίσουμε την Ιστορία του τόπου στους πύργους  
και τα μεγαλόπρεπα κάστρα του. Και θα ατενίσουμε τα μολυβένια νερά των βόρειων 
θαλασσών και των Λοχ που κρύβουν θρύλους για δράκους και γενναίους πολεμιστές! 
Ωστόσο δεν θα παραλείψουμε την πολιτιστική διάσταση του παρελθόντος αλλά και 
του παρόντος  αφού θα επισκεφθούμε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και θα 
περπατήσουμε στις  μικρές επαρχιακές πόλεις για να γευτούμε την καθημερινότητά 
τους. Σίγουρα στο τέλος του ταξιδιού η Βρετανία θα μοιάζει πιο οικεία!

Αναχωρήσεις:   18/7,  3/9,  10/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

3150€

Αναχωρήσεις:   18/7,  22/9,  20/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

από

1990€

Πολιτιστικό
Πανόραμα Ιταλίας 

Ταξίδι 13 ημερών

Η Ιταλία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Η πολύπλοκη γεωφυσιογνωμία, η μακραίωνη ιστο-
ρία, η πληθώρα των αρχαιολογικών χώρων και των μεσαιωνικών πόλεων, η γευστικότητα της 

κουζίνας, ο ρομαντισμός  της μουσικής και η βιομηχανική της πρωτοπορία, την έχουν αναγάγει εδώ 
και πολλές δεκαετίες σε γίγαντα της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Το Cosmorama εδώ και 
χρόνια έχει γνωρίσει τα διαφορετικά πρόσωπα της  Ιταλίας σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ελληνικού 
ταξιδιωτικού κοινού με ποικίλα προγράμματα που καλύπτουν κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής  αυτής  
χώρας, από τον κοσμοπολίτικο βορά μέχρι τον ηλιόλουστο νότο και από την μαγεία της ανατολι-
κής ακτής μέχρι  τα ορεινά πολύχρωμα χωριά της δύσης.  Ακολουθήστε μας  σε ένα πρωτοποριακό 
δρομολόγιο γνωριμίας με τον μυστικισμό και την κατάνυξη της Ασίζης, την δροσιά των ακτών του 
Κάπρι και του Αμάλφι, την γοητεία της μεσαιωνικής γενέτειρας του Τζιάκομο Πουτσίνι, Λούκα, και 
ανακαλύψτε μαζί μας τα μυστικά της  χιλιοτραγουδισμένης Νάπολης, το γοητευτικό Τορίνο και τον 
ανέμελο χαρακτήρα των χωριών της  Cinque Terre. Ένα διαφορετικό ταξίδι ειδικά σχεδιασμένο για 
αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν την «άλλη » Ιταλία.



από

2790€

Ταξίδι 16 ημερών

Πρόκειται για μια διεισδυτική αποστολή στις κρυμμένες ομορφιές του γεωργια-
νού Καυκάσου και στους χαμένους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς του Ναγκόρνο 

Καραμπάχ , του αυτόκλητου κράτους των αρμενίων χριστιανών που αποσχίστηκε με 
οδυνηρό τρόπο απ’ το Αζερμπαϊτζάν. Όσοι ακολουθήσετε τα μονοπάτια των πολιτι-
σμών του Καυκάσου, θα έχετε το προνόμιο όχι μόνο να επισκεφθείτε μερικές απ΄ τις 
πιο συναρπαστικές περιοχές του κόσμου, αλλά και να είστε ανάμεσα στους  ελάχι-
στους έλληνες ταξιδιώτες που επισκέφτηκαν τις εσχατιές του Αρμενικού οροπεδίου. 
Το Cosmorama σας προσφέρει ένα εξαιρετικό οδοιπορικό στην υπερκαυκασία, δι-
ανθισμένο με τα απόκρημνα χωριά με την ιδιαίτερη πυργοειδή αρχιτεκτονική, στην 
καρδιά του Σβανέτι που προστατεύονται από την UNESCO. Μην το χάσετε!

Αναχωρήσεις:   15/4,  22/9,  6/8,  10/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Aρμενία Γεωργία Αζερμπαϊτζάν 
Ναγκόρνο Καραμπάχ 
Χωριά του Καυκάσου



Χώρες της Βαλτικής
Εσθονία - Λετονία - Λιθουανίααπό

695€

Ταξίδι 7/8 ημερών

Β  γαλμένες απ’ τη λήθη του παρελθόντος, οι τρεις χώρες της Βαλτικής όχι μόνο 
διεκδικούν επαξίως μια θέση στις πιο όμορφες χώρες του κόσμου αλλά ακόμα 

διαθέτουν πλούσιο ιστορικό και καλλιτεχνικό παρελθόν με μνημεία που σφράγι-
σαν την ιστορική τους διαδρομή και παραμένουν οι πιο απτές μαρτυρίες του χθες. 
Μια φύση μοναδική με πανέμορφα δάση και κάστρα. Πόλεις με γραφικά σοκάκια 
και επιβλητικά κτίρια και ένας κόσμος που χαμογελά και χαίρεται τη ζωή μεταδί-
δοντας αυτή την εύθυμη ατμόσφαιρα στον ταξιδιώτη που θα τις επισκεφθεί. Ένα 
ταξίδι στις Βαλτικές Χώρες, είναι ένα οδοιπορικό στην πιο παρθένα και άγνωστη 
περιοχή της Ευρώπης.

Τακτικές αναχωρήσεις από  Απρίλιο - Οκτώβριο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

3290€

Ταξίδι 20 ημερών

Π  ροσοχή ! Αυτό δεν είναι ένα ακόμη τουριστικό ταξίδι στη Ρωσία. Πρόκειται 
για μια εξερευνητική αποστολή στις εσχατιές του Ρωσικού Βορρά σε τόπους 

και μνημεία που πρώτη φορά ανοίγουν τις πόρτες τους στους ξένους επισκέπτες. 
Σ’ αυτό το ταξίδι θα φτάσετε μέχρι τον Αρκτικό Μουρμάνσκ, τον Αρχάγγελο και 
θα βρεθείτε μπροστά στα εκθαμβωτικά μνημεία που επιτέλους καταχωρήθηκαν 
στον κατάλογο των μνημείων της  UNESCO σαν θησαυροί παγκόσμιας κληρο-
νομιάς. Κορυφαία αξιοθέατα  το εκπληκτικό Κίζι στη Λίμνη  Ονέγκα ,  και το 
δυσπρόσιτο αρχιπέλαγος  Σολοβέτσκυ στην Λευκή Θάλασσα, γνωστό άλλοτε με 
το όνομα που προκαλούσε δέος. Αρχιπέλαγος Γκούλαγκ....!

Αναχώρηση   18/7
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Βόρεια Ρωσία Μουρμάνσκ
 Αρχάγγελος
 Αρχιπέλαγος Σολοβέτσκυ 



από

1035€

Ταξίδι 8 ημερών

K  άθε περιγραφή ταξιδιού στη Γαλλία επαναλαμβάνει κοινότυπα επίθετα που 
ούτε στο ελάχιστο δεν μπορούν να αποτυπώσουν τις εικόνες αυτής της χώ-

ρας. Σε αυτό όμως το  ταξίδι δεν θα χρειαστείτε λέξεις. Σε αυτό το ταξίδι θα σας 
παρασύρει η θαλασσινή μυρωδιά των οστρακοειδών στην ψαραγορά της Τρουβίλ, 
θα σας μαγνητίσει το πήγαιν’ έλα των δεκάδων καϊκιών στα μικρά κολπάκια, θα 
σας ζαλίσουν οι πολύχρωμες ομπρέλες στις αμμουδιές της Ντωβίλ. Θα σας μεθύ-
σει το άρωμα των λουλουδιών, θα σας μαγέψει το καθρέφτισμα των μικρών χωριών 
στα νερά του Σηκουάνα, θα σας παρασύρει η παλίρροια στο Μοντ Σεν Μισέλ. Κι 
αν τα τοπία δεν σας αγγίζουν όπως άγγιξαν τον Μονέτ, τότε αφεθείτε στη γεμάτη 
ανατροπές πλοκή μιας ιστορικής διαδρομής που τα έχει όλα, βασιλείς και αγίους, 
πολεμιστές και καλλιτέχνες.

Αναχωρήσεις:  18/7,  8/8,  26/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Βόρεια Γαλλία Νορμανδία
Βρετάνη Κάστρα Λίγηρα



από

795€

Ταξίδι 8 ημερών

Σ  τους ορεινούς όγκους του Kαυκάσου, σκαρφαλωμένες σε δασωμένα φαράγγια 
και απόκρημνες πλαγιές, τρεις νεοσύστατες δημοκρατίες συνεχίζουν να διατη-

ρούν στις καινούριες δομές τους, παραδόσεις, έθιμα και συνήθειες αιώνων. Παζάρια 
και Kαραβάν Σεράι, Aνάκτορα Σάχηδων κι οχυρωμένες εκκλησίες είναι οι καλύτε-
ρες αποδείξεις ενδόξων στιγμών του παρελθόντος. Όλα στον Kαύκασο είναι αγέ-
ρωχα, οι άνθρωποι έχουν μια λεβεντιά και μια ντομπροσύνη, χαρακτηριστικά που 
συνετέλεσαν στη διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας αυτού του πληθυσμού σε 
πείσμα της εξαιρετικά δύσκολης μοίρας που τους επιφύλαξε η ιστορία τους.

Αναχωρήσεις:  13/7,  27/7,  10/8,  24/8,  14/9,  25/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Γεωργία
             Αρμενία



Πανόραμα Ιρλανδίαςαπό

1095€

Ταξίδι 8 ημερών

Η   χώρα των θρύλων, το σμαραγδένιο νησί του βορρά, είναι το καλοφυλαγμένο 
μυστικό της Ευρώπης. Πατρίδα των Κελτών, αποτελεί τη χώρα του αδέσμευ-

του πνεύματος, του νόστου, αλλά και της ανθρώπινης θέλησης που αποδεικνύεται 
πιο ισχυρή από την τραχιά φύση. Οι Ιρλανδοί είναι ένας λαός ανεξάρτητος, καλό-
καρδος και συνάμα δυναμικός που κατάφερε να ξεχωρίσει όχι μόνο στην πατρίδα 
του αλλά και εκτός συνόρων!

Τακτικές αναχωρήσεις από  Ιούνιο - Νοέμβριο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

2190€

Ταξίδι 8/9 ημερών

Α  ν αναρωτιέστε πώς ζουν οι άνθρωποι στις βόρειες εσχατιές της Ευρώπης και 
πώς καταφέρνουν να δαμάζουν τη φύση και να συμφιλιώνονται με τους αιώ-

νιους πάγους, τότε σίγουρα πρέπει να ταξιδέψετε στην Ισλανδία. Η απεραντοσύ-
νη της παγωμένης θάλασσας σας προσκαλεί στα μικρά ψαροχώρια της Ισλανδίας 
για να ζήσετε μαζί με τους κατοίκους τους μια καθημερινότητα που δεν είχατε 
ποτέ φανταστεί πως υπάρχει. Τις εικόνες συμπληρώνει η εντυπωσιακή φύση με 
τα διάσημα Γκέιζερς, τους επιβλητικούς καταρράκτες και φυσικά τον μεγαλύτερο 
παγετώνα της Ευρώπης.

Αναχωρήσεις:   26/6,  20/7,  10/8,  15/9,  29/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πανόραμα Ισλανδίας
Γκέιζερ Ηφαίστεια Παγετώνες



από

1790€

Ταξίδι 6 ημερών

Φ  έτος το COSMORAMA ετοίμασε για σας ένα μοναδικό ταξίδι σε κα-
ταπληκτική τιμή!!!!!

Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί την Ισλανδία, την πιο γοητευτική εποχή του 
χρόνου! Μια εποχή κατά την οποία όχι μόνο μπορούμε να απολαύσουμε 
την ξεχωριστή φύση της με τις γεωθερμικές πηγές, τα μεγάλα ρήγματα, τις 
απόκοσμες ακτές της, αλλά να ατενίσουμε στον σκοτεινό ορίζοντα το φαι-
νόμενο Αορόρα Μπορεάλις (Βόρειο Σέλας) που τις κρύες σκοτεινές νύχτες 
του βορρά «αυλακώνει» υπέροχα το στερέωμα!

Αναχωρήσεις:  8/3,  22/3
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Ισλανδία
Αναζητώντας το Βόρειο Σέλας



Χώρα των Βάσκων & 
Βορειοδυτική Ισπανίααπό

1175€

Ταξίδι 9 ημερών

Α  υτό το ταξίδι δεν μοιάζει με κανένα από αυτά που πραγματοποιούνται στην 
Ιβηρική Χερσόνησο καθώς είναι επικεντρωμένο σε ιστορικές πόλεις «κο-

σμήματα» και το μοναδικό της αγοράς με διανυκτερεύσεις στις όμορφες πόλεις 
Μπούργκος, Οβιέδο και κυρίως στο μαγευτικό Σαν Σεμπαστιάν. Αφορά μια πολύ 
ιδιαίτερη περιοχή της Ισπανίας που έχει συνδέσει το όνομα της με αγώνες ανεξαρ-
τησίας, με τόλμη και κάποιες φορές με διεθνή κατακραυγή. Ελάτε να γνωρίσουμε 
την ζωντάνια ενός ιδιαίτερου λαού που θα μας γοητεύσει με την αυθεντικότητα 
και τον πολιτισμό του αλλά και έναν πανέμορφο τόπο με φυσικό κάλλος και χρυ-
σές παραλίες.

Τακτικές αναχωρήσεις από  Απρίλιο - Οκτώβριο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

545€

Ταξίδι 6/7 ημερών

Έ  να μαγευτικό τοπίο. Χρώματα, αρώματα και μια ιστορία φτιαγμένη από τα χέρια 
των ανθρώπων σε ένα θεϊκό τοπίο. Ήλιος, θάλασσα και ιστορία ενώνονται σε ένα 

μοναδικό σύνολο στο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, την Σικελία. Η Magna Grecia 
(Μεγάλη Ελλάδα) ήταν η δεύτερη πατρίδα για τους Έλληνες ενώ Ρωμαίοι, Βυζαντινοί 
αλλά και Άραβες, Νορμανδοί, Φράγκοι και Ισπανοί έχουν αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα 
τους στο νησί. Ένας τόπος που συνδυάζει αρμονικά το παρελθόν με ένα δυναμικό παρόν 
και πολλά υποσχόμενο μέλλον. Το Παλέρμο, η πρωτεύουσα του νησιού μας συναρπάζει 
με τη μεσαιωνική του αύρα, οι Συρακούσες φέρνουν το χρόνο πίσω, κάπου στον 8ο π.Χ 
αιώνα, το Teatro Greco της Ταορμίνα μας κάνει περήφανους. Ένα ταξίδι στην ιστορία με 
μνήμες, εικόνες εναλλαγές τοπίων και ελληνικές καταβολές που σας προτείνουμε ανεπι-
φύλακτα. Μη το χάσετε!

Τακτικές αναχωρήσεις από  Απρίλιο - Οκτώβριο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πανόραμα Σικελίας
Κατάνια, Ταορμίνα, Αίτνα, Συρακούσες, Νότο

Ραγκούσα, Παλέρμο, Έγεστα, Σελινούντα
Τσεφαλού, Ακράγαντας, Πιάτσα Αρμερίνα



Πανόραμα Σικελίας
Κατάνια, Ταορμίνα, Αίτνα, Συρακούσες, Νότο

Ραγκούσα, Παλέρμο, Έγεστα, Σελινούντα
Τσεφαλού, Ακράγαντας, Πιάτσα Αρμερίνα

από

735€

Τακτικές αναχωρήσεις από  Απρίλιο - Σεπτέμβριο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Σαρδηνία - Κορσική
Μπονιφάτσιο, Αιάκειο, Ολμπια, Νουόρο

Οργκοσόλο, Κάλιαρι, Μπαρουμίνι
Αλγκέρο, Καστελσάρντο, Σάντα Σμεράλντα

Ταξίδι 6 ημερών

Η   Σαρδηνία και η Κορσική είναι δύο πανέμορφα νησιά της Μεσογείου με ξεχωριστή 
φυσιογνωμία, πλούσια ιστορία και ιδιαίτερη κουλτούρα. Η φυσική τους ομορφιά 

με δαντελωτές ακτές και τραχιά ενδοχώρα, προσφέρει πλούσιες εικόνες στον επισκέ-
πτη. Ταξιδεύοντας στους φιδωτούς δρόμους της θα ανακαλύψουμε δείγματα πλούσιας 
ιστορίας που άφησαν πίσω τους κατακτητές όπως οι Φοίνικες, οι Ρωμαίοι, οι Γενοβέζοι, 
οι Ισπανοί και οι Άραβες. Προϊστορικοί οικισμοί, φρούρια και κάστρα αλλά και ρωμαϊκά 
κατάλοιπα καθώς και χριστιανικές εκκλησίες θα διανθίσουν ένα οδοιπορικό που κρατά 
αμείωτο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών. Και σ’ όλα αυτά, ίχνη ελληνικής παρουσίας θα 
μας θυμίζουν πως εκεί στο Τυρρηνικό πέλαγος ίσως κρύβεται η αλήθεια του μύθου του 
Οδυσσέα όπου καλλίφωνες σειρήνες μάγεψαν τ’ αφτιά των συντρόφων του! Ιταλική φι-
νέτσα και αρχιτεκτονική, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, παραδοσιακές μουσικές φόρμες 
και ρομαντικές γωνιές θα κάνουν το ταξίδι μια γλυκιά ταξιδιωτική απόλαυση.



από

895€

Ταξίδι 7 ημερών

Η   Σλοβενία και η Κροατία γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ´90 κατά 
την εποχή διάλυσης της πρώην ενιαίας Γιουγκοσλαβίας και καταφέρανε στα 

χρόνια που ακολούθησαν όχι μόνο να επουλώσουν τις πληγές του πολέμου αλλά 
να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο και να αναδείξουν τις σπάνιες ομορφιές 
που υπάρχουν στα εδάφη τους. Έτσι, εντυπωσιακές πρωτεύουσες όπως το Ζά-
γκρεμπ και η Λιουμπλιάνα, η υπέροχη φύση στη λίμνη Μπλεντ καθώς και στις 
λίμνες Πλίτβιτσε, το αρχοντικό θέρετρο της Οπατίγιας στη χερσόνησο της Ίστριας, 
το μοναδικό Παλάτι-Πόλη στο ιστορικό κέντρο του Σπλιτ, το μεσαιωνικό Κοτόρ 
του Μαυροβουνίου και φυσικά το «ασυναγώνιστο» Ντουμπρόβνικ - επονομαζό-
μενο «Μαργαριτάρι της Αδριατικής», συνθέτουν ένα σπάνιο και ολοκληρωμένο 
οδοιπορικό που δεν πρέπει να χάσετε!!!

Τακτικές αναχωρήσεις από  Απρίλιο - Οκτώβριο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Κροατία
Μαυροβούνιο Σλοβενία

Λίμνη Μπλεντ Δαλματικές Ακτές



από

2490€

Ταξίδι 15 ημερών

Τ  α τελευταία σύνορα έπεσαν! Με το ταξίδι αυτό ολοκληρώνεται ο κύκλος εξερευνήσεων στις τρεις 
τελευταίες χώρες της ορθοδοξίας. Εκεί ακριβώς που βρίσκεται η κοιτίδα του ρωσικού πολιτισμού. 

Σήμερα πλέον μπορείτε να διασχίσετε πεδιάδες της Λευκορωσίας, να επισκεφθείτε τις ιστορικές πόλεις 
της Ουκρανίας κατά μήκος των άλλοτε απαγορευμένων συνόρων, να δοκιμάσετε ντόπιες σπεσιαλιτέ σε 
παραδοσιακά εστιατόρια και να γευθείτε μερικά από τα ωραιότερα κρασιά του κόσμου στη Μολδαβία. 
Μη νομίσετε πως έχετε γνωρίσει την Ουκρανία μόνο και μόνο επειδή πήγατε στο Κίεβο ή τη Λευκορωσία 
ή περάσατε από το Μινσκ. Εξάλλου, ούτε το ένα ούτε το άλλο ήταν από τα ωραιότερα μέρη των χωρών 
αυτών. Η αυθεντική παλιά Ουκρανία βρίσκεται ακόμη στο Λβιφ και στο Κάμιανετς Ποντίλσκυ, ενώ η 
καρδιά της Λευκορωσίας χτυπά στο Μπρεστ και στο Νιασβίζ. Η Μολδαβία με τα ήρεμα βουκολικά τοπία 
θα σας συναρπάσει, καθώς θα βρεθείτε στο φαράγγι του Ορχέϊου Βέκι και τα μοναστήρια του. Όμως για 
πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο περιλάβαμε στο πρόγραμμά μας την «παράνομη» δημοκρατία της 
Υπερδνειστερίας/Παραδνειστερίας. Μια λωρίδα γης που αποκόπηκε απ’ τη βίαιη ένωση με τη Μολδαβία 
και ακολουθεί τη δική της τροχιά ελπίζοντας μια μέρα στην πλήρη αναγνώριση σαν κρατική οντότητα.

Αναχωρήσεις:  16/4,  21/6,  5/8
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Λευκορωσία Ουκρανία 
Μολδαβία Παραδνειστερία



από

1690€

Ταξίδι 13 ημερών

Α  υτό το ταξίδι δεν μοιάζει με κανένα. Είναι ένα οδοιπορικό που συνδυάζει μερικές 
από τις πιο όμορφες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης. Περιέχει πόλεις-κοσμήματα 

όπως το Περπινιάν, το Σαν Σεμπαστιάν, τη Σαντιγιάνα δελ Μαρ και το Σνατιάγκο ντε 
Κομποστέλα. Μνημεία που κοσμούν τις λίστες της Unesco όπως τα Ρωμαϊκά μνημεία 
της Αρλ, το Ιστορικό κέντρο της Αβινιόν, τις οχυρώσεις της Καρκασόν και τα ιστορικά 
κτίρια στο Οβιέδο. Σ’ αυτό το ταξίδι θα γευτούμε τη νυχτερινή σαγήνη του λιμανιού 
στη Μασσαλία, θα περπατήσουμε το ιστορικό κέντρο του Μονπελιέ και της Τουλούζ και 
θα ατενίσουμε τον Ατλαντικό από την Μπιαρίτζ.. Τέλος θα απολαύσουμε τα δρομάκια 
της Παμπλόνα, της Βιτόρια, της Σαταντέρ και της Λα Κορούνια, ενώ στο Μπιλμπάο θα 
εντυπωσιαστούμε από  το μουσείο Γκουγκενχάιμ που αποτελεί την επιτομή της αρχιτε-
κτονικής του 20ου αιώνα. 

Αναχωρήσεις:  27/5,  10/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Νότια Γαλλία  - Πυρηναία 
Χώρα των Βάσκων  - Γαλικία



από

2490€

Ταξίδι 12 ημερών

Μ  ετά τη Μόσχα τι; Το ερώτημα αυτό βρίσκεται στη σκέψη των ταξιδιωτών 
που ταξίδεψαν και γοητεύτηκαν από τις δύο γνωστές μητροπόλεις της αχα-

νούς Ρωσίας. To COSMORAMA έρχεται να δώσει λύση, οργανώνοντας 5(πέντε) 
διαφορετικά ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας. Στο ταξίδι αυτό μας περιμένουν 
μερικές από τις ωραιότερες πόλεις  της Ρωσίας όπως το Καζάν, το υπερθέαμα που 
λέγεται Νύζνι Νόβγκοροντ, το συγκλονιστικό Στάλινγκραν,τ η απρόσμενη βουδι-
στική πολιτεία της Καλμουκίας και φυσικά το τειχογύριστο Αστραχάν με το Δέλτα  
του Βόλγα, όπου ο εθνικός ευεργέτης απ’ τα Ψαρά, ο Ιωάννης Βαρβάκης,  διέπρε-
ψε κάνοντας γνωστό στους βασιλικούς οίκους της εποχής το χαβιάρι της Κασπίας. 
Ετοιμαστείτε για μια Ρωσία που δεν είχατε φανταστεί ότι υπάρχει!

Αναχώρηση   16/7
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Νότια Ρωσία
Μογγολική Δημοκρατία της Καλμουκίας



Ουκρανία
Κίεβο - Οδησσόςαπό

595€

Ταξίδι 5 ημερών

Έ  να μοναδικό ταξίδι που ετοίμασε για σας το Cosmorama, για να γνωρίσουμε δύο ση-
μαντικές πόλεις της Ουκρανίας, το Κίεβο και την Οδησσό. Η αρχοντική πρωτεύουσά 

της το Κίεβο, είναι μια σύγχρονη και καταπράσινη πρωτεύουσα, με πλούσια ιστορία, επι-
βλητική αρχιτεκτονική και ξεχωριστούς πολιτιστικούς θησαυρούς. Ζωντανή στις μεγάλες 
λεωφόρους, χαλαρή στις όχθες του Δνείπερου και στα όμορφα πάρκα, με τη γοητεία των 
χρυσών τρούλων των ναών της να υπογραμμίζουν τον θρησκευτικό της χαρακτήρα.
Ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια στον Εύξεινο Πόντο η Οδησσός, μας εκπλήσσει με την 
αρχιτεκτονική της πανδαισία και κομψότητα, με τα υπέροχα νεοκλασικά του 19ου αιώνα, 
τους πεζόδρομους και τα πανέμορφα πάρκα. Μια πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με τους Έλ-
ληνες και την ιστορία τους αφού εκεί συστάθηκε η Φιλική Εταιρεία και αποτέλεσε το γεω-
γραφικό πεδίο ανάπτυξης των ελληνικών αποικιών.

Αναχωρήσεις:  Κάθε εβδομάδα από Ιούλιο - Οκτώβριο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

2890€

Ταξίδι 12 ημερών

Η Πορτογαλία είναι η χώρα των μεγάλων θαλασσοπόρων. H χώρα που συνέδε-
σε το όνειρο μιας καλύτερης ζωής με τη θάλασσα, με τις εξερευνήσεις, με το 

άγνωστο. Tο ανεξάρτητο κι ονειροπόλο πνεύμα των Πορτογάλων καθρεφτίζεται 
στα μνημεία της πρωτεύουσας της και φυσικά στα μοναδικά νησιά της στον Ατ-
λαντικό Ωκεανό, τη γλυκιά Μαδέρα και τις «άγριες» ηφαιστειογενείς Αζόρες.  Σας 
προσκαλούμε να βιώσετε αυτό το μοναδικό κλίμα της Νησιωτικής Πορτογαλίας σ’ 
ένα ταξίδι πλούσιο & μεστό που οργώνει τα νησιά  απ’ άκρη σ’ άκρη.  

Αναχωρήσεις:   10/5,  15/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πανόραμα Αζορών 
Πορτογαλία Μαδέρα



Πανόραμα Βουλγαρίαςαπό

995€

Ταξίδι 10 ημερών

Κ  ρυμμένη σε σύννεφα προκαταλήψεων για τις χώρες του πρώην ανατολικού 
μπλοκ, ως πατρίδα χιλιάδων οικονομικών μεταναστών και πλάνα από την 

ταινία «Βαλκανιζατέρ»… μια βόρεια γειτονική μας χώρα εκσυγχρονίζει τα 378 
χλμ της παραθαλάσσιας ακτής της και αδημονεί να την ανακαλύψουμε. Θαυμά-
σιες πόλεις, με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αρχαιολογικοί χώροι με έντονη την 
ελληνική παρουσία και πλούσια μνημεία με τα παγκόσμιας φήμης ευρήματα των 
θρακικών θησαυρών προσκαλούν τον ταξιδιώτη να γνωρίσει μια χώρα που πάνω 
απ’ όλα κρύβει μέσα της πολλή Ελλάδα

Τακτικές αναχωρήσεις από  Απρίλιο - Οκτώβριο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

4390€

Ταξίδι 18 ημερών

Απλωμένη στο βόρειο άκρο της Ευρώπης η Σκανδιναβική Χερσόνησος αποτελεί ένα 
από τα ωραιότερα μέρη του πλανήτη. Στο σύνολο της η περιοχή αυτή, γύρω από τη 

θάλασσα της Βαλτικής προσφέρει στον επισκέπτη έναν συνδυασμό από ακραίες όσο και 
γοητευτικές πλευρές. Πλούσια βλάστηση, άγρια φύση, απόκρημνη ακτογραμμή, πρωτόγο-
να νησιά, μοντέρνες πόλεις, πάρκα, λίμνες αλλά και σπάνια αρχιτεκτονική, ενδιαφέροντα 
μουσεία και κοσμοπολίτικη ζωή. Εκτός από τις πρωτεύουσες των τεσσάρων κρατών της 
Χερσονήσου, το δρομολόγιο που ακολουθούμε, σας ταξιδεύει στη μοναδική περιοχή των 
Νορβηγικών Φιόρδ, μέχρι το βορειότερο σημείο, στην περιοχή του Αρκτικού κύκλου. Εδώ, 
η μέρα, δεν εναλλάσσεται με νύχτα, το φως και το σκοτάδι κυριαρχούν για μήνες εναλλάξ 
και χαρίζουν στο τοπίο μια μαγεία πρωτόγνωρη για τους κατοίκους του νότου. Ένα ταξίδι 
που χτενίζει κυριολεκτικά την Σκανδιναβία.

Αναχώρηση   15/6
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πανόραμα Σκανδιναβίας
Ήλιος του Μεσονυκτίου



από

675€

Ταξίδι 6 ημερών

Ο  ι δύο πιο αξιόλογες πόλεις της Πολωνίας, Βαρσοβία και Κρακοβία, συνδυ-
ασμένες με το κουκλίστικο Βρότσλαβ, ένα μοναδικό κράμα αρχιτεκτονικής 

και ταμπεραμέντου. Η Βαρσοβία βρίσκεται στην καρδιά της χώρας τόσο από γεω-
γραφική όσο και από πολιτική άποψη. Περπατώντας στην παλιά πόλη δύσκολα θα 
πιστέψετε ότι το ιστορικό της κέντρο είχε μετατραπεί σε σωρό ερειπίων στον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και αποκαταστάθηκε με απόλυτο σεβασμό στην Ιστορία μέσα 
από αρχεία και παλιές φωτογραφίες. Ό,τι της λείπει σε αρχαιότητα το κερδίζει σε 
δυναμισμό. Η Κρακοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας για 500 χρόνια, αντίθετα με 
τη Βαρσοβία, ξέφυγε της καταστροφής και αποτελεί μια πόλη-κόσμημα που κρύ-
βει θησαυρούς γοτθικής και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής και τόνους τέχνης. 
Θεωρείται η χαϊδεμένη πόλη της χώρας με μια θαυμάσια Παλιά Πόλη.

Τακτικές αναχωρήσεις όλο το χρόνο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Βαρσοβία Κρακοβία Βρότσλαβ
Άουσβιτς Αλατωρυχεία



από

845€

Ταξίδι 7 ημερών

Έ  να ταξίδι στη Ρουμανία δεν μοιάζει με κάποιο συνηθισμένο. Και τούτο γιατί η Ρουμανία 
είναι σταυροδρόμι φυλών και πολιτισμών, γλωσσικών διαφοροποιήσεων και θρησκευ-

τικών αποκλίσεων, που δεν συναντιούνται αλλού στη Βαλκανική, ακόμη και στην Ευρώπη 
ολόκληρη. Άλλοτε, η χώρα των φτωχών ανθρώπων και των πλούσιων παραδόσεων. Σήμερα 
η Ρουμανία αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια κράτη της Ευρώπης και είναι αναμφισβήτητο 
ότι η οικονομική άνοδος καθώς και ο πολιτιστικός της ρόλος οφείλεται κατά κύριο λόγο στον 
χαρακτήρα του λαού της που εργάζεται εντατικά. Πιο γοητευτική περιοχή η Τρανσυλβανία, 
όπου ο μύθος του Κόμη Δράκουλα εξακολουθεί να συναρπάζει. Οι μεσαιωνικές πόλεις Μπρα-
σόβ και Σιμπίου γοητεύουν τον επισκέπτη. Το πολιτιστικό πανόραμα της χώρας συμπληρώνει 
το Βουκουρέστι με την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Ένας απολαυστικός και γεμάτος γύρος 
της χώρας για να τη γνωρίσετε όπως της αξίζει. Μη το χάσετε!

Τακτικές αναχωρήσεις όλο το χρόνο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πανόραμα Ρουμανίας
Καρπάθια Τρανσυλβανία Μολδαβία



Μόσχα, Αγία Πετρούπολη
Χρυσός Δακτύλιοςαπό

995€

Ταξίδι 7/8 ημερών

Έ  να ταξίδι στη Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί μοναδική εμπειρία. Η υπέροχη 
πρωτεύουσα μιας υπερδύναμης, η Μόσχα των Ρομανόφ, του Τολστόι, των 

μπαλέτων Μπολσόι αλλά και των μοναδικών ορθόδοξων εκκλησιών, των υπέρο-
χων γκαλερί και των εκπληκτικών μουσείων εναλλάσσεται με την άλλοτε εναλ-
λακτική, μοντέρνα και βέβαια πολυτελή όψη των διάσημων εμπορικών κέντρων, 
των απέραντων πάρκων και των γραφικών πεζόδρομων που αρμονικά συνδυάζουν 
κτίρια υψηλής αισθητικής αρχιτεκτονικής με σύγχρονα καφέ και καταστήματα με 
χειροτεχνήματα από κεχριμπάρι, ασήμι, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους.

Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από  Απρίλιο - Οκτώβριο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Καππαδοκία
Παράλια Μικράς Ασίαςαπό

565€

Ταξίδι 8 ημερών

Έ  να οδοιπορικό στην Καππαδοκία, σε χώρους που σχετίζονται άμεσα με τους 
Έλληνες και τον ελληνικό πολιτισμό. Ένα ταξίδι που θα ξυπνήσει μνήμες και 

θα προκαλέσει συγκίνηση σε όσους το ακολουθήσουν. Σπουδαίοι αρχαιολογικοί 
χώροι, ναοί, κρυμμένες πολιτείες, συνθέτουν μια ατμόσφαιρα νοσταλγίας για το 
ένδοξο παρελθόν που άφησε ατράνταχτες αποδείξεις για τους νεότερους. Η Καπ-
παδοκία με τα αξεπέραστα ιστορικά μνημεία και την φυσική ομορφιά της Μικράς 
Ασίας είναι ένα από τα συγκλονιστικότερα ταξίδια στην Μεσόγειο.

Τακτικές αναχωρήσεις από  Απρίλιο - Οκτώβριο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

5490€

Ταξίδι 20 ημερών

Έ  να ταξίδι στην άλλη Ρωσία. Διασχίζοντας την τεράστια χώρα ως τις ανα-
τολικές εσχατιές της, στις ακτές του Ειρηνικού, είναι ο μόνο τρόπος για να 

γνωρίσει κανείς την αφιλόξενη γη της Σιβηρίας. Ο Υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, 
ένας θρύλος από μόνος του, περνά από τοπία μοναδικά, από πόλεις σπαρμένες 
στη στέπα του βορρά που καταφέρνουν και επιβιώνουν παρά τις αντίξοες καιρι-
κές συνθήκες. Μοναδική εμπειρία η χερσόνησος της Καμτσάτκα με τα επιβλητικά 
ηφαίστεια να χάσκουν και να βρυχώνται σαν ανοιχτές πληγές στην απομονωμένη 
χερσόνησο. Ένα ταξίδι που αποδεικνύεται ανώτερο των προσδοκιών.

Αναχωρήσεις:   10/7,  4/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Υπερσιβηρικός
Χερσόνησος της Καμτσάτκα



Ουζμπεκιστάν 
Καρακαλπακστάναπό

3150€

Ταξίδι 11 ημερών

Το Ουζμπεκιστάν, στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας, είναι μια χώρα που 
επί αιώνες βρισκόταν στο κέντρο του ενδιαφέροντος και αποτέλεσε σημείο 

αναφοράς για όλες τις μεγάλες στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας. Με δυο πόλεις 
που υπήρξαν κοιτίδες πολιτισμού, την Σαμαρκάνδη και την Mπουχάρα, ανασύ-
ρει μνήμες πολύβουων καραβανιών που πλημμυρίζουν τα καραβάν σεράι κατά 
μήκος του Δρόμου του Μεταξιού. Στη μέση της ερήμου, σχεδόν στο πουθενά, 
η Xίβα, μια πόλη βγαλμένη από τον χιλιόχρονο λήθαργο της αφάνειας, λάμπει 
ξανά σαν πετράδι και προβάλει περήφανα τα πλακόστρωτα δρομάκια της και 
τους μιναρέδες της στο χρώμα της άκουα μαρίνας.

Αναχωρήσεις:   28/2,  20/3,  17/4,  24/4,  22/5,  26/6,  24/7,  7/8,  21/8,  4/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Ουζμπεκιστάν 
Καρακαλπακστάναπό

1350€

Ταξίδι 11 ημερών

Το Ουζμπεκιστάν, στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας, είναι μια χώρα που 
επί αιώνες βρισκόταν στο κέντρο του ενδιαφέροντος και αποτέλεσε σημείο 

αναφοράς για όλες τις μεγάλες στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας. Με δυο πόλεις 
που υπήρξαν κοιτίδες πολιτισμού, την Σαμαρκάνδη και την Mπουχάρα, ανασύ-
ρει μνήμες πολύβουων καραβανιών που πλημμυρίζουν τα καραβάν σεράι κατά 
μήκος του Δρόμου του Μεταξιού. Στη μέση της ερήμου, σχεδόν στο πουθενά, 
η Xίβα, μια πόλη βγαλμένη από τον χιλιόχρονο λήθαργο της αφάνειας, λάμπει 
ξανά σαν πετράδι και προβάλει περήφανα τα πλακόστρωτα δρομάκια της και 
τους μιναρέδες της στο χρώμα της άκουα μαρίνας.

Αναχωρήσεις:   28/2,  20/3,  17/4,  24/4,  22/5,  26/6,  24/7,  7/8,  21/8,  4/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

 490€

Ταξίδι 8/11 ημερών

Η  γοητεία ενός ταξιδιού στην Ινδία συνδέεται με την ανακάλυψη του ανθρώ-
πινου στοιχείου. Οι Ινδοί φημίζονται για την ηρεμία και την γλυκύτητά τους. 

Εκείνο που με την πρώτη ματιά εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι η απουσία της 
ψυχρότητας και της εχθρικής ανωνυμίας που χαρακτηρίζει τα πλήθη της Δύσης. 
Αυτή η απέραντη υποήπειρος, η γεμάτη μυστήριο και σαγήνη, που αποτέλεσε χω-
νευτήρι λαών και θρησκειών, προκαλεί τα πιο έντονα και ακραία συναισθήματα 
στον επισκέπτη. Την Ινδία μπορεί κανείς να την λατρέψει ή να την μισήσει για 
πάντα. Ένα ταξίδι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένο, τόσο πλούσιο σε εικόνες και 
συναισθήματα που είναι βέβαιον που θα χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη σας για 
πάντα. Μην το χάσετε!

Τακτικές αναχωρήσεις όλο το χρόνο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πανόραμα Βόρειας Ινδίας, 
(Βαρανάσι, Καζουράχο)



Γιορτές Χόλι
Δελχί Άγκρα Τζαϊπούρ
Βαρανάσι Καζουράχο

από

860€

Ταξίδι 12 ημερών

Η  γοητεία ενός ταξιδιού στην Ινδία συνδέεται με την ανακάλυψη του ανθρώ-
πινου στοιχείου. Οι Ινδοί φημίζονται για την ηρεμία και την γλυκύτητά τους. 

Εκείνο που με την πρώτη ματιά εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι η απουσία της 
ψυχρότητας και της εχθρικής ανωνυμίας που χαρακτηρίζει τα πλήθη της Δύσης. 
Αυτή η απέραντη υποήπειρος, η γεμάτη μυστήριο και σαγήνη, που αποτέλεσε χω-
νευτήρι λαών και θρησκειών, προκαλεί τα πιο έντονα και ακραία συναισθήματα 
στον επισκέπτη. Την Ινδία μπορεί κανείς να την λατρέψει ή να την μισήσει για 
πάντα. Ένα ταξίδι τόσο πλούσιο σε εικόνες και συναισθήματα που είναι βέβαιον 
που θα χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη σας για πάντα. Μην το χάσετε!

Αναχώρηση   1/3
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

1490€

Ταξίδι 14 ημερών

Επιτέλους μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση για το πιο δημοφιλές πρόγραμ-
μα της Ινδικής υποηπείρου! Ένα πρόγραμμα που κρύβει μέσα του όλη τη 

γοητεία της Ινδίας των μαχαραγιάδων με τα παλάτια και τα κάστρα τους, τη 
μοναδική αρχιτεκτονική και γλυπτική τέχνη της ινδουιστικής παράδοσης και το 
πανέμορφο και αρχοντικό Νεπάλ. Ένα πρόγραμμα που θα σας εντυπωσιάσει και 
θα σας συναρπάσει.

Αναχωρήσεις:   24/1,  28/2,  20/3,  17/4,  5/6,  17/7,  1/8,  4/9,  20/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Βόρεια Ινδία
Νεπάλ



από

1395€

Αναχωρήσεις:   28/2,  16/4,  18/7,  1/8,  20/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Μεγάλος γύρος Νότιας Ινδίας
Κεράλα Κοϊμπατόρ

Ταξίδι 15 ημερών

Η Νότια Ινδία είναι ίσως η πιο γοητευτική περιοχή της Ινδίας, ένας επίγειος παράδεισος. Το τοπίο 
καταπράσινο -σχεδόν τροπικό-, με φοινικόδεντρα, αμμουδιές και λαγούνες, λίμνες και τροπικά 

«φιόρδ», προσδίδει μια γραφικότητα στις πόλεις, που είναι πιο ήσυχες και λιγότερο πολυπληθείς από 
αυτές του βορρά. Χωρίς την ένταση και τις ακραίες συνθήκες ζωής των κεντρικών και βορειότερων πε-
ριοχών, η Νότια Ινδία συνεπαίρνει τον ταξιδιώτη με την εκπληκτική φυσική της ομορφιά, την υπέροχη 
αρχιτεκτονική των ινδουιστικών ναών, την πολυχρωμία, τις γεύσεις, τα χρώματα και τα αρώματα. Ξενο-
δοχειακά καταλύματα προκαλούν συγκρίσεις με παραδεισένιες εικόνες, άνθρωποι που μας γοητεύουν 
με την διαφορετικότητά τους και ένας τρόπος σκέψης και καθημερινότητας που σίγουρα δεν μας αφήνει 
ασυγκίνητους. Ετοιμάσαμε για εσάς ένα οδοιπορικό γνωριμίας σε αυτόν τον υπέροχο τόπο της “χώρας 
του Θεού”, όπως λέγεται, προσφέροντάς σας δύο εβδομάδες αδιάκοπης εξερεύνησης, μοναδικών εναλ-
λαγών τοπίου αλλά και επαφής με έναν ξεχωριστό τρόπο σκέψης, φιλοσοφίας, οπτικής και θρησκείας, 
που σίγουρα μας εκπλήσσει, μας συγκινεί και μας συναρπάζει. Ελάτε να τον γνωρίσουμε μαζί…



από

3450€

Ταξίδι 18 ημερών

Π  αρ’ ότι είναι αρκετοί πλέον οι ταξιδιώτες που άρχισαν να επισκέπτονται τη Νότια 
Ινδία μετά την «κλασική» βόρεια διαδρομή, θεωρούμε πως αυτή είναι η κατάλ-

ληλη στιγμή να σας πούμε την μεγάλη αλήθεια: Είτε πάτε για πρώτη φορά είτε για 
πολλοστή, το μόνο ταξίδι στην Ινδία που σε ένα και μόνο δρομολόγιο αποκαλύπτει όλο 
το μεγαλείο της ινδικής τέχνης και πολιτισμού, είναι αυτό στην Κεντρική Ινδία. Δεν 
είναι τυχαίο ότι εδώ συναντάται ο μεγαλύτερος αριθμός μνημείων που προστατεύει η 
UNESCO στην Ινδία. Σημειώστε: Ο Τάφος του αυτοκράτορα Χουμαγιούν, οι βουδι-
στικές στούπες στο Σαντσί, τα σπήλαια Ελόρα και Αζάντα, οι ναοί των Παταντακάλ 
και Αϊχολέ, ο αρχαιολογικός χώρος του Χάμπι, οι καθολικές εκκλησίες της Γκόα και το 
ινδουιστικό σπήλαιο της Ελεφάντα. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε το υπερθέα-
μα του Μπαντάμι, το ιερό του Μαχεσβάρ, τα ισλαμικά μνημεία της Μπιτζαπούρ και τα 
επιβλητικά φρούρια της Επαρχίας Μαχαράστρα.

Αναχωρήσεις:  23/2,  22/3,  10/4,  16/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Κεντρική Ινδία
Γκόα



από

3090€

Ταξίδι 18 ημερών

Η  πληθυσμιακή πολυμορφία της περιοχή της Ορίσα είναι σίγουρα από τις πιο 
πλούσιες όχι μόνο της Ινδίας αλλά οποιασδήποτε άλλης περιοχής του πλανή-

τη. Σχεδόν αποκομμένη από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και αποκλεισμένη 
από τον τουρισμό κατάφερε να διατηρήσει την εθνογραφική της ισορροπία και να 
διαφυλάξει μοναδικά όχι μόνο την σύσταση του πληθυσμού αλλά και τον ιδιαίτε-
ρο τρόπο ζωής των φυλών που κατοικούν εκεί. Tο ταξίδι τραχύ, κάποιες μέρες οι 
ανέσεις λιγοστές, όμως το θέαμα αποζημιώνει όσους τολμήσουν να ξεκινήσουν για 
αυτή την σχεδόν «αχαρτογράφητη» από τουριστικής τουλάχιστον άποψης Ινδία. 
Όλα αυτά φυσικά συνοδεύονται από τις κοσμοπολίτικες μητροπόλεις της Καλκού-
τα και του Χαϊντεραμπάντ, τους περίφημους ναούς στο Πούρι και στο Κόναρκ, και 
φυσικά το «άγνωστο» αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον Μπανγκλαντές συμπληρώνει το 
πιο πλήρες ταξίδι στις ανατολικές εσχατιές της Υποηπείρου.

Αναχωρήσεις:   23/2,  22/3,  10/4,  16/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Χαϊντεραμπάντ - Ανατολική Ινδία
Ορίσα Μπανγκλαντές



Πανόραμα
Μπανγκλαντέςαπό

1590€

Ταξίδι 12 ημερών

Σ φηνωμένο ανάμεσα στην Ινδία και τη Βιρμανία, το Μπανγκλαντές αποτελεί 
το στολίδι του κόλπου της Βεγγάλης. Μία χώρα αυλακωμένη από το Δέλτα του 

Γάγγη και του Βραχμαπούτρα, δύο ποταμών που όχι μόνο αποτελούν πηγή ζωής 
για το λαό αλλά συνάμα ευλογία και κατάρα. Το Μπαγκλαντές, μία από τις πιο 
πυκνοκατοικημένες χώρες του πλανήτη μια που σαν έκταση είναι λίγο μεγαλύτερη 
από την Ελλάδα αλλά φιλοξενεί σχεδόν 150 εκ. κατοίκους, είναι μια χώρα με απί-
στευτη ποικιλομορφία σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον, το πλούσιο ανθρωπο-
λογικό ενδιαφέρον και σημαντικά Βουδιστικά και Ινδουιστικά μνημεία, παρά τον 
μουσουλμανικό της πληθυσμό. Το Cosmorama ετοίμασε και σας παρουσιάζει ένα 
μοναδικό ταξίδι, που χτενίζει τη χώρα από το βορρά ως το νότο και είναι βέβαιον 
ότι θα σας ενθουσιάσει!

Αναχωρήσεις:   25/2,  17/3,  14/4,  20/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πανόραμα Σρι Λάνκααπό

1190€

Αναχωρήσεις:  27/2,  19/3,  17/4,  25/6,  8/8,  24/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Ταξίδι 11 ημερών

Τ  ο Cosmorama ετοίμασε για σας ένα μεστό πρόγραμμα στην πανέμορφη Σρι Λάνκα που επιτρέπει στον 
ταξιδιώτη όχι απλώς να δει κινηματογραφικά τα «βασικά» αξιοθέατα του νησιού αλλά να απολαύσει πε-

ριεκτικές ξεναγήσεις σε ένα μέρος που ο πολιτισμός άνθισε ήδη από τον 3ο π.Χ. αιώνα. Έτσι θα ξεναγηθείτε 
στη Νουβάρα Ελίγια στα 1800 μ. υψόμετρο, η οποία υπήρξε το θέρετρο για τις διακοπές των Άγγλων, στις δύο 
παλιές πρωτεύουσες του νησιού Ανουρανταπούρα και Πολοναρούβα, μέρη που η Ουνέσκο προστατεύει ως 
μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα «σαφάρι» στο εθνικό 
Πάρκο της Μινερίγια, να ανεβείτε στον βράχο της Σιγκιρίγια αλλά και να περπατήσετε στους θαυμάσιους κή-
πους που κοσμούν τους πρόποδες του βράχου με την θεαματική τάφρο. Θέλοντας επίσης να σας προσφέρουμε 
το καλύτερο περιλάβαμε στο πρόγραμμά μας τους μοναδικούς βοτανικούς κήπους της Περαντένια καθώς και 
την εξαιρετική φολκλορική παράσταση στο Κάντυ με παραδοσιακούς χορούς και κοστούμια και… πυροβα-
σία. Η επίσκεψη στο νότιο τμήμα του νησιού και η ξενάγηση στο πορτογαλικό φρούριο στο Γκάλλε πραγμα-
τοποιείται μόνο από το γραφείο μας. Το πολιτιστικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από το ορφανοτροφείο των 
ελεφάντων στην Πιναβέλα και την μεστή και πλούσια ξενάγηση στην πρωτεύουσα του νησιού.



από

990€

Ταξίδι 12 ημερών

Τ ο Ρατζαστάν, η γη των Μαχαραγιάδων, των πλούσιων Ινδών που φρόντισαν 
να κοσμήσουν με παλάτια ολόκληρη την δυτική Ινδία, είναι σχετικά αραιοκα-

τοικημένη περιοχή. Ωστόσο τα μνημεία της, κάστρα, αρχοντικά, περίτεχνοι ναοί 
και κενοτάφια σαγηνεύουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη. Το Ρατζαστάν 
είναι η ρομαντική Ινδία. Σε κάθε βήμα παραμονεύει το μυστήριο, η γαλήνη και η 
ανείπωτη ομορφιά του τοπίου και των ανθρώπων!

Αναχωρήσεις:   21/1,  26/2,  18/3,  15/4,  21/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Μυθικό Ρατζαστάν
Ταξίδι στη γη των Μαχαραγιάδων



Μυθικό Ρατζαστάν
Ταξίδι στη γη των Μαχαραγιάδων

Πανόραμα Νεπάλ
Σαφάρι στο Τσιτουάναπό

750€

Ταξίδι 9 ημερών

Τ  ο Cosmorama ετοίμασε για σας ένα ονειρεμένο ταξίδι στη χώρα που βρίσκεται υπό τη 
σκιά των χιονοσκέπαστων Ιμαλαΐων, το Νεπάλ. Χώρα αντιθέσεων που δεν κουράζεται 

το μάτι να αντικρίζει τις εύφορες πεδιάδες, τους δασωμένους λόφους αλλά και τις άγονες, 
σχεδόν ερημικές περιοχές του Θιβετιανού οροπεδίου, το Νεπάλ απαντάται για πρώτη φορά 
στα μέσα περίπου της 1ης χιλιετίας π.Χ., ενώ στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων αποτέ-
λεσε άξονα ισορροπίας ανάμεσα στην αυτοκρατορική Κίνα και την αποικιοκρατική Ινδία. 
Πολυεθνικό, ευτύχισε να φιλοξενήσει θρησκείες και δόγματα, διαδίδοντας ταυτόχρονα την 
κουλτούρα του Θιβέτ. Δέχθηκε εμφανείς επιρροές από τους κάθε λογής εμπόρους, που το 
διένυσαν, λόγω της στρατηγικής τοποθεσίας του στις πλαγιές των Ιμαλαΐων, ακολουθώντας 
τους δρόμους του μεταξιού. Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, ναοί και παλάτια, καθώς και ο συνδυα-
σμός του μεγαλείου της φύσης, με την ατμόσφαιρα χαλάρωσης κάνουν το ταξίδι στο Νεπάλ 
ιδιαίτερα ξεχωριστό.

Αναχωρήσεις:  29/2,  21/3,  17/4,  1/5,  29/5,  26/6,  10/7,  24/7,  7/8,  4/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πανόραμα Ταϊλάνδης 
Ορεσίβιες Φυλέςαπό

1090€

Ταξίδι 12 ημερών

Η Ταϊλάνδη είναι η χώρα που αγαπήθηκε παράφορα από το ταξιδιωτικό κοινό 
όχι μόνο της Ελλάδος αλλά ολόκληρου του κόσμου. Χώρα τροπική, γεμά-

τη χρώματα κι αρώματα, γεύσεις και αισθησιασμό. Είναι η χώρα με την οργιώδη 
βλάστηση, τους χρυσούς βούδες και τις ειδυλλιακές παραλίες. Είναι η χώρα των 
καναλιών, της έντονης νυχτερινής ζωής, των πλούσιων αγορών. Ένα εκρηκτικό 
μείγμα από πολιτισμούς, αρχιτεκτονικές, γλώσσες και τρόπους ζωής που σίγουρα 
εντυπωσιάζουν.

Αναχωρήσεις:   23/1,  26/2,  18/3,  15/4,  20/5,  24/6,  22/7,  5/8,  2/9,  21/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πανόραμα Μαλαισίας 
Βόρνεο Σιγκαπούρηαπό

1590€

Ταξίδι 13 ημερών

Α  κόμα κι αν δεν είχατε σκεφθεί πότε τον συνδυασμό Μαλαισίας, Σιγκαπούρης 
και Βόρνεο, η ποικιλομορφία αυτού του ταξιδιού σίγουρα θα σας «προκαλέ-

σει». H σύγχρονη μεγαλούπολη Κουάλα Λουμπούρ με το ψηλότερο κτίριο στον 
κόσμο, καύχημα ολόκληρης της Ασίας, PETRONAS TOWERS, σε συνδυασμό με 
την αποικιοκρατική γοητεία της Mάλακα, προσφέρουν εξωτισμό και νοσταλγία. Η 
άγρια φύση και οι ποτάμιες πολιτείες στο Βόρνεο προσδίδουν μια αυθεντικότητα 
και γοητεία. Τέλος, η γοητευτική Σιγκαπούρη συμπληρώνει ένα πανόραμα εντυ-
πώσεων που θα σας γοητεύσει!

Αναχωρήσεις:  26/2,  15/4,  20/5,  24/6,  22/7,  5/8,  2/9,  21/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Μπαλί
Σιγκαπούρηαπό

1145€

Ταξίδι 12 ημερών

Έ να ταξίδι που ετοιμάσαμε με πολύ μεράκι και αγάπη στην πιο γνωστή – 
άγνωστη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, το Μπαλί και την Σιγκαπού-

ρη. Ένα νησί που αγαπήθηκε από την παγκόσμια τουριστική αγορά κυρίως για τις 
φυσικές του ομορφιές, τον πολιτισμό, την νυχτερινή διασκέδαση και την θερμή φι-
λοξενία που προσφέρει σε συνδυασμό με την κοσμοπολίτικη και πολυπολιτισμική 
Σιγκαπούρη την αποκαλούμενη «Νέα Υόρκη της Ασίας» με τα μοντέρνα κτίρια, τα 
μεγάλα εμπορικά κέντρα αλλά και τις γραφικές περιοχές της κινέζικης συνοικίας 
και της «μικρής Ινδίας». Ένα πλήρες συνδυαστικό πρόγραμμα για να γνωρίσετε 
δύο προορισμούς τόσο διαφορετικούς αλλά και τόσο συμπληρωματικούς μεταξύ 
τους με έντονες εικόνες και διαφορετικές παραστάσεις, που θα σας γοητεύσουν 
και θα σας συναρπάσουν.

Αναχωρήσεις:   23/1,  20/2,  19/3,  16/4,  28/7,  2/8,  6/8,  9/8,  30/8,  13/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πανόραμα Βιρμανίας 
Χρυσός Βράχοςαπό

1490€

Ταξίδι 14 ημερών

Η  Βιρμανία είναι μια χώρα που σίγουρα εντυπωσιάζει. Η μακρόχρονη ιστορία 
της που συνδέθηκε με κατακτήσεις και μεταναστεύσεις λαών, δημιούργη-

σε ένα πολιτισμικό καλειδοσκόπιο που αποτυπώθηκε ανεξίτηλα στα μνημεία της. 
Ένα από τα πιο θρησκευόμενα έθνη του κόσμου, ταύτισε την λατρεία του Βούδα 
με την καθημερινή του ζωή. Αυτή ίσως είναι η πιο εντυπωσιακή εικόνα που ει-
σπράττει ο ταξιδιώτης στην Βιρμανία. Ναοί και μοναστήρια, μοναδικά μνημεία 
πολιτισμού και εικόνες μιας καθημερινότητας που έχει χαθεί εδώ και δεκαετίες 
στις γειτονικές χώρες, επιβιώνουν εδώ και υπογραμμίζουν με τον πιο εύγλωττο 
τρόπο την αυθεντικότητα και την απλοϊκότητα ενός λαού που ακόμα δεν έχει πα-
ρασυρθεί από την δίνη της παγκοσμιοποίησης. Ένα ταξίδι στην Βιρμανία είναι 
σίγουρα ένα ταξίδι στον χρόνο.

Αναχωρήσεις:   27/2,  20/3,  16/4,  6/5,  17/7,  2/8,  20/10,  13/11
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πανόραμα Βιετνάμ 
(Καμπότζη Λάος)από

990€

Ταξίδι 11/14/17 ημερών

Τ  ο Βιετνάμ είναι μία από τις ωραιότερες χώρες της Ασίας. Πλούσια βλάστηση, 
τροπική ζούγκλα κι ατέλειωτοι ορυζώνες που αυλακώνονται από υδάτινους 

δρόμους οι όχθες των οποίων σφύζουν από ζωντάνια. Το Βιετνάμ είναι ευλογη-
μένο. Έχοντας επουλώσει με τον καλύτερο τρόπο τις πληγές του παρελθόντος, 
προβάλει στο διεθνές σκηνικό σαν μια χώρα ακμαία και δυνατή έτοιμη να κατα-
κτήσει όχι μόνο τις οικονομικές αγορές αλλά και τις καρδιές των ταξιδιωτών. Η 
Καμπότζη είναι διάδοχο κράτος της κάποτε πανίσχυρης Αυτοκρατορίας των Χμερ, 
που κυβερνούσε το μεγαλύτερο μέρος της Ινδοκίνας μεταξύ του 11ου και του 14ου 
αιώνα. Τέλος το Λάος, αξίζει τον κόπο να το επισκεφθεί κανείς για να απολαύσει 
την παρθένα φύση, τα αξιοθέατα και τους διαφορετικούς ρυθμούς ζωής.

Αναχωρήσεις:  6/1,  16/1,  6/2,  27/2,  19/3,  17/4,  6/6,  26/6,  24/7,  2/8,  4/9,  20/10,  13/11
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πολιτιστικό
Πανόραμα Ινδοκίνας

Φυλές Σάπα - Golden Bridge

από

2590€

Ταξίδι 21 ημερών

Τ ο Βιετνάμ είναι μία από τις ωραιότερες χώρες της Ασίας. Πλούσια βλάστηση, 
τροπική ζούγκλα κι ατέλειωτοι ορυζώνες που αυλακώνονται από  υδάτινους 

δρόμους οι όχθες των οποίων σφύζουν από ζωντάνια. Το Βιετνάμ είναι ευλογη-
μένο. Έχοντας επουλώσει με τον καλύτερο τρόπο τις πληγές του παρελθόντος, 
προβάλει στο διεθνές σκηνικό σαν μια χώρα ακμαία και δυνατή έτοιμη να κατα-
κτήσει όχι μόνο τις οικονομικές αγορές αλλά και τις καρδιές των ταξιδιωτών. Η 
Καμπότζη είναι διάδοχο κράτος της κάποτε πανίσχυρης Αυτοκρατορίας των Χμερ, 
που κυβερνούσε το μεγαλύτερο μέρος της Ινδοκίνας μεταξύ του 11ου και του 14ου 
αιώνα. Τέλος το Λάος, αξίζει τον κόπο να το επισκεφθεί κανείς για να απολαύσει 
την παρθένα φύση, τα αξιοθέατα και τους διαφορετικούς ρυθμούς ζωής.

Αναχωρήσεις:  12/2,  12/8,  21/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Ινδονησία
Βασίλεια της Ιάβα, Μπαλίαπό

2190€

Ταξίδι 12 ημερών

Έ  να ταξίδι που ετοιμάσαμε με πολύ μεράκι και αγάπη στην πιο γνωστή – 
άγνωστη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας την Ιάβα και το Μπαλί. Δύο 

νησιά που αγαπήθηκαν από την παγκόσμια τουριστική αγορά κυρίως για τις φυ-
σικές τους ομορφιές, την νυχτερινή διασκέδαση και την άριστη φιλοξενία που 
προσφέρουν. Εμείς ρίξαμε μια άλλη ματιά σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη και σας 
προσφέρουμε ένα μεστό πρόγραμμα με τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της.

Αναχωρήσεις:  27/2,  16/4,  5/6,  23/7,  2/8,  4/9,  25/10,  13/11
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πανόραμα Φιλιππίνων 
Βιγκάν, Παλαουάν, Σεμπού

Ταξίδι 15 ημερών

Έ να διαφορετικό οδοιπορικό σε έναν άγνωστο στην Ελλάδα προορισμό, που 
όμως αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο Αρχιπέλαγος του κόσμου με 7.011 νη-

σιά και συνδυάζει με μοναδικό τρόπο στοιχεία όπως ο καθολικισμός και το έντονο 
αποικιακό παρελθόν στις πόλεις κοσμήματα της Βόρειας Λουζόν όπως το Βιγκάν, 
τους παγκοσμίως διάσημους κλιμακωτούς ορυζώνες του Ιφουγκάο, τις μοναδικές 
τροπικές παραλίες με τη ζαχαρένια άμμο και τα γαλαζοπράσινα νερά στο μαγευ-
τικό Παλαουάν, την εκπληκτική φύση στους περίφημους Λόφους της Σοκολάτας 
στο Μποχόλ και φυσικά τα πολύβουα και όλο ενέργεια αστικά κέντρα της πρω-
τεύουσας Μανίλα στη Λουζόν και του Σεμπού στα νησιά Βισάγιας. Τολμήστε το 
διαφορετικό, ελάτε μαζί μας και ένα είναι βέβαιο: Τις Φιλιππίνες θα τις λατρέψετε!

Αναχωρήσεις:  12/4,  2/8,  18/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

από

2890€



από

6590€

Αναχωρήσεις:  15/3,  25/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Ανατολική Ινδονησία - Δυτική Παπούα
Ανατολικό Τιμόρ - Φλόρες

Νησιά Μολούκες

Ταξίδι 23 ημερών

Τ  ο 1512, κάποια δυσπρόσιτα αραξοβόλια του Ινδονησιακού Αρχιπελάγους, φιλοξένησαν το πλοίο 
Σάντα Καταρίνα, με κυβερνήτη τον Φραντσίσκου Σέραου, καθοδόν από τη Μάλακα προς το 

Αμπόν. Η διαδρομή είχε χαραχτεί από τον Αλμπουκέρκε με τις υποδείξεις ενός Μαλαίσιου καπετά-
νιου κι ενός Άραβα χρεωκοπημένου εμπόρου που ήξεραν «με τη μυρωδιά» το δρόμο για τα νησιά των 
Μπαχαρικών. Ένα τέτοιο ταξίδι φτιάξαμε για σας. Ένα ταξίδι μέχρι τα Νησιά Μολούκες, με οδηγό 
την πιπεράτη μυρωδιά του μοσχοκάρυδου. Με ορμητήριο το γνώριμο Μπαλί και πορεία ανατολική, θα 
εξερευνήσουμε τα μικρά νησιά της Σούνδης, θα ανέβουμε στα υψίπεδα της Ιριαν Τζάγια για να επισκε-
φθούμε τις φυλές των Ντάνι και να απολαύσουμε τους πολεμικούς χορούς τους, θα ξεναγηθούμε στο 
πορτογαλικό κάστρο του Αμπόν στα Νησιά Μολούκες και θα αποθανατίσουμε τις μούμιες των νεκρών 
της Τάνα Τοράγια καθώς θα μας κοιτούν κατάματα από τις αιώνιες κατοικίες τους ψηλά στους βρά-
χους. Αφήστε λοιπόν τα μπαχαρικά σαν μαγικά φίλτρα να σας παρασύρουν σε ένα ταξίδι εξερεύνησης, 
με δράκους, σπηλιές κι αιμοσταγείς μάγους!



Ανατολική Ινδονησία - Δυτική Παπούα
Ανατολικό Τιμόρ - Φλόρες

Νησιά Μολούκες

Κλασική Κίνα
Υδάτινες Πολιτείες, Σιάναπό

790€

Ταξίδι 10/12/13 ημερών

Η   Κίνα δεν είναι απλώς μία από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, είναι και από τις πιο 
όμορφες και πιο πλούσιες πολιτιστικά. Σίγουρα είναι δύσκολο κανείς να την επισκεφθεί σε 

ένα μόνο ταξίδι. Το βέβαιο όμως είναι πως όλοι μας θα θέλαμε έστω και μια φορά στη ζωή μας 
να βρεθούμε εκεί και να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια τα απομεινάρια ενός από τους παλαιό-
τερους πολιτισμούς του πλανήτη και τα θαύματα μιας από τις πιο ισχυρές και πρωτοπόρες δη-
μοκρατίες της σύγχρονης ιστορίας. Το Cosmorama ετοίμασε και σας παρουσιάζει ένα μοναδικό 
οδοιπορικό σε τρεις από τις σημαντικότερες μητροπόλεις της Κίνας: το Σιάν, το Πεκίνο και την 
Σαγκάη και παράλληλα σας προσφέρει τη δυνατότητα να δείτε και να απολαύσετε στιγμές από 
την όμορφη επαρχία της αχανούς αυτής χώρας με τα μικρά παραδοσιακά χωριά με τα υδάτινα 
κανάλια, τις παγόδες και τους ναούς της. Κορυφαία στιγμή του ταξιδιού η εμπειρία του τρένου 
βολίδα που σηματοδοτεί ένα θαύμα της τεχνολογίας. Πρόκειται για το καλύτερο πρόγραμμα 
στην πιο προσιτή τιμή.

Τακτικές αναχωρήσεις όλο το χρόνο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Αυτοκρατορική Ιαπωνία 
Χιροσίμααπό

2650€

Ταξίδι 11 ημερών

Σ  ύμβολο της χώρας τα «τορίι», το διακριτικό στοιχείο του σιντοϊσμού που πε-
ρισσότερο από θρησκεία πρέπει μάλλον να θεωρηθεί ως ένας κώδικας ηθικών 

κανόνων. Ο δράκοντας, πέρα από το γεγονός ότι είναι το πιο τυχερό ζώδιο, θεω-
ρείται ο θεός του νερού και το κυριότερο σύμβολο της ιαπωνικής μυθολογίας. Οι 
«γκέισες» που από την τρυφερή ηλικία των δέκα ετών διδάσκονται πώς να κρα-
τούν συντροφιά στους θαμώνες των «σπιτιών του τσαγιού», αντιπροσωπεύουν το 
ιδανικό της καλλιεργημένης γυναίκας, με λεπτούς τρόπους και ακαταμάχητη γοη-
τεία. Η ίδια η χώρα θα σας εντυπωσιάσει για τις φυσικές ομορφιές και τις υπερμο-
ντέρνες πόλεις της. Οι Ιάπωνες θα σας εκπλήξουν με την αγάπη τους για την τάξη 
και την πειθαρχία. Μια χώρα που σίγουρα αξίζει να την γνωρίσετε από κοντά!

ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΕΣ Αναχωρήσεις:  30/3,  31/3
 & τακτικές αναχωρήσεις όλο το καλοκαίρι

*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Γιουνάν, Σιτσουάν, Θιβέτ
Μειονότητες Νοτιοδυτικής Κίναςαπό

3190€

Αναχωρήσεις:  17/4,  22/5,  26/6,  24/7,  7/8,  4/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Ταξίδι 17 ημερών

Τ  αξιδεύοντας στο ψηλότερο σημείο του πλανήτη, το τοπίο αποκτά μια δραματική αγριότητα εξαι-
ρετικά επιβλητική που δύσκολα συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο. Το ταξίδι στο Θιβέτ, ακόμα και 

για τους μη βουδιστές, αποτελεί ένα προσκύνημα. Και δεν εννοούμε φυσικά με την στενή θρησκευτι-
κή έννοια του όρου, αλλά με τον φόρο τιμής που αποτίνει κανείς στους ασκητές των ανεμοδαρμένων 
και αφιλόξενων κορυφών των Iμαλαΐων. Σε αυτό το ταξίδι ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με τον 
εαυτό του. Οι μορφές των μοναχών είναι ο καταλύτης για την πνευματική γαλήνη που σίγουρα βιώνει 
ο επισκέπτης. Παράλληλα, η Νοτιοδυτική Κίνα, είναι μία από τις πιο παρθένες περιοχές της αχανούς 
χώρας. Εκεί που η ζωή κυλά με τους δικούς της ρυθμούς μακριά από την επέλαση του δυτικού πολιτι-
σμού και της παγκοσμιοποίησης. Η διεισδυτική αυτή αποστολή θα σας αποκαλύψει πανέμορφα τοπία, 
ζωντανές παραδόσεις, αρχέγονες θρησκείες, απίστευτη αρχιτεκτονική, πολύχρωμες φορεσιές και γα-
λήνια πρόσωπα που συνθέτουν ένα πανόραμα σε αυτό το συγκλονιστικό ταξίδι. Σίγουρα ο ταξιδιώτης 
θα εντυπωσιαστεί από τον πλούτο των μνημείων, τις εναλλαγές της φύσης και την πολυμορφία των 
λαών που απαρτίζουν το ανθρώπινο μωσαϊκό των δυσπρόσιτων αυτών περιοχών.



Βασίλεια Ιμαλαΐων
Μπουτάν Σικκίμ Λαντάκ Κασμίραπό

3890€

Ταξίδι 21 ημερών

Έ να μοναδικό ταξίδι που ξεκινάει από την «κοσμοπολίτικη» και αμφιλεγόμενη Καλκούτα 
και φιλοδοξεί να σας μυήσει στα απομονωμένα και γεμάτα αντιθέσεις βασίλεια των Ιμαλα-

ΐων. Σκαρφαλωμένα σε απόκρημνες πλαγιές, τα τέσσερα αυτά βασίλεια, κρύβουν ένα τεράστιο 
πλούτο βουδιστικής παράδοσης. Στη λιλιπούτεια μοναστική πολιτεία του Μπουτάν, το «Βασί-
λειο του Δράκου», θα ανακαλύψουμε έναν άγνωστο κόσμο με εντελώς διαφορετικά ήθη κι έθιμα, 
ενώ στην άλλη άκρη της Στέγης του Κόσμου, στο απομονωμένο και δύσβατο Λαντάκ, το επο-
νομαζόμενο Μικρό Θιβέτ, θα μας μαγέψουν τα λαμπρά θιβετιανά μοναστήρια, «γαντζωμένα» 
κυριολεκτικά στις πιο σκληροτράχηλες γωνιές της άγονης αυτής χώρας. Τέλος, στο πολύπαθο 
Κασμίρ, η ψυχή μας, αφού αφουγκραστεί τους ανάμεικτους ήχους της ινδουιστικής και μου-
σουλμανικής κουλτούρας, θα καθρεφτιστεί  στα γαλήνια  νερά της λίμνης του Σριναγκάρ. Ένα 
ταξίδι μεστό από εντυπώσεις και συγκινήσεις που συγκλονίζουν τον επισκέπτη.

Αναχωρήσεις:   22/6,  3/8,  7/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Μεγάλη εξερεύνηση 
Περσίαςαπό

970€

Ταξίδι 11 ημερών

Έ να ταξίδι στο Ιράν είναι η επαφή με την ίδια την Ιστορία. Την Ιστορία των Ελλήνων, των Περ-
σών, των Ρωμαίων, των Μογγόλων, των Αράβων και πολλών άλλων πολιτισμών που αναπτύ-

χθηκαν στα οροπέδια της αχανούς χώρας και που σήμερα οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να γνω-
ρίσουν σε ένα ταξίδι που κάθε άλλο παρά ευκαιριακό μπορεί να χαρακτηρισθεί. Από τα εντυπωσιακά 
μουσεία και τα παλάτια των ηγεμόνων της Τεχεράνης έως τα μυστηριακά ερημικά τοπία του κεντρι-
κού Ιράν, από την πολυτέλεια των θεολογικών σχολών του επιβλητικού Ισφαχάν έως το ποιητικό και 
λόγιο Σιράζ, από τη Σασανιδική καστροπολιτεία της Ραγιέν έως τους Πύργους της Σιωπής και από 
τις Ζωροαστρικές κατασκευές του Γιαζντ έως το επιβλητικό Αμπιανέ, η χώρα είναι έτοιμη να μας 
αποκαλύψει τα μυστικά της. Κάποια πανάρχαια μυστικά που κρύβονται καλά κάτω από τα τσαντόρ 
των μαυροφορεμένων γυναικών, την ανεπιτήδευτη ευγένεια των ανδρών και των αυθεντικών χαμό-
γελων των μικρών παιδιών. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσουμε μαζί σε βάθος μια χώρα ιστορίας, τέχνης, 
παράδοσης και πολιτισμού.

Αναχωρήσεις:   26/1,  28/2,  20/2,  17/4,  24/4,  22/5,  12/6,  26/6,  24/7,  7/8,  4/9,  23/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Εξασφαλισμένες διανυκτερεύσεις
στο παλάτι - ξενοδοχείοABASSI



Πακιστάν
Γιορτές των Καλάς

Πολιτισμός του Ινδού Ποταμού
από

2890€

Ταξίδι 14 ημερών

Σ χεδόν 30 χρόνια «αλωνίζουμε» το Πακιστάν απ’ άκρου σ’ άκρον. Ακόμα και στις δύσκολες πε-
ριόδους, ενάντια σε κάθε προκατάληψη, οι ταξιδιώτες μας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά 

τούς θησαυρούς μιας κατά τα άλλα παρεξηγημένης χώρας.
Έτσι κι αυτή τη φορά βάλαμε τα δυνατά μας να σας προσφέρουμε κάτι συναρπαστικό. Μαζί με τις 
γιορτές των Καλάς περιλάβαμε το κορυφαίο μνημείο του Πακιστάν. Τον αρχαιολογικό χώρο του Μο-
εντζοντάρο, του πανάρχαιου πολιτισμού του Ινδού ποταμού. Αν δεν σκοπεύετε να βλέπετε τα...»μισά» 
κάθε φορά, είναι βέβαιο πως το ταξίδι θα σας συναρπάσει. Προσοχή: Το Πακιστάν δεν πλάστηκε για 
μαλθακούς τουρίστες που έχουν κριτήριο τον ευδαιμονισμό της διπλανής Ινδίας. Απευθύνεται σε 
συνειδητοποιημένους ταξιδιώτες που επιστρατεύουν το ταξιδιωτικό τους πνεύμα και απολαμβάνουν 
εμπειρίες που δεν στοχεύουν στο ευρύ κοινό. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία ετοιμαστείτε να 
βιώσετε ένα από τα πιο συναρπαστικά ταξίδια που θα έχετε κάνει ποτέ!

Αναχώρηση   6/5
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Αρχαιολογικό
Πανόραμα Περσίαςαπό

1990€

Ταξίδι 16 ημερών

Έ  να ταξίδι στο Ιράν είναι η επαφή με την ίδια την Ιστορία. Την Ιστορία των Ελλήνων, των Περσών, 
των Ρωμαίων, των Μογγόλων, των Αράβων και πολλών άλλων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στα 

οροπέδια της αχανούς χώρας και που σήμερα οι ταξιδιώτες έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν σε ένα 
ταξίδι που κάθε άλλο παρά ευκαιριακό μπορεί να χαρακτηρισθεί. Από τα εντυπωσιακά μουσεία και τα 
παλάτια των ηγεμόνων της Τεχεράνης έως τα μυστηριακά ερημικά τοπία του κεντρικού Ιράν, από την 
πολυτέλεια των θεολογικών σχολών του επιβλητικού Ισφαχάν έως το ποιητικό και λόγιο Σιράζ, από το 
πανάρχαιο και μέχρι πρότινος πληγωμένο από τον σεισμό Μπαμ έως τις ρωμαϊκές γέφυρες στα νοτιο-
δυτικά της χώρας και από τις Ζωροαστρικές κατασκευές του Γιαζντ έως τα πολύχρωμα Σιιτικά τζαμιά 
του Αχβάζ, η χώρα είναι έτοιμη να μας αποκαλύψει τα μυστικά της. Κάποια πανάρχαια μυστικά που 
κρύβονται καλά κάτω από τα τσαντόρ των μαυροφορεμένων γυναικών, την ανεπιτήδευτη ευγένεια των 
ανδρών και των αυθεντικών χαμόγελων των μικρών παιδιών. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσουμε μαζί σε βάθος 
μια χώρα ιστορίας, τέχνης, παράδοσης και πολιτισμού.

Αναχωρήσεις:  11/4, 11/7, 8/8, 18/9, 17/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πολιτιστικό Πανόραμα
Κεντρικής Ασίας

Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν
Τατζικιστάν, Καζακστάν, Κιργιστάν

από

3390€

Ταξίδι 17 ημερών

Π ρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και τα πέντε κράτη της Κεντρικής Ασίας, αποτελούν μία 
πολιτιστική περιοχή του πλανήτη, με πλούσια ιστορία και εξαιρετικά μνημεία. Αχανείς 

εκτάσεις μίας τραχιάς και αφιλόξενης φύσης, η οποία όμως αποτέλεσε το ορμητήριο λαών 
και πληθυσμών που περνώντας από αυτές τις περιοχές πλημμύρισαν στη συνέχεια τη ανατο-
λική Ευρώπη αλλά και τις περιοχές του σημερινού Πακιστάν και της Βόρειας Ινδίας. Εμείς θα 
επισκεφθούμε τα καλοσχεδιασμένα μουσεία των νεόκοπων πρωτευουσών αυτών των χωρών, 
καθώς και τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους τους.  Θα γευτούμε την πλούσια παρα-
δοσιακή κουζίνα τους και θα ανακατευτούμε με τους ντόπιους, που ακόμα και σήμερα αγω-
νίζονται να ξεφύγουν από το νομαδικό παρελθόν τους και να επιβιώσουν σε αντίξοα πολιτικά 
καθεστώτα. Ένα ταξίδι καλοσχεδιασμένο και μεστό που σίγουρα θα σας ενθουσιάσει. 

Αναχωρήσεις:   16/4,  6/8
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Αρχηγός Ταξιδιού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ



Πολιτιστικό Πανόραμα
Κεντρικής Ασίας

Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν
Τατζικιστάν, Καζακστάν, Κιργιστάν

Πολιτιστικό
Πανόραμα Ιορδανίαςαπό

690€

Ταξίδι 6/7/8 ημερών

Η   Ιορδανία, χωνευτήρι πολιτισμών, με τοπία ιδιαίτερης ομορφιάς, σημαντικούς αρχαι-
ολογικούς χώρους, φιλόξενους ανθρώπους και πεντανόστιμη κουζίνα, αποτελούσε 

ανέκαθεν πόλο έλξης για τους Έλληνες. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που απο-
καλύπτει 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 συ-
μπληρώνεται 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!

Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις όλο το χρόνο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

1590€

Ταξίδι 10 ημερών

Α  ξιόλογα μνημεία, παλιές εκκλησίες, παραδοσιακές πόλεις, μουσεία και 
εθνικά πάρκα. Οι Άγιοι Τόποι δεν είναι απλώς τόπος προσκυνήματος. 

Είναι σταυροδρόμι λαών, πολιτισμών και θρησκειών που οι ταξιδιώτες πρέπει 
να γευτούν και να βιώσουν με όλη τους στην ψυχή. Το ταξίδι αυτό έχει όλα τα 
στοιχεία της αναζήτησης.

Αναχωρήσεις:  13/5,  12/7,  8/8,  5/9,  10/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πολιτιστικό Πανόραμα
Ισραήλ – Άγιοι Τόποι



από

590€

Ταξίδι 6/7 ημερών

Μ ία χώρα στην ανατολική μεριά της Μεσογείου με ιστορία αιώνων. Λαοί, όπως 
οι Φοίνικες, ξεκίνησαν από τα παράλια του σημερινού Λιβάνου και όργωσαν 

κυριολεκτικά τη θάλασσα μεταφέροντας με τα καράβια τους όχι μόνο εμπορεύματα 
αλλά κι έναν σπουδαίο πολιτισμό. Η χώρα φιλοξενεί στα εδάφη της σπουδαίες ρωμαϊ-
κές πόλεις, πραγματικά αριστουργήματα τέχνης, που σώζονται μέχρι τις μέρες μας και 
μαρτυρούν τη δόξα του παρελθόντος αλλά και μνημεία με έντονες καταβολές από την 
αρχαία Ελλάδα. Μνημεία που έμειναν ανέγγιχτα μέσα στους αιώνες για να μαρτυρούν 
τη δύναμη της ανθρώπινης φυλής.

Τακτικές αναχωρήσεις όλο το χρόνο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Αρχαιολογικό
Πανόραμα Λιβάνου



από

1990€

Ταξίδι 15 ημερών

Η   Αίγυπτος είναι η χώρα με τον παλαιότερο ίσως πολιτισμό στον πλανήτη. Οι πυ-
ραμίδες, ένα από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας, κρατούν ακόμα και σήμερα 

κρυμμένα τα μυστικά τους. Zωοδότης ποταμός ο Nείλος που στις όχθες του οι Φαραώ 
έχτισαν περίλαμπρους ναούς και νεκρικές κατοικίες για βασιλείς και βασίλισσες που 
ευτύχησαν να ζήσουν εκεί. Το ταξίδι στην Αίγυπτο είναι κατάδυση στον πολιτισμό 
της ανθρωπότητας. H Αίγυπτος της ιστορίας, του θρύλου και του χθες, συναντά το 
σύγχρονο πρόσωπο της χώρας σε παζάρια και αγορές που τραβούν τον επισκέπτη 
όχι μόνο για την ποικιλία των ειδών τους αλλά για τη μαεστρία και την φινέτσα των 
εμπόρων τους. Το ταξίδι στην Αίγυπτο είναι αποκάλυψη, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται 
από το εθνολογικό καλειδοσκόπιο των πληθυσμών της Λιβυκής ερήμου.

Αναχωρήσεις:  14/4,  19/5,  30/6,  8/9,  20/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πολιτιστικό
Πανόραμα Αιγύπτου



από

5490€

Αναχωρήσεις:  19/6,  3/8
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Μογγολία
(Γιορτές Νααντάμ)

Μαντζουρία - Β. & Ν. Κορέα

Ταξίδι 25 ημερών

Έ  να μοναδικό οδοιπορικό στις εσχατιές της Άπω Ανατολής που συνδυάζει μερικές από τις πιο ιδιαίτερες ταξι-
διωτικές εμπειρίες που μπορεί να γευτεί ο σημερινός ταξιδευτής στην Ασιατική Ήπειρο. Το ταξίδι ξεκινάει 

με τη Νότια Κορέα μία ιδιαίτερα ανεπτυγμένη χώρα, με άφθονα τεχνολογικά επιτεύγματα στο ενεργητικό της 
και επιβλητικά αστικά κέντρα, με προεξέχουσα την πρωτεύουσα της Σεούλ. Στη συνέχεια, η Βόρεια Κορέα, μια 
χώρα ερμητικά κλειστή για σχεδόν 70 χρόνια, αποκλεισμένη από τον έξω κόσμο με ένα ιδιότυπο πολιτικό κα-
θεστώς, μοναδικό πλέον σε παγκόσμια κλίμακα, που η γνωριμία μαζί της ξεπερνά κάθε ταξιδιωτική προσδοκία. 
Στη συνέχεια μας περιμένει η ιστορική περιοχή της Μαντζουρίας, επαρχία σήμερα της Κίνας με ανάκτορα και 
πόλεις θαυμαστά αντίγραφα των καλύτερων αρχιτεκτονημάτων του Πεκίνο, τα θαυμαστά βουδιστικά σπήλαια 
στη Ντατόνγκ και το συναρπαστικό σημείο που το μέγα Σινικό Τείχος εισέρχεται ή αναδύεται (όπως προτιμάτε) 
μεγαλοπρεπές στην Κίτρινη Θάλασσα. Τέλος, οι αχανείς εκτάσεις της συναρπαστικής Μογγολίας, μιας χώρας 
που γέννησε δυνατούς πολεμιστές και φιλοξενεί ακόμα και σήμερα φυλές περήφανων νομάδων. Οι εικόνες σα-
γηνευτικές και η ταξιδιωτική απόλαυση σε υπερθετικό βαθμό ειδικά τώρα που συμπίπτουμε με τις φαντασμαγο-
ρικές εκδηλώσεις της ετήσιας γιορτής των νομάδων της Στέπας, το περίφημο Νααντάμ. 



Ο Δρόμος του Μεταξιού
Κιργιστάν Καζακστάναπό

4390€

Ταξίδι 20 ημερών

Ακολουθώντας τα δύσβατα μονοπάτια της ερήμου και των απόκρημνων ορεινών 
όγκων της Δυτικής Κίνας, ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με έναν τρόπο ζωής που 

δύσκολα μπορεί να φανταστεί ότι υπάρχει ακόμα. Οι απομονωμένες αυτές επαρχίες με 
τα γραφικά παζάρια και τις απόκοσμες φυσιογνωμίες των ανθρώπων, μας ταξιδεύουν 
εκατοντάδες χρόνια πριν στα χνάρια των εμπόρων και των πραματευτάδων που διέ-
σχιζαν τους ίδιους δρόμους για να φτάσουν στις κοσμοπολίτικες αγορές της Ευρώπης. 
Φέτος το ταξίδι ακολουθεί μία μοναδική διαδρομή στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας, 
διατρέχοντας τους ορεινούς όγκους του Κιργιστάν για να καταλήξει στις μοναδικές 
πόλεις του Μπισκέκ, την εντυπωσιακή Αλμάτυ και την φουτουριστική Αστάνα.

Αναχωρήσεις:   2/8,  20/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

1290€

Ταξίδι 8 ημερών

Τ  ο Ομάν είναι από τις ωραιότερες χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Η πο-
λιτιστική του κληρονομιά καθώς και η ποικιλία του φυσικού του τοπίου 

το κάνει να ξεχωρίζει από τα γειτονικά εμιράτα. Απέραντα χιλιόμετρα μιας 
άκρως γοητευτικής ακτογραμμής, απάτητη έρημος με κρυμμένα μυστικά όπως 
η χαμένη πόλη Ουμπάρ που προστατεύεται από την UNESCO και πανέμορφα 
κάστρα διάσπαρτα στα πιο απρόσμενα και απρόσιτα μέρη. Ακολουθήστε τον 
δρόμο του λιβανιού και ανακαλύψτε το πιο μεθυστικό πρόσωπο της Αραβικής 
Χερσονήσου στα χνάρια του Σεβάχ του θαλασσινού. Σας περιμένουμε…

Αναχωρήσεις:  15/3,  16/4,  21/9,  26/10,  16/11
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Ομάν
Όαση Σαλαλά - Στενά Ορμούζ



από

895€

Τακτικές αναχωρήσεις όλο το χρόνο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Νέα Υόρκη
Η παγκόσμια μητρόπολη

Ταξίδι 8/9 ημερών

Ο  ομφαλός της γης, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η μεγαλούπολη που έδωσε το όνομά της στο 
όνειρο και την υπερβολή. Γνωρίστε τη Νέα Υόρκη, την πιο φωτογραφημένη πόλη του κόσμου, 

τη θρυλική πόλη των ΗΠΑ. Θέατρα, αγορές, μουσεία, πάσης φύσεως, καφέ και εστιατόρια, φώτα, 
life style, τα πάντα συνυπάρχουν για να αποπλανήσουν ακόμη και τον πιο συντηρητικό επισκέπτη.  
Οι πιο φωτογραφημένες εικόνες της Νέας Υόρκης είναι από την συνοικία Θεάτρου, την περίφημη 
Times Square με τις τεράστιες πινακίδες neon, το Rockefeller Center, τους εντυπωσιακούς ουρα-
νοξύστες αλλά και τη συνοικία των διαμαντιών την Diamond Row δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 
’30. Άλλα εμβληματικά κτίρια που μαγνητίζουν τον επισκέπτη είναι: το Empire State, το Flat Iron, 
το Paramount, η Δημόσια Βιβλιοθήκη αλλά και το Carnegie Hall ένας από τους πλέον δημοφιλείς 
συναυλιακούς χώρους. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν το χρώμα της θρυλικής «New York – New York» 
των μιούζικαλ και των θεατρικών παραστάσεων, όλα λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένο εργοστά-
σιο ιδεών, σαν γιγαντιαία γεννήτρια ενέργειας, προόδου και τάσεων, που ακατάπαυστα δίνει παλμό 
στο απροσδόκητο.



από

4590€

Ταξίδι 15 ημερών

Ο  ι Νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ είναι ένας διαφορετικός και συνάμα 
μαγικός κόσμος, σε σχέση με τα στερεότυπα που συνήθως καθορίζουν την 

άποψη των Ευρωπαίων για την Αμερική. Εδώ οι ρυθμοί της ζωής είναι πιο αργοί 
από τους φρενήρεις που επικρατούν στο βορρά, οι ανθρώπινες σχέσεις πιο σφικτές 
και φυσικά οι θρυλικές εποχές των αγώνων ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις είναι 
ακόμη μέχρι και σήμερα βαθιά χαραγμένες στις ψυχές των ανθρώπων του Νότου. 
Παράλληλα, η πλούσια μουσική παράδοση με τα Country, Blues & Jazz ακούσμα-
τα να κυριαρχούν σχεδόν παντού και φυσικά οι Latin ρυθμοί, που κατακλύζουν 
το εξωτικό Μαϊάμι συνθέτουν έναν μουσικό μανδύα που τυλίγει με ιδανικό τρόπο 
εικόνες τόσο μοναδικές όσο και η ψυχή του Αμερικανικού Νότου. Ακολουθήστε 
μας λοιπόν σε αυτό το κάλεσμα για να απολαύσουμε μαζί τη μαγεία του.

Αναχωρήσεις:  20/3,  17/4,  10/7,  7/8,  4/9,  23/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πανόραμα
Νοτιοανατολικών ΗΠΑ

Μισισίπι, Ν. Ορλεάνη



Αυθεντική Κούβααπό

1135€

Ταξίδι 9 ημερών

Η   Κούβα, το στολίδι της Καραϊβικής δεσπόζει στο σύμπλεγμα των Αντιλλών, 
ανάμεσα στον κόλπο του Μεξικού και τον Ατλαντικό ωκεανό, σε απόσταση 

αναπνοής από το Μαϊάμι. Το μεγαλύτερο, ομορφότερο και πολυπληθέστερο νησί 
της Καραϊβικής, με την πλούσια ιστορία, τον ρυθμό, τη μουσική και τους φιλικούς 
καλοπροαίρετους ανθρώπους, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για ένα ταξίδι που 
συνδυάζει την αναψυχή και το πολιτιστικό ενδιαφέρον. Από την εποχή των Ταί-
νων ιθαγενών, μέχρι τον Τσε και τον Φιντέλ η πολύπαθη ιστορία της Κούβας απο-
τυπώνεται στην καθημερινότητα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της. Ένα 
ατμοσφαιρικό ταξίδι και μια μοναδική εμπειρία ζωής στη χώρα των αντιθέσεων με 
την μοναδική φυσική ομορφιά, την πλούσια εναλλαγή τοπίων, του χορού και της 
μουσικής. Είναι η μία και μοναδική αυθεντική Κούβα!

Τακτικές αναχωρήσεις όλο το χρόνο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Ο μεγάλος γύρος της 
αυθεντικής Κούβαςαπό

2140€

Ταξίδι 16 ημερών

Η   Κούβα, το στολίδι της Καραϊβικής δεσπόζει στο σύμπλεγμα των Αντιλλών, ανάμεσα 
στον κόλπο του Μεξικού και τον Ατλαντικό ωκεανό, σε απόσταση αναπνοής από το 

Μαϊάμι. Το μεγαλύτερο, ομορφότερο και πολυπληθέστερο νησί της Καραϊβικής, με την 
πλούσια ιστορία, τον ρυθμό, τη μουσική και τους φιλικούς καλοπροαίρετους ανθρώπους, 
αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για ένα ταξίδι που συνδυάζει την αναψυχή και το πολιτι-
στικό ενδιαφέρον . Ξεκινώντας από την ατμοσφαιρική Αβάνα θα έχουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε τις σημαντικές πόλεις της Δυτικής Κούβας όπως το Τρινιδαδ ,το Σιενφουέγος  
και την Σάντα Κλάρα και στην συνέχεια μέσω του Καμαγουέι στο κέντρο του νησιού, το 
Σαντιάγο και την Μπαρακόα στο Ανατολικό άκρο, ενώ η διαδρομή της επιστροφής στην 
Αβάνα θα μας δώσει την ευκαιρία να απολαύσουμε τις υπέροχες παραλίες της Πλάγια 
Εσμεράλδα και του Κάγιο Γκιγιέρμο στην Βόρεια ακτογραμμή. Ένα οδοιπορικό από το 
Δυτικό στο Ανατολικό άκρο της Κούβας που θα μας αποκαλύψει την ομορφιά και τις αντι-
θέσεις της πανέμορφης αυτής χώρας σε ένα μοναδικό ταξίδι εμπειρία ζωής.

Αναχωρήσεις:  24/2,  12/4,  9/8,  25/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

2390€

Ταξίδι 12 ημερών

Ζήστε ένα ταξίδι γεμάτο ρυθμό, μουσική, χρώματα και εικόνες από το πιο φα-
ντασμαγορικό θέαμα του πλανήτη, το ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ στο ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕ-

ΪΡΟ. Ένα ταξίδι που όλοι ονειρευόμαστε και ευχόμαστε να κάνουμε μία φορά στη 
ζωή μας, τώρα πιο πλούσιο και πιο φαντασμαγορικό από ποτέ. Ένα πρόγραμμα που 
το COSMORAMA πραγματοποιεί κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία αφού φροντίζει 
και εξασφαλίζει για τους ταξιδιώτες εισιτήρια και μεταφορά στο Σαμπόντρομο για 
την ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ του Καρναβαλιού. Αφήστε λοιπόν τους άλλους να 
περιδιαβαίνουν στην πόλη αναζητώντας τους μασκαράδες της γειτονιάς κι εσείς 
απολαύστε το υπερθέαμα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες για αυτό σπεύσατε!

Αναχώρηση   20/2
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Καρναβάλι στο Ρίο ντε Τζανέιρο
Η μεγάλη παρέλαση στο Σαμπόντρομο

και με ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ



από

2560€

Ταξίδι 12 ημερών

Ν ότιος Αμερική! Και μόνο στο άκουσμα της ίδιας της λέξης, ο νους τρέχει στις 
«πάμπες» της Αργεντινής, στις ζαχαρένιες παραλίες της Βραζιλίας, στην 

άγρια ομορφιά των καταρρακτών του Ιγκουασού και στο κοσμοπολίτικο Μπουένος 
Άιρες, το Παρίσι της Νοτίου Αμερικής. Μια περιοχή του πλανήτη, που παρά τα 
προβλήματα που μαστίζουν τις χώρες της, αποτελεί πόλο έλξης για τον ταξιδιώτη, 
γιατί συγκεντρώνει φυσικό κάλλος και πλούσια ιστορία. Οι δραματικές αντιθέσεις 
σε όλα τα επίπεδα κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον και κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι, 
ταξίδι ζωής.

Αναχωρήσεις:   15/4,  20/6,  18/7,  7/8,  23/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Αργεντινή Βραζιλία 
Καταρράκτες Ιγκουασού



Πανόραμα Βραζιλίας
Παντανάλ, Αμαζόνιοςαπό

7290€

Ταξίδι 22 ημερών

Η   Βραζιλία είναι μια χώρα πλούσια σε άγρια φύση, ιστορία και πολιτιστική 
παράδοση. Tα παρθένα δάση του Aμαζόνιου κρύβουν καλά τα μυστικά τους. 

Φυλές απομονωμένες από τον υπόλοιπο κόσμο, δέντρα που πασχίζουν να ξεπετα-
χτούν πάνω από την πυκνή βλάστηση και να φτάσουν στο φως. Πολύχρωμα που-
λιά και άγρια ζώα. Όλα συνθέτουν μια εικόνα μοναδική. Στα παράλια, πόλεις με 
έντονα αποικιοκρατικά στοιχεία, σπίτια με κομψές προσόψεις και στενά δρομάκια 
δημιουργούν μια ατμόσφαιρα νοσταλγίας. Tέλος, το Pίο, η σύγχρονη μεγαλούπο-
λη με τις τεράστιες παραλίες, το θερμό ταμπεραμέντο των κατοίκων της και τις 
τεράστιες ανισότητες σε ό,τι αφορά το επίπεδο ζωής, δημιουργούν έντονα συναι-
σθήματα και προκαλούν τον ταξιδιώτη. Ένα ταξίδι σε αυτή την τεράστια χώρα δεν 
είναι απλά ένα ακόμα ταξίδι, είναι μια εμπειρία ζωής.

Αναχωρήσεις:  5/2,  1/8,  17/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Μεγάλες Αντίλλες
από

7090€

Ταξίδι 20 ημερών

Ο  ι Μεγάλες Αντίλλες ήταν, είναι και θα είναι η καρδιά της Καραϊβικής. Εδώ 
πρωτοήρθαν οι Ισπανοί όταν “ανακάλυψαν” τον Νέο Κόσμο, εδώ ήρθαν Άγ-

γλοι και Γάλλοι για να αμφισβητήσουν την ισπανική κυριαρχία, εδώ οι πρώτοι μαύ-
ροι σκλάβοι, εδώ αναπτύχθηκε η ιδιόμορφη κουλτούρα της περιοχής με ήθη, έθιμα 
και μουσική παράδοση που σαγηνεύουν τον επισκέπτη. Κούβα, Τζαμάικα, Αϊτή, 
Δομινικανή Δημοκρατία και Πουέρτο Ρίκο μας περιμένουν για να μας αποκαλύ-
ψουν τις ομορφιές τους μακριά από τα συνηθισμένα τουριστικά προγράμματα.

Αναχωρήσεις:  20/2,  22/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πανόραμα Μεξικούαπό

2590€

Ταξίδι 15 ημερών

Τ ο Μεξικό είναι από τα λίγα λατινοαμερικάνικα κράτη που μπορεί να περηφανευτεί για ένα τόσο 
λαμπρό παρελθόν πριν από τους χρόνους του Κολόμβου. Η αυτοκρατορία των Αζτέκων ήταν 

πράγματι στον κολοφώνα της δύναμής της όταν ο Κορτές αποβιβάστηκε στις μεξικανικές ακτές. Η 
συγχώνευση των στοιχείων της ινδιάνικης και της ισπανικής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι το πιο 
έντονο χαρακτηριστικό του σημερινού προσώπου της χώρας. Η χερσόνησος του Γιουκατάν, κατοικη-
μένη από την αρχαιότητα από τους Μάγια, φέρνει την βαριά κληρονομιά της αποικιοκρατίας σε αρ-
χοντικά, ναούς και μέγαρα. Η περιοχή των Τσιάπας παραμένει η πιο «ινδιάνικη» περιοχή σ’ ολόκλη-
ρη τη χώρα διατηρώντας τυπικά χαρακτηριστικά της αγροτικής ζωής των ιθαγενών που μιλούν ακόμα 
και σήμερα τις δικές τους διαλέκτους. Το ταξίδι αυτό είναι μοναδικό σε συνάρτηση με τη διάρκειά 
του, που εξερευνά επιτέλους διεξοδικά την αχανή αυτή χώρα. Σίγουρα είναι ένα ταξίδι μοναδικό που 
όσοι το επιλέξουν θα έχουν τη χαρά ν’ ανακαλύψουν άγνωστες πλευρές ενός απρόσμενου κόσμου.

Αναχωρήσεις:   21/3,  17/4,  20/6,  17/7,  4/8,  21/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Καθολικό Πάσχα στη Γουατεμάλα
(& Ορθόδοξο)

Μπελίζ - Ονδούρα
από

2990€

Ταξίδι 15 ημερών

Έ να μοναδικό ταξίδι σε τρεις από τις ωραιότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, τη Γου-
ατεμάλα, το Μπελίζ και την Ονδούρα. Ένα ταξίδι που πραγματοποιείται την καλύτερη 

αποχή του χρόνου και συνδυάζεται με τις εξαιρετικές θρησκευτικές τελετές και λιτανείες των 
Καθολικών. Το θείο Δράμα γίνεται αφορμή για να στολιστούν οι δρόμοι με υπέροχα λουλουδέ-
νια χαλιά! Γίνεται αφορμή για πομπές και λειτουργίες που συγκινούν με το πάθος και την πίστη 
του απλού κόσμου που συμμετέχει, προσεύχεται και ζει το μαρτύριο του Ιησού. Σε αυτό το 
μοναδικό οδοιπορικό θα απολαύσετε ακόμα την εκπληκτική ενδοχώρα με τις λίμνες, τα ηφαί-
στεια, τα παραδοσιακά χωριά και τις αγορές της αλλά και τους θαυμάσιους αρχαιολογικούς 
χώρους του Κοπάν στην Ονδούρα, το μοναδικό Λαμανάι στο Μπελίζ και του Τικάλ στη Γουα-
τεμάλα. Πρόκειται για το καλύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Αγοράς με θαυμάσια ξενοδοχεία 
και πλούσιες ξεναγήσεις. Μην το χάσετε!!!

Αναχώρηση   8/4
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πλήρης Κεντρική 
Αμερικήαπό

4690€

Ταξίδι 18 ημερών

Σ τη στενή λωρίδα στεριάς που χωρίζει γεωγραφικά την Αμερικανική ήπειρο στα δύο, μια 
σειρά από μικρές χώρες επιβιώνουν ανάμεσα στον ηγεμονικό βορρά και τον καταπιεσμένο 

νότο. Το τροπικό κλίμα τις προίκισε με ζούγκλες και πλούσια βλάστηση και τους κατοίκους 
τους με ζωηρό ταπεραμέντο. Στο διάβα του χρόνου, γνώρισαν την σκληρή συμπεριφορά των Ευ-
ρωπαίων κατακτητών, οι οποίοι άφησαν φεύγοντας το στίγμα τους στην κουλτούρα και κυρίως 
στην αρχιτεκτονική των χωρών αυτών. Οι βιαιότητες των απελευθερωτικών κινημάτων, ο εμ-
φύλιος σπαραγμός δεν στάθηκαν ικανά να σβήσουν το χαμόγελο από τα μελαμψά πρόσωπα των 
κατοίκων τους, που γεμάτοι κέφι και ρυθμό λικνίζονται στις ιδιαίτερες μουσικές τους. Κορυφαίο 
αξιοθέατο, τ’ απομεινάρια του πολιτισμού των Μάγιας που μένουν εκεί για να θυμίζουν πως 
υπήρξαν και μεγαλούργησαν πολύ πριν η Ευρώπη ανακαλύψει πως υπάρχουν. Ένα οδοιπορικό 
συγκλονιστικό, με εναλλαγές στο τοπίο και πλούσια ιστορία… Ένα πλήρες πρόγραμμα 7 χωρών 
που θα βρείτε μόνο στο COSMORAMA!

Αναχωρήσεις:   10/4,  16/10,  5/8
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Κιουρασάο Τρινιδάδ 
Σουρινάμ Γουιάνεςαπό

5890€

Ταξίδι 16 ημερών

Τ  ο Cosmorama σχεδίασε για σας, τους «ανήσυχους» ταξιδιώτες, ένα μοναδικό οδοιπο-
ρικό στη νότια Καραϊβική θάλασσα. Ένα ταξίδι που περιλαμβάνει το Κιουρασάο, που 

απέκτησε την ανεξαρτησία του μόλις το 2010 από τις Ολλανδικές Αντίλλες, το νησιωτικό 
κράτος του Τρινιδάδ & Τομπάγκο, το Σουρινάμ, τη Γουιάνα και τη Γαλλική Γουιάνα. Έχο-
ντας επισκεφθεί αρκετές φορές την περιοχή, έχουμε διαλέξει να σας δείξουμε μερικά από τα 
κορυφαία αξιοθέατα αυτής της πανέμορφης γωνιάς του πλανήτη, όπως την εξαίρετα διατη-
ρημένη πρωτεύουσα του Κιουρασάο, Βίλλεμσταντ που προστατεύεται από την UNESCO, 
τον υδάτινο παράδεισο CARONI στο Τρινιδάδ για να δείτε χιλιάδες τροπικά πολύχρωμα 
πουλιά στο φυσικό τους περιβάλλον, τους υπέροχους καταρράκτες Καγιατσέρ στη Γουιάνα, 
το νησί του θρυλικού πεταλούδα και τον διαστημικό σταθμό στο Κούρυ. Ένα ταξίδι με υπέ-
ροχη φύση, γεμάτο εναλλαγές και ιστορία που σίγουρα θα σας συναρπάσει!

Αναχώρηση  17/3
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Αρχηγός ΤαξιδιούΜΑΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ



Πανόραμα Παταγονίας
Γη του Πυρόςαπό

5790€

Ταξίδι 19 ημερών

Γ  εωγραφικά είναι το νότιο άκρο της Νοτίου Αμερικής, μοιρασμένη ανάμεσα 
στην Χιλή και την Αργεντινή. Οι πλούσιοι εθνικοί δρυμοί, η μοναδική ενδη-

μική πανίδα, οι απόκρημνες παραλίες και οι πάγοι, συνθέτουν ένα τοπίο εξαίσιο. 
Τα μικρά νησάκια σπαρμένα και στις δύο πλευρές των ακτών της αποτελούν τόπο 
συγκέντρωσης σπάνιων πουλιών. Στο Πάρκο των Παγετώνων, οι τεράστιοι όγκοι 
του νερού που αργοπλέουν φέρνουν στ’ αυτιά τριγμούς σαν ψίθυρους ενός άλλου 
κόσμου. Στην Παταγονία, όλα είναι γοητευτικά, σε παρασύρουν σ’ έναν κόσμο 
βγαλμένο από σελίδες παραμυθιού που μια καλή νεράιδα ζωντάνεψε με το ραβδί 
της για χάρη του επισκέπτη!

Αναχωρήσεις:  24/2,  16/11
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

3690€

Ταξίδι 15/19 ημερών

Έ  να συναρπαστικό ταξίδι, σε σημεία όπου φυλάσσονται εκπληκτικοί θησαυροί 
προκολομβιανής τέχνης, ψυχογράφημα χωρών με διαφορετικό ύφος, ακτινοβό-

λο παρελθόν, οργιώδη βλάστηση, ονειρεμένα τοπία, συγκλονιστικά εκθέματα μου-
σείων, γοητευτικούς ρυθμούς και ήχους, πολύχρωμες και πολύβουες υπαίθριες αγο-
ρές. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η μαγευτική Καρταχένα ντε Ίντιας, στην ακτή της 
Καραϊβικής, τα επιβλητικά μνημεία των Ίνκας στην Ινγκαπίρκα και την πόλη–ποίη-
μα Κουένκα, έναν από τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της Νότιας Αμερικής.  Για 
όσους αναζητάτε το «κάτι παραπάνω» το Comsorama προτείνει μία κρουαζιέρα στο 
αρχιπέλαγος των Νησιών Γκαλαπάγκος, ένα σύμπλεγμα από 13 νησιά ηφαιστειακής 
προέλευσης, που σχηματίστηκαν εδώ και 10 εκατ. χρόνια και που η γεωγραφική τους 
απομόνωση επηρέασε την απόκλιση των διαφόρων έμβιων ειδών.

Αναχωρήσεις:  26/2,  18/3,  15/4,  12/8
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Κολομβία Εκουαδόρ
     κρουαζιέρα Νησιά Γκαλαπάγκος



Περού
Νάσκα, Αρεκίπααπό

3290€

Ταξίδι 12/13 ημερών

Σ τις τραχιές πλαγιές των Άνδεων, σ’ ένα υψόμετρο που σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα, 
άκμασε ένας από τους σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, αυτός των Ίνκας. Μόνο 

αν συγκρίνει κανείς το μέγεθος των αρχιτεκτονημάτων με το απρόσιτο και άγριο τοπίο μπορεί 
να καταλάβει την αξία και τη σημασία του. Εκτός από μεγαλόπρεπα μνημεία οι άνθρωποι που 
έζησαν εδώ ήξεραν να συντηρούν τους νεκρούς τους μ’ έναν τρόπο παρόμοιο με αυτό των 
αρχαίων Αιγυπτίων και να «ζωγραφίζουν» ακατάληπτα σχήματα στο έδαφος που είναι όμως 
ορατά μόνο από τον… ουρανό. Αυτό το μυστήριο σε συνδυασμό με την μοναδική αγριότητα 
του τοπίου θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σ’ ένα ταξίδι που «χτενίζει» τις Άνδεις και 
συναντά στις μοναδικές αγορές των μικρών πόλεων τους απογόνους των Προκολομβιανών Πο-
λιτισμών των Άνδεων. Εκπληκτικά ξενοδοχεία και πλούσιες ξεναγήσεις με πληρωμένες εισό-
δους. Σίγουρα θα μαγευτείτε!

Αναχωρήσεις:   16/4,  21/6,  19/7,  2/8,  22/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Περού, Βολιβία, Χιλή
Ατακάμα, Νησί Πάσχααπό

6590€

Ταξίδι 25/28 ημερών

T  ο ταξίδι αυτό ετοιμάστηκε για τους λάτρεις του εξαιρετικού. Ένα οδοιπορικό που χτενίζει τις 
Άνδεις και μας ταξιδεύει από τις πολιτείες των Ίνκας και τα παραλίμνια χωριά της Τιτικάκα, 

ως τις Αλυκές της Βολιβίας και την άνυδρη έρημο Ατακάμα στη Βόρεια Χιλή. Σ’ αυτές τις τραχιές 
πλαγιές των Άνδεων, σ’ ένα υψόμετρο που σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα, ένα καλειδοσκόπιο 
λαών -που λίγες περιοχές του πλανήτη συγκεντρώνουν– δημιούργησε εκπληκτικά αρχιτεκτονικά 
μνημεία! Το Μάτσου Πίτσου και οι Γραμμές της Νάσκα αποτελούν το απαύγασμα μιας μυστηρι-
ώδους καλλιτεχνικής σύλληψης, που εκπλήσσει ακόμα τους σύγχρονους δημιουργούς. Δέος και 
θαυμασμός σε συνδυασμό με τη μοναδική αγριότητα του τοπίου, κάνουν αυτό το ταξίδι πραγματι-
κά ταξίδι ζωής. Κορυφαία επιλογή η επίσκεψη στο Νησί του Πάσχα, ριγμένο στον Ειρηνικό, απο-
κομμένο λες και βυθισμένο στη μυστηριακή άχλη των μοναδικών πέτρινων μοάι του. Μη διστάσετε 
να μας ακολουθήσετε!

Αναχωρήσεις:  18/6,  4/8
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

8290€

Ταξίδι 18 ημερών

Π ολλοί έχουν σχηματίσει την εντύπωση πως όλα τα νησιά της Καραϊβικής είναι ένα και το αυτό. 
Παραλίες, φοίνικες και... αδασμολόγητα, ή όπως τραγουδάγαμε παλιά «λίγο κρασί, λίγο θάλασ-

σα... και τ’ αγόρι μου!! Ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε χωρίς περιστροφές ότι η εντύπωση 
αυτή είναι πέρα για πέρα λανθασμένη. Το καθένα έχει τη δική του φυσιογνωμία, γοητεία και ιδιαιτερό-
τητα. Δυστυχώς, όσοι ταξιδιώτες τα πέρασαν στην «τρεχάλα» με τις ολιγόωρες στάσεις των κρουαζι-
ερόπλοιων στα λιμάνια και τα καταστήματα, σχημάτισαν άθελα τους μιαν στρεβλή εικόνα, καθώς δεν 
πρόλαβαν να τα γνωρίσουν. Με τούτο το ταξίδι, τα επισκεπτόμαστε ένα –ένα, διανυκτερεύοντας στο 
καθένα από αυτά βιώνοντας σε βάθος την ομορφιά αλλά και την καθημερινότητα της σύγχρονης ζωής 
τους. Και βέβαια επισκεπτόμαστε ειδικά αυτά που έγιναν ανεξάρτητα, διαμορφώνοντας έτσι τη δική 
τους ταυτότητα. Πάνω από 50 νησιά απαρτίζουν το αρχιπέλαγος των Μικρών Αντιλλών. Τα περισσό-
τερα παραμένουν αποικίες των Γάλλων , των Βρετανών, των Ολλανδών και των Αμερικανών. Μόνον 
8 εξασφάλισαν την ανεξαρτησία τους και πορεύονται τον δικό τους δρόμο. Αυτά τα οκτώ νησιωτικά 
κράτη περιμένουν τους ταξιδιώτες να δουν τον δικό τους κόσμο με... άλλα μάτια!

Αναχωρήσεις:   10/5,  17/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Μικρές Αντίλλες
Τρινιντάντ, Γρενάδα, Μπαρμπάντος, Σαιντ Λιουσία,

Σαιντ Βίνσεντ, Ντομίνικα, Σαιντ Κιττσ,
Αντίγκουα, Πουέρτο Ρίκο

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Αρχηγός Ταξιδιού

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΙΖΑΣ



από

7390€

Ταξίδι 24 ημερών

T  ο Πανόραμα των ΗΠΑ είναι ένα από τα πλουσιότερα ταξίδια στην Αμερικανική 
ήπειρο. Ένα ταξίδι που συνδυάζει τις ωραιότερες μεγαλουπόλεις με κορυφαία 

αξιοθέατα, τις ιστορικές πόλεις της Αμερικής με την αποικιοκρατική αρχιτεκτονι-
κή και φινέτσα και συνάμα δύο από τα ωραιότερα Εθνικά Πάρκα του πλανήτη το 
Γιελοουστόουν και το Γκραν Κάνυον. Αυτό το ταξίδι τα έχει πραγματικά όλα. Κα-
λοσχεδιασμένο δρομολόγιο από ανατολή σε δύση και από βορρά σε νότο, πλούσιες 
ξεναγήσεις, επιλεγμένα ξενοδοχεία. Ένα ταξίδι χορταστικό που θα σας δώσει την 
ευκαιρία όχι απλά να γνωρίσετε τις ΗΠΑ αλλά να ζήσετε από κοντά κάθε μια από 
τις διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητάς της. Ακολουθήστε μας λοιπόν σε μια 
πραγματικά κορυφαία εμπειρία! 

Αναχωρήσεις:  7/8,  2/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πανόραμα ΗΠΑ
Νέα Ορλεάνη

Γιέλοουστόουν - Γκραν Κάνυον



από

7990€

Ταξίδι 24 ημερών

Φ έτος σχεδιάσαμε για σας το καλύτερο πρόγραμμα στον Ανατολικό, Δυτικό 
Καναδά και στην Αλάσκα. Ένα ταξίδι που όχι απλά επισκέπτεται τις σημα-

ντικότερες πόλεις, και τα ομορφότερα τοπία και αξιοθέατα της περιοχής αλλά το 
κάνει και με μία εξαιρετική εναλλαγή μεταφορικών μέσων, έτσι ώστε να απολαύ-
σετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την πανέμορφη γωνιά του πλανήτη.  Κα-
νάλια, Ποτάμια, Λίμνες, Παγετώνες, Παγόβουνα και καταπράσινα Δάση θα εναλ-
λάσσονται καθημερινά, προσφέροντάς σας εικόνες που σπάνια είχατε φανταστεί 
πως υπήρχαν! Κάθε περιγραφή αυτού του προγράμματος είναι μάταιη. Μόνο όσοι 
μας ακολουθήσετε θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. 

Αναχώρηση   1/8
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Αλάσκα
Πανόραμα Ανατολικού 

Δυτικού Καναδά



Κένυα Ναϊβάσα Σαφάρι 
Μασάι Μάρα Μομπάσααπό

1890€

Ταξίδι 10 ημερών

Η   Κένυα είναι η πιο ελκυστική χώρα της ανατολικής Αφρικής. Εκεί ο επισκέ-
πτης έρχεται σε επαφή με τις αυθεντικότερες όψεις της αφρικανικής ζωής. 

Με οδικό δίκτυο αρκετά καλό και με οργανωμένα εθνικά πάρκα, φαντάζει πραγ-
ματικά ως το ιδανικότερο μέρος για να επισκεφθεί κανείς την μαύρη Αφρική, να 
φωτογραφήσει ζώα και να δει από κοντά φυλές, χωρίς να θυσιάσει την άνεση, 
την καλοπέραση και το καλό φαΐ. Ζήστε ένα μοναδικό ταξίδι που συνδυάζει τη 
μαγεία της φύσης με τη μοναδική φυλή των πολεμιστών Μασάι. Τέλος η Μομπά-
σα, χτισμένη στο ομώνυμο νησί του Ινδικού, λίγα μόλις μέτρα από την απέναντι 
ακτή, γοητεύει με τις παραλίες της, την αραβική συνοικία της παλιάς πόλης και το 
Φρούριο των Πορτογάλων. Το Ταξίδι συμπληρώνεται από ένα διήμερο χαλάρωσης 
και ξεκούρασης στις ακτές του Ινδικού.

Αναχωρήσεις:  23/2,  21/3,  18/4,  8/8,  22/8, 24/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πανόραμα Τανζανίας 
Ζανζιβάρηαπό

2990€

Ταξίδι 10 ημερών

Τ ο έδαφος της Τανζανίας έχει διατηρήσει και αποκαλύψει μέχρι σήμερα τα κα-
λύτερα και πλουσιότερα ίχνη των πρώτων ανθρωπόμορφων όντων περίπου 2 

εκατ. χρόνια πριν. Σήμερα, στη χώρα που δεσπόζει ο επιβλητικός κώνος του Κι-
λιμάντζαρου (5.895 μ.) με τις χιονοσκέπαστες κορφές, ζουν πάνω από 120 φυλές, 
οι οποίες διατηρούν ανέπαφες τις συνήθειές τους και ζουν ασκώντας τις παραδο-
σιακές τους δραστηριότητες. Το μεγαλύτερο, όμως, θέλγητρο του ταξιδιού είναι η 
Ζανζιβάρη με τις παραλίες της, τα γραφικά ψαροχώρια, τα παλιά αραβικά κτίρια 
της πόλης και τις καταπράσινες εξοχές με φυτείες από φοινικόδεντρα και γαρίφα-
λα. Ένα ταξίδι γεμάτο από μυρωδιές και ψιθύρους.

Αναχωρήσεις:   23/2,  21/3,  15/4,  5/8,  20/8,  21/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

3590€

Ταξίδι 16 ημερών

Λ ίγα μέρη στον κόσμο χαρίζουν στους επισκέπτες τους τόσο μεγάλη ποικιλία και απόλαυ-
ση όσο η υποσαχάρια Αφρική. Γνωρίζοντας καλά αυτή την περιοχή, δεν θα μπορούσαμε 

παρά να προτείνουμε ένα ταξίδι που περιλαμβάνει… τα πάντα ! Σύγχρονες μεγαλουπόλεις 
με μουσεία, εμπορικά κέντρα και μια ζωντανή καθημερινότητα που εντυπωσιάζει. Θαυμάσια 
παραλιακά μέρη με πλούσια πανίδα και χλωρίδα στις εσχατιές του νοτίου ημισφαιρίου. Φυλές 
που ζουν στη μικρότερη χώρα της Νοτίου Αφρικής, τη Σουαζιλάνδη και κινούνται μεταξύ της 
παράδοσης και της σύγχρονης ζωής, απομεινάρια του άγριου ανταγωνισμού για επιβίωση. 
Και φυσικά δύο εθνικά πάρκα, το Κρούγκερ στη Ν. Αφρική και το Τσόμπε στη Μποτσουάνα 
θα μας χαρίσουν ατέλειωτα φωτογραφικά ενσταντανέ. Ακόμη μια μοναδική εμπειρία: Μίνι 
κρουαζιέρα και οικολογική εκδρομή στη Λίμνη Νάισνα. Και επίσκεψη σε φάρμα στρουθοκα-
μήλων. Και στα σπήλαια Κανγκού. Αυτό το ταξίδι σε τέσσερις χώρες της Αφρικής τα έχει όλα!

Αναχωρήσεις:   18/2,  10/8,  29/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πανόραμα Νοτίου Αφρικής
Garden Route, Κρούγκερ



Μποτσουάνα
Ναμίμπιααπό

6590€

Ταξίδι 17 ημερών

Η  «άλλη» Αφρική, η Μαύρη Ήπειρος που ακόμη μένει πιστή στον αρχέγονο 
ρυθμό και την πρωτόγονη αίσθησή της. Το συγκεκριμένο ταξίδι που προτεί-

νουμε είναι άλλη μία πρωτοποριακή διοργάνωση από το COSMORAMA. Μπο-
τσουάνα και Ναμίμπια! Δύο χώρες που κυριολεκτικά χτενίζουμε απ’ άκρη σ’ άκρη 
με ένα πρόγραμμα πλούσιο και αληθινά «ζουμερό» γεμάτο ταξιδιωτικές εμπειρίες 
που θα σας μείνουν αξέχαστες. Το Εσωτερικό Δέλτα του Οκαβάνγκο, η Έρημος 
Καλαχάρι, το Σκέλετον Κόουστ, η Έρημος Ναμίμπ και η Νταμάραλαντ σας ανα-
μένουν για ν’ απογειώσουν τις εντυπώσεις σας με τον άσπιλο πρωτογονισμό και 
την αφρικανική τους αυθεντικότητα, ακριβώς όπως τα θέλησε η Μητέρα Φύση.

Αναχωρήσεις:  14/3,  11/4,  8/8,  10/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πανόραμα Μαδαγασκάρης
 Μαυρίκιοςαπό

1990€

Ταξίδι 12/15 ημερών

Μ  αδαγασκάρη, η χώρα των πυγμαίων σύμφωνα με τους μαλαγασιανούς μύ-
θους. Η χώρα που πρόσφερε καταφύγιο στα μεταναστευτικά ρεύματα της 

νότιας Ασίας, της Μαλαισίας και της Αραβίας. Ένα κομμάτι γης στη μέση του Ιν-
δικού ωκεανού που μέχρι την Παλαιοζωική εποχή αποτελούσε μέρος της αρχαίας 
ηπείρου Γκοντουάνα. Η πλούσια και εξαιρετικά σπάνια χλωρίδα του νησιού αλλά 
και η ιδιόρρυθμη πανίδα του έχουν δεσμούς περισσότερο με την Ινδική υποήπειρο 
παρά με την Αφρική. Οι σημερινοί της κάτοικοι μιγάδες πια, με αίμα μαλγασιανό 
και νέγρικο, συνεχίζουν να χτίζουν τις ξύλινες κατοικίες τους πάνω σε υψώματα 
σύμφωνα με το παραδοσιακό στυλ. Το ταξίδι συμπληρώνει ο επίγειος παράδεισος 
του Μαυρικίου με τα γαλαζοπράσινα νερά και τις ολόλευκες παραλίες. Ένα ταξίδι 
μοναδικό όσο και ο Ινδικός Ωκεανός.

Αναχωρήσεις:  19/3,  16/4,  13/8,  22/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πανόραμα Μαυριτανίας 
Νησιά Πράσινου Ακρωτηρίουαπό

1390€

Ταξίδι 8/17 ημερών

Τ ο Cosmorama, ετοίμασε για σας ένα μοναδικό ταξίδι στις ακτές της Δυτικής Αφρι-
κής.  Ένα ταξίδι που ξεκινάει από τις ακτές του Ατλαντικού, διασχίζει την απέραντη 

πορτοκαλί έρημο του νότιου Σαχέλ, ακολουθεί το δρόμο των καραβανιών στις δροσε-
ρές οάσεις και επισκέπτεται τα άλλοτε κραταιά κέντρα εμπορίου της Σαχάρα, όπως η 
Ουαντάνε και το Τσινγκετί. Επόμενος σταθμός η Σενεγάλη, μια χώρα πανέμορφη και 
καταπράσινη που σημαδεύτηκε ωστόσο από  το δουλεμπόριο και κουβαλάει μνήμες ενός 
ανείπωτου πόνου των ανθρώπων της υποσαχάριας Αφρικής.  Επιστέγασμα του ταξιδιού 
το νησί Σαντιάγκο στο Πράσινο Ακρωτήρι. Ένα διαμάντι στη μέση του Ατλαντικού με 
μοναδικές παραλίες, ψαροχώρια και πλούσια μουσική παράδοση που συμπυκνώνεται 
στους στίχους των τραγουδιών της Σεζάρια Εβόρα.  Ένα ταξίδι όχι μόνο στο χώρο αλλά 
και στο χρόνο! Μην το χάσετε!

Αναχωρήσεις:   20/2,  19/3,  16/4,  16/7,  13/8,  15/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Αρχέγονη
Αφρικήαπό

7980€

Ταξίδι 19 ημερών

Τ α τελευταία χρόνια το Cosmorama έχει πραγματοποιήσει μερικά από τα δυσκολότερα 
ταξίδια στην Αφρική, δίνοντας την ευκαιρία στους Έλληνες ταξιδιώτες να γνωρίσουν από 

κοντά μερικά από τα κορυφαία μέρη αυτής της τόσο σαγηνευτικής ηπείρου. Φέτος ετοιμάσα-
με για σας ένα μοναδικό ταξίδι που ξεκινάει από την άγνωστη και πολυσυζητημένη Νιγηρία, 
επισκέπτεται τους βασιλείς των υποσαχάριων βασιλείων της Δαχομέης και του Τόγκο, παίρνει 
μέρος σε τελετές βουντού, έρχεται σε επαφή με τους πληθυσμούς των πολυεθνοτικών κρατών 
της Ρουάντας και του Μπουρούντι και καταλήγει στα αδιαπέραστα δάση της Δυτικής Ουγκά-
ντα για μια επαφή εκ του σύνεγγυς με τους Ασημότριχους Γορίλες της Ουγκάντα. Ένα ταξίδι 
καλοσχεδιασμένο, μεστό με πλούσια εναλλαγή πολιτιστικών και φυσιολατρικών δραστηριο-
τήτων, έτσι ακριβώς όπως ταιριάζει στους πραγματικούς ταξιδευτές. Μην το χάσετε!

Αναχωρήσεις:   19/3,  15/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πανόραμα Αιθιοπίας
Φυλές του Όμοαπό

1890€

Ταξίδι 9/11/18 ημερών

Μ  ια περιοχή του πλανήτη με τουλάχιστον 3000 χρόνια ιστορία. Πολιτισμοί 
που άκμασαν και άφησαν υπέροχα μνημεία, όπως τα μοναστήρια στην λί-

μνη Τάνα και οι λαξευμένες στο βράχο εκκλησίες της Λαλιμπέλα. Κι ακόμα πιο 
πίσω στο χρόνο η Λούσυ, ο παλαιότερος γυναικείος σκελετός που βρέθηκε στη 
χώρα και τώρα εκτίθεται στο μουσείο της Αντίς Αμπέμπα. Όποια περιγραφή κι αν 
επιχειρήσει κανείς γι’ αυτή τη χώρα σίγουρα δεν μπορεί να φθάσει την ομορφιά 
του τοπίου, την αθωότητα των ματιών των παιδιών της και την ένταση των συναι-
σθημάτων που προκαλούν στον επισκέπτη. Ακολουθήστε μας σε ένα εντυπωσιακό 
οδοιπορικό!

Αναχωρήσεις:  21/3,  15/4,  20/6,  3/8,  20/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Σουδάν, Άνω Νουβία
Βασίλειο της Μερόηςαπό

1790€

Ταξίδι 8 ημερών

Ο   αρχαίος πολιτισμός της Νουβίας, παρά την στενή σχέση που σίγουρα έχει με 
τον Αιγυπτιακό, ανέπτυξε μια δικιά του δυναμική που βρήκε την σημαντι-

κότερη έκφρασή της στην τέχνη αλλά και την ιδεολογία. Απτά δείγματα αυτής 
της ιστορικής διαδρομής είναι οι μικροσκοπικές πυραμίδες-τάφοι, οι κουσιτικές 
επιγραφές σε ιερογλυφική γραφή, αλλά και οι ιδιαίτερης κομψότητας ναοί που κο-
σμούν σήμερα μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές περιοχές της σουδανι-
κής ερήμου. Ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο Σουδάν και αφήστε το Νείλο 
να σας παρασύρει στο αρχέγονο ταξίδι του στο χώρο και τον χρόνο.

Αναχωρήσεις:  23/2,  21/3,  17/4,  24/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Αλγερία
Μεγάλη εξερευνητική αποστολήαπό

2690€

Ταξίδι 14 ημερών

Π άνω από 20 χρόνια «αλωνίζουμε» την Αλγερία. Από τα βάθη της Σαχάρας, στις ρομαντικές πόλεις 
της Μεσογείου και στα επιβλητικά χωριά των βερβέρων Αμαζίρ στην ορεινή Καμπυλία. Μετά από 

αλεπάλληλα ταξίδια δημιουργήσαμε το πρόγραμμα που κρατάτε στα χέρια σας. Τα «άπαντα» της Αλγε-
ρίας! Καλύτερο δεν γίνεται. Θα συμφωνήσετε πως η μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής, με 2.000.000 τετρα-
γωνικά χιλιόμετρα είναι φυσικό να χρειάζεται αρκετές μέρες για να αποκαλύψει τα μυστικά της. Το ταξίδι 
που περιγράφεται παρακάτω, δεν απευθύνεται σε τουρίστες των διακοπών και της αναψυχής. Είναι ένα 
συναρπαστικό και τραχύ οδοιπορικό στις εσχατιές της κεντρικής Σαχάρας, εκεί, που τα καραβάνια είναι 
ακόμα μια καθημερινότητα και όχι τουριστική ατραξιόν. Αρχαίες πόλεις που αναδύθηκαν σχεδόν άθικτες 
από την άμμο μετά από 2.000 χρόνια, παραδοσιακοί οικισμοί που κατοικούνται από νέγρικους λαούς της 
μαύρης Αφρικής, βασαλτικά τοπία με πέτρινες βελόνες που εκτινάσσονται στον ουρανό και ψηλά βουνά 
με αλπική βλάστηση που σε κάνουν να πιστεύεις πως βρέθηκες σ’ έναν άλλο κόσμο. Γνωρίστε με το 
COSMORAMA μια από τις τελευταίες αυθεντικές χώρες του αραβικού κόσμου.

Αναχωρήσεις:  21/3,  16/4,  26/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Μαδαγασκάρη - Ρεϋνιόν
Μαυρίκιος - Σεϋχέλλεςαπό

5490€

Ταξίδι 22 ημερών

Μ   αδαγασκάρη, η χώρα των πυγμαίων σύμφωνα με τους μαλαγασιανούς μύθους. Η χώρα που πρό-
σφερε καταφύγιο στα μεταναστευτικά ρεύματα της νότιας Ασίας, της Μαλαισίας και της Αρα-

βίας. Ένα κομμάτι γης στη μέση του Ινδικού ωκεανού που μέχρι την Παλαιοζωική εποχή αποτελούσε 
μέρος της αρχαίας ηπείρου Γκοντβάνα. Η πλούσια και εξαιρετικά σπάνια χλωρίδα του νησιού αλλά 
και η ιδιόρρυθμη πανίδα του έχουν δεσμούς περισσότερο με την Ινδική υποήπειρο παρά με την Αφρι-
κή. Οι σημερινοί της κάτοικοι μιγάδες πια, με αίμα μαλγασιανό και νέγρικο, συνεχίζουν να χτίζουν τις 
ξύλινες κατοικίες τους πάνω σε υψώματα σύμφωνα με το παραδοσιακό στυλ. Τέλος στ’ ανοιχτά της 
Μαδαγασκάρης η Ρεϋνιόν, υψώνεται από την υποβρύχια ράχη των νησιών Μασκαρένιας με τα ψηλά 
ηφαιστειακά συγκροτήματά της, ενώ το ταξίδι συμπληρώνουν οι επίγειοι παράδεισοι του Μαυρικίου και 
των Σεϋχελλών με τα γαλαζοπράσινα νερά και τις ολόλευκες παραλίες. Ένα ταξίδι μοναδικό όσο και ο 
Ινδικός Ωκεανός, μη το χάσετε!!!!  

Αναχωρήσεις:  13/4,  8/8,  22/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Πανόραμα Μαρόκουαπό

795€

Ταξίδι 8/10/16 ημερών

Το Μαρόκο, η χώρα των χρωμάτων, εξωτικό και με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής. Πόλεις μεσαιωνικές και πόλεις μοντέρνες, παζάρια, κάστρα, πα-

λάτια, ψηλά βουνά αλλά και απέραντη έρημος συνθέτουν ένα πολυδιάστατο μωσαϊκό σε μια χώρα με 
έντονο 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 πραγματικότητα. 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 οχυρωμένο χωριό χτισμένο από 
λάσπη που βρίσκεται στον κατάλογο της UNESCO. Στο COSMORAMA είμαστε κάθε λίγο στο Μαρόκο 
και αναπροσαρμόζουμε τα προγράμματά μας. Αξιοποιούμε το χρόνο σας στον ύψιστο βαθμό και σας 
δείχνουμε τα καλύτερα με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα ξέρετε...

Αναχωρήσεις:  19/3,  16/4,  23/4,  4/6,  16/7,  13/8,  17/9,  22/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

10670€

Ταξίδι 20 ημερών

Φ   έτος αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε το ελληνικό ταξιδιωτικό κοινό σε μια από τις πιο δυσπρόσιτες 
περιοχές του πλανήτη, στις  Ακτές της Κεντρικής Αφρικής. Καμερούν, Γκαμπόν, Σάο Τομέ, Κογκό 

& Δημοκρατία του Κογκό, Αγκόλα και για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ισημερινή Γουινέα! Αυτό το δρομολόγιο 
είναι μόνο για αποφασισμένους ταξιδιώτες, για ανθρώπους που θέλουν να δουν και να ζήσουν την πραγ-
ματική Αφρική. Χωρίς κανένα φτιασίδι, χωρίς “κορυφαία” αξιοθέατα και τουριστικά Εθνικά Πάρκα. 
Εφτά χώρες μας αποκαλύπτουν ό,τι καλύτερο διαθέτουν: χωριά πυγμαίων, άγρια πανίδα και χλωρίδα, 
αποικιοκρατική αρχιτεκτονική, φυτείες κακάο, λεπτόκοκκες απάτητες ακτές με γαλαζοπράσινα νερά, 
χορούς και μαύρη μαγεία, σκισμένα δίχτυα και σαπιοκάραβα σε λιμάνια, γυναίκες κουρασμένες από τον 
καθημερινό μόχθο, αμέτρητα πιτσιρίκια και πετρέλαιο, διαφθορά και χλιδή. Όσοι αισθάνεστε έτοιμοι, 
αδράξτε την ευκαιρία. Οι χώρες αυτές δεν ήταν και δεν θα είναι πάντα ανοιχτές στον τουρισμό.   

Αναχώρηση  3/8
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Πανόραμα
Κεντρικής Αφρικής

Καμερούν, Ισημερινή Γουινέα, Σαο Τομέ,
Γκαμπόν, Κονγκό, Δημοκρατία του Κονγκό, Αγκόλα



Νότια Αγκόλα
Εθνολογικό ταξίδι στις τελευταίες

αυθεντικές φυλές του πλανήτη

Ταξίδι 14 ημερών

Ό  ταν οι άλλες χώρες της Νοτιοδυτικής Αφρικής- όπως η Μποτσουάνα και η 
Ναμίμπια -γεύονταν τους καρπούς ενός αναπτυσσόμενου τουριστικού ρεύ-

ματος,  η Αγκόλα σπαράσσονταν από εμφύλιους πολέμους. Όλα έληξαν εδώ και 
20 χρόνια αλλά η Αγκόλα δεν ήταν εκπαιδευμένη να  ανοίξει τις πόρτες της στον 
τουρισμό. ΟΥΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΙΝΑΙ!! 
Έτσι οι αρχέγονοι λαοί της Αγκόλας που ζουν στις νότιες έρημες εκτάσεις εξακο-
λουθούν να ζουν όπως εδώ και αιώνες, ντυμένοι με δέρματα, με αυτοσχέδια στολί-
δια και περίτεχνες κομμώσεις, Το πιο τρελό όνειρο κάθε εθνολόγου.
Εκεί θα σας πάμε! Ξεχάστε τις πολλές ανέσεις κι ελάτε να ανακαλύψετε με το 
COSMORAMA μία από τις τελευταίες αυθεντικές γωνιές του πλανήτη. Η πραγ-
ματικότητα μοιάζει με ψέμα!

Αναχώρηση  6/9
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

από

6790€

ΜΟΝΟ ΓΙΑ 14 ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας



Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία, Τασμανίααπό

5990€

Ταξίδι 16/22 ημερών

Α πό τότε που οι πρώτοι άνθρωποι έφτασαν εκεί, είτε διασχίζοντας τη θάλασσα της Σούνδης 
με πρωτόγονες σχεδίες είτε με τα πόδια από τη Νέα Γουϊνέα μέσω του στενού του Τόρες που 

τότε δεν είχε σκεπαστεί ακόμα από τα νερά του Ειρηνικού, η Αυστραλία δεν σταμάτησε να απο-
τελεί μια φιλόξενη γη για τουs κατατρεγμένους. Σ’ έναν παγκόσμιο άτλαντα του 1798, ο Κάπταιν 
Κουκ, που μόλις πρόσφατα την είχε καταλάβει στο όνομα του Αγγλικού Στέμματος, την ονομάζει 
Νουόβα Ολλάντα. Ωστόσο η εξερεύνηση του εσωτερικού της και η πρώτη χαρτογράφησή της 
δεν θα γίνει παρά στις αρχές του 19ου αιώνα. Ένας νέος κόσμος έρχεται να προστεθεί στον ήδη 
γνωστό. Ένας κόσμος που γρήγορα μέλλει να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην κοινωνικο-
πολιτική ζωή του πλανήτη. Σήμερα η Αυστραλία καθώς και τα νησιά Νέα Ζηλανδία και Τασμανία 
απολαμβάνουν ένα αρκετά υψηλό βιοτικό επίπεδο. Οι μοντέρνες πόλεις σε συνδυασμό με τη μο-
ναδική φύση και την σπανιότατη πανίδα και χλωρίδα αποτελούν πόλο έλξης για τον επισκέπτη 
που ταξιδεύει με το COSMORAMA ως την άκρη της γης για να την απολαύσει.

Αναχωρήσεις:   29/2,  16/4,  21/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



Μικρονησία, Βόρειος 
Ειρηνικός, Χαβάηαπό

12800€

Ταξίδι 24 ημερών

Δ  ιατρέχοντας τον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, εκείνο που συγκλονίζει τον ταξι-
διώτη είναι η απεραντοσύνη της θάλασσας που μοιάζει ακόμα πιο μεγάλη από 

το απίστευτα μικρό μέγεθος των υφαλογενών νησίδων που την κοσμούν σαν πολύ-
τιμα πετράδια. Καταπράσινα μικρά νησάκια, ψαροχώρια πνιγμένα στη βλάστηση 
και που τεράστια πέτρινα μνημεία να θυμίζουν πως η απομόνωση αυτών των λαών 
υπήρξε πηγή έμπνευσης για καλλιτεχνική δημιουργία. Το ταξίδι συμπληρώνεται 
από το πανόραμα των νησιών της Χαβάης. Μια περιοχή μαγευτική αλλά και συνά-
μα άγνωστη στο ευρύ ταξιδιωτικό κοινό της Ελλάδας. Το Εθνικό Πάρκο των ηφαι-
στείων στο μεγάλο νησί του Χαβανέζικου συμπλέγματος προσφέρει μια μοναδική 
εμπειρία καθώς η καυτή λάβα συναντά τα νερά του ειρηνικού και δημιουργεί ένα 
μοναδικό υπερθέαμα κυρίως όταν έχει κανείς την ευκαιρία να το δει από ψηλά.

Αναχωρήσεις:  12/2,  16/10
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου



από

11190€

Ταξίδι 23 ημερών

Γ αλαζοπράσινα νερά, ζαχαρένιες παραλίες, τροπική βλάστηση και ατελείωτος 
μπλε ουρανός. Οι εικόνες μιλούν αποκαλυπτικά για την ομορφιά αυτού του 

ταξιδιού. Στον Ειρηνικό η μαγεία είναι συνώνυμο της φύσης. Ένα ταξίδι που τα 
ίδια τα εξωτικά ονόματα των νησιών που επισκεπτόμαστε δεν αφήνουν περιθώ-
ρια για αμφιβολίες. Ένα πρωινό θαυμάζοντας τα γιγαντιαία αγάλματα Μοάι στο 
Νησί του Πάσχα, ένα μεσημέρι διατρέχοντας το καταπράσινο τοπίο των Μαρκίζας 
ή απολαμβάνοντας τους πολιτιστικούς θησαυρούς της μελανησιακής κουλτούρας 
της Νέας Καληδονίας, ένα απόγευμα κολυμπώντας στη λαγκούνα της Μοορέα, 
ένα δειλινό θαυμάζοντας τα χρώματα της δύσης από το Overwater Bungalow στη 
Μπόρα Μπόρα είναι εμπειρίες που συνηγορούν στο ότι: Αυτό το ταξίδι το απολαμ-
βάνει κανείς με όλες του τις αισθήσεις!

Αναχωρήσεις:   6/3,  5/8
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Γύρος του κόσμου
Πανόραμα Νότιου Ειρηνικού



από

8690€

Ταξίδι 15 ημερών

Ταξίδι στην Ανταρκτική, στην πιο αυθεντική και ονειρική γωνιά του πλανήτη. Με πάνω από 15 χρόνια 
εμπειρίας σε ταξίδια στους πόλους, το Cosmorama πραγματοποιεί αδιαλείπτως κάθε χρόνο το ταξίδι 

αυτό που σύμφωνα με τους ταξιδιώτες αποτελεί την κορωνίδα των ταξιδιών. Ξεκινώντας από τη Γη του 
Πυρρός και το λιμάνι της Ουσουάια, το βλέμμα χάνεται στον ωκεανό που ανοίγεται μπροστά μας καθώς δια-
σχίζουμε το Πέρασμα του Ντρέικ. Πανέμορφα Άλμπατρος με δυνατά φτερά σχίζουν τον αέρα και χορευτικά 
μάς υποδέχονται στο βασίλειό τους. Μόλις η πρώτη νύχτα ξημερώσει, ένας καινούριος υπέροχος κόσμος 
ξεπροβάλλει με φόντο τα Νησιά Σέτλαντ. Θεόρατα παγόβουνα που η σμίλη της φύσης τούς έχει χαρίσει 
απίστευτη χάρη καθώς αργοπλέουν τα ατάραχα νερά της χερσονήσου. Αποικίες πιγκουίνων, θαλάσσιοι ελέ-
φαντες, φώκιες, πουλιά και μικροσκοπικά κριλ παλεύουν για την επιβίωση. Κανένας θόρυβος, κανένας ήχος 
πέρα από τον τριγμό του πάγου και τις φωνές του ζωικού βασιλείου της χώρας των Πάγων. Περνώντας τα 
Στενά Λεμαίρ, οι εικόνες προκαλούν δάκρυα στα μάτια με την τελειότητα των αντανακλάσεων. Αν πρέπει να 
κάνετε ένα μόνο ταξίδι στη ζωή σας, τότε διαλέξτε την Ανταρκτική. Είναι συγκλονιστική!

Τακτικές αναχωρήσεις από Νοέμβριο - Μάρτιο
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Κρουαζιέρα στην
Ανταρκτική



από

9190€

Ταξίδι 20 ημερών

Τ ο υψίπεδο της Νέας Γουϊνέα, απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο, λόγω των πανύ-
ψηλων βουνών που το περιβάλλουν, αποτελεί την σημαντικότερη ίσως αιτία του απο-

κλεισμού της περιοχής από την «εξέλιξη» που βίωσε ο υπόλοιπος πλανήτης στο πέρασμα 
των αιώνων. Μόλις το 1933, Αυστραλοί εξερευνητές ανακάλυψαν το εύφορο οροπέδιο όπου 
ζούσαν σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε πρωτόγονη κατάσταση, όπως ακριβώς 10.000 
χρόνια πριν! H επίσκεψη μιας τέτοια περιοχής, κατάδυση στις αρχέγονες συνήθειες του 
ανθρώπου, στις πρώτες προϊστορικές κοινωνίες, που ευτυχώς, διατηρούνται ακόμα και σή-
μερα σχεδόν αναλλοίωτες, αποτελεί την πεμπτουσία του ταξιδιού, ειδικά φέτος που συν-
δυάζεται με το μοναδικό πολιτιστικό γεγονός του ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ των ΦΥΛΩΝ των 
ΥΨΙΠΕΔΩΝ της ΠΑΠΟΥΑ. Σε συνδυασμό με τα νησιωτικά συγκροτήματα των Νησιών 
Σολομώντος και Φίτζι, το οδοιπορικό μας στη Μελανησία, θα σας μαγέψει.

Αναχώρηση   5/8
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου

Παπούα Νέα Γουινέα Μελανησία
(Ετήσιο Φεστιβάλ φυλών των υψιπέδων)
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