
www.gerofotistravel.gr τηλ . 2310269232

 

1  ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝ∆ΙΑΣ - 8 ηµ. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι 
 

Η γοητεία ενός ταξιδιού στην Ινδία συνδέεται µε την ανακάλυψη του ανθρώπινου 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 ∆ύσης. Αυτή η απέραντη υποήπειρος, η γεµάτη µυστήριο και σαγήνη, που αποτέλεσε 

χωνευτήρι 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! 

 

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

� Πτήσεις µε Qatar Airways/Etihad Airways/Turkish Airlines 

� ∆ιαµονή σε πολυτελή ξενοδοχεία 5* µε όλες τις διεθνείς προδιαγραφές που αρµόζουν για 

άνετη και ασφαλή διαµονή σε χώρες όπως η Ινδία. Τα δείπνα µας είναι µέσα στα 

ξενοδοχεία. 

� Επίσκεψη ενός από τα επιβλητικότερα µνηµεία της περιοχής της Τζαϊπούρ, το διάσηµο 

κεχριµπαρένιο κάστρο «Αµπέρ Φορτ» έδρα του «γενάρχη» Τζάι Σινχ που έδωσε το 

όνοµά του στην πόλη. 

� Επίσκεψη στην αίθουσα Sheesh Mahal (αίθουσα των κατόπτρων), στο καινούργιο 

Παλάτι της Πόλης «Σίτι Πάλας», το µεγαλύτερο υπαίθριο αστεροσκοπείο στην Ασία, 

Ζαντάρ Μαντάρ και φυσικά το πασίγνωστο και πολυφωτογραφηµένο «Χαβά Μαχάλ». 

� Παρακολούθηση τελετής «Αάρτι» στην Τζαϊπούρ. 

� Ξενάγηση στο εντυπωσιακό Μαυσωλείο Ταζ Μαχάλ, στο Φρούριο της Άγκρα και 

επίσκεψη στο Μαυσωλείο του Ιτιµάντ Ουντ Ντάουλα. 

� Επίσκεψη στο Φατεχπούρ Σικρί και στο χωριό Αµπανέρι όπου θα έχουµε την ευκαιρία να 

φωτογραφήσουµε ένα υπέροχο «Μπαολί», δηλαδή µία δεξαµενή νερού χτισµένη µε την 

παραδοσιακή κλιµακωτή αρχιτεκτονική που άνθισε στη Βόρεια Ινδία. 

� Επίσκεψη στην Ματούρα, τη γενέτειρα του Κρίσνα και στον Μπαχαϊστικό Ναό του Λωτού 

� Βόλτα µε παραδοσιακά τρίκυκλα (Rickshaw) στο Τσάντλι Τσοκ στο ∆ελχί. Θα δούµε 

την περίφηµη Πύλη της Ινδίας, το Κοινοβούλιο και φυσικά το Ραζγκάτ, το µέρος όπου 

έγινε η καύση της σορού του Μαχάτµα Γκάντι. Συνεχίζουµε µε την επιβλητική 

Σαχτζαχανµπάντ, µε το Κόκκινο Φρούριο, έδρα κάποτε των Μουγκάλ Αυτοκρατόρων, το 

µεγαλύτερο και σπουδαιότερο τζαµί της Ινδίας το διάσηµο Τζαµά Μασίντ (Τζαµί της 

Παρασκευής) και φυσικά το υπέροχο Μαυσωλείο του Αυτοκράτορα Χουµαγιούν. 

� Έµπειρος Αρχηγός – Συνοδός, γνώστης της ινδικής κουλτούρας. 
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ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝ∆ΙΑΣ  

∆ΕΛΧΙ ΑΓΚΡΑ ΤΖΑΪΠΟΥΡ  

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

  
Ηµέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – ∆ελχί 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και αναχώρηση για το ∆ελχί µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 

 

Ηµέρα 2η: ∆ελχί 
Λέγοντας: “Σουπραµπχάτ” -  “καληµέρα σας” θα ξεκινήσουµε τη σηµερινή µας 

ξενάγηση, αφιερωµένη στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το παλαιό και νέο ∆ελχί. ∆ύο 

συνεχόµενες γεωγραφικά πόλεις, τόσο διαφορετικές µεταξύ τους Μια πόλη µοναδική, 

που κουβαλά την ιστορία χιλιάδων ετών, κοιτίδα θρησκευτικών δογµάτων, 

φιλοσοφικών στοχασµών, µια πόλη γεµάτη χρώµατα και αρώµατα, µοναδική και απλά 

υπέροχη. Στο παλαιό ∆ελχί οι εικόνες διαδέχονται η µια την άλλη. Αδιάβατοι δρόµοι 

µε ένα πολύχρωµο πλήθος να κυκλοφορεί ανάµεσα σε αυτοκίνητα, ρίκσο, αγελάδες, 

ποδήλατα και ατελείωτα κορναρίσµατα. Κάπου ανάµεσά τους και εµείς, πάνω σε 

ποδήλατα (ρίκσο, η ονοµασία τους όπως και των µηχανοκίνητων µοτοποδηλάτων), να 

κάνουµε βόλτα στο chandni chowk, την αγορά της πόλης, εντυπωσιασµένοι από το 

πολύβουο µελίσσι γύρω µας. Συνεχίζουµε για το µεγάλο Τζαµί, έδρα της 

µουσουλµανικής κοινότητας, κατασκευασµένο από κόκκινο ψαµµίτη και λευκό 

µάρµαρο, το οποίο δεσπόζει στον λόφο της περιοχής και ξεχωρίζει για το µέγεθός του 

καθώς µπορεί να φιλοξενήσει έως και 25.000 άτοµα. Θα περάσουµε από το Κόκκινο 

Φρούριο, όπου πρωταγωνιστεί η Πύλη της Λαχόρης. Εκεί στις 15/08/1947 υψώθηκε η 

σηµαία της ανεξάρτητης Ινδίας και κάθε χρόνο την ίδια µέρα ο πρωθυπουργός της 

χώρας εκφωνεί τον καθιερωµένο λόγο. Απέναντι από το παλαιό ∆ηµαρχείο, δεσπόζει 

ο ναός των Σιχ, της µονοθειστικής θρησκείας που ξεκίνησε τον 15ο αιώνα µε επιρροές 

κυρίως από τον Ινδουισµό και το Ισλάµ. Συνεχίζουµε για το Νέο ∆ελχί, σε απόσταση 

8 χλµ. νότια από την παλιά πρωτεύουσα της Ινδίας. Αν και η απόφαση της ίδρυσης 

της νέας αυτής πόλης ανάγεται στο1912, η ανέγερσή της ολοκληρώθηκε το 1929. Το 

Νέο ∆ελχί είναι µια ωραία πόλη µε φαρδείς δρόµους και µεγάλες πλατείες, όπου τα 

µεγαλοπρεπή κυβερνητικά κτίρια διαδέχονται τα ιδιωτικά µέγαρα Ινδών µεγιστάνων 

που έχουν µεταφέρει τις έδρες των επιχειρήσεών τους εκεί. Εντυπωσιαζόµαστε από 

το Προεδρικό Μέγαρο, το Κοινοβούλιο, τις λεωφόρους των Πρεσβειών, και την Πύλη 

της Ινδίας, χτισµένη προς τιµήν των Ινδών στρατιωτών που έπεσαν στον Α΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Θα ξεναγηθούµε στον αρχαιολογικό χώρο, όπου δεσπόζει ο 

µιναρές Κουτούµπ, και θα επισκεφτούµε τον τύµβο του Χουµαγιούν, του 2ου στη 

σειρά ηγέτη της δυναστείας των Μουγκάλ. Ολοκληρώνουµε τη ξενάγησή µας, 

επισκεπτόµενοι το Rajghat, σηµείο όπου καίει η άσβεστη φλόγα στην µνήµη του 

Μαχάτµα Γκάντι. “Πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να έρθει”, θρυλική έκφραση 

του Μοχάντας Καραµτσάντ Γκάντι (όπως ήταν το πραγµατικό του όνοµα) η διδασκαλία 

του οποίου επηρέασε το διεθνές κίνηµα για την ειρήνη και µαζί µε τον ασκητικό βίο 

του συνέτειναν στο να καθιερωθεί σαν ένα από τα παγκόσµια σύµβολα του 20ού 

αιώνα. ∆είπνο και διανυκτέρευση. “σουµπ ρατρι“ “καληνύχτα σας” 
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Ηµέρα 3η: ∆ελχί – Τζαϊπούρ 
 Μετά το πρωινό µεταφερόµαστε οδικώς στην υπέροχη ροζ πόλη, τη Τζαϊπούρ όπου και 

φτάνουµε νωρίς το απόγευµα. Η πορεία της διαδροµής, περνώντας από πόλεις και χωριά, 

ατελείωτα παζάρια αλλά και µεγάλους αυτοκινητόδροµους, µας γνωρίζει διαφορετικές πτυχές 

της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων της περιοχής. Η πόλη Τζαϊπούρ, είναι η πρωτεύουσα 

του κρατιδίου Ρατζαστάν στην Ινδία. Ιδρύθηκε το 1727 από τον Μαχαραγιά Τζάι Σίνγχ ΙΙ από 

τον οποίο πήρε το όνοµα η πόλη. Ο χαρακτηρισµός της πόλης ως η Ροζ πόλη οφείλεται στο 

ροδαλό χρώµα που είναι βαµµένα τα κτήρια, στην παλιά περιτοιχισµένη πόλη. Σήµερα το 

απόγευµα θα παρακολουθήσουµε τη θρησκευτική τελετή Αάρτι, οµαδική προσευχή στο 

κεντρικό ινδουιστικό τέµπλο το οποίο και δεσπόζει στο ανακτορικό συγκρότηµα της πόλης, Η 

πολυχρωµία του πλήθους, η θρησκευτική ευλάβεια και το πλήθος των ασµάτων θα µας 

εντυπωσιάσουν. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 

 

 

 
 
Ηµέρα 4η: Τζαϊπούρ 
“ Κε  σανντααρ ντιν Χε ατζ “ “Τι υπέροχη ηµέρα η σηµερινή” 

Πρωινό ξύπνηµα και στη συνέχεια οδηγούµαστε στο Φρούριο Άµπερ, 11 χλµ. βόρεια από το 

κέντρο της πόλης. Χτισµένο από τον Raja Man Singh, δεσπόζει πάνω στον λόφο, εκεί όπου οι 

rajput πολεµιστές, εγκαθίδρυσαν την κυριαρχία στην ευρύτερη περιοχή του Ρατζαστάν. 

Ανηφορίζουµε στο κάστρο µε τους ελέφαντες και αντικρίζουµε την πύλη της Ανατολής, την 

αίθουσα των δηµοσίων ακροάσεων, των ιδιωτικών ακροάσεων, το υπέροχο sheesh mahal, και 

τα διαµερίσµατα των γυναικών και παλλακίδων του µαχαραγιά. Κατηφορίζοντας από το Amber 

Fort, σταµατούµε να φωτογραφήσουµε το υπέροχο Jal Mahal, παλάτι της λίµνης. Στη συνέχεια 

εισερχόµαστε στο συγκρότηµα του παλατιού της πόλης, το οποίο κατασκευάστηκε από τον 

Jai Singh II to 1729. Φωτογραφικό υλικό, έπιπλα εποχής, ενδύµατα και προσωπικά αντικείµενα 
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µας µεταφέρουν σε άλλες εποχές. Το πενταόροφο κτίριο Hawa Mahal (παλάτι των ανέµων) 

δεσπόζει στην περιοχή. Χτίστηκε το 1799 για τις γυναίκες της βασιλικής οικογένειας µε σκοπό 

να παρακολουθούν τα τεκταινόµενα στην αγορά µέσα από τα µικρά παραθυράκια και να µην 

γίνονται ορατές. Η επίσκεψή µας στο αστεροσκοπείο Jantar Mantar, θα µας εντυπωσιάσει και 

θα αντιληφθούµε την προσπάθεια που κατέβαλε ο Jai Singh II να µετρήσει µε ακρίβεια το 

χρόνο. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 

 

 
Ηµέρα 5η: Τζαϊπούρ – Άγκρα 
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε οδικώς για την Άγκρα. Πρώτη στάση στην πορεία της 

διαδροµής µας το χωριό Αµπανέρι, 95 χλµ. ανατολικά της Τζαϊπούρ. Στο κέντρο του χωριού 

δεσπόζει µια εκπληκτική δεξαµενή νερού του 11ου αιώνα, κτισµένη µε την παραδοσιακή 

κλιµακωτή αρχιτεκτονική. Συνεχίζουµε για το Φατεχπούρ Σίκρι, την υπέροχη αυτή 

καστροπολιτεία που δηµιούργησε ο Άκµπαρ το 1569, φτιαγµένη από ροζ ψαµµίτη. Η πόλη 

λειτούργησε µόνο 14 χρόνια και στη συνέχεια εγκαταλείφτηκε. Η περσική ισλαµική 

αρχιτεκτονική συνδυασµένη µε την ινδική παράδοση µας έχει αφήσει ένα κτιριακό συγκρότηµα 

µιας απαράµιλλης ηγεµονικής πόλης. Άφιξη στο ξενοδοχείο µας στην Άγκρα. ∆είπνο και 

διανυκτέρευση 

 

Ηµέρα 6η: Άγκρα 
“Νάµαστε” “καλωσήλθατε” 

Η σηµερινή µας ξενάγηση ξεκινά µε το εντυπωσιακό µαυσωλείο Ταζ Μαχάλ, χτισµένο από τον 

Σουλτάνο Σαχ Τζαχάν, στη µνήµη της γυναίκας του Μουµτάζ Μαχάλ. Χιλιάδες τεχνίτες 

εργάστηκαν για 22 χρόνια ώστε να ολοκληρώσουν αυτό το υπέροχο µνηµείο αγάπης. Η 

αρχιτεκτονική του αρτιότητα, οι καταπληκτικές εγχαράξεις µε την τεχνική της pietra dura και οι 

ένθετες διακοσµήσεις µας εκπλήσσουν. Η πορεία µας στα βάθη των χρόνων, αυτών της 

µουσουλµανικής κυριαρχίας των Μουγκάλ δυναστειών στην Ινδία, συνεχίζεται µε την επίσκεψή 

µας στο φρούριο της Άγκρα. 
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“Σούνταρ σάµα”  “υπέροχη θέα”, αναφωνούµε ανηφορίζοντας στο κάστρο, εκεί όπου δεσπόζει 

το εντυπωσιακό συγκρότηµα παλατιών που στέγασε τους αυτοκράτορες Άκµπαρ, Τζαχανγκίρ 

και Σαχ Τζαχάν. Το υπέροχο κόκκινο φρούριο περιβάλλεται από διπλά τείχη µε τάφρο και 

αποτελείται από παλάτια, κήπους και εσωτερικές αυλές δηµιουργώντας µια καστροπολιτεία. Η 

ξενάγηση της πόλης της Άγκρα συνεχίζεται στην ανατολική πλευρά του ποταµού Γιαµούνα, 

επισκεπτόµενοι το µαυσωλείο Itmad Ud Daulah, δηµιουργηµένο από τη Nur Jahan, προς τιµή 

του πατέρα της. Το µαυσωλείο αποτελεί πρότυπο για τη δηµιουργία του Ταζ Μαχάλ και 

σηµατοδοτεί την µετάβαση από την πρώιµη στην κύρια περίοδο της ταφικής αρχιτεκτονικής 

των Μουγκάλ. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 

 

Ηµέρα 7η: Άγκρα - ∆ελχί 
Η σηµερινή ηµέρα θα µας οδηγήσει οδικώς από την Άγκρα στο ∆ελχί. Καθοδόν θα 

επισκεφθούµε τη Ματούρα, γενέτειρα του Κρίσνα και ιερή πόλη για τους Ινδουιστές. Εδώ µας 

περιµένει η επίσκεψη στον ιερό οµώνυµο ναό και φυσικά η πρώτη µας «µύηση» στην θρησκεία 

που εδώ και χιλιετηρίδες κυριαρχεί στη χώρα. Επιστρέφοντας στη νέα πόλη του ∆ελχί και 

χρόνου επιτρέποντος, περνάµε από το ναό του λωτού των Μπαχάι, αφιερωµένο στην ιδέα 

του Θεού, ανεξαρτήτως θρησκείας. 

Η πρωτότυπη αρχιτεκτονική του δόµηση σε σχήµα λωτού µας εκπλήσσει. Το απόγευµα στη 

διάθεσή µας για εξόρµηση σε ένα από τα πολυάριθµα εµπορικά κέντρα του νέου ∆ελχί, της 

πολύµορφης αυτής πρωτεύουσας της Ινδίας. 

 
Ηµέρα 8η: ∆ελχί – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Αναχώρηση από το διεθνές αεροδρόµιο Ίντιρα Γκάντι, µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την 

πτήση της επιστροφής. Ευχή και προσδοκία µας  “να ξανάρθουµε”! 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράµµατος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.  
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ΤΙΜΕΣ 

 
 
Τιµές BONUS PRICE 

 

(*) BONUS PRICE έγκαιρης εγγραφής για περιορισµένο αριθµό θέσεων και για όσο η τιµή 
εµφανίζεται στην ιστοσελίδα µας – ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ! 
 
 

Σας προσφέρουµε:  

 

� Αεροπορικά εισιτήρια (οικονοµική θέση) µε Qatar Airways/Etihad Airways/Turkish Airlines 

� ∆ιαµονή: Ξενοδοχεία 5* 

� ∆ιατροφή: Πρωινό και δείπνο καθηµερινά 

� Μεταφορές: µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα 

� Τέλη εισόδων (π.χ. µουσεία): Είσοδοι κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων σε όλα τα 

επισκεπτόµενα µέρη σύµφωνα µε το πρόγραµµα 

� Αχθοφορικά µιας αποσκευής κατ' άτοµο 

� Ξεναγήσεις και εκδροµές: Ξεναγήσεις από διπλωµατούχους ξεναγούς σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

� Αντιπρόσωπο/Συνοδό: Έλληνας έµπειρος αρχηγός-συνοδός σε όλο το ταξίδι 

� Ταξιδιωτικό φάκελο µε χρήσιµες πληροφορίες 

 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 

× Βίζα εισόδου στη χώρα (25€ περίπου) 

× Προαιρετική ατοµική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

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

 
 
 
  

Ταξίδι Αναχ/σεις ∆ιατροφή ∆ιαµονή 2κλινο 1κλινο 
Φόροι 

Είσοδοι 

ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 
ΙΝ∆ΙΑΣ 

(∆ΕΛΧΙ ΑΓΚΡΑ 
ΤΖΑΪΠΟΥΡ) 

 
8 ΗΜΕΡΕΣ 

19/3 HB 5* 510 +230 +730 
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7  ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝ∆ΙΑΣ - 8 ηµ. 

 
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 

Απαραίτητο διαβατήριο µε τουλάχιστον 6µηνη ισχύ από την ηµέρα εξόδου από τη χώρα και 

δύο (2) τουλάχιστον κενές σελίδες, σκαναρισµένο αρχείο του διαβατηρίου σας (µορφή PDF 

10-300 KB) και µία σκαναρισµένη έγχρωµη φωτογραφία (µορφή JPEG 10 KB-1 MB 

διαστάσεων 350Χ350 pixels) σε άσπρο φόντο. 

 

 

 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
 

Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραµµα του ταξιδιού, να έχετε ενηµερωθεί για τους 

γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site µας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα 

έντυπά µας και να έχετε υπογράψει την Σύµβαση Συµµετοχής. 
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 Κάνε τη σωστή επιλογή. ∆ιάλεξε COSMORAMA� 
 �γιατί για µας το ταξίδι είναι η τέχνη της µετουσίωσης του ονείρου σε πραγµατικότητα!   
 

∆έκα λόγοι θα σας πείσουν: 

 

� ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Σεβόµενοι απολύτως τον ταξιδιώτη, ανακοινώνουµε γραπτώς και µε σαφήνεια την τιµή 

του ταξιδιού. Σύµφωνα µε την ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία δηµοσιεύουµε το κόστος 

για επιπλέον έξοδα για βίζες και φόρους αεροδροµίων πληρωτέα στην Ελλάδα. Τα 

ταξίδια µας δεν έχουν κρυφές χρεώσεις. Ο ταξιδιώτης ενηµερώνεται από την αρχή για 

την τελική αξία του ταξιδιού του. Η σωστή ενηµέρωση είναι για εµάς δείγµα σοβαρότητας 

και σεβασµού προς τον πελάτη. 

 

� ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα αναλυτικά µας προγράµµατα είναι πλήρη και λεπτοµερή. Όσοι ταξιδεύουν µαζί µας 

γνωρίζουν πολύ καλά ότι τιµούµε την επιλογή των ταξιδιωτών, προσφέροντας τα πληρέστερα 

και πιο καλο-σχεδιασµένα ταξίδια. Οι ξεναγήσεις µας είναι µελετηµένες, οι τοπικοί ξεναγοί άρτια 

καταρτισµένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών µας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων. 

 

� ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

Σχεδιάζοντας τα ταξίδια, βασική µας αρχή είναι να φτιάξουµε το καλύτερο πρόγραµµα στη 

σωστή τιµή. Σεβόµαστε τα χρήµατά σας και θέλουµε να απολαύσετε το ταξίδι µέχρι και το 

τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια µας αξίζουν τα λεφτά τους. 

 

� ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 

Επιπλέον των άλλων οικονοµικών προνοµίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις 

στα Μουσεία της Ελλάδος, το COSMORAMA σας προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης του 

ταξιδιού σας µέχρι και σε 12 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ µε την πιστωτική σας κάρτα. Ρωτήστε τους 

συµβούλους ταξιδιών µας. 

 

� ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

Η οµάδας µας, µε πάνω από 30 χρόνια εµπειρία στο ταξίδι, είναι σίγουρα η πιο έµπειρη και η 

πιο πολυταξιδεµένη οµάδα όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Ναι, έχουµε 

ταξιδέψει προσωπικά σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ που προτείνουµε ταξίδια. Αυτή η εµπειρία είναι 

που κάνει τα ταξίδια µας ξεχωριστά και δίνει τη σιγουριά στους ταξιδιώτες ότι αγοράζουν το 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 

 

� ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

Κάθε χρόνο υλοποιούµε ταξίδια που γίνονται αντικείµενο θαυµασµού ακόµα και από 

συναδέλφους µεγάλων ταξιδιωτικών οργανισµών στο εξωτερικό. ∆εν είναι τυχαίο που το 2013 


