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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ & 
ΠΡΩΤ/ΝΙΑ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

 

ΝΑΟΙ & ΟΡΥΖΩΝΕΣ -  ΟΥΜΠΟΥΝΤ 
ΕΞΩΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ  

 

Νούσα Ντούα, Ούμπουντ, Ουλουβάτου, Τάνα Λοτ, Ούλουν Ντάνου, 
ορυζώνες Τεγαλαλάνγκ, Tirta Empoul, Tibumana, Σιγκαπούρη  

 
1 1  Η Μ Ε Ρ Ε Σ  /  8  Ν Υ Χ Τ Ε Σ  α π ό  2 . 2 9 0 €  

ΑΝΑΧΩΡΗΣ Η   24/12 

 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ  

ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ // ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ



 

1                         ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ - ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ-ΟΥΜΠΟΥΝΤ) & ΣΙΓΠΑΚΟΥΡΗ - 11 ημ. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Ο τροπικός προορισμός με την αρτιότερη τουριστική υποδομή, που έχει κρατήσει 

αναλλοίωτο τον εξωτικό του χαρακτήρα. Καταπράσινα τοπία, κλιμακωτοί ορυζώνες και 

ινδουιστικοί ναοί συνδυάζονται πανέμορφα με τις υπέροχες παραλίες. Η λευκή 

ακρογιαλιά και η ήρεμη λιμνοθάλασσα σας προκαλούν για κολύμπι, ενώ ο 

κοραλλιογενής ύφαλος είναι ιδανικός για τους λάτρεις των καταδύσεων. Οικονομικές 

αγορές, διασκέδαση για κάθε γούστο και γαστρονομικές απολαύσεις, συμπληρώνουν 

με τον καλύτερο τρόπο τη διαμονή σας! 

 
 
 



 
 

 
2           ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ - ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ-ΟΥΜΠΟΥΝΤ) & ΣΙΓΠΑΚΟΥΡΗ - 11 ημ. 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

 Έχουμε προβλέψει να διαμείνουμε στις καλύτερες περιοχές και σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5* 

στο Μπαλί  

 Σας προσφέρουμε τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό, με διαμονή στην ελεγχόμενη - ήρεμη 

παραλιακή περιοχή της Νούσα Ντούα, αλλά και στο καταπράσινο Ούμπουντ  

 Θα απολαύσετε ένα πλήρες πρόγραμμα εκδρομών – ξεναγήσεων για να μπορέσετε να δείτε 

τα ομορφότερα σημεία του Μπαλί  

 Θα παρακολουθήσουμε την αρχαία παράσταση Κετσακ στον Ναό Ουλουβάτου με θέα τα 

χρώματα του δειλινού, και θα δοκιμάσουμε παραδοσιακή κουζίνα σε ένα από τα γνωστότερα 

εστιατόρια της περιοχής 

 Θα εξερευνήσουμε το πολύβουο κέντρο και την παραλία της Κούτα & θα δούμε τον ναό  της 

θάλασσας Τάνα Λοτ   

 Θα επισκεφθούμε την λίμνη Μπερατάν που φιλοξενεί τον ναό σύμβολο της χώρας Ούλουν 

Ντάνου  

 Θα μάθουμε τα πάντα για την καλλιέργεια ρυζιού στο συγκλονιστικό τοπίο των ορυζώνων της 

περιοχής Τεγαλαλάνγκ 

 Θα γνωρίσουμε τον «όμορφο ναό» Ταμάν Αγιούν   

 Θα παίξουμε με τις μαϊμούδες στο ομώνυμο πάρκο του Ούμπουντ 

 Θα λουστούμε με το ιερό νερό εξαγνισμού & νεότητας στις πηγές Tirta Empoul & θα 

βουτήξουμε στα νερά του ομορφότερου κρυφού καταρράχτη Τιμπουμάνα  

 Σας προσφέρουμε 3 γεύματα καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας και όχι μόνο πρωινό !     

 Τέλος θα γνωρίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την λαμπερή Σιγκαπούρη  



 

3                         ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ - ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ-ΟΥΜΠΟΥΝΤ) & ΣΙΓΠΑΚΟΥΡΗ - 11 ημ. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 

Ημέρα 1η:  24/12 Αθήνα Μπαλί  
Πτήση για Μπαλί με ενδιάμεσο σταθμό.  
 
Ημέρα 2η: 25/12 Μπαλί (Νούσα Ντούα) 
Άφιξη στο Μπαλί, παραλαβή αποσκευών και συνάντηση με τον τοπικό μας συνεργάτη, 
τακτοποίηση στο πούλμαν και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας στη Νούσα Ντούα, λαμβάνοντας 
μία πρώτη ενημέρωση για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. 

 
Ημέρα 3η: 26/12 Νούσα Ντούα – Ολουβάτου (χορός Κετσακ) – Μπαλινέζικο δείπνο (Π/Δ) 
Πρωινό ελεύθερο, μέχρι τη μεσημεριανή μας μετάβαση στο Ουλουβάτου. 
Μία διάσημη επική ινδουιστική ιστορία αγάπης (Ραμαγιάνα), αφορά στην κλοπή μιας όμορφης 
γυναίκας από έναν δαίμονα και την επαναφορά της τάξης από τον πρίγκηπα σύζυγό της και 
τον αρχηγό του στρατού των πιθήκων. Κάπου εκεί στο τελείωμα του νησιού, με φόντο το 
υπέροχο τοπίο που χαρίζει ο ωκεανός, το ηλιοβασίλεμα, ο ναός Ουλουβάτου, η φωτιά, η 
μουσική, τα παιχνίδια του πιθήκου με τον κόσμο και οι ιαχές, δημιουργούν μία κατευναστική 
ατμόσφαιρα που δεν πρέπει να χάσετε! 
Η παράσταση πραγματοποιείται σε ένα αμφιθέατρο με θέα τον ωκεανό την ώρα της δύσης.  
Ακολουθεί δείπνο σε ένα όμορφο περιβάλλον Μπαλινέζικου εστιατορίου και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 
 



 
 

 
4           ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ - ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ-ΟΥΜΠΟΥΝΤ) & ΣΙΓΠΑΚΟΥΡΗ - 11 ημ. 

Ημέρα 4η: 27/12 Νούσα Ντούα (ημέρα ελεύθερη) (Π) 
Ελεύθερη ημέρα για ξεκούραση και θαλάσσιες δραστηριότητες.  
Μπορείτε να επισκεφθείτε την τουριστική πρωτεύουσα του νησιού, Κούτα, με τα άφθονα 
μπαράκια, τις τοπικές ταβέρνες (βαρούνγκ), τις πολυάριθμες αγορές σε είδη ρουχισμού και όχι 
μόνο, καθώς και την μεγάλη παραλία - πόλο έλξης για τους απανταχού σέρφερς, τέλος μην 
ξεχάσετε να επισκεφθείτε την υπέροχα διαμορφωμένη περιοχή Bali Collection (στην ίδια 
περιοχή με το ξενοδοχείο σας), γεμάτη καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ. 
 
Ημέρα 5η: 28/12 Νούσα Ντούα - Ούμπουντ (Κούτα / Τάνα Λοτ / Λίμνη Μπερατάν / Ούλουν 
Ντάνου) (Π/Γ) 
Μετά το πρωινό σας και έχοντας μία ευχάριστη διαδρομή στο κέντρο του νησιού, θα 
μεταφερθείτε στο ενεργειακό κέντρο του κόσμου (κατά πολλούς) το ποιητικό Ούμπουντ. Κατά 
την μεταφορά μας θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε την ακτογραμμή με τα 
πολυάριθμα μικρομάγαζα και μπαράκια της Κούτα, να φωτογραφηθούμε στον εντυπωσιακό 
ναό Τάνα Λοτ (που αποτελεί μέρος της Μπαλινέζικης μυθολογίας και είναι ένας από τους επτά 
θαλάσσιους ναούς περιμετρικά του νησιού, για να λατρεύεται ο θεός της θάλασσας και του 
νερού). Χτισμένος στην κορυφή ενός βράχου στον ωκεανό, παίρνοντας διαφορετικά σχήματα 
καθημερινά από την παλίρροια, δημιουργεί μία υπέροχη ατμόσφαιρα και ένα σημείο για 
μοναδικές φωτογραφίες.  
Επόμενη στάση μας η λίμνη Μπράταν, στην κορυφή ενός οροπεδίου (1.500 μέτρα πάνω από 
την επιφάνεια της θάλασσας), γνωστή για τον πλωτό ναό Ούλουν Ντάνου, αφιερωμένο στη θεά 
Ντάνου (βασίλισσα των νερών, λιμνών και ποταμών). Ο ναός αποτελεί την 
αντιπροσωπευτικότερη εικόνα του νησιού σε όλους τους ταξιδιωτικούς οδηγούς και παράλληλα 
θεωρείται και ο σημαντικότερος ναός για όσους προσεύχονται για γονιμότητα και ευημερία. Η 
ηρεμία των νερών καθρεφτίζει περίτεχνα τα τρία ιερά χρώματα: κόκκινο, μαύρο και λευκό (που 
αντιπροσωπεύουν τους θεούς Σίβα, Μπράχμα και Βισνού), ενώ η λεπτή ομίχλη που υψώνεται 
από τη λίμνη και αιωρείται στον αέρα, γύρω από το ναό, δίνει μια σουρεαλιστική εμφάνιση και 
μοναδική ομορφιά! 
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Ημέρα 6η: 29/12 Ούμπουντ - Δάσος Μαϊμούδων - Ορυζώνες Τεγαλαλάνγκ - Πηγές νερού 
Tirta Empoul - Καταρράκτης Tibumana (Π/Γ) 
Η πρωινή εκδρομή μας, θα έχει πρώτο σταθμό το 27 στρεμμάτων δάσος με 340 πιθήκους, 
γνωστούς και ως Μακάκες με μακριά ουρά. Στην γαλήνια ατμόσφαιρα του δάσους πέραν των 
4 ομάδων μαϊμούδων, θα βρείτε και δύο ναούς ο ένας εκ των οποίων στεγάζει και την «Αγία 
Πηγή». 
Θα συνεχίσουμε με τους διάσημους ορυζώνες Τεγαλαλάνγκ (μέρος του πολιτιστικού τοπίου 
του Μπαλί και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO), για να θαυμάσουμε το 
τοπίο των λαξευμένων βουνών, με τα σμαραγδένια πράσινα χωράφια που καλλιεργούνται από 
ντόπιους αγρότες, ενώ συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα άρδευσης από τον όγδοο 
αιώνα. (Το σημείο θεωρείται από τους επισκέπτες το ομορφότερο φωτογραφικό σποτ του 
νησιού). 
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Επόμενη στάση μας θα είναι ο ναός Tirta Empoul, με τις 30 πηγές ιερού νερού που 
δημιουργήθηκαν από τον θεό Ίντρα για εξαγνισμό και διατήρηση νεότητας. Προετοιμαστείτε και 
εσείς όπως θέλει η παράδοση, να εξαγνιστείτε από το ιερό νερό! 
Η εκδρομή μας θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στον καλά κριμένο καταρράκτη Tibumana, ένα 
φυσικό στολίδι που προσφέρει ένα όμορφο τοπίο, ηρεμία και γαλήνη. Κατά τη διάρκεια της 
εκδρομής, θα δοθεί γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο. Επιστροφή στο Ούμπουντ. 

Ημέρα 7η: 30/12 Ούμπουντ (ημέρα ελεύθερη) (Π) 
Ξεκουραστείτε στο μαγευτικό τοπίο του Ούμπουντ και χαλαρώστε με ένα μασάζ σε κάποιο από 
τα πολυάριθμα spa της περιοχής. Προαιρετικά, μπορείτε να κάνετε βόλτα πάνω σε ελέφαντες 
και ράφτινγκ στον διάσημο λευκό ποταμό Αγιούνγκ,… Μία αξέχαστη εμπειρία. 
 

Ημέρα 8η: 31/12 Ούμπουντ – Σιγκαπούρη (Π) 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ντενπασάρ και πτήση για Σιγκαπούρη. Συνάντηση με τον 
τοπικό μας συνεργάτη και μεταφορά στο ξενοδοχείο της πόλης. 
Χρόνος ελεύθερος για να ετοιμαστείτε και να γιορτάσετε και εσείς όπως όλοι οι επισκέπτες και 
πολίτες της χώρας την πρωτοχρονιά στην περιοχή του αγάλματος Μέρλιον ή Marina bay ή 
Κλαρκ Κη.  
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Ημέρα 9η: 1/1 Σιγκαπούρη – Ξενάγηση πόλης (Π) 
Το πρωί ο τοπικός μας συνεργάτης θα σας περιμένει για να σας ξεναγήσει στην όμορφη και 
καθαρή πόλη της Σιγκαπούρης. Θα ξεκινήσουμε από την περιοχή που σηματοδότησε ο Σερ 
Στάμφορντ Ράφλες με το ομώνυμο ξενοδοχείο, θα δούμε επίσης το ιστορικό οίκημα που 
φιλοξενεί το Δημαρχείο της πόλης, το Fountain of Wealth (ένα από τα μεγαλύτερα σιντριβάνια 
στον κόσμο), τους κήπους ορχιδέας, τους παράκτιους κήπους ή αλλιώς (τους κήπους του 
Άβαταρ), τον μυθικό θαλάσσιο λέοντα Μέρλιον, την κινέζικη και ινδική συνοικία. 
Θα σας δοθεί χρόνος στην αραβική συνοικία και το πρώτο ιστορικό κέντρο της πόλης και τέλος 
θα ανακαλύψουμε το Κλαρκ Κη, σημείο χαλάρωσης ξεκούρασης και διασκέδασης για όλους 
τους επισκέπτες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να τον αξιοποιήσετε ή 
για να δείτε προαιρετικά από κοντά το υπαίθριο σώου με μουσική και το gardens by the bay, 
κάτω από το διάσημο ξενοδοχείο Marina Bay Sands. 
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Ημέρα 10η: 2/1 Πτήση για Αθήνα  
Έχοντας ετοιμάσει τις αποσκευές μας, μπορούμε να αφιερώσουμε την ημέρα μας μέχρι τη 
βραδινή μας μετάβαση στο αεροδρόμιο, κάνοντας αγορές στα διάσημα εμπορικά καταστήματα.  
Η παράδοση των δωματίων θα είναι νωρίς το μεσημέρι και εσείς θα πρέπει να είστε συνεπείς 
στο ραντεβού μας για τη βραδινή μας μεταφορά στο αεροδρόμιο.  
Ακολουθεί πτήση για Αθήνα.  
 
Ημέρα 11η: 3/1 Αθήνα 
Πρωινή άφιξη στην Αθήνα. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Αναχώρηση:  24/12 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Σιγκαπούρη 24/12 TR 713 10:55 03:30* 

Σιγκαπούρη – Μπαλί 25/12 TR 284 10:35 13:40 

Μπαλί – Σιγκαπούρη 31/12 TR 285 14:50 17:15 

Σιγκαπούρη – Αθήνα 03/01 TR 712 03:00 09:10 

(*) Άφιξη την επόμενη μέρα 
 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 

 

Ταξίδι Διαμονή Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο Φόροι 

 
Χριστούγεννα 
στο Μπαλί & 
Πρωτοχρονιά 

στη Σιγκαπούρη 
 

       11 ημέρες 

5* Μπαλί 

4* Σιγκαπούρη 
24/12 2.290 +550 590 
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Το COSMORAMA σας προσφέρει: 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) μέσω ενδιάμεσου σταθμού σε πτήσεις της Scoot 

(θυγατρική της Singapore), με τα νέας τεχνολογίας αεροσκάφη dreamliner της Boeing με μία 

(1) κύρια αποσκευή 20 κιλών ανά άτομο 

 Ένα κυρίως μενού για τις μεγάλες πτήσεις Αθήνα - Σιγκαπούρη & Σιγκαπούρη - Αθήνα  

 3 (τρεις) διανυκτερεύσεις στη Νούσα Ντούα σε ξενοδοχείο 5* 

 3 (τρεις) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* στο Ούμπουντ 

 2 (δύο) διανυκτερεύσεις σε 4* ξενοδοχείο στην Σιγκαπούρη 

 7 πρωινά (Π), 2 Γεύματα (Γ), 1 δείπνο (Δ) 

 Μεταφορές - εκδρομές - ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 

 Συνοδό καθόλη την διάρκεια του ταξιδιού από Αθήνα 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Φ.Π.Α. 

 Τοπικό διαπιστευμένο αγγλόφωνο ξεναγό 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 

 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
 

× Αχθοφορικά φιλοδωρήματα  

× Τοπικοί δημοτικοί φόροι υπηρεσιών & οικολογικοί φόροι, που πληρώνονται υποχρεωτικά από 

τους πελάτες μόνο κατά την είσοδο στα ξενοδοχεία (αν αυτό χρειαστεί) 

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

× Κόστος εισόδου στο Μπαλί € 35 περίπου 

× Έξοδα για PCR tests, αν αυτό κριθεί αναγκαίο 

 
 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 Οι τιμές βασίζονται σε ειδικό προαγορασμένο ναύλο στην Scoot. Σε περίπτωση που 

επιθυμείτε επέκταση, θα προκύψει επιπλέον χρέωση σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα της 
αεροπορικής εκείνη τη στιγμή. 

 Το check in προβλέπετε στα ξενοδοχεία μετά τις 14:00 μ.μ. και το check Out έως 11.00π.μ.  

 Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 

 Το κόστος χρήσης αποσκευής και γευμάτων, έχει προστεθεί στην αξία των φόρων. 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

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

χώρα προορισμού. 
 
 
 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
 
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 
γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα 
έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

ALPHA BANK 101-00-2320-009478 GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478 

NATIONAL BANK 080/471703-14 GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314 

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077 

PIRAEUS BANK 5029-057435-719 GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719 
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 Κάνε τη σωστή επιλογή. Διάλεξε COSMORAMA… 
 …γιατί για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα!   
 

Δέκα λόγοι θα σας πείσουν: 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

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

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

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

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

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

και σεβασμού προς τον πελάτη. 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

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

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

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

καταρτισμένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων. 

 

 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

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

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

τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους. 

 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις 

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

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

συμβούλους ταξιδιών μας. 

 

 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

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

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

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

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

ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 

 

 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από 

συναδέλφους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013 
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το COSMORAMA διακρίθηκε ως το καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ελλάδα στον τομέα 

των “Cultural Tours” από τον ASTA (American Society of Travel Agents). 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ 

Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε πολύ χρόνο, 

προσωπική φροντίδα και μεράκι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις 

προσδοκίες. Και φυσικά όλα τα στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο εξωτερικό. Το να 

ταξιδεύουμε μαζί σας είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας βρίσκετε πάντα δίπλα σας. 

 

 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ελλάδας, σας προσφέρουμε 

εκπτώσεις και δωρεάν βιβλία. Επιπλέον το COSMORAMA προσφέρει στους ταξιδιώτες του 

εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ξεναγήσεις στα Μουσεία της Ελλάδας από Διπλωματούχο Ξεναγό. 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ 

Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι COSMORAMA έχετε τη σιγουριά που σας παρέχει μια Μεγάλη, 

Σοβαρή, Ποιοτική και Φερέγγυα Ταξιδιωτική εταιρία με πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό 

χώρο. 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Δίνουμε πληροφοριακό υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 


