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ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ 
 

5  Η Μ Ε Ρ Ε Σ  
 

5, 7, 11 Απριλίου (Πάσχα) 
28 Απριλίου (Πρωτομαγιά) 
23 Μαΐου (Αγ. Πνεύματος) 

2 0 1 8  

 
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 

 
Από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, πλούσια σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, που όσες 

φορές και να την επισκεφθεί κανείς, ποτέ δεν την χορταίνει. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται 

στην κορυφή, στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών όλου του κόσμου. Το κάστρο Χρατσάνι ή 

αλλιώς Καστρούπολη από την μια και το ιστορικό κέντρο από την άλλη, είναι αποδείξεις 

ακμής και δόξας που γνώρισε η πόλη. Η λουτρόπολη του Κάρλοβι Βάρι με τις ιαματικές πηγές 

της ή το μεσαιωνικό Τσέσκυ Κρούμλοβ που ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς θα σας μεταφέρουν σίγουρα σε άλλες εποχές.  
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 
 

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ πτήσεις με AEGEAN AIRLINES  

Διαμονή σε ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ξενοδοχεία 

GRANDIOR  5* 

HOTEL 987 4*sup 

DILPOMAT 4* 

 Πρωινά καθημερινά στα ξενοδοχεία. 

 Δύο (2) γεύματα σε τοπικά εστιατόρια. 

 Ένα (1) γεύμα στην κρουαζιέρα. 

 Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία. 

 Ελληνόφωνη ξενάγηση στην πόλη της Πράγας. 

 Ελληνόφωνη ξενάγηση της Καστρούπολης. 

 Ελληνόφωνη ξενάγηση στο Κάρλοβι Βάρι. 

 Προαιρετική εκδρομή στο Τσέσκυ Κρουμλόβ. 

 Κρουαζιέρα στα νερά του Μολδάβα. 

 Τοπικός Αρχηγός – Συνοδός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δημαρχιακό Μέγαρο Πράγας
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…εσείς το ξέρατε; 
 

 
 
Το Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας 
 
Το Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας είναι πιθανώς το τρίτο της Ευρώπης σε χρονολογική 
σειρά, μετά το αστρονομικό ρολόι της Πάδοβας (1344) στην Ιταλία και το θαυμάσιο 
αστρονομικό ρολόι του Στρασβούργου. Η αρχική κατασκευή του Αστρονομικού Ρολογιού στη 
βάση του γοτθικού πύργου του Δημαρχείου της Πράγας υπολογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε 
το 1410 επί βασιλείας Βενσεσλάου (Βάτσλαβ) Δ’ (1378-1419) από τον ονομαστό 
ωρολογοποιό Νικόλαο του Κάνταν (Mikulas Kadan). Φαίνεται όμως ότι ο Νικόλαος βασίστηκε 
στις συμβουλές και αστρονομικές γνώσεις του Γιαν Όντρεγιοφ, του επονομαζόμενου Σίντελ. Ο 
Όντρεγιοφ ήταν καθηγητής των μαθηματικών και της αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Καρόλου 
της πόλης. Κατά την περίοδο αυτή κατασκευάσθηκε η πρώτη και βασική αστρονομική 
«ωρολογοπλάκα» με τον μηχανισμό της, ενώ 80 χρόνια αργότερα, το 1490, προστέθηκε και η 
ημερολογιακή περιστρεφόμενη πλάκα. Η όλη κατασκευή ολοκληρώθηκε τότε από τον 
ονομαστό αρχιτεχνίτη ωρολογοποιό Γιαν Χάνους του Ρόδου (Jan Hanus Ruze) και τον βοηθό 
του, τον Γιάκουμπ Τσεχ. Λέγεται μάλιστα ότι προκειμένου να μην επαναλάβει ο Χάνους σε 
κάποια άλλη πόλη αυτό το αριστούργημά του, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Πράγας 
αποφάσισαν να τον τυφλώσουν! 
Από το δεύτερο ήμισυ του 15ου αιώνα είχε ήδη διακοσμηθεί η πρόσοψη της όλης κατασκευής 
στη βάση του γοτθικού πύργου με ανάγλυφες παραστάσεις, που έλαβαν την τελική τους 
μορφή στις αρχές του 16ου αι. με γλυπτά από το εργαστήριο του γνωστού γλύπτη της εποχής 
Πέτερ Πάρλερ (Peter Parlez ή Petr Parléř). 
Το Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας, γνωστό από τότε μέχρι σήμερα στους Τσέχους ως Orloj 
(Ορλόι) από παράφραση της ελληνικής λέξης ωρολόγιον, απετέλεσε από τότε κόσμημα και 
σύμβολο της ιστορικής πρωτεύουσας της Βοημίας, της Τσεχοσλοβακίας και σήμερα της 
Τσεχίας. Το Ρολόι ανακαινίσθηκε κατά τη χρονική περίοδο από το 1552 μέχρι το 1560 από 
τον Γιαν Τάμπορσκι, ο οποίος τελειοποίησε και τον μηχανισμό του ρολογιού. Στις αρχές του 
19ου αι. και ειδικότερα από το 1838 μέχρι το 1845, το παλαιό Δημαρχείο ανακατασκευάστηκε. 
Κάποια γλυπτά προστέθηκαν, κάποια αφαιρέθηκαν και άλλα μεταφέρθηκαν σε διαφορετική 

Το Αστρονομικό Ρολόι
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θέση, όπως για παράδειγμα ο Χάροντας (με τη μορφή του σκελετού), ο οποίος τοποθετήθηκε 
στη δεξιά πλευρά του ρολογιού και έκτοτε παραμένει σε αυτή τη θέση. 
Η διακόσμηση του ρολογιού ολοκληρώθηκε το 1865 με το ζωγραφιστό «ημερολόγιο» σε έναν 
κυκλικό δίσκο κάτω από το ρολόι, έργο του γνωστού Τσέχου ζωγράφου και αρχιτέκτονα 
Γιόζεφ Μάνες (Josef Manes). Η ιδιόμορφη αυτή απεικόνιση, κάτω ακριβώς από τις πλάκες 
του κυρίως ρολογιού, αντικατέστησε το παλαιότερο περιστρεφόμενο ημερολόγιο. Στον κυκλικό 
αυτό δίσκο απεικονίζονται: 1) Στον εξωτερικό κυκλικό δακτύλιο οι 365 ημέρες του έτους, με τις 
αντίστοιχες εορτές των αγίων. 2) Στον αμέσως επόμενο δακτύλιο, οι εικόνες του Μάνες γύρω 
από την αγροτική ζωή της Βοημίας μετατράπηκαν σε 12 κυκλικές απεικονίσεις που 
συμβολίζουν σε αλληγορική μορφή τούς ισάριθμους μήνες του έτους. 3) Στον επόμενο 
εσωτερικό δακτύλιο δώδεκα μικρότερες σε μέγεθος κυκλικές παραστάσεις των ζωδιακών 
συμβόλων. 4) Τέλος, στον εσώτατο μικρό κεντρικό δίσκο απεικονίζεται η σχηματική 
παράσταση του Κάστρου της Πράγας, που αποτελεί τον θυρεό της. Στο μουσείο της Πράγας 
φυλάσσονται τα αυθεντικά έργα του Μάνες. 
Παράλληλα, κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συντήρηση της όλης 
κατασκευής, ενώ επιπλέον τοποθετήθηκαν τα ξύλινα γλυπτά αγαλματίδια των 12 Αποστόλων, 
που σε κάθε ακέραια ώρα από τις 8 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. εμφανίζονται με τον αντίστοιχο χτύπο 
των ωρών από δύο μικρά παράθυρα πάνω από το κυρίως Αστρονομικό Ρολόι. 
Από τότε βέβαια έγιναν και άλλες ελάσσονος σημασίας βελτιώσεις, προσθήκες και 
συντηρήσεις. Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι το σημερινό ρολόι είναι ένα ακριβές νεώτερο 
αντίγραφο. Πραγματικά, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα κατά την Εξέγερση της 
Πράγας το 1945, ο γερμανικός στρατός βομβάρδισε το Δημαρχείο της Παλαιάς Πόλης και από 
την πυρκαγιά που ακολούθησε, το όλο συγκρότημα και μαζί το Αστρονομικό Ρολόι, 
καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι Τσέχοι επανέφεραν στην αρχική του μορφή τόσο τον πύργο 
του παλαιού Δημαρχείου όσο και το Αστρονομικό Ρολόι, που από τότε συντηρείται 
ανελλιπώς. 
 
  

Πράγα - Παλαιά πόλη
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
Ημέρα 1η: Αθήνα – Πράγα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πράγα, την πρωτεύουσα της Τσεχίας. 
Άφιξη και συνάντηση με τον τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό μας. Μεταφορά στο κέντρο της 
πόλης και απευθείας περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο όπου θα δούμε την 
πλατεία Σταρομέτσκα με το Δημαρχείο και το Αστρονομικό Ρολόι του 15ου αιώνα, την 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, τον γοτθικό ναό της Παναγίας Τιν, την οδό Παρίτσκα 
(Παρίσι) που είναι ο πιο ακριβός δρόμος της πόλης, την Εβραϊκή Συναγωγή, το Μέγαρο 
Μουσικής, τον Πύργο της Πυρίτιδας, το Εθνικό μουσείο στην κορυφή της πλατείας 
Βεντσεσλάς από όπου ξεκίνησε η βελούδινη επανάσταση. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και 
μεταφορά στα επιλεγμένα ξενοδοχεία. 
 
Ημέρα 2η: Πράγα (προαιρετικά Τσέσκυ Κρούμλοβ) 
Ολόκληρη η μέρα στη διάθεσή σας να εξερευνήσετε την αγορά της πόλης ή να επισκεφθείτε 
χώρους ανάλογα με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε 
ολοήμερη εκδρομή στο μεσαιωνικό Τσέσκυ Κρούμ-λοβ, κοντά στα σύνορα της Αυστρίας, 
όπου θα μπορούσε 
κανείς να πει ότι πρό-
κειται για μια ψεύτικη 
πόλη που αποτελεί 
σκηνικό κινηματογρα-
φικής ταινίας εποχής 
του μεσαίωνα. Το 
Τσέσκυ Κρούμλοβ έ-
χει κριθεί διατηρητέο 
και περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο πα-
γκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της 
Unesco. Επιστροφή 
στην Πράγα το από-
γευμα. 
 
Ημέρα 3η: Πράγα 
(Κάρλοβι Βάρι) 
Σήμερα θα απολαύσουμε την ολοήμερη εκδρομή μας σε μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς 
που νομίζει κανείς ότι βρίσκεται σε παραμύθι. Η λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβι Βάρι, 
που υπήρξε στο παρελθόν τόπος συνάντησης επιφανών προσώπων, είναι σίγουρο ότι θα 
σας εντυπωσιάσει. Γνωστό για τις ιαματικές πηγές του, έχει καθιερωθεί από τον 14ο αι. ως 
θεραπευτικό κέντρο. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στην Πράγα και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. 
 
Ημέρα 4η: Πράγα 
Πρωινό αφιερωμένο στην περιπατητική ξενάγηση της Καστρούπολης, το Χρατσάνι, με τα 
εντυπωσιακά κτίρια. Το Λορέττο, παλαιότερα μοναστήρι, ο ναός του Αγίου Νικολάου, τα 
Ανάκτορα, ο δρόμος των Αλχημιστών με τις πολύχρωμες προσόψεις σπιτιών, το μοναστήρι 
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Στράχοφ και το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών είναι μερικά από αυτά. Ωστόσο είναι 
σίγουρο ότι την παράσταση θα κλέψουν ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βίτου με τα υπέροχα 
βιτρό και η εντυπωσιακή γέφυρα του Καρόλου με τα δεκάδες αγάλματα, που συνδέει την 
Καστρούπολη με το ιστορικό κέντρο της Πράγας. Συνεχίζοντας θα απολαύσουμε γεύμα στην 
κρουαζιέρα που ακολουθεί στα παγωμένα νερά του Μολδάβα. Για το απόγευμα προτείνουμε 
να παρακολουθήσετε μια παράσταση μαύρου Θεάτρου στον τόπο όπου γεννήθηκε αυτό το 
είδος τέχνης. 
 
Ημέρα 5η: Πράγα – Αθήνα 
Μετά το πρωινό μας και έχοντας τις καλύτερες εντυπώσεις θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο 
της Πράγας και πτήση για την Αθήνα. 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

05/04 Αθήνα – Πράγα 15.15 16.55 

09/04 Πράγα - Αθήνα 15.40 19.10 

07/04 Αθήνα – Πράγα 08.15 09.55 

11/04 Πράγα - Αθήνα 11.25 14.55 

11/04 Αθήνα – Πράγα 08.55 10.35 

15/04 Πράγα - Αθήνα 16.10 19.40 

28/04 Αθήνα – Πράγα 08.15 09.55 

02/05 Πράγα - Αθήνα 11.25 14.55 

23/05 Αθήνα – Πράγα 08.55 10.35 

27/05 Πράγα - Αθήνα 16.10 19.40 

 
 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 
 

ΤΑΞΙΔΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΝΑΧΩΡ.

2κλινο 1κλινο 

ΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΑΠΟ 

ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡ.

Πράγα 

Κάρλοβι 

Βάρι 

 

5 

ημέρες 

BB 

+ 3 γεύματα 

4* 

Diplomat 
5, 7, 11, 

28/4 

23/5 

595 705 +130 

+150 
Πτήσεις με 

Aegean Airlines 

4*sup 

Hotel 987 
645 755 +220 

5* 

Grandior 
715 825 +280 
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Το COSMORAMA σας προσφέρει:  

 
 Απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines  

 Επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 4*, 4*sup & 5* κατόπιν επιλογή σας 

 Πρωινό καθημερινά 

 Δύο (2) γεύματα σε τοπικά εστιατόρια και ένα (1) γεύμα στην κρουαζιέρα 

 Εκδρομές, μεταφορές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται 

 Μεταφορά από/προς αεροδρόμια 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός 

 Ταξιδιωτικός φάκελος 

 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 
 

× Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ  8 

 
ΤΑΞΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. 
 
 
 

 
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 GR 61 0110 0800 0000 0804 7170 314 

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR0802600120000320200537077 

PIRAEUS BANK 5029-057435-719 GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719 
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 Κάνε τη σωστή επιλογή. Επίλεξε 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 προ-

γράμματα 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. 

Καθεδρικός Ναός Αγ. Βίτου
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 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 

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. 


