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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
“Η αρχοντική Πράγα”
8 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021
25/6

| 16, 30/ 7 | 6 , 1 3, 27/ 8 | 3 , 17 / 9 | 8 , 2 2 / 1 0

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩΠΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ
ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ / ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Είναι αλήθεια ότι η Πράγα είναι 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.
Όμως, είναι επίσης αλήθεια ότι η Τσεχία έχει πολλές ιστορικές πόλεις με εξαιρετική
αρχιτεκτονική και μνημεία όπως οι λουτροπόλεις του Κάρλοβυ Βάρυ και Μαρίνσκε Λάζνιε με
τις ιαματικές πηγές της, το μεσαιωνικό Τσέσκυ Κρουμλόβ, η γραφική Τέλτς, το γλυκό
Τιρτεμπιτς, οι πανέμορφες και συνάμα ιστορικές πόλεις Μπρνό και Οστράβα κ.λπ. Φυσικά όλα
αυτά διανθίζονται από υπέροχα τοπία, άφθονες φυσικές ομορφιές και λαούς με υψηλότατο
πνευματικό επίπεδο. Πιστοί στην παράδοση να προσφέρουμε ταξίδια στην Ευρώπη που
ανακαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο της κάθε περιοχής ετοιμάσαμε αυτό το πραγματικά
ενδελεχές οδοιπορικό για εσάς, τους λάτρεις του ξεχωριστού και ποιοτικού ταξιδιού. Μην το
χάσετε!!!

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ πτήσεις με AEGEAN AIRLINES
Διαμονή σε ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ξενοδοχεία ως ακολούθως ή παρόμοια
4*s CONTINENTAL BRNO - 4*s CLARION OSTRAWA
5* AMBASSADOR PRAGUE


Περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Πράγας για να δούμε την πλατεία
Σταρομέτσκα, το Δημαρχείο με το Αστρονομικό ρολόι, την Εβραϊκή Συναγωγή κ.ά.



Βραδινός περίπατος στην Πράγα



Ολοήμερη εκδρομή στις διάσημες λουτροπόλεις Κάρλοβυ Βάρυ και Μαρίνσκε
Λάζνε, αλλά και στην «γενέτειρα» της διάσημης μπύρας Pilsner, το Πίλσεν



Περιπατητική ξενάγηση στο Χρατσάνι. Τα ανάκτορα, ο δρόμος των Αλχημιστών, το
μοναστήριο Στράχοφ αλλά και η ονομαστή γέφυρα του Καρόλου, είναι μερικά από τα
αξιοθέατα που θα μας ενθουσιάσουν



Απολαυστική κρουαζιέρα στον Μολδάβα



Εκδρομή στην περιοχή της Βοημίας και στις Κούτνα Χόρα και Σέντλιτς
(Πόλεις – μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco)



Επίσκεψη στην μεσαιωνική πόλη Τσέσκυ Κρουμλόβ



Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Μοραβίας, το Μπρνο



Πρωινή περιήγηση στην Οστράβα, όπου θα απολαύσουμε τα έξοχα κτίρια και το
ιστορικό της κέντρο



Επίσκεψη στους περίφημους κήπους του Παλατιού Κρόμεριτς καθώς και στο γραφικό
Όλομουτς
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Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας

“ΤΣΕΧΙΑ” ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – 8 ημ.

…εσείς το ξέρατε;

Η ξανθιά… από την Τσεχία
Μια μπύρα 172 ετών
Ήταν Οκτώβρης του 1842, όταν στο χωριό Plzen, το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό ως Pilsner
για να προφέρεται ευκολότερα, ο οραματιστής ζυθοποιός Josef Groll έκανε ένα μικρό θαύμα.
Σε μια εποχή που όλες οι μπίρες ήταν σκουρόχρωμες και θολές, εκείνος έβγαλε από το βαρέλι
του μια ξανθιά, ελαφριά και αρωματική μπίρα που έμελλε να κάνει το όνομα του χωριού του
ξακουστό στα πέρατα της Γης: Pilsner Urquell, η «αυθεντική από το Pils», όπως μεταφράζεται
το όνομά της. Από τότε μέχρι σήμερα, όλες οι ξανθιές, ξηρές μπίρες, που μοσχοβολάνε
λυκίσκο, έχουν μια αριστοκρατική σπιρτάδα και αφήνουν μια υπέροχη πικρούτσικη επίγευση,
ονομάζονται Pilsner ή Pils - προς τιμήν εκείνης της πρώτης μπίρας.
Η Pilsen Urquell παρασκευάζεται ακόμα στην ίδια περιοχή, με κριθάρι από τη Βοημία και τη
Μοραβία, λυκίσκο με δυνατή μυρωδιά από την περιοχή του Saaz, φυσικό μαλακό νερό και
γηγενείς ζύμες με εκατόχρονο, μάλιστα, γενεαλογικό δέντρο! Ανοιχτόχρωμη, χρυσαφένια και
διάφανη, δημιουργεί στο ποτήρι μας ένα λεπτό κρεμώδες «κολάρο» αφρού με φυσαλίδες. Έχει
αρώματα ψημένου ψωμιού, λυκίσκου και ξερού χορταριού, κομμένου στην καλοκαιρινή
λιακάδα. Η γεύση της είναι τραγανή, φρουτώδης με μια ακαταμάχητη πίκρα καραμέλας που
οδηγεί σε μια σπιρτόζικη, κάπως πικρή και μακρά επίγευση.
Έχει το δικό της ποτήρι -σε σχήμα V με χαμηλό πόδι- και πίνεται ιδανικά σε θερμοκρασία 7 10° C. Συνδυάζεται ιδανικά με κόκκινα και μαύρα αυγά ψαριών και καπνιστό σολομό. Αλλά και
με λευκά ψητά κρέατα, ανάμεικτες σαλάτες με μια δόση... πρωτεΐνης, μαλακά άσπρα τυριά,
πατατοσαλάτες και λαδερά - τα τελευταία πριν χειμωνιάσει. Φυσικά, οι 4,4 αλκοολικοί βαθμοί
της την καθιστούν θαυμάσια σύντροφο και για κάθε είδους σάντουιτς.
(Πηγή http://www.gastronomos.gr / photo pilsnerurquell.com)
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
“Η αρχοντική Πράγα”
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημέρα 1η: Αθήνα (Θεσσαλονίκη) - Πράγα
Απογευματινή πτήση με Aegean Airlines για την αρχοντική Πράγα, την πρωτεύουσα της
Τσεχίας.. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και εγκατάσταση. Ο βραδινός
περίπατος στα υπέροχα φωταγωγημένα στενά της διάσημης παλιάς πόλης… επιβάλλεται!!!
Ημέρα 2η: Πράγα (Κάρλοβυ Βάρυ – Μαρίνσκε Λάζνε – Πίλσεν) (350 χλμ.)
Η σημερινή ολοήμερη εκδρομή είναι σε μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς που νομίζει κανείς
ότι βρίσκεται σε παραμύθι. Πρώτα η λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβυ Βάρυ, 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 αιώνα ως
θεραπευτικό κέντρο. Στη συνέχεια μας περιμένει η άλλη διάσημη λουτρόπολη της περιοχής η
Πόλη της Παναγίας, Μαρίνσκε Λάζνε με τα εξαιρετικά αρχοντικά του τέλους του 19ου αιώνα,
αρχών του 20ού, τότε που αποτελούσε τόπο συνάντησης των πλουσίων και αριστοκρατών της
εποχής. Τέλος, το Πίλσεν ή Πίλζεν από όπου πήρε την ονομασία του ο διάσημος τύπος μπύρας
και όπου παράγεται από το 1842 η παγκοσμίως φημισμένη μπύρα Pilsner Urgell με το
θαυμάσιο ιστορικό κέντρο και τη τρίτη μεγαλύτερη συναγωγή σε ολόκληρο τον κόσμο θα κλείσει
ιδανικά την σημερινή μας εκδρομή. Επιστροφή στην Πράγα αργά το απόγευμα.
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Ημέρα 3η: Πράγα
Πρωινό αφιερωμένο στην περιπατητική ξενάγηση στην περίφημη Καστρούπολη, το Χρατσάνι,
με τα εντυπωσιακά κτίρια. Το Λορέττο, παλαιότερα μοναστήρι, ο ναός του Αγίου Νικολάου, τα
Ανάκτορα, ο φημισμένος δρόμος των Αλχημιστών με τις πολύχρωμες προσόψεις σπιτιών, το
μοναστήρι 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 χιλιοτραγουσισμένα νερά του Μολδάβα υπό τους ήχους
του διάσημου έργου του Μπέντιχ Σμέτανα.

Ημέρα 4η: Πράγα (Κούτνα Χόρα – Σέντελτς) (170 χλμ.)
Η σημερινή μας εκδρομή θα μας φέρει στην καρδιά της φημισμένης περιοχής της Βοημίας και
στην πανέμορφη πόλη της Κούτνα Χόρα καθώς και στο γειτονικό Σέντλιτς που ανήκουν στη
Λίστα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco για τα εξαιρετικά τους μνημεία. Ανάμεσά τους
ξεχωρίζουν το διάσημο οστεοφυλάκιο του Σέντλιτς με τα χιλιάδες οστά και κρανία, ένα από τα
πιο πολυεπισκεπτόμενα μνημεία της χώρας, η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου και του
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή με το χαρακτηριστικό ύστερο γοτθικό και μπαρόκ της ρυθμό και
τέλος η εντυπωσιακή και συνάμα επιβλητική εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, ένα πραγματικό
αριστούργημα γοτθικού ρυθμού, που άρχισε να χτίζεται το 1388 και ολοκληρώθηκε μόλις πριν
από 111 χρόνια, το 1905. Επιστροφή στην Πράγα το απόγευμα. Για το ελεύθερο σας βράδυ
σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία χαρακτηριστική παράσταση του περίφημου
«Μαύρου Θεάτρου» για το οποίο φημίζεται η πρωτεύουσα της Τσεχίας.

“ΤΣΕΧΙΑ” ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – 8 ημ.
4

Ημέρα 5η: Πράγα -Τσέσκυ Κρούμλοβ – Τελτς – Τρέμπιτς – Μπρνο (395 χλμ.)
Σήμερα εγκαταλείπουμε την πρωτεύουσα της Τσεχίας με τελικό μας προορισμό το Μπρνο,
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Όμως δεν θα ακολουθήσουμε τη συντομότερη οδό αφού
η πορεία μας είναι διανθισμένη με σημαντικές επισκέψεις όπως στη διάσημη μεσαιωνική πόλη
Τσέσκυ Κρουμλόβ, κοντά στα σύνορα της Αυστρίας, όπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι
πρόκειται για μια ψεύτικη πόλη που αποτελεί σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας εποχής του
μεσαίωνα. Το Τσέσκυ Κρουμλόβ έχει κριθεί διατηρητέο και περιλαμβάνεται στον κατάλογο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια εισερχόμαστε στη νότια
Μοραβία όπου μας περιμένει η θαυμάσια πόλη του Τελτς με τα διάσημα μπαρόκ κτίρια του
16ου αιώνα που κοσμούν την κεντρική της πλατεία. Αμέσως μετά μας περιμένει το Τρέμπιτς
με την καλοδιατηρημένη Εβραϊκή Συνοικία και την περίφημη ρωμανικού ρυθμού εκκλησία του
Αγίου Προκοπίου από τα μέσα του 13ου αιώνα, την οποία θα δούμε εξωτερικά. Άφιξη στο
Μπρνο αργά το απόγευμα.

Ημέρα 6η: Μπρνο – Παλάτι Κρόμεριτς – Όλομουτς – Οστράβα (221 χλμ.)
Πρωινή ξενάγηση της πρωτεύουσας της Μοραβίας με το καλοδιατηρημένο ιστορικό κέντρο του
οποίου δεσπόζει το μεσαιωνικό κάστρο Σπίλμπερκ, θαυμάσια μνημεία όπως ο Καθεδρικός των
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και το Εθνικό Θέατρο και υπέροχες πλατείες όπως η κεντρική
πλατεία της πόλης Ναμέστι Σβομπόντυ. Αμέσως μετά αναχωρούμε για το Κρόμεριτς, του
οποίου το κάστρο μπορεί να μην εντυπωσιάζει ιδιαίτερα, αλλά οι περίφημοι Μπαρόκ Κήποι του
είναι μοναδικοί και γι’ αυτό έχουν ενταχθεί στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Στη
συνέχεια μας περιμένει το γραφικό Όλομουτς με την καταπληκτική κεντρική του πλατεία που
την κοσμεί το φημισμένο μνημείο της Αγίας Τριάδας. Άφιξη στην βορειοανατολικότερη πόλη
της Τσεχίας, την Οστράβα, μια… ανάσα από τα σύνορα με την Πολωνία, αργά το απόγευμα.
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Ημέρα 7η: Οστράβα – Πράγα (348 χλμ.)
Η Οστράβα είναι η σημαντικότερη πόλη στη περιοχή της Μοραβίας-Σιλεσίας και έχει πληθυσμό
300 χιλιάδων ανθρώπων. Το ιστορικό της κέντρο με άξονα την υπέροχη πλατεία Μάσαρυκ είναι
γεμάτο από έξοχα κτίρια και έχει θαυμάσιας αισθητικής «μικρές, κρυφές» γωνίες που θα τις
ανακαλύψουμε στην πρωινή μας περιήγηση. Αμέσως μετά αναχωρούμε με δυτική κατεύθυνση
για τη πρωτεύουσα Πράγα όπου θα φθάσουμε αργά το απόγευμα.

Ημέρα 8η: Πράγα – Αθήνα (Θεσσαλονίκη)
Αμέσως μετά το πρωινό ξεκινάμε την 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 και το Εθνικό μουσείο στην κορυφή της πλατείας Βεντσεσλάς απ' όπου
ξεκίνησε η βελούδινη επανάσταση. Χρόνος ελεύθερος για τα τελευταία ψώνια σας στην
πλούσια αγορά της πόλης και αμέσως μετά μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής
για την Αθήνα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΠΤΉΣΕΙΣ

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

25/10

Αθήνα – Πράγα

15:15

16:55

1/11

Πράγα – Αθήνα

17:50

21:20

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Ταξίδι

Αναχώρηση

“ΤΣΕΧΙΑ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ

25/6,
16 & 30/7
6, 13 & 27/8
3 & 17/9
8 & 22/10

8 ΜΕΡΕΣ

Διαμονή
Ξενοδοχεία

4* & 5*

2κλ.

895

1κλ,

+250

Φόροι

Παρατηρήσεις

195

Περιλαμβάνονται
είσοδοι και γεύμα
στην κρουαζιέρα
στο Μολδάβα

Παιδί έως 11 ετών στο ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες = - 100€

Το

COSMORAMA σας προσφέρει:

 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις Aegean Airlines
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* στην Πράγα και 4* στις επαρχιακές πόλεις
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά
 Ένα (1) γεύμα κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας στον Μολδάβα στην Πράγα
 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα
 Εισόδους σε μουσεία και χώρους ενδιαφέροντος όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.
 Αρχηγό/Συνοδό
 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

×

Φιλοδωρήματα / Αχθοφορικά

×

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

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας 15ετίας σε καλή κατάσταση

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

“ΤΣΕΧΙΑ” ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – 8 ημ.
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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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“ΤΣΕΧΙΑ” ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – 8 ημ.

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.

“ΤΣΕΧΙΑ” ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – 8 ημ.
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