
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ



ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΜΑΣ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Δεν υπάρχει ταξίδι που οι έμπειροι συνεργάτες μας να μην έχουν οργανώσει ξανά για τους πελάτες
μας που με πίστη και αφοσίωση μας ακολουθούν εδώ και 30 χρόνια.
Εκατοντάδες προορισμοί, επιλογή μεταφορικών μέσων, ποικιλία ξενοδοχείων και δραστηριοτήτων,
ταξιδιωτικές εμπειρίες. Όλα αυτά σας περιμένουνε να τα γευτείτε στις οργανωμένες ομαδικές
εκδρομές μας. Κάθε βδομάδα όλο το χρόνο-και όχι μόνο τις περιόδους των διακοπών και αργιώνέχετε 
εγγυημένα την ευκαιρία να ξεκινήσετε μαζί μας για ένα μοναδικό ομαδικό ταξίδι στον
προορισμό της επιλογής σας.

Στο έντυπο αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για κάθε προορισμό, αξιολογήσεις, δραστηριότητες, tips και 
προτάσεις διαμονής.
Την πλήρη ενημέρωσή σας συμπληρώνουν τα ενδεικτικά κόστη που έχουμε συμπεριλάβει, ως μέσο
διευκόλυνσης για να προγραμματίσετε τον προϋπολογισμό σας, αλλά και ως μέτρο σύγκρισης κόστους μεταξύ 
διαφορετικών προορισμών.

Η  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α  Σ Τ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι

Με πολυετή πείρα στο χώρο, η mazi travel & events  είναι ο επαγγελματίας συνεργάτης σας για την 
οργάνωση και υλοποίηση απλών, πολύπλοκων και απαιτητικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, συνεδρίων, 
συσκέψεων, εταιρικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και ταξιδιών κινήτρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό.
Η 30χρονη εμπειρία μας με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο, 
με την τελευταία αυτοματοποιημένη διαδικασία, σας δίνει την ευκαιρία να έχετε πλήρη ταξιδιωτική 
εξυπηρέτηση,  εύκολα, γρήγορα,  με ασφάλεια για όλες τις επαγγελματικές σας ανάγκες.
Στην ιστοσελίδα μας www.mazitravel.com θα βρείτε τα πάντα σχετικά με την εταιρία μας αλλά και όλες 
τις προτάσεις μας για όλο τον κόσμο και για όλες τις κατηγορίες των ταξιδιωτών.
Από την ίδρυση της εταιρείας μας  μέχρι και σήμερα, έχουμε αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες δραστηριοποίησης μας  με στόχο να εξασφαλίσουμε για εσάς την 
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της στις καλύτερες τιμές.



Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Επιπλεον 

Υπηρεσίες

Σημαντικές 

Σημειώσεις

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [5 

ημ]

27/08 | 03/09 Aegean Airlines

Pineta Palace 

4*,Palladium 

Palace 4*

Από 399€

Ασφάλεια 

αστικής 

ευθύνης

Φόροι αεροδρομίου 

+165€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [5 

ημ]

20,27/8 Aegean Airlines

Hotel Holiday 

Inn Naples, 

Hotel Pineta 

Palace 4*sup.

Από 399€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [4-

5 ημ ]

16,23,30/09 

|07.14/10 | 04,11,18, 

25/11 | 02,09/12

Ryanair Ξενοδοχεία 4* Από 359€

Πληροφορίες 

για τον 

προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Tελευταία Ανανέωση: 16/08/2022

Με 30 χρόνια παρουσία στην δημιουργία εκδρομών, τώρα, στην μεταcovid εποχή, mazi σας με ΝΕΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ευέλικτοι ακυρωτικοί όροι. Σας δίνουν την ασφάλεια να ακυρώσετε μέχρι τελευταία στιγμή

Ειδικό ασφαλιστικό πακέτο έναντι covid-19  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ  ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΙΤΑΛΙΑ

Ιταλία, μία χώρα με ατελείωτες φυσικές ομορφιές βγαλμένες από παραμύθι, που μαγεύουν κάθε επισκέπτη και τον κάνουν να αναβιώνει σκηνές κινηματογραφικού χαρακτήρα. Λίγο ο κοσμοπολίτικος 

αέρας, η ιταλική φινέτσα και η μεσογειακή ατμόσφαιρα, θα σας ανανεώσουν ολοκληρωτικά.

Aύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022 
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη

Εarly booking για εκδρομές Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Φώτα στη Φιλανδία στο χωριό του Άγιου Βασίλη

Ρώμη – Νάπολη – Φλωρεντία

Το ταξίδι σας 

περιλαμβάνει

Αεροπορικό εισιτήριο με 1 

αποσκευή 23Kg. ανά 

άτομο. + Χειραποσκευή 

8kg., ξενοδοχείο  με 

πρωινό μπουφέ, 

μεταφορές και ξενάγηση 

Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ρώμη

Πληροφορίες

Αεροπορικό εισιτήριο με 1 αποσκευή 23Kg. ανά άτομο. +  

Χειραποσκευή 8kg, ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ, μεταφορές και 

ξενάγηση. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φόροι αεροδρομίου +165€

ΜΑΛΤΑ

Μία από τις ομορφότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία διαθέτει μία φυσική πολυχρωμία που σε κάνει να την ερωτευτείς. Ένα μείγμα από το γκρίζο του πλακόστρωτου Παρισιού, το γαλάζιο από τα 

κρυστάλλινα νερά της γαλλικής ριβιέρας, το άσπρο από το Μον Μπλαν, την ψηλότερη βουνοκορφή των Άλπεων, το πράσινο από τα ατελείωτα πάρκα της Κορσικής και το καφέ των μεσαιωνικών κάστρων 

της χώρας, δημιουργεί έναν παραδεισένιο προορισμό που το μάτι δεν χορταίνει να ταξιδεύει. 

Πληροφορίες

Μάλτα

Αεροπορικά εισιτήρια, Μεταφορές, Περιηγήσεις - Ξεναγήσεις, 

Έμπειρος συνοδός - ξεναγός, Πρωινό Καθημερινά, Διαμονή σε 4* 

Ξενοδοχείο. Φόροι Αεροδρομίου + 145€

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/italia/proorismoi/romi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/italia/proorismoi/romi
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/romi-napoli-florentia-5-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/romi-napoli-florentia-5-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/romi-napoli-florentia-5-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/italia/proorismoi/napoli
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/italia/proorismoi/napoli
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/italia/proorismoi/romi/omadiko/kostiera-amalfitana-romi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/italia/proorismoi/romi/omadiko/kostiera-amalfitana-romi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/italia/proorismoi/romi/omadiko/kostiera-amalfitana-romi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/malta/proorismoi/valeta/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/malta/proorismoi/valeta/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/malta/proorismoi/valeta/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/malta-4-5-im-apo-thessaloniki
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/malta-4-5-im-apo-thessaloniki
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/malta-4-5-im-apo-thessaloniki
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/malta-4-5-im-apo-thessaloniki


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [6 

ημ ]

22, 24, 29/08 Aegean Airlines
Ξενοδοχεία 3*, 

4*
Από 569€

Πληροφορίες για 

τον προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [6 

ημ]

22, 24, 29/08 Aegean Airlines

Ibis Berthier 3*/ 

Mercure Paris 

Porte De 

Versailles Expo 

4*

Από 669€

Πληροφορίες 

για τον 

προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [8 

ημ]

14-Σεπ
Air France / 

Aegean Airlines

Ξενοδοχεία 3*, 

4*
Από 1035€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [4 

ημ]

26/08, 08,23/09
HCC Regente 

4*ή παρόμοιο 
Από 409€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

από 659€ για 6 

άτομα 

από 719€  για 

4 άτομα

Πληροφορίες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: Αεροπορικά εισιτήρια, Διαμονή, 

Πρωινό Καθημερινά, Περιηγήσεις - Ξεναγήσεις, Εμπειρος συνοδός 

- Ξεναγός, Φόροι αεροδρομίου +265 €

Παρίσι

Πληροφορίες

Παρίσι - Disneyland - Νορμανδία - Κάστρα Λίγηρα

Βόρεια Γαλλία, Νορμανδία, Βρετάνη, Κάστρα Λίγηρα 

ΓΑΛΛΙΑ

Μία από τις ομορφότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία διαθέτει μία φυσική πολυχρωμία που σε κάνει να την ερωτευτείς. Ένα μείγμα από το γκρίζο του πλακόστρωτου Παρισιού, το γαλάζιο από τα 

κρυστάλλινα νερά της γαλλικής ριβιέρας, το άσπρο από το Μον Μπλαν, την ψηλότερη βουνοκορφή των Άλπεων, το πράσινο από τα ατελείωτα πάρκα της Κορσικής και το καφέ των μεσαιωνικών κάστρων 

της χώρας, δημιουργεί έναν παραδεισένιο προορισμό που το μάτι δεν χορταίνει να ταξιδεύει. 

Αεροπορικά εισιτήρια, Βαλίτσα 23kg, Μεταφορές, Περιηγήσεις - 

Ξεναγήσεις, Έμπειρος συνοδός - ξεναγός, Πρωινό Καθημερινά, 

Διαμονή σε 4* Ξενοδοχείο. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και 

Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Φόροι Αεροδρομίου + 165€

Πληροφορίες

Αεροπορικά εισιτήρια, Βαλίτσα 20kg, Μεταφορές, Περιηγήσεις - 

Ξεναγήσεις, Έμπειρος συνοδός - ξεναγός, Πρωινό Καθημερινά, 

Διαμονή σε 4* Ξενοδοχείο. Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ: Ολοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία.  Επίσκεψη στην 

Πλατεία Βαστίλης - Μαρέ - Πλατεία των Βοσγίων. By Night 

Μονμάρτη. Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Ολοήμερη εκδρομή στα 

Κάστρα Λίγηρα.  Ξενάγηση στο Λούβρο με επίσημο ξεναγό 

(περιλαμβάνεται το εισιτήριο). Μεταφορά απο / προς στην 

Disneyland. Φόροι Αεροδρομίου + 165€

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς, που καταφέρνει να συνδυάσει καθηλωτικές φυσικές ομορφιές, κοσμοπολίτικη φινέτσα και έναν ασύγκριτο πολιτισμικό πλούτο που περιλαμβάνει μνημεία 

και αξιοθέατα ξακουστά σε όλο τον κόσμο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα σας γεμίσει με εικόνες, αρώματα και εμπειρίες που θα σας μείνουν αξέχαστες

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η Ισπανία που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου είναι μια χώρα μακραίωνης ιστορίας, που καταφέρνει να κουβαλάει και να μεταδίδει την πολιτιστική της κληρονομιά και 

κουλτούρα με έναν τρόπο άμεσο και αντιληπτό. Αρχαία μνημεία, μεσαιωνικά παραμυθένια κάστρα(Αλάμπρα), επιβλητικοί ναοί και καθεδρικοί (Σαγράδα Φαμίλια), που αποπνέουν δύναμη και εξουσία, 

δημιουργούν έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στις διαφορετικές κουλτούρες που, ανά περιόδους, διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της Ισπανίας.

Βαρκελώνη City Break Cultural and Gourmet experience 

Πληροφορίες

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ, μεταφορές 

, ξενάγηση Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο,Τοπικός 

ξεναγός, Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης, ΦΠΑ, Μια 

χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά , Φόροι Αεροδρομίου +150€

Σκωτία - Χάιλαντς

Πληροφορίες

Σκωτία, Κάστρα  και 

Ουίσκι [8 ημ] με 

αγγλόφωνη ξενάγηση

10-Σεπ Easyjet 

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 3* ή 

4* 

Αεροπορικό εισιτήριο με χειραποσκευή, ξενοδοχείο επιλογης σας 

με πρωινό μπουφέ,μεταφορές και Mini Van 8ώρες στην διάθεση 

σας για 2 ημέρες με Έλληνόφωνο ξεναγό/συνοδό. Φόροι 

αεροδρομίου +200 €

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/gallia/proorismoi/parisi/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/gallia/proorismoi/parisi/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/parisi-disney-normandia-kastra-ligira-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/parisi-disney-normandia-kastra-ligira-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/parisi-disney-normandia-kastra-ligira-6-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/gallia/proorismoi/parisi/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/gallia/proorismoi/parisi/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/gallia/proorismoi/parisi/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/parisi-all-inclusive-apo-thessaloniki-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/parisi-all-inclusive-apo-thessaloniki-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/parisi-all-inclusive-apo-thessaloniki-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/parisi-all-inclusive-apo-thessaloniki-6-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/gallia/proorismoi/lyon
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/gallia/proorismoi/lyon
https://www.mazitravel.com/travel/voreia-gallia-normandia-vretani-kastra-ligira-8im-9
https://www.mazitravel.com/travel/voreia-gallia-normandia-vretani-kastra-ligira-8im-9
https://www.mazitravel.com/travel/voreia-gallia-normandia-vretani-kastra-ligira-8im-9
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/ispania/proorismoi/varkeloni/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/ispania/proorismoi/varkeloni/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/varkeloni-city-break-cultural-and-gourmet-experience-4im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/varkeloni-city-break-cultural-and-gourmet-experience-4im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/varkeloni-city-break-cultural-and-gourmet-experience-4im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/in-vasileio
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/in-vasileio


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και 

Έλληνα Έμπειρο Συνοδό [7 

ημ]

 21/08 Αegean

Zuri by Fassbind 

4*, Nash 4*, 

Leonardo City 

Center 4*

Από 595€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Mετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και 

Έλληνα Εμπειρο Συνοδό          

[6 ημ]

23-Δεκ Πτήση τσάρτερ
Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 4*

Τελική τιμή 

early booking 

2225€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Mετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και 

Έλληνα Εμπειρο Συνοδό          

[6 ημ]

23-Δεκ Πτήση τσάρτερ
Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 4*

Τελική τιμή 

early booking 

2235€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Mετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και 

Έλληνα Εμπειρο Συνοδό          

[6 ημ]

28-Δεκ Πτήση τσάρτερ
Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 4*

Τελική τιμή 

early booking 

2225€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Μικρή και απομακρυσμένη, η Φινλανδία είναι η χώρα που τα έχει όλα. Η άγρια φύση της γοητεύει με τα παρθένα δάση, τις καταγάλανες λίμνες και τις αχανείς παγωμένες τούνδρες.

Χριστούγεννα 2022 στο Λέβι, στο Ροβανιέμι και στο χωριό του Άγιου Βασίλη

Πληροφορίες                        

Αεροπορικό εισιτήριο, Διαμονή, Πρωινό καθημερινά, εκδρομές - 

ξεναγήσεις, εμπειρος αρχηγός - ξεναγός. Ασφάλεια αστικής 

ευθύνης. Φόροι Αεροδρομίου περιλαμβάνονται.

Χριστούγεννα 2022 στο Ροβανιέμι παρέα με τον Άγιο Βασίλη

Πληροφορίες                        

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

Αεροπορικό εισιτήριο, Διαμονή, Πρωινό καθημερινά, εκδρομές - 

ξεναγήσεις, εμπειρος αρχηγός - ξεναγός. Ασφάλεια αστικής 

ευθύνης. Φόροι Αεροδρομίου περιλαμβάνονται.

Πρωτοχρονιά 2023 στο Λέβι, στο Ροβανιέμι και στο χωριό του Άγιου Βασίλη

Πληροφορίες                        

Αεροπορικό εισιτήριο, Διαμονή, Πρωινό καθημερινά, εκδρομές - 

ξεναγήσεις, εμπειρος αρχηγός - ξεναγός. Ασφάλεια αστικής 

ευθύνης. Φόροι Αεροδρομίου περιλαμβάνονται.

ΕΛΒΕΤΙΑ

Η Ελβετία είναι μια χώρα με έντονη φυσική ομορφιά, που κυριαρχείται από βουνοκορφές, κυλιόμενα λιβάδια και εντυπωσιακές λίμνες. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες έρχονται εδώ για να ζήσουν το τοπίο και 

επίσης εκπλήσσονται ευχάριστα από τους πολιτιστικούς θησαυρούς που βρίσκονται στις πόλεις και τα τουριστικά κέντρα.

Πανόραμα Ελβετίας - Λίμνες Βορείου Ιταλίας

Πληροφορίες

Αεροπορικό εισιτήριο,1 αποσκευή 23Kg. ανά άτομο + 

Χειραποσκευή 8kg, Ξενοδοχείο  με πρωινό μπουφέ, Ελληνόφωνη 

ξενάγηση και μεταφορές. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής 

ευθύνης.  φόροι αεροδρομίων +165 €, Check points: 35€

ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ

Βγαλμένες 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 σφράγισαν 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 μεταδίδοντας 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.

Λιθουανία - Λετονία - Εσθονία

Πληροφορίες

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/elvetia/proorismoi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/elvetia/proorismoi
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/panorama-elvetias-limnes-voreiou-italias-7-im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/panorama-elvetias-limnes-voreiou-italias-7-im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/panorama-elvetias-limnes-voreiou-italias-7-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/rovaniemi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/rovaniemi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/rovaniemi
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/xristoygenna-2022-sto-levi-sto-rovaniemi-kai-sto-xorio-tou-agiou-vasili-6im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/xristoygenna-2022-sto-levi-sto-rovaniemi-kai-sto-xorio-tou-agiou-vasili-6im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/xristoygenna-2022-sto-levi-sto-rovaniemi-kai-sto-xorio-tou-agiou-vasili-6im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/xristoygenna-2022-sto-levi-sto-rovaniemi-kai-sto-xorio-tou-agiou-vasili-6im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/rovaniemi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/rovaniemi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/rovaniemi
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/xristoygenna-2022-sto-rovaniemi-parea-me-ton-agio-vasili-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/xristoygenna-2022-sto-rovaniemi-parea-me-ton-agio-vasili-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/xristoygenna-2022-sto-rovaniemi-parea-me-ton-agio-vasili-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/xristoygenna-2022-sto-rovaniemi-parea-me-ton-agio-vasili-6-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/rovaniemi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/rovaniemi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/rovaniemi
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/protoxronia-2023-sto-levi-to-rovaniemi-kai-to-xorio-tou-agiou-vasili-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/protoxronia-2023-sto-levi-to-rovaniemi-kai-to-xorio-tou-agiou-vasili-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/protoxronia-2023-sto-levi-to-rovaniemi-kai-to-xorio-tou-agiou-vasili-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/protoxronia-2023-sto-levi-to-rovaniemi-kai-to-xorio-tou-agiou-vasili-6-im


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Mετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και 

Έλληνα Εμπειρο Συνοδό          

[6 ημ]

2-Ιαν Πτήση τσάρτερ

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 4* 

με πλήρη 

διατροφή

Τιμή early 

booking 1650€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ 

(Λιθουανία - Λετονία - 

Εσθονία) - Κρουαζιέρα 

Ελσίνκι [7 ημ.] και  Ελληνα 

Εμπειρο Συνοδό

21-Αυγ Air Baltic Ξενοδοχεία 4*s Από 499€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

City break Hamam  4ημ 

Ανακαλύψτε ξανά την 

Κωνσταντινούπολη  

Κάθε Πέμπτη και 

κάθημερινές 

αναχωρήσεις έως και 

τις 31/10  

Turkish ή Aegean
Golden Age 

hotel  4*
Από 289€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό     

[4 ημ]

Κάθε Παρασκευή Egyptair 5* Από 525€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό         

[8 ημ]

 26/08 Egyptair 5* Από 845€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Φώτα 2023 στη Λαπωνία και το Ελσίνκι 

Πληροφορίες                        

Αεροπορικό εισιτήριο, Διαμονή, Πλήρης Διατροφή, εκδρομές - 

ξεναγήσεις, εμπειρος αρχηγός - ξεναγός. Ασφάλεια αστικής 

ευθύνης. Χρήση Σάουνας και πισίνας σε όλα τα ξενοδοχεία. 

Γεύμα στο Ice Restaurant στο χωριό του Άϊ Βασίλη. Εκδρομή με 

snow mobile Φόροι Αεροδρομίου 220€.

Οργανώστε ένα ταξίδι στην χώρα που το ευρωπαϊκό και ασιατικό στοιχείο ισορροπεί σε απόλυτη αρμονία, δημιουργώντας έναν προορισμό ασύγκριτης ομορφιάς. Συνδυάζοντας αυτή την ομορφιά με τον 

πλούσιο πολιτισμό της, την ιδιαίτερη παράδοση αλλά και τον πολύχρωμο και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της, η Τουρκία δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. 

Κωνσταντινούπολη

Πληροφορίες

Αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο με πρωινό, Μεταφορές και 

κράτηση σε Χαμαμ με μεταφορές, δυνατότητα για ιδιωτικές 

Ελληνόφωνες ξεναγήσεις. Φόροι αεροδρομίων + 138 € 

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Αεροπορικά εισιτήρια, Λετονία - Ρίγα: Hotel Avalon 4* sup., 

Εσθονία - Ταλίν: Hotel Original Soko Sviru 4* sup., Λιθουανία - 

Βίλνιους: Hotel Novotel Vilnius Centre 4* sup., Πρωινό και δείπνο 

ανάλογα με την επιλογή σας καθημερινά, Ξεναγήσεις - 

Περιηγήσεις. Κρουαζιέρα από Ταλίν στο Ελσίνκι κόστος 100€-120€ 

το άτομο ανάλογα τη μέρα, ώρα, αριθμό ατόμων. Φόροι 

αεροδρομίων + 230€

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Στην ανατολική γωνία της Αφρικής, εκεί που η Μεσόγειος εφάπτεται με τη Σαχάρα και το υδάτινο μονοπάτι του Νείλου, απλώνεται η Αίγυπτος, χώρα βαθιά ιστορική, φιλόξενη και εντυπωσιακή και 

προορισμός των ατελείωτων ταξιδιωτικών  εκπλήξεων και εμπειριών. Στη χρυσοποίκιλτη ζεστή έρημο με τις διάσπαρτες οάσεις, φιλοξενούνται χιλιάδες χρόνια ιστορίας και πολιτισμού, μνημεία και 

αξιοθέατα, που συγκλονίζουν με τη σοφία και τη χάρη τους  και περιμένουν να αποκαλυφθούν, μέσα από ατμοσφαιρικές διαδρομές, που εξάπτουν την φαντασία κάθε ταξιδιώτη και αναζωπυρώνουν όλες 

τις αισθήσεις.

Κάιρο

Πληροφορίες                        

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ. Μετάβαση Egyptair,συνδυασμός 

γευμάτων, ξεναγήσεις.φόροι αεροδρομίου 200€, βίζα 25€

Κάιρο - Άμπου Σίμπελ - Κρουαζιέρα Νείλου

Πληροφορίες                        

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ. Μετάβαση Egyptair,συνδυασμός 

γευμάτων, ξεναγήσεις. Κρουαζιέρα 5 ημερών. φόροι αεροδρομίου 

295€, βίζα 25€,φιλοδωρήματα 25€

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/rovaniemi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/rovaniemi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/rovaniemi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/elsinki/omadiko/fota-2023-sti-laponia-kai-to-elsinki-6-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/elsinki/omadiko/fota-2023-sti-laponia-kai-to-elsinki-6-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/elsinki/omadiko/fota-2023-sti-laponia-kai-to-elsinki-6-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/finlandia/proorismoi/elsinki/omadiko/fota-2023-sti-laponia-kai-to-elsinki-6-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/polonia
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/polonia
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-xoron-valtikis-krouaziera-elsinki-7-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-xoron-valtikis-krouaziera-elsinki-7-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-xoron-valtikis-krouaziera-elsinki-7-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/konstantinoypoli/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/konstantinoypoli/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/konstantinoypoli/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/konstantinoypoli/omadiko/konstantinoypoli-me-empeiria-xamam-4-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/konstantinoypoli/omadiko/konstantinoypoli-me-empeiria-xamam-4-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/konstantinoypoli/omadiko/konstantinoypoli-me-empeiria-xamam-4-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/aigyptos/proorismoi/kairo
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/aigyptos/proorismoi/kairo
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/kairo-4-im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/kairo-4-im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/kairo-4-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/aigyptos/proorismoi/kairo
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/aigyptos/proorismoi/kairo
https://www.mazitravel.com/travel/aigyptos-krouaziera-sto-neilo-8-im-7
https://www.mazitravel.com/travel/aigyptos-krouaziera-sto-neilo-8-im-7
https://www.mazitravel.com/travel/aigyptos-krouaziera-sto-neilo-8-im-7


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με Αγγλόφωνα  

γκρουπ με πελατες από 

ολο τον κόσμο [5 ημ]

Καθημερινά   έως 

31/10/2022
Vueling 

Ξενοδοχεία 4* 

και 5*
Από 520 €

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και  αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό     

[8 ημ]

27/08              

03,10,17,24/09       

01,08,19/10

Aegean Airlines.
Ξενοδοχεία 4* & 

5*
Από 575€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Ατομικό - Γαμήλιο ταξίδι [6 

ημ]

αναχωρήσεις από:

11/03/2022 έως 

28/10/2022

Ethiopian Airlines

Indigo Beach 3*, 

Pongwe bay 

resort 4*,  

Nungwi Dreams 

5*

Από 370€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και 

Έλληνα Έμπειρο Συνοδό [6 

ημ]

κάθε Τετάρτη μέχρι 

το Σεπτέμβριο 2022
Turkish airlines

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 4* 
1.045 €

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικα τις 

τιμές

ΜΑΡΟΚΟ

Εκεί που σμίγει δύση και ανατολή στο βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής, απλώνεται το Μαρόκο, χώρα πρωτόγνωρα εξωτική και μυστηριακή και ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του 

κόσμου. Χώμα και κόκκινος πηλός πλάθουν την πληθωρική καρδιά μιας χώρας, που κερδίζει τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις, όσο ο αρωματικός καπνός των ναργιλέδων ξεχύνεται από τα δαιδαλώδη παζάρια 

και τις υπαίθριες αγορές  σε πολιτείες και χωριά, αμμόλοφους και δροσερές οάσεις, χιονισμένες βουνοκορφές και κάστρα, στο Μαρόκο, που μοιάζει να ξεπροβάλλει μέσα από το πιο ονειρικό σκηνικό 

ιστορίας και παράδοσης.

Μαρόκο

Πληροφορίες                        

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ. Πρωινό, Διαμονή, Εκδρομές, 

Aγγλόφωνος ξεναγός. Φόροι αεροδρομίου +100€

ΤΥΝΗΣΙΑ

Με τη μια της άκρη να βρέχεται από τα γαλαζοπράσινα νερά της Μεσογείου και την άλλη να βυθίζεται στην έρημο Σαχάρα, οι εναλλαγές στο τοπίο της Τυνησίας μαγεύουν και τον πιο απαιτητικό 

επισκέπτη.

Τυνησία 

Πληροφορίες                        

Αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο επιλογης σας με ημιδιατροφή, 

Αποχαιρετιστήριο δείπνο στο εστιατόριο La Victoire με μενού. 

φόροι αεροδρομίου + 195 €

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Η Τανζανία, η «ήρεμη δύναμη» της Αφρικής είναι μία χώρα που θα σας κλέψει την καρδιά. Είναι το ιδανικό ταξίδι για να έρθετε σε επαφή με την αφρικανική ζούγκλα, ο απόλυτος προορισμός για σαφάρι 

στην άγρια φύση! Οι εικόνες εναλλάσσονται από τη μια στιγμή στην άλλη και ο κάθε προορισμός της φανερώνει το μεγαλείο της φύσης.

Ζανζιβάρη

Πληροφορίες                        

Μετάβαση Ethiopian Airlines, Πρωινό, Ειδικές προσφορές για τους 

νεόνυμφους. Φόροι αεροδρομίου + 375 €

ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Στη Μέση Ανατολή των κέδρων,  των ερήμων και των αχανών οροπεδίων, η ιστορία καταγράφει κοσμοϊστορικά γεγονότα, ο πολιτισμός επιδεικνύει κορυφαία μνημεία - επιτεύγματα της ανθρώπινης 

ευφυΐας και η φύση εντυπωσιάζει μέσα από τις απίστευτες εναλλαγές της. 

Ντουμπάι 

Πληροφορίες                        

Αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο επιλογης σας με πρωινό, 

περιηγήσεις - ξεναγήσεις, οι φόροι είναι μέσα στην τιμή. 

Μεταφορές από και πρός το αεροδρόμιο  

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/maroko/proorismoi/kazamplanka
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/maroko/proorismoi/kazamplanka
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/maroko-5im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/maroko-5im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/maroko-5im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/tynisia/proorismoi/tynida
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/tynisia/proorismoi/tynida
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/tynisia-8im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/tynisia-8im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/tynisia-8im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/tanzania/proorismoi/zanzivari
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/tanzania/proorismoi/zanzivari
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/tanzania/proorismoi/zanzivari/omadiko/gamilio-zanzivari-6-imeres
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/tanzania/proorismoi/zanzivari/omadiko/gamilio-zanzivari-6-imeres
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/tanzania/proorismoi/zanzivari/omadiko/gamilio-zanzivari-6-imeres
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/mesi-anatoli/inomena-aravika-emirata/proorismoi/doumpai
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/mesi-anatoli/inomena-aravika-emirata/proorismoi/doumpai
https://www.mazitravel.com/travel/doumpai-8-imeres-2
https://www.mazitravel.com/travel/doumpai-8-imeres-2
https://www.mazitravel.com/travel/doumpai-8-imeres-2


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Ατομικό ταξίδι  [4 ημ.] 09,23/09 | 07/10
Royal Air 

Jordanian 

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 4* 
Από 610€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικα τις 

τιμές

Ατομικό ταξίδι με 

ιδιωτικές υπηρεσίες & 

προσωπικό ξεναγό          [5 

ημ]

31-Αυγ
Royal Air 

Jordanian 

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 4* ή 

5*

Από 590€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικα τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με Ελληνόφωνο 

συνοδό ξεναγό [11 ημ]
 02, 16/09 |21/10

Qatar Airways / 

Turkish Airlines

Eπιλεγμένα 

ξενοδοχεία 4* 

και 5*

Από 750€
Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό 

[12 ημ]

 02/09

Αεροπορικά 

εισιτήρια με 

άμεσες 

ανταποκρίσεις

Ξενοδοχεία  5* Από 1090€
Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό 

[10 ημ]

25/08| 08,29/09
Qatar Airways / 

Turkish Airlines.

Ξενοδοχεία 

4*sup & 5*. Στο 

Κατμαντού 

διαμονή  στο 

εξαιρετικό The 

Soaltee 5*

Από 750€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό 

[10 ημ]

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη & 

Κυριακή  έως 

31/10/22

Scoot / Singapore

πολυτελή 

ξενοδοχεία 5* Από 1290€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Από τον εξώστη της γης, τα Ιμαλάια ως το Σινικό τείχος στην Κίνα και το αρχιπέλαγος της Ταϊβάν, το παρελθόν και το παρόν κοιτάζουν δυναμικά το μέλλον, και προσκαλούν κάθε ταξιδιώτη να γίνει μέτοχος 

της αέναης ζύμωσης του παραδοσιακού με το μοντέρνο, στην Άπω Ανατολή της πληθωρικής φυσιογνωμίας.

Κίνα

Πληροφορίες                        

Αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο επιλογης σας με ημιδιατροφή 

καθημερινα, περιηγήσεις - ξεναγήσεις. φόροι αεροδρομίου + 890€

Πανόραμα Νεπάλ – Σαφάρι στο Τσιτουάν

Πληροφορίες                        

Ιορδανία

Πληροφορίες                        

Αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο επιλογης σας με πρωινό και 

ένα γεύμα στην έρημο, περιηγήσεις - ξεναγήσεις. Μεταφορές από 

και πρός το αεροδρόμιο. Φόροι αεροδρομίου +230€

Αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο επιλογης σας με πρωινό, 

περιηγήσεις - ξεναγήσεις. Μεταφορές από και πρός το 

αεροδρόμιο . Φόροι αεροδρομίου +430€

Περσία

Πληροφορίες                        

Αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο επιλογης σας με ημιδιατροφή καθημερινα, 

περιηγήσεις - ξεναγήσεις. Φόροι αεροδρομίου +850€

ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΑΣΙΑ

Αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο επιλογης σας με ημιδιατροφή 

καθημερινα και πλήρη διατροφή στο Τσιτουάν, περιηγήσεις - 

ξεναγήσεις. φόροι αεροδρομίου + 730 €

Μπαλί

Πληροφορίες                        

Αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο 5*, μεταφορές περιηγήσεις - 

ξεναγήσεις,Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες. 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης. φόροι αεροδρομίου + 360 €

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/mesi-anatoli/iordania/proorismoi/petra/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/mesi-anatoli/iordania/proorismoi/petra/atomiko
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/iordania-4-imeres
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/iordania-4-imeres
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/iordania-4-imeres
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/mesi-anatoli/iordania/proorismoi/petra/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/mesi-anatoli/iordania/proorismoi/petra/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/doumpai-78-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/doumpai-78-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/doumpai-78-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/megali-eksereynisi-persias
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/megali-eksereynisi-persias
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/megali-eksereynisi-persias
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/klassiki-kina-ydatines-politeies-10im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/klassiki-kina-ydatines-politeies-10im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/klassiki-kina-ydatines-politeies-10im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/apo-anatoli/vietnam/proorismoi
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/apo-anatoli/vietnam/proorismoi
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/panorama-nepal-safari-sto-tsitouan-10im-2
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/panorama-nepal-safari-sto-tsitouan-10im-2
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/panorama-nepal-safari-sto-tsitouan-10im-2
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/apo-anatoli/indonisia/proorismoi/bali/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/apo-anatoli/indonisia/proorismoi/bali/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/apo-anatoli/indonisia/proorismoi/bali/omadiko/bali-10-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/apo-anatoli/indonisia/proorismoi/bali/omadiko/bali-10-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/apo-anatoli/indonisia/proorismoi/bali/omadiko/bali-10-im


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [8 

ημ]

 02,23/09

Qatar Airways / 

Etihad Airways / 

Turkish Airlines

πολυτελή 

ξενοδοχεία 5*
Από 590€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Ατομικό - Γαμήλιο ταξίδι  

[8 ημ]
έως 31/10/22 Qatar Airways 3* 626 €

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Bandos 4* 

πρωινό
Από 883€

Paradise Island 

4* ημιδιατροφή
Από 995€

Kuredu island 4* 

πλήρη διατροφή
Από 1086€

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα ξεναγό [8ημ.]
Από 1159€

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα ξεναγό [9ημ.]
Από 1259€

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα ξεναγό [10ημ.]
Από 1369€

IΝΔΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Ένας ωκεανός και μια μεγάλη θάλασσα περιβάλλουν από τρεις πλευρές την Ινδική χερσόνησο στη Νότια Ασία, ένα κομμάτι γης που περικλείει εντός του ένα εκπληκτικό συνονθύλευμα λαών, ιστορίας, 

παράδοσης, θρησκειών και φιλοσοφικών ρευμάτων που άφησαν ανεξίτηλα χαραγμένο το στίγμα τους στην ιστορία της ανθρωπότητας. 

Χρυσό Τρίγωνο Ινδίας 

Πληροφορίες                        

Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση), Διαμονή: Ξενοδοχεία 

5*, Ημιδιατροφή, Μεταφορές, Ξεναγήσεις και εκδρομές, Έλληνας 

έμπειρος αρχηγός-συνοδός σε όλο το ταξίδι, Ασφάλεια αστικής 

ευθύνης, Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για 

Covid-19. Φόροι αεροδρομίου + 730€

IΝΔΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

Μέσα στη φιλόξενη αγκαλιά του ο Ινδικός ωκεανός περικλείει ένα μαγευτικό αρχιπέλαγος μικρών νησιών, που ξεπροβάλλουν από τα κύματα σαν μαργαριτάρια και υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και 

απολαύσεις σε ένα ακαταμάχητο εξωτικό περιβάλλον τροπικής βλάστησης και καθάριων κρυστάλλινων νερών.

Πληροφορίες                        

Αεροπορικά, διαμονή μεταφορές, Ειδικές προσφορές για τους 

νεόνυμφους. Φόροι αεροδρομίου + 400 €
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Σεϋχέλλες

Πληροφορίες                        

Μετάβαση Qatar Airways, Πρωινό, Ειδικές προσφορές για τους 

νεόνυμφους. αερδρομίου + 395 €

Μαλδίβες

Ατομικό - Γαμήλιο ταξίδι [8 

ημ]
έως  31/10/2022 Turkish Airlines

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Μεταξύ δύο ωκεανών του Iσημερινού και του Αρκτικού κύκλου απλώνεται ένα κομμάτι γης, η Βόρεια Αμερική, αχανής, δελεαστική και μυστηριακή, γη της περιπέτειας και των ανεξάντλητων εκπλήξεων.

Νέα Υόρκη 

Πληροφορίες                        

26/08 - 9,23/09 - 

7,21/10 - 

4,18,19,20/11

Emirates,
Park Central 

New York 4*

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Μετάβαση Emirates - Διαμονή- Περιηγήσεις - Ξεναγήσεις. Φόροι 

αεροδρομίου ΕSTA και ασφάλεια +595€. +50$ Φιλοδωρήματα 
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/indiki-xersonisos/india/proorismoi/delxi/omadiko/india-xryso-trigono-8-im-8
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/indiki-xersonisos/india/proorismoi/delxi/omadiko/india-xryso-trigono-8-im-8
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/indiki-xersonisos/india/proorismoi/delxi/omadiko/india-xryso-trigono-8-im-8
https://www.mazitravel.com/travel/gamilio-seyxelles-8-imeres-2
https://www.mazitravel.com/travel/gamilio-seyxelles-8-imeres-2
https://www.mazitravel.com/travel/gamilio-seyxelles-8-imeres-2
https://www.mazitravel.com/travel/gamilio-seyxelles-8-imeres-2
https://www.mazitravel.com/travel/gamilio-seyxelles-8-imeres-2
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/tanzania/proorismoi/zanzivari
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/afriki/tanzania/proorismoi/zanzivari
https://www.mazitravel.com/travel/gamilio-maldives-8im
https://www.mazitravel.com/travel/gamilio-maldives-8im
https://www.mazitravel.com/travel/gamilio-maldives-8im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/nea-yorki-8-10-imeres
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/nea-yorki-8-10-imeres
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/nea-yorki-8-10-imeres
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/v-ameriki/ipa/proorismoi/nea-yorki
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/v-ameriki/ipa/proorismoi/nea-yorki


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα ξεναγό [11 ημ] 
9,23/09| 07,21/10 Emirates,Delta  4* Από 2509€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα ξεναγό [10ημ.]

26/08 |09, 23/09 | 

07, 21/10
Emirates 4* Από 1649€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα ξεναγό [10ημ.]
6-Σεπ

KLM / Air France 

/ Lufthansa

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 4* & 

5* (Ξενοδοχείο 

Barcelo 5* στο 

Μέξικο Σίτυ).

Από 890€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές
Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [9-

10 ημ]

10,21/09 - 23/10 Air France Από 1195€
Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό 

[11-13 ημ]

10,21/09 - 10,23/10 Air France Από 1295€
Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό 

[13 ημ]

28/7,  4/8 , 11/8,  

18/8.
Air France

National 

5*Πρωινό-Melia 

San Carlos  4* 

ημιδιατροφή-

Gr.Mem.Varader

o 5*All Inclusive

Από 1495€
Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Μετάβαση Air France, Ημιδιατροφή,  Περιηγήσεις - Ξεναγήσεις. 

Αεροπορικά, συνδοιασμός Γευμάτων, Ξεναγήσεις. Φόροι 

αεροδρομίου και ασφάλεια +654€

Αεροπορικά-Διαμονή με ημιδιατροφή- Περιηγήσεις - Ξεναγήσεις. 

Φόροι αεροδρομίου + 870 €

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Η Λατινική Αμερική των ευφάνταστων θρύλων και παραδόσεων, που έθεσαν τις βάσεις και ανέθρεψαν ορισμένους από τους πιο επιδραστικούς πολιτισμούς της ανθρωπότητας, είναι μια περιοχή 

συγκλονιστικής φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής ταυτότητας κι ένα εκπληκτικό μωσαϊκό αντιθέσεων που καταφέρνει να γεννά ένα κρεσέντο αισθημάτων, αλλά και τις πιο απροσδόκητες ταξιδιωτικές 

απολαύσεις. 

Πληροφορίες                        

Μετάβαση Emirates - Διαμονή- Περιηγήσεις - Ξεναγήσεις. Φόροι 

αεροδρομίου ΕSTA και ασφάλεια +675€. +150$ Φιλοδωρήματα 

Ανατολικές ΗΠΑ Καναδάς

Πληροφορίες                        

Μετάβαση Emirates - Διαμονή- Περιηγήσεις - Ξεναγήσεις. Φόροι 

αεροδρομίου ΕSTA και ασφάλεια +595€. +100$ Φιλοδωρήματα        

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Μία στενή λωρίδα γης ανάμεσα στον Ειρηνικό ωκεανό και την Καραϊβική, που, ταυτόχρονα, ενώνει το βόρειο με το νότιο τμήμα της αμερικανικής ηπείρου, είναι η Κεντρική Αμερική, μια περιοχή γεμάτη 

από αναρίθμητες ταξιδιωτικές εκπλήξεις και εμπειρίες, που έχουν  σκοπό να καταπλήξουν κάθε επισκέπτη. 

Αποικιακό Μεξικό Αζδέκοι και Κονκισταδόρες 

Πληροφορίες                        

Νεα Υόρκη -  Δυτικές ΗΠΑ

Πανόραμα Κούβας

Πληροφορίες                        

Αβάνα4*, 5* - 

Σιενφουέγκος 

3*, 4* - 

Βαραδέρο 4*, 5*

Αεροπορικά εισιτηρία, Πρωινό και γεύματα αναλογα με το 

αναγραφόμενο πρόγραμμα,  Περιηγήσεις - Ξεναγήσεις. Φόροι 

αεροδρομίου και ασφάλεια +654€

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/v-ameriki/ipa/proorismoi/nea-yorki
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/v-ameriki/ipa/proorismoi/nea-yorki
https://www.mazitravel.com/travel/nea-yorki-dytikes-ipa-grant-kanyon-11-im-7
https://www.mazitravel.com/travel/nea-yorki-dytikes-ipa-grant-kanyon-11-im-7
https://www.mazitravel.com/travel/nea-yorki-dytikes-ipa-grant-kanyon-11-im-7
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/v-ameriki/ipa/proorismoi/nea-yorki
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/v-ameriki/ipa/proorismoi/nea-yorki
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/anatolikes-ipa-kanadas-1011-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/anatolikes-ipa-kanadas-1011-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/anatolikes-ipa-kanadas-1011-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/kentriki-ameriki/meksiko/proorismoi/meksiko-siti
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/kentriki-ameriki/meksiko/proorismoi/meksiko-siti
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/apoikiako-meksiko-10-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/apoikiako-meksiko-10-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/apoikiako-meksiko-10-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-koyvas
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-koyvas
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-koyvas
https://www.mazitravel.com/travel/panorama-koyvas-13-im
https://www.mazitravel.com/travel/panorama-koyvas-13-im
https://www.mazitravel.com/travel/panorama-koyvas-13-im
https://www.mazitravel.com/travel/panorama-koyvas-13-im
https://www.mazitravel.com/travel/panorama-koyvas-13-im
https://www.mazitravel.com/travel/panorama-koyvas-13-im


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Γύρος Κρήτης Εκδρομή με 

γκρουπ [7 ημ]
26/08 , 13/09 Aegean Airlines

 Kastro 3*   Sofia 

3*   Vanisko 3*
Από 645€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[4 ημ.]

24,31/08 - 

07,14,21,28/09 - 

05,12,19,26/10

οδικώς 

ακτοπλοϊκώς 

Pension - RR, 

Avra 2* - BB , 

Oceanis/Tinion 

2&3* - BB , Tinos 

Beach 4* - BB

Από 189€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  

Εκδρομή με γκρουπ          

[4 ημ.]

26/08 - 

02,09,16,23,30/09 - 

07,14,21,28/10

οδικώς 

ακτοπλοϊκώς 

Pension - RR, 

Avra 2* - BB , 

Oceanis/Tinion 

2&3* - BB , Tinos 

Beach 4* - BB

Από 165€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[6 ημ.]

22,29/08 - 

05,12,19,26/09 - 

03,10,17,24/10

οδικώς 

ακτοπλοϊκώς 

Pension - RR, 

Avra 2* - BB , 

Oceanis/Tinion 

2&3* - BB , Tinos 

Beach 4* - BB

Από 255€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[5 ημ.]
21,28/08

Οδικώς/Ακτοπλοϊ

κώς
 Corfu Hellinis 3* Από 245€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[5 ημ.]
 21, 28/08 οδικώς 

Ermis Hotel & 

Resorts 3*,  

Pegasos 3*

Από 269€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαμονή  με ημιδιατροφή ή πρωινό ,ξενάγηση,Εισιτήρια πλοίων 

Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα,Φόρος διαμονής + 3*1,5€ 

ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση, Αρχηγός-συνοδός,ΦΠΑ. 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Πληροφορίες

Μεταφορά  με πολυτελές λεωφορείο και έμπειρο οδηγό, Διαμονή  

με πρωινό,ξενάγηση,Κρουαζιέρα, Αρχηγός-συνοδός, Ασφάλεια 

αστικής ευθύνης

Κρήτη

Η Κρήτη των μύθων και του πολιτισμού, αστραφτερή και αστροφώτιστη, ερωτική αλλά και καθηλωτική, με τοπία πανέμορφα και παραλίες που δεν μπορούν να συγκριθούν με άλλες, με ενδοχώρα 

συναρπαστική και  γραφικά χωριά με υπέροχους ανθρώπους, ένα μικρό διαμάντι στη Μεσόγειο που αξίζει να το επισκεφθείτε για να ζήσετε μοναδικές αυθεντικές στιγμές.

Πληροφορίες

Μεταφορές και Αεροπορικά εισιτήρια με 1 αποσκευή 23 kg. + 1 μίκρή 

χειραποσκευή, Διαμονή με πρωινό ή Ημιδιατροφή ανάλογα με την 

επιλογή ξενοδοχείου, περιηγήσεις - ξεναγήσεις. Δεν 

περιλαμβάνονται Φόροι Αεροδρομίου 48€ , Τέλη διαμονής σε 3* 

1,5€,  ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση.

Η ασφάλεια για τον COVID: 15€ ανά άτομο

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος

Πληροφορίες

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος-Ραφήνα, ξενοδοχείο 

επιλογης σας με πρωινό μπουφέ, Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 

εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,Έλληνας έμπειρος συνοδός-

αρχηγός. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Φόροι 

διαμονής: Πανσιόν & 2* : 0,5€, 3*: 1,5€ & 4*: 3€. ανά δωμάτιο

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος-Ραφήνα, ξενοδοχείο 

επιλογης σας με πρωινό μπουφέ, Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 

εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,Έλληνας έμπειρος συνοδός-

αρχηγός. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Φόροι 

διαμονής: Πανσιόν & 2* : 0,5€, 3*: 1,5€ & 4*: 3€. ανά δωμάτιο. 

Φόροι διαμονής: Πανσιόν & 2* : 0,5€, 3*: 1,5€ & 4*: 3€. ανά 

δωμάτιο

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος-Ραφήνα, ξενοδοχείο 

επιλογης σας με πρωινό μπουφέ, Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και 

εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,Έλληνας έμπειρος συνοδός-

αρχηγός.Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Φόροι 

διαμονής: Πανσιόν & 2* : 0,5€, 3*: 1,5€ & 4*: 3€. ανά δωμάτιο

Κέρκυρα

Πληροφορίες

Λευκάδα

https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kriti/irakleio/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kriti/irakleio/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/gyros-kritis-7-im-2
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/gyros-kritis-7-im-2
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/gyros-kritis-7-im-2
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/gyros-kritis-7-im-2
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/tinos/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/tinos/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/tinos/omadiko/tinos-4-im
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/tinos/omadiko/tinos-4-im
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/tinos/omadiko/tinos-4-im
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/tinos/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/tinos/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/tinos/omadiko/tinos-vradini-anaxorisi-4im
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https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/kerkyra/omadiko/kerkyra-5-im-3
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/kerkyra/omadiko/kerkyra-5-im-3
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/kerkyra/omadiko/kerkyra-5-im-3
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/kerkyra/omadiko/kerkyra-5-im-3
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https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/lefkada/atomiko
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https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/lefkada/omadiko/lefkada-4-im
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/lefkada/omadiko/lefkada-4-im
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/lefkada/omadiko/lefkada-4-im


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[4 ημ.]
25/08 | 01,08/09 οδικώς 

Ninemia/Pitsakis 

3*
Από 165€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[5 ημ.]
27/08 | 03/09 οδικώς 

Ξενοδοχεία 

3*,4*
Από 329€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[6 ημ.]

31/07 | 

07,14,21,28/08 | 

04,11/09

οδικώς 
Ξενοδοχεία 

3*,4*
Από 289€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή FLY AND DRIVE         

[5 ημ.]
20,23,27/08 Aegean Airlines

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 4*
Από 459€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή FLY AND DRIVE         

[4,5,6 ημ.]

 Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο
Sky Express

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 

2*,4*

Από 365€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Ναύπλιο - Ύδρα - Σπέτσες

Μάνη

Πανόραμα Πελοποννήσου 

Πληροφορίες

Μεταφορά  με πολυτελές λεωφορείο και έμπειρο οδηγό, Διαμονή  

με πρωινό σε μπουφέ ,ξενάγηση, Αρχηγός-συνοδός, Ασφάλεια 

αστικής ευθύνης,

ΦΠΑ,Τέλη διαμονής στα ξενοδοχεία: 1,5€ σε 3* και 3€ σε 4* ανα 

δωμάτιο ανα διαν/ση.

 ΕΚΔΡΟΜΕΣ FLY AND DRIVE 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πληροφορίες

Μεταφορά  με πολυτελές λεωφορείο και έμπειρο οδηγό, Διαμονή  

με πλούσιο πρωινό σε μπουφέ ,ξενάγηση, Αρχηγός-συνοδός, 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης,

ΦΠΑ.

Πληροφορίες

 Μεταφορά με λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας

Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας

 Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο

Περιηγήσεις του προγράμματος.

 Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου

Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Στο κέντρο του αρχιπελάγους βρίσκεται η μοναδικότητα των Κυκλάδων. Η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, το εκτυφλωτικό φως, ο παραδοσιακός τρόπος 

ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια, οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές καθιστούν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.

Σαντορίνη

Πληροφορίες

Αεροπορικά εισιτήρια με 20kg αποσκευή,1 αποσκευή 23kg. + 1 

χειραποσκευή 8kg, Διαμονή με πρωινό. Ασφάλεια αστικής 

ευθύνης

Μύκονος

Πληροφορίες

Αεροπορικά εισιτήρια με μία χειραποσκευή 8 κιλών και μία 

αποσκευή 15 κιλών κατ’ άτομο, Τοπικός συνεργάτης,Ασφάλεια 

αστικής ευθύνης, φόροι αεροδρόμιων +35€

https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/peloponnisos/nayplio
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/peloponnisos/nayplio
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/peloponnisos/nayplio/omadiko/nayplio-ydra-spetses
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/peloponnisos/nayplio/omadiko/nayplio-ydra-spetses
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/peloponnisos/nayplio/omadiko/nayplio-ydra-spetses
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/peloponnisos/nayplio/omadiko/nayplio-ydra-spetses
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/peloponnisos/mani/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/peloponnisos/mani/atomiko
http://mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/mani-5-im
http://mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/mani-5-im
http://mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/mani-5-im
http://mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/mani-5-im
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/peloponnisos/patra/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/peloponnisos/patra/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-peloponnisou
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-peloponnisou
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-peloponnisou
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-peloponnisou
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/santorini/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/santorini/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/santorini/omadiko/santorini-5-im
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/santorini/omadiko/santorini-5-im
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/santorini/omadiko/santorini-5-im
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/mykonos/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/kyklades/mykonos/atomiko
https://www.mazitravel.com/thematika-taksidia/road-trips/mykonos
https://www.mazitravel.com/thematika-taksidia/road-trips/mykonos
https://www.mazitravel.com/thematika-taksidia/road-trips/mykonos
https://www.mazitravel.com/thematika-taksidia/road-trips/mykonos


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή FLY AND DRIVE  

[5,6ημ]

 Αύγουστο, 

Σεπτέμβριο
Aegean Airlines

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 

3*,4*

Από 269€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή FLY AND DRIVE  

[5,6ημ]

 Αύγουστο, 

Σεπτέμβριο

AEGEAN 

AIRLINES , SKY 

EXPRESS

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 2*, 

3*,4*

Από 299€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή FLY AND DRIVE  

[5,6ημ]

Αύγουστο, 

Σεπτέμβριο

AEGEAN 

AIRLINES , SKY 

EXPRESS

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 2*, 

3*,4*

Από 289€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή FLY AND DRIVE  

[5,6,ημ]

Αύγουστο, 

Σεπτέμβριο

AEGEAN 

AIRLINES , SKY 

EXPRESS

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 2* , 

4*

Από 319€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[6 ημ.]

25/08 | 01,08/09
Sky Express 3*, 4* Από 529€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Σάμος

Πληροφορίες

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της Aegean 

Airlines και την Sky Express σε χαμηλές τιμές.

Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού σε 

ειδικές τιμές group.

Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές τιμές.

Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Σποράδες

Οι Σποράδες θα διεκδικήσουν τον θαυμασμό σας και θα δυσκολευτείτε να μην αφεθείτε στη μαγεία των καταπράσινων πευκόφυτων νησιών με τις εξωτικές παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά. Νησιά 

παραδεισένια, με ανθρώπους γνήσιους και φιλόξενους, πρόθυμους να σας εξυπηρετήσουν και να μοιραστούν μαζί σας τις ομορφιές του τόπου τους.

Σκύρος

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Μεταφορές και Αεροπορικά εισιτήρια,μία χειραποσκευή κατ’ 

άτομο και μία αποσκευή 20 κιλών στα δύο άτομα, Διαμονή, 

Ασφάλεια Αστικής ευθύνης. Φόροι αεροδρομίων + 35€

Χίος

Πληροφορίες

Μεταφορές και Αεροπορικά εισιτήρια,μία χειραποσκευή 8 κιλών 

και μία αποσκευή 20 κιλών κατ’ άτομο, Διαμονή, Ασφάλεια 

Αστικής ευθύνης. Φόροι αεροδρομίων + 35€

Μεταφορές και Αεροπορικά εισιτήρια,Mία χειραποσκευή 8 κιλών 

και μία αποσκευή 15 κιλών κατ’ άτομο, Διαμονή, Ασφάλεια 

Αστικής ευθύνης. Φόροι αεροδρομίων + 35€

ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τελικά η ομορφιά αυτού του τόπου δεν έγκειται μόνο στα κρυστάλλινα νερά και τις εξωτικές παραλίες, ούτε στα γραφικά χωριά και την πλούσια ιστορία. Είναι η αίσθηση του ήλιου στο πρόσωπο, η αρμύρα 

της θάλασσας και η συγκίνηση που σου προσφέρει κάθε ηλιοβασίλεμα όπου κι αν βρίσκεσαι, η ανάσα ζωής που παίρνεις για κάθε νέο προορισμό που γνωρίζεις. 

Λήμνος

Πληροφορίες

Μεταφορές και Αεροπορικά εισιτήρια,μία χειραποσκευή 8 κιλών 

κατ’ άτομο και μία αποσκευή 20 κιλών στα δύο άτομα, Διαμονή 

με πρωινό, Ασφάλεια Αστικής ευθύνης. Φόροι αεροδρομίων + 

35€

Μυτιλήνη

https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-voreio-aigaio/limnos/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-voreio-aigaio/limnos/atomiko
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https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/xios-2
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Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή FLY AND DRIVE  

[5ημ]

Κάθε Πέμπτη στις 

25/08 | 15/09
Volotea

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 2*, 

3*, 4*

Από 355€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή FLY AND DRIVE  

[5,6ημ]

Κάθε Δευτέρα & 

Πέμπτη Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο

Aegean Airlines

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 2*, 

3*, 4*

Από 389€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή FLY AND DRIVE  

[5,6ημ]

 Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο
 Ryan Air 

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία  3*, 

4*, 5*

Από 329€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή FLY AND DRIVE  

[4,5,6ημ]

Καθημερινά  

Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο

 Ryan Air 

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία  3*, 

4*, 5*

Από 269€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Μεταφορές και Αεροπορικά εισιτήρια,Mία χειραποσκευή 

διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτομο και μία αποσκευή 20 κιλών στα 

δύο άτομα., Διαμονή, Ασφάλεια Αστικής ευθύνης. Φόροι 

αεροδρομίων  +35€

Πληροφορίες

Μεταφορές και Αεροπορικά εισιτήρια,μία χειραποσκευή 8 κιλών 

κατ’ άτομο και μία αποσκευή 23 κιλών στα δύο άτομα, Διαμονή, 

Ασφάλεια Αστικής ευθύνης. Φόροι αεροδρομίων  +35€

Πληροφορίες

Μεταφορές και Αεροπορικά εισιτήρια,Xειραποσκευή κατ’ άτομο 

διαστάσεων 40*20*25 και μία αποσκευή 20 κιλών στα δύο 

άτομα., Διαμονή, Ασφάλεια Αστικής ευθύνης. Φόροι 

αεροδρομίων  +35€

Προορισμοί εξωτερικού

Κύπρος

Η Κύπρος, το νησί στην ανατολική γωνιά της Μεσογείου είναι μια χώρα με εξαιρετική φυσική ομορφιά και έχει μια αξιοσημείωτη ποικιλία πανίδας και χλωρίδας. Η μορφολογία της ακτογραμμής 

εναλλάσσεται μεταξύ βραχωδών ακτών, ακρωτήρια και αμμώδεις παραλίες, ενώ παράλληλα κατέχει εκτεταμένες πεδιάδες, λόφους και δασώδη βουνά, με διάσπαρτα γραφικά χωριά που καλύπτουν όλη 

την περιοχή του νησιού. Οι απολαύσεις της Κύπρου προέρχονται από τη φαινομενική απλότητα του, τη φυσική γοητεία του νησιού και τη φυσική ζεστασιά των ανθρώπων.

Πάφος

Νησια Ιονίου

Τα Ιόνια νησιά, με το εξαιρετικό κλίμα, τη βαθιά και δροσερή θάλασσα, τα βουνά και το πράσινο, την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και την ανάλαφρη διάθεση των κατοίκων, αποτελούν ιδανικό τόπο για 

διακοπές και ξεκούραση.Κι όλα αυτά συνδυάζονται με μια άρτια τουριστική υποδομή, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα για καταδύσεις και θαλάσσια σπορ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά αξιοθέατα, 

ιστορικά μνημεία και μουσεία.

Ζάκυνθος

Πληροφορίες

Κύθηρα

Κρήτη

Η Κρήτη των μύθων και του πολιτισμού, αστραφτερή και αστροφώτιστη, ερωτική αλλά και καθηλωτική, με τοπία πανέμορφα και παραλίες που δεν μπορούν να συγκριθούν με άλλες, με ενδοχώρα 

συναρπαστική και  γραφικά χωριά με υπέροχους ανθρώπους, ένα μικρό διαμάντι στη Μεσόγειο που αξίζει να το επισκεφθείτε για να ζήσετε μοναδικές αυθεντικές στιγμές.

Χανιά

Πληροφορίες

Μεταφορές και Αεροπορικά εισιτήρια,Xειραποσκευή κατ’ άτομο 

διαστάσεων 40*20*25 και μία αποσκευή 20 κιλών στα δύο 

άτομα., Διαμονή, Ασφάλεια Αστικής ευθύνης. Φόροι 

αεροδρομίων  +35€
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Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[6 ημ.]
20,27/08 οδικώς 

Ξενοδοχεία 

2*,3*
Από 349€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[6 ημ.]
20,27/08 οδικώς 

Ξενοδοχεία 

2*,3*
Από 389€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[6 ημ.]
20,27/08 οδικώς 

Ξενοδοχεία 

2*,3*
Από 389€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[5 ημ.] 20,27/08
οδικώς 

Ξενοδοχεία 

2*,3*,4*,5*
Από 175€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ          

[5 ημ.]
20,27/08 οδικώς 

Ξενοδοχεία 

2*,3*,4*
Από 199€

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Πληροφορίες

Άνετη και ξεκούραστη µεταφορά µε πολυτελή 

λεωφορεία,Συνοδός Ταξιδιωτική ασφάλιση. Επιλεγµένα δωµάτια 

σε τιµές group στα καλύτερα σηµεία του νησιού.

Νάξος

Πληροφορίες

Άνετη και ξεκούραστη µεταφορά µε πολυτελή 

λεωφορεία,Συνοδός 

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Επιλεγµένα δωµάτια σε τιµές group στα καλύτερα σηµεία του 

νησιού.

Ίος

ΝΕΑΝΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Πάρος

Πληροφορίες

Άνετη και ξεκούραστη µεταφορά µε πολυτελή 

λεωφορεία,Συνοδός 

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Επιλεγµένα δωµάτια σε τιµές group στα καλύτερα σηµεία του 

νησιού.

Σκιάθος

Πληροφορίες

Άνετη και ξεκούραστη µεταφορά µε πολυτελή 

λεωφορεία,Συνοδός 

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Επιλεγµένα δωµάτια σε τιµές group στα καλύτερα σηµεία του 

νησιού.

Σκόπελος

Πληροφορίες

Άνετη και ξεκούραστη µεταφορά µε πολυτελή 

λεωφορεία,Συνοδός 

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Επιλεγµένα δωµάτια σε τιµές group στα καλύτερα σηµεία του 

νησιού.
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Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Mετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και 

Έλληνα Έμπειρο Συνοδό [8 

ημ]

28-Αυγ οδικώς 

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 3*, 

4*

Από 425€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Mετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και 

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [6 

ημ]

21,28/08 - 04,11/09 οδικώς

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 3* 

και 4*

Από 199€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Mετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και 

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [9 

ημ]

2-Σεπ οδικώς

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 3* 

και 4*

Από 395€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [7 

ημ]

21,28/08 | 04,11/09 οδικώς

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 3* 

και 4*

Από 399€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [5 

ημ]

21-Αυγ οδικώς
Resurs 4* / 

Petka 3*
Από 335€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [4 

ημ]

25/08    01,08/09 οδικώς
ξενοδοχεία 3* & 

4*
Από 115€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

ΠΟΛΩΝΙΑ

Πανόραμα Πολωνίας - Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα

Πληροφορίες

Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν, ξενοδοχείο επιλογης σας με 

πρωινό, περιηγήσεις - ξεναγήσεις. Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Αυστριακό Τυρόλο – Βιέννη - Βουδαπέστη – Λουμπλιάνα

Πανόραμα Δαλματικών Ακτών - Λίμνες Πλίτβιτσε - Λουμπλιάνα

Πληροφορίες

Διαμονή με ημιδιατροφή, Πρόγευμα σε μπουφέ & ένα δείπνο 

καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου,περιηγήσεις - ξεναγήσεις. 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Ντουμπρόβνικ

Πληροφορίες

Αεροπορικό εισιτήριο,Ξενοδοχείο  με πρωινό μπουφέ, 

Ελληνόφωνη ξενάγηση και μεταφορές. Ασφάλεια 

αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.  Checkpoints & Δημοτικοί 

Φόροι 25€ ανά άτομο. Η ασφάλεια για τον COVID : 15 € ανά 

άτομο

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Βουδαπέστη- Παραδουνάβια χωριά - Βιέννη

Πληροφορίες

Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν, ξενοδοχείο επιλογης σας με 

πρωινό, περιηγήσεις - ξεναγήσεις. Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Πληροφορίες

Διαμονή με ημιδιατροφή, Πρωινό και ένα δείπνο καθημερινά 

στον χώρο του ξενοδοχείου,περιηγήσεις - ξεναγήσεις,Επίσημος 

διπλωματούχος ξεναγός Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΣΕΡΒΙΑ

Βελιγράδι 

Πληροφορίες

Μεταφορές με πούλμαν, ξενοδοχείο με  πρωινό ή ημιδιατροφή, 

περιηγήσεις - ξεναγήσεις, έμπειρος συνοδός - ξεναγός. Ασφάλεια 

αστικής ευθύνης 

ΚΡΟΑΤΙΑ

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/afstria/proorismoi/vienni/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/afstria/proorismoi/vienni/atomiko
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/afstriako-tyrolo-vienni-voudapesti-loumpliana
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/afstriako-tyrolo-vienni-voudapesti-loumpliana
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/afstriako-tyrolo-vienni-voudapesti-loumpliana
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/ouggaria/proorismoi/voudapesti/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/ouggaria/proorismoi/voudapesti/atomiko
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/voudapesti-paradounavia-xoria-vienni-bratislava-5-6-im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/voudapesti-paradounavia-xoria-vienni-bratislava-5-6-im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/voudapesti-paradounavia-xoria-vienni-bratislava-5-6-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/ouggaria/proorismoi/voudapesti/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/ouggaria/proorismoi/voudapesti/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-polonias-voudapesti-bratislava-9-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-polonias-voudapesti-bratislava-9-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-polonias-voudapesti-bratislava-9-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/kroatia/proorismoi/doumprovnik
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/kroatia/proorismoi/doumprovnik
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/panorama-kroatias-limnes-plitvitse-5-imeres
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/panorama-kroatias-limnes-plitvitse-5-imeres
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/panorama-kroatias-limnes-plitvitse-5-imeres
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/kroatia/proorismoi/doumprovnik
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/kroatia/proorismoi/doumprovnik
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/doumprovnik-5-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/doumprovnik-5-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/doumprovnik-5-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/servia/proorismoi/veligradi/omadiko/veligradi-monastiria-servias-sremski-karlovtsi-novisant-4-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/servia/proorismoi/veligradi/omadiko/veligradi-monastiria-servias-sremski-karlovtsi-novisant-4-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/veligradi-4im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/veligradi-4im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/veligradi-4im


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [5 

ημ]

28/08   04,11/09 οδικώς
ξενοδοχεία 3* & 

4*
Από 174€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [6 

ημ]

26-Αυγ οδικώς ξενοδοχεία  4* Από 325€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Riva 4* Από 179€

Feronya 4* Από 199€

Eresin Taksim 4* Από 229€

Riva 4* Από 239€

Feronya 4* Από 245€

Eresin Taksim 4* 

sup.
Από 285€

Riva 4* Από 139€

Feronya 4* Από 159€

Eresin Taksim 4* 

sup.
Από 179€

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και με 

Ελληνόφωνο συνοδό 

ξεναγό [8 ημ.] ΒΡΑΔΥΝΗ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

20,27/08 οδικώς
Ξενοδοχεία 4* 

και 5*
Από 335€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και με 

Ελληνόφωνο συνοδό 

ξεναγό [6 ημ.] 

21,28/08 οδικώς Ξενοδοχεία 4* Από 279€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Κωνσταντινούπολη

Πληροφορίες

Καππαδοκία

Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε

Εκδρομή 

Κωνσταντινούπολη like a 

local  με Ελληνόφωνο 

συνοδό ξεναγό [4 ημ]

Εκδρομή 

Κωνσταντινούπολη like a 

local με Ελληνόφωνο 

συνοδό ξεναγό [5 ημ]

27/8   3,10/9 οδικώς

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. 

Εκδρομή 

Κωνσταντινούπολη με 

Ελληνόφωνο συνοδό 

ξεναγό [4 ημ]

25/8   01,08/9

Ξενοδοχείο με πρωινό,μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις.  

ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

Ξενοδοχείο με πρωινό,μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις.  

ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

Πληροφορίες

Μεταφορές με κλιματιζόμενα πούλμαν, Διαμονή με ημιδιατροφή, 

Περιηγήσεις - ξεναγήσεις, συνοδός - αρχηγός.  Ταξιδιωτική 

ασφάλιση 

Πληροφορίες

Μεταφορές με κλιματιζόμενα πούλμαν, Διαμονή με ημιδιατροφή, 

Περιηγήσεις - ξεναγήσεις, συνοδός - αρχηγός.  Ταξιδιωτική 

ασφάλιση 

25/8   1,8/9 οδικώς

Ξενοδοχείο με πρωινό,μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις. 

Αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο με πρωινό, Μεταφορές και 

κράτηση σε Χαμαμ με μεταφορές  

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

οδικώς

Μεταφορές με πούλμαν, ξενοδοχείο με  πρωινό, περιηγήσεις - 

ξεναγήσεις, έμπειρος συνοδός - ξεναγός. Ασφάλεια αστικής 

ευθύνης 

Πανόραμα Ρουμανίας – Σόφια 

Πληροφορίες

Μεταφορές με πούλμαν, ξενοδοχείο με  πρωινό, περιηγήσεις - 

ξεναγήσεις, έμπειρος συνοδός - ξεναγός. Ασφάλεια αστικής 

ευθύνης 

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Βουκουρέστι - Καρπάθια Όρη 

Πληροφορίες

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/roumania/proorismoi/voukouresti/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/roumania/proorismoi/voukouresti/atomiko
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/voukouresti-karpathia-ori-5im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/voukouresti-karpathia-ori-5im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/voukouresti-karpathia-ori-5im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/roumania/proorismoi/voukouresti/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/roumania/proorismoi/voukouresti/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-roumanias-sofia-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-roumanias-sofia-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-roumanias-sofia-6-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/kappadokia/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/kappadokia/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/kappadokia-8-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/kappadokia-8-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/kappadokia-8-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/smyrni/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/smyrni/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/smyrni-efessos-5-imeres
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/smyrni-efessos-5-imeres
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/smyrni-efessos-5-imeres
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/konstantinoypoli-vradini-anaxorisi-4-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/konstantinoypoli-vradini-anaxorisi-4-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/konstantinoypoli-vradini-anaxorisi-4-im
https://www.mazitravel.com/travel/konstantinoypoli-like-a-local-4-im
https://www.mazitravel.com/travel/konstantinoypoli-like-a-local-4-im
https://www.mazitravel.com/travel/konstantinoypoli-like-a-local-4-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/konstantinoypoli-like-a-local-5-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/konstantinoypoli-like-a-local-5-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/konstantinoypoli-like-a-local-5-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/konstantinoypoli
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/konstantinoypoli


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πλοίο τιμή κατά άτομο
Επιπλεον 

Υπηρεσίες

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Κρουαζιέρα [4 ημ]

Κάθε Δευτέρα απο 

τον Απρίλιο έως τον 

Οκτώβριο

 Celestyal 

Olympia
Από 279€

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Κρουαζιέρα [5 ημ]

Κάθε Δευτέρα απο 

τον Απρίλιο έως τον 

Οκτώβριο

Celestyal 

Olympia
Από 369€

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Κρουαζιέρα [8 ημ]

Αναχωρήσεις κάθε 

Σάββατο από 30 / 04 

| έως και 08 / 10

Celestyal Crystal Από 549€
Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πλοίο τιμή κατά άτομο
Επιπλεον 

Υπηρεσίες

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Κρουαζιέρα [7 ημ]

28/07   4, 11,18/08    

1,8,15,29/09    

13,20,27/10   3, 10/11

 MSC Armonia Από 389€

Πλήρη 

Διατροφή 

Καθημερινά

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πλοίο τιμή κατά άτομο
Επιπλεον 

Υπηρεσίες

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

Κρουαζιέρα [7 ημ]

Κάθε Δευτέρα απο 

τον Απρίλιο έως τον 

Οκτώβριο

MDC Lirica Από 349€
Πλήρη 

Διατροφή 

Καθημερινά

Δείτε το 

πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις 

τιμές

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κρουαζιέρα - Ειδυλλιακό Αιγαίο 

Σημαντικές ΣημειώσειςΤο ταξίδι σας περιλαμβάνει

Βραδιά Gala και Shows, Είσοδο σε Πισίνα 

/Γυμναστήριο, Συμμετοχή στα 

προγράμματα ψυχαγωγίας στο πλοίο, 

Πακέτο ποτών/αναψυκτικών (απεριόριστα 

ποτά, καφέδες, νερά, αναψυκτικά 

καθημερινά!)

Πλήρη 

Διατροφή 

Καθημερινά

Λιμενικά Τέλη (129€).Δεν 

Περιλαμβάνονται: Κατανάλωση 

ποτών / αναψυκτικών, Ό,τι δεν 

αναφέρεται ρητά στα 

περιλαμβανόμενα

 Βενετία & Δαλματικές Ακτές 

Το ταξίδι σας περιλαμβάνει

 Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας

Πλήρης διατροφή

Καθημερινή ψυχαγωγία στο πλοίο

Γυμναστήριο

Σημαντικές Σημειώσεις

Δεν Περιλαμβάνονται: Λιμενικά 

Τέλη.Κατανάλωση ποτών / 

αναψυκτικών

Ανατολική Μεσόγειος – Άγιοι Τόποι

Το ταξίδι σας περιλαμβάνει Σημαντικές Σημειώσεις

Καθημερινή ψυχαγωγία στο πλοίο

Γυμναστήριο, Λιμενικά τέλη, Καμπίνες της 

επιλογής σας, Πλήρης Διατροφή

Δεν Περιλαμβάνονται: Λιμενικά 

Τέλη. Παιδιά από 2 ετών έως 17 

ετών πληρώνουν 319€

Αναλυτικά προγράμματα και διαθεσιμότητα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.mazitravel.com

Mazi travel | Mazi travel | Θεσσαλονίκη: Τσιμισκή 85 | Τηλ, 2310 238025,  email: info@mazi.travel

Όλες οι τιμές είναι κατά άτομο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες τιμές των αεροπορικών ναύλων. Σε περίπτωση αύξησης των αεροπορικών ναύλων, η εταιρία μας έχει το δικαίωμα 

αναπροσαρμογής των τιμών.

Οι φόροι αεροδρομίων περιλαμβάνουν το ποσό των επίναυλων καυσίμων και είναι βασισμένοι στις ισχύουσες τιμές κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμοκαταλόγου. Οποιαδήποτε αλλαγή από την 

πλευρά των αεροπορικών εταιριών στον επίναυλο καυσίμων ή στους φόρους επιφέρει ανάλογη διαφοροποίηση (αύξηση ή μείωση) της τιμής. 

Παρακαλώ επιβεβαιώνετε την τελική τιμή κατά την εξόφληση του ταξιδιού σας. 

Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση από τον αεροπορικό ναύλο και ενδεχομένως και από το ξενοδοχείο. Σε ναυλωμένες πτήσεις (τσάρτερ), δεν υφίστανται παιδικές εκπτώσεις.

Τρίκλινα δεν υφίστανται και δεν συνιστώνται καθώς ουσιαστικά είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη (ράντζο, ντιβάνι).

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) από την πλευρά των 

ξενοδοχείων.

Για την επικύρωση της κράτησης απαιτείται ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%. Εξόφληση 10 μέρες πριν την αναχώρηση. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δυνατότητα αποπληρωμής με 4 Άτοκες Δόσεις

Περιλαμβάνεται ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα για τα οργανωμένα ταξίδια.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του αναλυτικού μας εντύπου καθώς επικύρωση της κράτησης με προκαταβολή σημαίνει ότι 

τους έχετε αποδεχθεί. 

Η εταιρεία: mazi travel. EOT Αριθμός αδείας: MH.T.E. 09.33.E.61.00.01403.0.1 Μέλος του ΗΑΤΤΑ και <WTOA>World tour operators 
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