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Με αυτό το έντυπο ΤΩΡΑ η πείρα 30 ετών 
στα χερια σας!
Αγαπητοί φίλοι του καλού ταξιδιού,

Εδώ και 30 χρόνια μελετούμε, ταξιδεύουμε, συνθέτουμε και υλοποιούμε 
κλασσικά και νέα ταξίδια σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τις δικές σας 
επιθυμίες και ψάχνοντας πάντα αυτό το κάτι παραπάνω που θα κάνει το ταξίδι 
σας μία αξέχαστη εμπειρία.
Γιατί πιστεύουμε πως η ουσία είναι όχι να κάνετε ένα όμορφο ταξίδι, αλλά να 
κάνετε το ταξίδι αυτό που ονειρεύεστε με τον καλύτερο τρόπο, την καλύτερη 
εποχή.
Γι’ αυτό δεν είμαστε κάποια «μηχανή κρατήσεων» και γι αυτό δεν κάνουμε 
«μαζικό τουρισμό».
Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε τουρίστες, αλλά ταξιδευτές που 
γίνονται «ένα» με το ταξίδι και ζουν την κάθε μία εμπειρία στο μέγιστο.

Ποιοί είμαστε

Ξεκινήσαμε πριν 30 χρόνια από μια 
μεγάλη και γνωστή για τα καλά ταξίδια 
της εταιρία. Μάθαμε να σεβόμαστε 
τον ταξιδευτή, μάθαμε να βλέπουμε το 
ταξίδι με άλλη μάτια, μάθαμε πώς να 
βελτιώνουμε συνεχώς τα ταξίδια και να 
ακολουθούμε τις συνθήκες της εποχής.

Γνωρίστε μας 

Όλα αυτά τα χρόνια δημιουργούσαμε 
ταξίδια για εταιρείες, γραφεία ταξιδίων 
και γενικότερα για άλλους. Οι γνωστές 
σημερινές συνθήκες μας οδήγησαν 
να βγούμε σε πρώτο πρόσωπο 
προτείνοντας κλασσικά και νέα ταξίδια 
σε όλο τον κόσμο πάντα όμως στη 
λογική των ποιοτικών ταξιδιών στις 
καλύτερες τιμές.

Ξεχωρίζουμε για τις 
λεπτομέρειες 
30 χρόνια ταξιδεύουμε mazi σας 
όλο τον κόσμο. Γνωρίζουμε και 
ενημερωνόμαστε συνέχεια για κάθε 
προορισμό, αξιοθέατα, ανθρώπους, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα 
διασκέδασης, πολιτιστικούς χώρους 
και ότι άλλο έχει σχέση με το μέρος που 
θέλετε να επισκεφθείτε.

Σε εμάς θα βρείτε εκτός των κλασσικών 
ταξιδιών νέα ταξιδιωτικά πακέτα και 
νέες κατηγορίες ταξιδιών σύμφωνα 
πάντα με τις αναζητήσεις των πελατών 
–ταξιδευτών. Σε εμάς θα βρείτε ταξίδια 
που βασίζονται στις δικές σας επιθυμίες 
αξιοποιώντας την πολυετή πείρα μας.

Εμπνευστείτε από τις 
προτάσεις μας!

Μιλήστε μας για το ταξίδι που 
ονειρευτήκατε. Εξερευνήστε ένα 
καινούργιο τόπο ή ξαναεπισκεφθείτε ένα 
παλιό αλλά με διαφορετικό σκεπτικό και 
νέες ιδέες.

Πώς λειτουργεί το έντυπο 
αυτό;

Μέσα στο έντυπο που κρατάτε θα βρείτε 
αναλυτικά όλες τις κατηγορίες των 
ταξιδιών συνοπτικά. Βρείτε το ταξίδι 
που σας ενδιαφέρει, γράψτε τον κωδικό 
στο πεδίο αναζήτησης στην ιστοσελίδα 
μας www.mazi.travel. Θα σας δώσει  
αναλυτικά πλήρες ενημερωτικό 
πρόγραμμα για τον κάθε προορισμό, τις 
τιμές, τα περιλαμβανόμενα καθώς και 
όλες τις πληροφορίες για το ταξίδι που 
σας ενδιαφέρει.

www.mazi.travel
... καλό ταξίδι

Τώρα και στον υπολογιστή σας!

Τώρα, με τη νέα μας ιστοσελίδα www.mazi.travel την οποία 
συνεχώς βελτιώνουμε και εξελίσσουμε, σας δίνουμε 
τη δυνατότητα να κάνετε κρατήσεις αεροπορικών 
εισιτηρίων και ξενοδοχείων σε όλο τον κόσμο, 
οργανωμένων εκδρομών και πακέτων διακοπών. 
Δημιουργήσαμε δηλαδή ιστοσελίδα που προσφέρει 
αυτή τη συνδυαστική δυνατότητα στους χρήστες  
μέσα από ένα πολύ εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον 
δίνοντας άνεση όχι μόνο στο ταξίδι αλλά και στον 
εαυτό σας.

Όλα αυτά έχοντας πάντα την ανθρώπινη επαφή 
μεταξύ μας, σαν κύριο στοιχείο της σχέσης μας. 
Να θυμάστε πάντα πως ότι και να κάνετε μέσα 
από τον υπολογιστή εμείς θα είμαστε mazi σας και 
πάντα δίπλα σας.
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City Breaks
Aν σκέφτεστε gallery, μουσεία, θέατρα, αγορές και γεύσεις κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και ταξιδέψτε στις μεγάλες μητροπόλεις της 
Ευρώπης: Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη, Βερολίνο… Αυτά και πολλά άλλα ακόμα κοσμοπολίτικα μέρη τα παρουσιάζουμε για να διαλέξετε σύμφωνα 
με τις δικές σας επιθυμίες και ανάγκες. Εμπνευσμένες ιδέες και νέοι προορισμοί μας ώθησαν να γνωρίσουμε και να αναζητήσουμε νέες 
προτάσεις. Όλα τα ταξίδια μας περιλαμβάνουν αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο επιλογής σας, μεταφορές, ξενάγηση πόλης και τοπικό συνοδό. 

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

Λονδίνο | 4 ημέρες             κΩΔ.: LON1

Ένα ζωντανό μείγμα μεγαλείου, ιστορίας, στυλ και κουλτούρας που χρόνο με το χρόνο γίνεται 
όλο και πιο δελεαστικό. Με τους κατοίκους που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη 
στο Λονδίνο αισθάνεσαι όχι μόνο ότι βρίσκεσαι στο κέντρο του κόσμου αλλά ότι είναι ένας 
ολόκληρος κόσμος μέσα σε μία πόλη. Από την Trafalgar Square ως το Notting Hill και από το 
Camden Town ως το Hoxton, το Λονδίνο μας παρασύρει ευχάριστα στους έντονους ρυθμούς 
του και μας αποκαλύπτει μικρά και μεγάλα μυστικά.

Αναχώρηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 269 € 

Παρίσι | 4,5 ημέρες         κΩΔ.: par1

Η «πόλη του φωτός», του έρωτα, της τέχνης, των γραμμάτων, της κοσμικής ζωής  και των 
ατέλειωτων απολαύσεων! Η πόλη μουσείο, με τα ιστορικά και φημισμένα αξιοθέατα, τη 
νυχτερινή διασκέδαση, τα καμπαρέ, τα γραφικά μπιστρό και καφέ και την περίφημη γαλλική 
κουζίνα. Αφεθείτε στη γοητεία του και ανακαλύψτε τη μαγεία που κρύβει σε κάθε γωνιά του.

Αναχώρηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 249 €

Δουβλίνο | 3,4 ημέρες     κΩΔ.: duB1

Δημοφιλές τα τελευταία χρόνια στους ταξιδιωτικούς οδηγούς, το Δουβλίνο παρόλο που είναι μια 
υπέροχη και γεμάτη χρώμα πόλη, έχανε στο παρελθόν τα πρωτεία από το γειτονικό και λαμπερό 
Λονδίνο. Ωστόσο, η πόλη του Όσκαρ Γουάϊλντ, των Ιρλανδών U2 αλλά και του ατμοσφαιρικού 
Τζέιμς Τζόϋς, όπως ήταν αναμενόμενο, μέσα στα χρόνια σίγουρα θα αποκτούσε τη θέση που της 
άξιζε. Προσεγμένα κτίρια με χρωματιστές πόρτες, χαρούμενα πλήθη νέων, ζωηρές παμπ και 
παράδοση που χάνεται στα βάθη των αιώνων. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 402 €

Eδιμβούργο | 3,4 ημέρες        κΩΔ.: Edi1

Σμιλεμένη με την αύρα των Χάιλαντς, η παραμυθένια πρωτεύουσα της Σκωτίας, γνωστή και 
ως «Αθήνα του Βορρά», διατηρεί αναλλοίωτη την παλιά αίγλη της, ενώ κάθε καλοκαίρι φορά τα 
καλά της για να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες που κατακλύζουν τους δρόμους, προκειμένου 
να παρακολουθήσουν τα περίφημα φεστιβάλ. Θεωρείται μία από τις ομορφότερες πόλεις 
της Ευρώπης και έχει γίνει γνωστή για τους ανεμοδαρμένους λόφους, τα μεσαιωνικής 
αρχιτεκτονικής κτίρια και την εντυπωσιακή φυσική της ομορφιά που καθηλώνουν τους 
επισκέπτες της. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 400 €
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Νίκαια | 3,4,5 ημέρες      κΩΔ.: NiC1

Ταξιδέψτε στην πρωτεύουσα της γαλλικής Ριβιέρας με τις 300 μέρες ηλιοφάνεια, λουσμένη 
στο χρυσαφένιο φως της Κυανής Ακτής που σαγήνευσε τον Ματίς, τον Σαγκάλ και την Κοκό 
Σανέλ. Περπατήστε στο λαβύρινθο της παλιάς πόλης. Κατεβείτε στον Κόλπο των Αγγέλων, 
να διανύσετε τα πέντε χιλιόμετρα της παραλιακής λεωφόρου Promenade des Anglais 
περπατώντας ή, όπως οι ντόπιοι, κάνοντας skate.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από  318 €

Τοσκάνη | 3,4,5 ημέρες    κΩΔ.: tOs1

Οι φίλοι μας οι Ιταλοί, εδώ και κάτι αιώνες, στο ήδη μοναδικό γεωφυσικό ανάγλυφο της 
περιοχής διαμόρφωσαν ένα τοπίο μέχρι κεραίας δικό τους. Δεν είναι υπερβολή να πούμε 
ότι το τελευταίο κυπαρίσσι στην άκρη μιας δεντροστοιχίας δεν φύτρωσε τυχαία γύρω από 
τα αγροκτήματα, ίδια και απαράλλακτα, χτισμένα εδώ και αιώνες, με αμπέλια και παλιές 
αναβαθμίδες. Το σκηνικό ήταν έτοιμο. Το υπόλοιπα τα ανέλαβε το χρώμα... Το αληθινό μουσείο 
της Ιταλίας είναι η ύπαιθρος!

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από  440 €

Ρώμη | 3,4 ημέρες          κΩΔ.: rOm1

Μπορντό | 3,4 ημέρες        κΩΔ.: BOr1

Η «αιώνια πόλη»  που συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν ξεχωρίζει για τη φινέτσα της, 
τη μόδα, το καλό γούστο. Συνδυάζει τη γοητεία του παλιού με τον μοντέρνο τρόπο ζωής, τις 
πιάτσες και τα διάσημα σιντριβάνια. Η πόλη της τέχνης και της κουλτούρας που γέννησε τα 
μοναδικά ταλέντα Ντα Βίντσι, Μιχαήλ Άγγελου, Μποτιτσέλι είναι μια κλασική πρωτεύουσα που 
δεν θα βαρεθείτε ποτέ. 

Αναχώρηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 205 €

Το Μπορντό είναι ανεξάντλητα όμορφο με μικρούς και μεγάλους θησαυρούς. Μία πόλη 
εκπληκτικής ομορφιάς, με παραδοσιακό χρώμα και απέραντη ιστορία. Φυσικά είναι και 
πατρίδα του πιο διάσημου ίσως κρασιού στον κόσμο, αλλά και μια μεγάλη πανεπιστημιούπολη 
που σφύζει από ζωντάνια. Το Μπορντό έχει πολλές και πανέμορφες γκαλερί και ενδιαφέροντα  
μουσεία, αλλά η πραγματική απόλαυση είναι η ίδια η πόλη. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από  334 €

Βενετία | 4 ημέρες       κΩΔ.: BEN1

Πρόκειται για μια πόλη-μουσείο, μια πόλη που ο χρόνος φαίνεται να σταμάτησε στα χρόνια 
της Αναγέννησης. Θαυμάστε  την φημισμένη πλατεία του Αγίου Μάρκου, το «Ωραιότερο Σαλόνι 
του κόσμου» κατά το Ναπολέοντα, το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ωρολογίου και τη 
γέφυρα των Στεναγμών. Θα ξαναερωτευτείτε διασχίζοντας το Canal Grande με το vaporetto 
και την ώρα που θα περνάτε κάτω από την πολυφωτογραφημένη γέφυρα Rialto.

Αναχώρηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 360 €

Στρασβούργο | 3 ημερών      κΩΔ.: str1

Μια ανάσα από τα γαλλογερμανικά σύνορα, στη βορειοανατολική άκρη της Γαλλίας, η 
πρωτεύουσα της Αλσατίας φαίνεται να διασκεδάζει με τις αντιφάσεις της: Γαλλίδα με γερμανική 
πειθαρχία, έδρα του ντιζαϊνάτου συγκροτήματος που στεγάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αλλά με μια κουκλίστικη παλιά πόλη, μνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από  384 €
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Σικελία  | 3,4,5 ημέρες     κΩΔ.: siC1

Ένα ταξίδι στη Σικελία, είναι πάνω από όλα μία κατάδυση στον πολιτισμό της Μεσογείου. 
Εξερευνήστε άφοβα το πανέμορφο νησί, αυτό το ιδιόμορφο σταυροδρόμι του νότου που έχει 
χτιστεί πάνω στους θρύλους των αρχαίων ελληνικών, ρωμαϊκών και ιωνικών πόλεων. H 
Σικελία δεν είναι νησί με ιστορικές μνήμες, είναι η ίδια η ιστορία. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από  438 €

Μιλάνο  | 4 ημερών      κΩΔ.: ΜιLa1

Αν η Ρώμη είναι γνωστή για τη γλυκιά ζωή, το Μιλάνο είναι o ορισμός του στιλάτου life-
style. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας είναι σήμερα η πρώτη οικονομική δύναμη της 
χώρας και βέβαια, συνώνυμη της μόδας ή καλύτερα μία από τις πρωτεύουσές της, αφού 
εδώ δημιουργούνται οι νέες τάσεις και το ντιζάιν και έχουν τη βάση τους κάποιοι από τους 
μεγαλύτερους ιταλικούς οίκους μόδας. Με λίγα λόγια, οι Μιλανέζοι έχουν το στιλ στο DNA 
τους! 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από  300 €

Μόναχο | 3,4,5 ημέρες    κΩΔ.: mON1

Μόναχο σημαίνει business και μάλιστα hi tech business, όμως ταυτόχρονα σημαίνει 
και τεράστιες ποσότητες μπίρας στα biergartens και στις τοπικές ταβέρνες Kneipes. Το 
Μόναχο έχει ιστορία που χάνεται πίσω στο 12ο αιώνα, όμως έχει χτίσει μια πολυπολιτισμική 
προσωπικότητα, ένα παγκόσμιο χωριό όπου τα τελευταία μοντέλα αυτοκινήτων και τα κέντρα 
επιχειρήσεων αεροναυπηγικής και  βιοτεχνολογίας δένουν όμορφα και χαμηλόφωνα με την 
πανταχού παρούσα ιστορία και το βαυαρικό ρουστίκ. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 300 €

Βαρκελώνη | 4 ημέρες         κΩΔ.: var1

Μία από τις πιο κοσμοπολίτικες περιοχές της Ισπανίας! Η μοναδική αρχιτεκτονική της 
κληρονομιά, τα ιστορικά μνημεία την καθιστούν ως ένα στολίδι της Ισπανίας. Υπέροχα 
καλντερίμια με θέα, πανέμορφα πάρκα. Με την έντονη νυχτερινή ζωή της, τη γαστρονομία της 
αλλά και τις τέχνες της είναι ο ιδανικός προορισμός για ένα σύντομο διάλειμμα.

Αναχώρηση από Θεσ/νίκη κάθε Παρασκευή από 245 €

Μαδρίτη | 4 ημέρες                   κΩΔ.: mad1

Υπάρχουν πολλοί λόγοι να επισκεφθεί κανείς την Ισπανική πρωτεύουσα. Μια πόλη περισσή 
σε ιστορικά μνημεία και εντυπωσιακό αριθμό μουσείων και γκαλερί.  Στα δυνατά χαρτιά της 
οι ρυθμοί ζωής και το εκπληκτικό φαγητό. Η ποικιλία των αρχιτεκτονικών ρυθμών θα σας 
εντυπωσιάσει επίσης: τα κτίρια της εποχής των Αψβούργων (γύρω από τις Plaza Mayor και 
Plaza de la Villa) μπλέκονται με τα μπαρόκ της εποχής των Βουρβόνων και τις νεοκλασικές 
γραμμές αυτών του 18ου αιώνα.

Αναχώρηση από Θεσ/νίκη κάθε Τρίτη και Παρασκευή από 235 €

Σεβίλλη | 3,4,5 ημέρες       κΩΔ.: sEB1

Από τους πιο δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, η κοιλάδα του ποταμού Γουαδαλκιβίρ 
και μέχρι τη Μεσόγειο αποπνέει έντονα το αραβικό στοιχείο και θα σας μαγέψει με το τοπικό 
χρώμα, την αρχιτεκτονική των πόλεων και τα αρώματα πορτοκαλιού και γιασεμιού. Πατρίδα 
του φλαμένκο και των ταυρομαχιών, διαθέτει ένα πάθος που δεν συναντάται στις μεγάλες 
πόλεις του Ισπανικού Βορρά. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από  375 €
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Πράγα  | 4,5 ημέρες          κΩΔ.: pra1

Μαγική και κουκλίστικη η «βελούδινη» πρωτεύουσα της Τσεχίας, η «Χρυσή Πόλη» όπως έχει 
χαρακτηριστεί, αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της κεντρικής 
Ευρώπης. Με το εκπληκτικό κάστρο, τη μεσαιωνική και μπαρόκ ατμόσφαιρα στην παλιά πόλη, 
τα τζαζ μπαράκια και τις cult μπυραρίες της, η Πράγα ζει μια διαχρονική άνοιξη με αμίμητο 
στυλ. Περπατήστε στα στενά δρομάκια των αλχημιστών, διασχίστε την αγαλματοστόλιστη 
γέφυρα του Καρόλου και επισκεφθείτε το βασιλικό παλάτι.

Αναχώρηση κάθε κυριακή και Παρασκευή από 235 €

Στοκχόλμη | 4,5 ημέρες       κΩΔ.: stO1

Η πρωτεύουσα της Σουηδίας γνωστή και ως Βενετία του Βορρά εντυπωσιάζει με την 
εξαιρετική αρχιτεκτονική της, την απίστευτη καθαριότητα και τάξη που επικρατούν, τα μεγάλα 
πάρκα και την εν γένει υποδειγματική οργάνωση της πόλης. Αν και δεν έχει τόση ηλιοφάνεια 
κατά τους χειμερινούς μήνες, είναι μία από τις πιο όμορφες, ζωντανές και κοσμοπολίτικες 
πρωτεύουσες του Ευρωπαϊκού Βορρά. 

Αναχώρηση από Αθήνα και από Θεσ/νίκη κάθε Πέμπτη από  410 €

Όσλο | 3,4 ημέρες         κΩΔ.: OsL1

Το Όσλο που βρίσκετε στο νότιο τμήμα της χώρας, είναι μια μικρή και πολύ φιλική πόλη, 
η οποία δεν συναγωνίζεται μεν σε γραφικότητα και αξιοθέατα τις υπόλοιπες σκανδιναβικές 
πρωτεύουσες, αξίζει όμως μια ολιγοήμερη στάση. Το πιο ζωντανό κομμάτι της είναι η 
παλιά συνοικία Gamlebyen, βόρεια του φρουρίου Akershus Festning, όπου βρίσκονται 
το ανάκτορο, το Εθνικό Θέατρο, το κοινοβούλιο, το πανεπιστήμιο και το «Grand Hotel» όλα 
χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από  381 €

Βερολίνο | 4 ημέρες           κΩΔ.: BEr1

Ένα κύμα δημιουργικών ανθρώπων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μετακόμισαν εδώ μετά την 
πτώση του τείχους, μετέτρεψε το Βερολίνο σε ένα καζάνι πολιτιστικών αναζητήσεων. Αυτά που 
τους ελκύουν είναι το κλίμα ανοχής και ο πειραματισμός εμποτισμένα με το τολμηρό under-
ground, που δίνει στο Βερολίνο τη διαρκώς εξελισσόμενη ταυτότητά του. Διάσημοι μάρτυρες 
της Ιστορίας του είναι το Reichstag (το γερμανικό κοινοβούλιο), η Πύλη του Βρανδεμβούργου, 
το Checkpoint Charlie και ό,τι έχει απομείνει από το τείχος. 

Αναχώρηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 310 €

Άμστερνταμ | 4,5 ημέρες     κΩΔ.: ams1

Δεν είναι τυχαία ένας από τους δημοφιλέστερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, καθώς 
διαθέτει τα πάντα: γραφικότητα που ξεπερνάει εκείνη των καρτ ποστάλ, αρχιτεκτονική που 
δύσκολα συναντάται αλλού, μουσεία μοναδικά στον κόσμο και  έντονο nightlife. Ακόμη κι 
αν την έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν, δύσκολα θα απαρνηθείτε τα κανάλια της, την πλατεία 
Dam, τον Βαν Γκογκ και τα ποδήλατα. Άλλωστε, ξέρετε ήδη ότι εδώ οι ποδηλάτες και οι πεζοί 
έχουν πάντα προτεραιότητα. 

Αναχώρηση από Αθήνα και Θεσ/νίκη  από 289 €

Koπεγχάγη | 4 ημέρες            κΩΔ.: COp1

Χάρη στον συγγραφέα Hans Christian Andersen, η Κοπεγχάγη είναι η διεθνής πρωτεύουσα 
των παραμυθιών. Με «ευ-ζην» σχεδιασμό και εξαιρετική δημόσια συγκοινωνία, η Κοπεγχάγη 
καλωσορίζει κάθε επισκέπτη συνδυάζοντας αξιοθέατα, ψυχαγωγία και περιπέτεια. Δικαίως 
διεκδικεί τον άτυπο τίτλο της ομορφότερης και πιο κοσμοπολίτικης πρωτεύουσας της 
Σκανδιναβίας!  

Αναχώρηση από Αθήνα κάθε  Σάββατο και κυριακή από 625 €
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Βιέννη | 4 ημέρες          κΩΔ.: BiE1

Θα την αγαπήσετε κι εσείς παράφορα, την πρωτεύουσα του μπαρόκ, της μουσικής, των 
Αψβούργων και της... Αυστρίας. Νοσταλγική, ρομαντική, μοντέρνα και πάντα ζωντανή 
στις όχθες του Γαλάζιου Δούναβη. Θαυμάστε το πανόραμα που σας προσφέρει ο Πύργος 
του Δούναβη και το μεγαλείο του Καθεδρικού Ναού του Αγ. Στεφάνου. Αισθανθείτε τον 
κοσμοπολίτικο αέρα της μεγαλούπολης και την απέραντη αγάπη της για τη μουσική, την οποία 
μπορείτε να απολαύσετε στην Κρατική ή στη Φιλαρμονική Όπερα της Βιέννης. 

Αναχώρηση από Αθήνα & Θεσ/νίκη κάθε Πέμπτη και Παρασκευή  279 €

Σάλσμπουργκ | 4 ημέρες   κΩΔ.: saL1

Παραμυθένιο σκηνικό, μουσεία γεμάτα ιστορία, επιβλητικές όπερες, πολυτελή παλάτια, 
περίτεχνη αρχιτεκτονική που παίζει μεταξύ μπαρόκ και Αναγέννησης, το πνεύμα του Μότσαρτ 
να κινείται ολούθε μέσα στην πόλη όπου γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός και τη «Μελωδία 
της Ευτυχίας» (εδώ γυρίστηκε η ταινία των 5 Όσκαρ) να αποτελεί το σάουντρακ αυτού του 
ταξιδιού! 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 470 €

Ζυρίχη | 4 ημέρες          κΩΔ.: zur1

Στην καρδιά της Ευρώπης, το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της Ελβετίας σας υποδέχεται 
σε μια μοναδική τοποθεσία, στα βόρεια της λίμνης Zurichsee, εκεί όπου ο ποταμός Lim-
mat συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια, κοιτάζοντας προς τις χιονισμένες Άλπεις. Με σημαντικά 
μουσεία και γκαλερί, η Ζυρίχη είναι μαγνήτης για όσους αγαπούν τον πολιτισμό. Σταθερή αξία 
η Παλιά Πόλη με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα αρχοντικά κτίρια, απλωμένη στις δύο όχθες 
του ποταμού Limmat. 

Αναχώρηση από Αθήνα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 550 €

Γενεύη | 4 ημέρες        κΩΔ.: gEN1

Δίπλα στη λίμνη Leman, με τον Ροδανό ποταμό να τη χωρίζει στα δύο και φόντο τις Άλπεις. 
Περιπλανηθείτε στα πλακόστρωτα δρομάκια της Παλιάς Πόλης στα πολυάριθμα καταπράσινα 
πάρκα, στον παραλίμνιο με τα πολυτελή ξενοδοχεία και το συντριβάνι-σύμβολο της πόλης, το 
Jet d’Eau.

Αναχώρηση από Αθήνα κάθε Παρασκευή από 630 €

Βρυξέλλες | 3,4,5 ημέρες      κΩΔ.: Bru1

Πρωτεύουσα του Βελγίου αλλά και της σοκολάτας, της μπίρας, των cafes, της αρ νουβό 
αρχιτεκτονικής, του σουρεαλισμού και των κόμικς. Μικρή, έτσι ώστε να μπορείς να 
περπατήσεις το κέντρο της, με ένα βολικό τραμ που σε πάει παντού, η πόλη του Τεν-Τεν και 
του Λούκυ-Λουκ, καταρχήν θα σε μυήσει στη χαλάρωση, σε μια όαση πολιτισμού όπου δεν 
έχεις λόγο να αγχωθείς για τίποτα. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 339 €

Μπρυζ | 3,4,5 ημέρες    κΩΔ.:Βrz1

Η παλιά πόλη της Μπρυζ, βρίσκεται στην λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO. Αποκαλείται συχνά και “Βενετία του Βορρά” και αυτό που κάνει την παλιά πόλη 
μοναδική είναι τα πραγματικά καλοδιατηρημένα κτίρια της και τα ελάχιστα μοντέρνα στοιχεία. Οι 
γραφικές πλατείες, τα ονειρικά κανάλια και τα λιθόστρωτα καλντερίμια δίνουν την αίσθηση ότι ο 
χρόνος σταμάτησε μερικούς αιώνες νωρίτερα.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 318 €
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Βουδαπέστη | 5 ημέρες      κΩΔ.: Bud1

Υδάτινο σύνορο των δύο πλευρών της ουγγρικής πρωτεύουσας, ο Δούναβης βάζει τη δική 
του πινελιά γοητείας σε αυτή την πόλη-αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Μια μητρόπολη όπου 
το ιστορικό παρελθόν και το μοντέρνο παρών αναμειγνύονται με κοσμοπολίτικη φλόγα. 
Αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου, οι περίφημες γέφυρες που στεφανώνουν το ποτάμι, 
ονειρικά φωταγωγημένες τη νύχτα σαν υπερδουνάβια γλυπτά. 

Αναχώρηση από Θεσ/νίκη κάθε Τετάρτη  από  199 €

Βελιγράδι | 4 ημέρες         κΩΔ.: BEL1

Μπορεί οι βομβαρδισμοί να έσβησαν τα ίχνη της πλούσιας ιστορίας της πόλης  η οποία 
κρατάει από την εποχή των Κελτών, και να άφησαν πίσω τους ένα μείγμα αυστριακής και 
κομουνιστικής αισθητικής, όμως η πολύπαθη πόλη έχει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και είναι 
πολύ ζωντανή τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Τα alternative στέκια και η έντονη πολιτιστική 
κίνηση, μάλιστα, της έχουν χαρίσει τον τίτλο «Βερολίνο των Βαλκανίων». 

Αναχώρηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 179 €

Δαλματικές ακτές | 4 ημέρες  κΩΔ.: duBr1

Το πανέμορφο μαργαριτάρι της Αδριατικής όπως το αποκαλούν φυλάσσεται για περισσότερα 
από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη του. Βρίσκεται 
υπό την προστασία της Ουνέσκο και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και 
κληρονομιάς και  σύμφωνα με μια θεωρία ιδρύθηκε από Έλληνες ναυτικούς. Η πόλη, που 
πριν χιλιάδες χρόνια ονομαζόταν «Ραγούζα», είναι βγαλμένη μέσα από ένα μεσαιωνικό 
παραμύθι. 

Αναχώρηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 435 €

Σπλιτ | 3,4 ημέρες      κΩΔ.: spLt1

Γνωρίστε  την πόλη που ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός επέλεξε να χτίσει το παλάτι 
του σε σχήμα Ρωμαϊκού κάστρου. Το ανάκτορο του Διοκλητιανού, στο οποίο εγκαταστάθηκαν 
πρόσφυγες από τα γειτονικά Σάλωνα, για να γλιτώσουν από τις επιδρομές των Αβάρων, 
αποτελεί σήμερα τον πυρήνα της πόλης και μέσα σε αυτό βρίσκονται πλήθος καταστημάτων, 
τραπεζών και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δόμνου (πρώην μαυσωλείο του Διοκλητιανού). 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 360 €

zάγκρεμπ | 4 ημέρες        κΩΔ.: zag1

Η πολύχρωμη αρχιτεκτονική παλέτα του Ζάγκρεμπ θα κρατήσει - με μια πληθώρα από διεθνείς 
εκθέσεις και φεστιβάλ - ζωηρό το ενδιαφέρον των πολιτιστικά ανήσυχων Το Ζάγκρεμπ 
αποτελεί ένα κρυμμένο ταξιδιωτικό μυστικό στην καρδιά των Βαλκανίων. Συνδυάζει τα 
πάντα, από μεσαιωνικά κάστρα και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική μέχρι πεζόδρομους με καφέ 
και εστιατόρια και έντονες πολιτισμικές δραστηριότητες. 

Αναχώρηση από Αθήνα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από 395 €

Γάνδη | 3,4,5 ημέρες       κΩΔ.: gaN1

Ο γοητευτικός μικρόκοσμος της Γάνδης, που συμπυκνώνεται σε λίγα μόλις τετραγωνικά χιλιόμετρα 
και προβάλλει ως το alter ego της γειτονικής Μπρυζ και του κοντινού Άμστερνταμ, μοιάζει 
να βγήκε κατευθείαν από ένα παραμύθι με σιδηρόφρακτους ιππότες, κακούς δράκους και 
όμορφες πριγκίπισσες! Κτισμένη πάνω στο νερό κερδίζει αμέσως διαθέτοντας τους πανύψηλους 
καθεδρικούς ναούς, τα λιθόστρωτα δρομάκια και τις παραδοσιακές χρωματιστές κατοικίες. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 318 €
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Σόφια | 3,4,5 ημέρες         κΩΔ.: sOF1

Η βουλγαρική πρωτεύουσα με τις άπειρες εκκλησίες έχει να σας διηγηθεί την πλούσια ιστορία 
της, καταπράσινα πάρκα για να σας ξεκουράσει και το όρος Vitosha σε απόσταση αναπνοής για 
μόνιμη δροσιά και κατεβασιές στο χιονοδρομικό του κέντρο. Περπατώντας στο ιστορικό κέντρο 
της, θα δείτε από οθωμανικά τζαμιά και αχανείς καθεδρικούς μέχρι αρ νουβό διαμάντια της 
εποχής των τσάρων, όπως το Εθνικό Θέατρο Ivan Vazov και το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 277 €

Βουκουρέστι | 4 ημέρες      κΩΔ.: BOu1

Μάλτα | 3,4,5 ημερών    κΩΔ.:  maLt1

Τα τελευταία χρόνια είναι μια μητρόπολη under construction χάρη σε τεράστια έργα 
ανοικοδόμησης. Τα θολωτά κτίρια ολοκληρώνονται πλέον ως καπιταλιστικά malls ή επενδύονται 
με ατσάλι και γυαλί και γίνονται υπερμοντέρνα συγκροτήματα γραφείων… Παράλληλα 
αναδεικνύονται εκείνα τα αρτ νουβό που κάποτε έκαναν την πόλη το «Παρίσι της Ανατολής» 
και «μακιγιάρονται» οι τόνοι τσιμέντου της εποχής Τσαουσέσκου. Σεργιανίστε στην εντελώς 
παρισινή Αψίδα του Θριάμβου και άλλα μπελ επόκ κτίρια. 

Αναχώρηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 249 €

Προϊστορικοί ογκόλιθοι, μεσαιωνικά κάστρα, αναγεννησιακά αγάλματα, ωραίες ακτές, έντονο 
τοπικό χρώμα κι ένα από τα ομορφότερα λιμάνια της Μεσογείου φέρνουν κάθε καλοκαίρι σε 
αυτή την μικροσκοπική χώρα της οποίας η γοητεία είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους 
της (316 τ.χλμ. όλα κι όλα), χιλιάδες τουρίστες. Στην καρδιά της Μεσογείου, κι ένα από τα επτά 
νησιά συμπλέγματος (κατοικούνται μόνο η Μάλτα, το Γκότσο και το Κομίνο), αποτελεί σπάνιο 
σταυροδρόμι πολιτισμών και μετράει περισσότερα από 7.000 χρόνια ιστορίας.    

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 290 €

κων/πολη | 3,4,5 ημέρες       κΩΔ.:CON1

Τα μνημεία της με κορυφαίο την Αγία Σοφία μαρτυρούν την περασμένη δόξα. Η μαγεία, η 
κουλτούρα και ο ρομαντισμός που αποπνέει η Κωνσταντινούπολη, δεν περιγράφονται με λόγια. Με 
σημαντικά ιστορικά κτήρια και μνημεία, νέες αίθουσες τέχνης και μουσεία, αλλά και πανέμορφα 
φυσικά τοπία και έντονη νυχτερινή ζωή, η «βασιλεύουσα» δε μοιάζει με καμιά άλλη πόλη. Xαθείτε 
στα απέραντα παζάρια του Sultanahmet, τα γεμάτα αρώματα, γεύσεις και ήχους ή απολαύστε ένα 
χαλαρωτικό ατμόλουτρο σε ένα από τα παραδοσιακά χαμάμ.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 302 €

Βαρσοβία | 4 ημέρες       κΩΔ.:Bar1

Η Βαρσοβία είναι μια πραγματική έκπληξη. Συνδυασμός κεντροευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής 
και μεσογειακού ταμπεραμέντου  βρίσκεται στη καρδιά της χώρας τόσο από γεωγραφική όσο 
και από πολιτική άποψη. Περπατώντας στη παλιά πόλη δύσκολα θα πιστέψετε ότι το ιστορικό 
της κέντρο είχε μετατραπεί σε σωρό ερειπίων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Αναχώρηση από Αθήνα & Θεσ/νίκη κάθε Δευτέρα από 320 €

Σμύρνη | 3,4,5 ημέρες        κΩΔ.: smY1

Η σημερινή Σμύρνη, μια «ανάσα» από τη Χίο, εκτός από ένα τμήμα της, σε τίποτα δε θυμίζει 
την ανατολίτικη όψη της παλαιάς Σμύρνης, με το ιπποκίνητο τραμ της προκυμαίας, τα στενά 
σοκάκια και τα ξύλινα σπίτια. Ταξιδέψτε στη σημερινή πόλη, όπου τίποτα σχεδόν δε μένει για 
να θυμίζει την παλιά, ελληνική ιστορία της. τις συνειδήσεις όλων των Ελλήνων η Σμύρνη έχει 
ταυτιστεί με τη Μικρασιατική καταστροφή και τον εμπρησμό της πόλης, τις ημέρες εκείνες. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 317 €



10

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τις αεροπορικές εκδρομές της Ευρώπης έχοντας παράλληλα φροντίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια για να 
μπορείτε να απολαύσετε ένα ονειρεμένο ταξίδι. Εδώ θα βρείτε ποιοτικά ταξίδια σε πολύ καλές τιμές με αεροπορικά εισιτήρια, κεντρικά και 
επώνυμα ξενοδοχεία, μεστές ξεναγήσεις και έμπειρο αρχηγό- συνοδό ο οποίος είναι συνεχώς μαζί σας.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό στο πεδίο αναζήτησης και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες 
τις λεπτομέρειες για το ταξίδι σας.

aεροπορικές εκδρομές 
στην Ευρώπη

ΠΑΡιΣι - ΝΟΡΜΑΝΔιΑ - ΒΡΕΤΑΝΗ
Τρουβίλ-Ντωβίλ-Ονφλέρ-καέν | 6,7 ημέρες κΩΔ.: gNB1

Ένα αριστουργηματικό ταξίδι με πλήθος αξιοθέατα, αριστουργηματικά μνημεία, πανέμορφα 
κάστρα και πασίγνωστα μουσεία συνθέτουν το γύρο της Γαλλίας. Ένα μοναδικό πανόραμα 
από πανέμορφα μέρη  όπως η θρυλική Νορμανδία, η κοσμική Ντωβίλ, και βέβαια το Παρίσι 
η  πόλη του έρωτα και του φωτός, του πνεύματος και της κουλτούρας, της κομψότητας, της 
γαστρονομίας.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 549 € 

ΑΓΓΛιΑ - ΣκΩΤιΑ  | 6,7 ημέρες            κΩΔ.: agsC1

To Λονδίνο είναι πάντα ζωντανό, ενδιαφέρον και κεφάτο. Επισκεφθείτε το, δείτε τα πολύ 
αξιόλογα μουσεία που έχει, κλείστε θέση σε μια από τις πιο φημισμένες παραστάσεις όλου του 
κόσμου, και κάντε τα ψώνια σας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά.  Από τις πιο υπερήφανες 
πρωτεύουσες του κόσμου, η πρωτεύουσα της Σκωτίας είναι χτισμένη όπως η Ρώμη, πάνω 
σε επτά λόφους και όπως είπε κάποτε η συγγραφέας Σαρλότ Μπροντέ «Το Εδιμβούργο σε 
σχέση με το Λονδίνο είναι όπως η ποίηση σε σχέση με την πρόζα».  

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 598 € 

κΟΣΜΟΠΟΛιΤικΗ κΥΑΝΗ ΑκΤΗ 
Nίκαια-κάννες-Μονακό-Μόντε κάρλο-Σαν Ρέμο-Σαιντ 
Τροπέ  | 6,7 ημέρες                     κΩΔ.: aKt1

Οι Κάννες είναι μια πόλη με πολλά πρόσωπα. Το κέντρο της αποτελείται από τρία πολύ 
διαφορετικά τοπία. Το γνωστό La Croisette, ένα ζωντανό κέντρο που ξεχειλίζει από μπουτίκ, 
με το λόφο Suquet που συνθέτουν την παλιά πόλη.  Η μεσαιωνική καστροπολιτεία του Σαν 
Πωλ Ντε Βανς με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια γεμάτα υπαίθριους ζωγράφους, συνθέτουν 
εικόνες απαράμιλλης ομορφιάς. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 495 €
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ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ-κΑΤΩ ΧΩΡΕΣ  | 6 ημέρες            κΩΔ.: BENE1

Οι Βρυξέλλες, πόλη των αντιθέσεων ,της σοκολάτας, των κόμικς αλλά και του σουρεαλισμού 
είναι επιβλητική και βεβαίως κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το Άμστερνταμ φημισμένο 
ως πρότυπο ελευθερίας και δημοκρατικής ανοχής εντυπωσιάζει όχι μόνο για την cool στάση 
του, αλλά και για την υπέροχη όψη κάθε γωνιάς της πόλης.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 579 €

ΡΟΜΑΝΤικΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝιΑΣ              κΩΔ.: mEL1

κρουαζιέρα Ρήνου-Μέλανας Δρυμός | 6,7 ημέρες

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤιΑ-ΑΛΠικΟ ΤΡΕΝΟ | 6,7 ημέρες
κΩΔ.: aLp1

Ένα ταξίδι με  πανέμορφους προορισμούς. Κι ενώ κάποιες πόλεις ξεκινούν ως τουριστικοί 
μύθοι το Στρασβούργο προχωρά ένα βήμα παραπέρα και γίνεται… παραμύθι. Μία πόλη 
κομψή, γραφική και καλά διατηρημένη. Ρομαντική πόλη το Ρότενμπουργκ, μαγευτική και με 
παγκόσμια φήμη η Χαϊδελβέργη, γραφική η Νυρεμβέργη με τις αναγεννησιακές κατοικίες και τα 
μεσαιωνικά κάστρα και σπάνιας ομορφιάς το Μαύρο Δάσος στο Μέλανα Δρυμό.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 475 €

Η Ελβετία μοιάζει με ένα μέρος που έχει «δραπετεύσει» από παραμύθι με τα καταπράσινα 
τοπία της, τα γραφικά χωριουδάκια, τις λιμνούλες και τις χιονισμένες βουνοκορφές των 
Άλπεων. Η φύση της, τα ποτάμια της, η ηρεμία της, η οργάνωσή της καθιστούν την Ελβετία 
ιδανικό προορισμό χειμώνα καλοκαίρι και προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών τουριστών, για 
τα ενδιαφέροντα αξιοθέατα που διαθέτει και τα μοναδικά φυσικά της τοπία.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 595 €

ΒιΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΡΑΓΑ | 7,8 ημέρες     κΩΔ.: BBp1

Η “χρυσή πόλη” όπως συχνά αποκαλείται η Πράγα, είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη 
πόλη της Τσεχίας χτισμένη επί του ποταμού Μολδάβα. Η Βιέννη θα σας καταπλήξει, με την 
ατμόσφαιρα του ένδοξου παρελθόντος, τα εντυπωσιακά αξιοθέατα και τις υπέροχες γεύσεις 
ενώ η Βουδαπέστη με τα εντυπωσιακά αξιοθέατα και τις τολμηρές διασκεδάσεις θα σας κάνει 
να την ερωτευτείτε.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 465 €

ΠΡΑΓΑ-ΒΕΡΟΛιΝΟ | 6 ημέρες                 κΩΔ.: prBE1 

Ταξίδι στο Βερολίνο για μία  γνωριμία με την πύλη του Βρανδεμβούργου, το θέατρο Σίλερ, 
το νέο κοινοβούλιο, την Όπερα την πλατεία Πότσνταμ και το μουσείο της Περγάμου. Μαγική 
και κουκλίστικη, σαν υπαίθριο θεατρικό σκηνικό, η «βελούδινη» πρωτεύουσα της Τσεχίας η 
Πράγα αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της κεντρικής Ευρώπης 
με το εκπληκτικό κάστρο, τη μεσαιωνική και μπαρόκ ατμόσφαιρα στην παλιά πόλη που θα 
σας συναρπάσει.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 459 €

ΑΥΣΤΡιΑκΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-κΑΣΤΡΑ ΒΑΥΑΡιΑΣ  
| 7 ημέρες                 κΩΔ.: CasBa1

Η Αυστρία είναι μια πανέμορφη ηπειρωτική χώρα της κεντρικής Ευρώπης που προσελκύει 
κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο χάρη στα εκπληκτικά της τοπία, τα 
σπουδαία ιστορικά της μνημεία, την πλούσια ιστορία της και το δυναμικό της παρόν στα 
δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως, αποτελεί ιδανικό προορισμό διακοπών 
καθώς προσφέρει σε κάθε ταξιδιώτη μοναδικές συγκινήσεις.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 895 €
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ΣικΕΛιΑ - ΝΟΤιΑ ιΤΑΛιΑ  | 8 ημέρες                κΩΔ.: paNs1

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛιΑΣ                  κΩΔ.: ppOr1

(Μαδρίτη-Λισαβόνα-κοΐμπρα-Πόρτο)  | 7 ημέρες

Ένα ταξίδι στη «Μεγάλη Ελλάδα», είναι πάνω από όλα μία κατάδυση στον πολιτισμό της 
Μεσογείου. Στην καρδιά μιας θάλασσας που έθρεψε τους μεγαλύτερους πολιτισμούς της 
ανθρωπότητας και κράτησε μέχρι τις μέρες μας ζωντανή την παράδοση των λαών της. H Σικελία 
δεν είναι νησί με ιστορικές μνήμες, είναι η ίδια η ιστορία και δεν θα σας αφήσει ασυγκίνητους. 
Οι πιο ενημερωμένοι ταξιδιωτικοί οδηγοί του κόσμου την συνιστούν ανεπιφύλακτα ως τον 
απόλυτο ταξιδιωτικό προορισμό. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 465€

H Πορτογαλία είναι η χώρα των μεγάλων θαλασσοπόρων. H χώρα που συνέδεσε το όνειρο 
μιας καλύτερης ζωής με τη θάλασσα, με τις εξερευνήσεις, με το άγνωστο. Tο ανεξάρτητο κι 
ονειροπόλο πνεύμα των Πορτογάλων καθρεφτίζεται στα μνημεία της, στο κέφι των ανθρώπων, 
στα τραγούδια τους. Zήστε αυτό το μοναδικό κλίμα της Πορτογαλίας σ’ ένα ταξίδι πλούσιο που 
οργώνει τη χώρα απ’ άκρη σ’ άκρη.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 575€

ΜΑΔΡιΤΗ-ΑΝΔΑΛΟΥΣιΑ              κΩΔ.: maNd1

(κόρδοβα-Σεβίλλη-Γρανάδα-Τολέδο) | 7 ημέρες 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι να επισκεφθεί κανείς την Ισπανική πρωτεύουσα. Η μεσογειακή καρδιά 
της Ισπανίας όμως χτυπά δυνατά στην Ανδαλουσία, στον Ισπανικό Νότο. Κόρδοβα, Σεβίλλη, 
Γρανάδα πόλεις υπαίθρια μουσεία μαρτυρούν αιώνες πολιτισμού και απηχούν την συνεύρεση 
Ανατολής και Δύσης.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 545€

ιΣΤΟΡικΟΣ ΓΥΡΟΣ ιΤΑΛιΑΣ           κΩΔ.: itis1 

(Νάπολη-Φλωρεντία-Βενετία-Ρώμη-Περούτζια-
Φότζια) | 8 ημέρες        

ΤΟΣκΑΝΗ-ΡΩΜΗ  | 7 ημέρες      κΩΔ.: tOsr1

Ρώμη η αιώνια πόλη, η Φλωρεντία της Αναγέννησης και η Βενετία των Δόγηδων. Εδώ 
αναδύεται η “νύφη της Αδριατικής” (Βενετία), εδώ και η γενέτειρα όλων των μεγάλων 
καλλιτεχνών που αναγέννησαν το αρχαιοελληνικό πνεύμα (Φλωρεντία) και στην συνέχεια 
μεγαλούργησαν στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, στην “αιώνια πόλη”.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 399€

Πώς μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια μια πόλη για την οποία έχουν γραφτεί τα πάντα; 
Αιώνια, ρομαντική, αριστοκρατική, φινετσάτη, όλα αυτά μαζί είναι η Ρώμη. Προορισμός 
κοντινός και κυρίως ιδανικός όλες τις εποχές του χρόνου. Η ζωή είναι ωραία στην Τοσκάνη 
μέσα από ένα μοναδικό ταξίδι αισθήσεων, μεσαιωνικά κάστρα και απέραντες εκτάσεις με 
αμπελώνες. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 695€

κΛΑΣΣικΗ ιΣΠΑΝιΑ       κΩΔ.: CLis1

(Μαδρίτη-Σεβίλλη-Γρανάδα-Βαλένθια-Βαρκελώνη) 
| 7,8 ημέρες       

Ένα πρόγραμμα πλούσιο σε μια χώρα από τις ομορφότερες του κόσμου. Ένας γύρος μεστός, 
που σας ταξιδεύει στις σπουδαιότερες πόλεις της Ισπανίας. Αραβικά και αναγεννησιακά 
μνημεία, παλάτια, κάστρα και κήποι, δίνουν την εντύπωση πως η Ισπανία κουβαλάει στο 
σήμερα την πολιτιστική της κληρονομιά με έναν τρόπο τόσο άμεσο και αντιληπτό από τον 
επισκέπτη που κάθε βήμα αποδεικνύεται αποκαλυπτικό.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 555€
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ κΡΟΑΤιΑΣ   κΩΔ.:pCrO1

(Λίμνες Πλίτβιτσε, Ζαντάρ, Σιμπένικ, κότορ, Σπλιτ, 
Ντουμπρόβνικ, Μπούτβα, Τρογκίρ) | 5,7 ημέρες  
Όμορφες μικρές παραλίες, όρμοι, χίλια και πλέον νησάκια και καλά οργανωμένες μαρίνες 
ελκύουν ιστιοπλόους και κότερα, και δίνουν πρώτη ύλη στις ιστορικές πόλεις και στα χωριά 
της ακτογραμμής. Πόλεις βγαλμένες θαρρείς από μεσαιωνικά παραμύθια, πανέμορφα τοπία, 
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς σε ένα ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 399 €

κΑΠΠΑΔΟκιΑ-ΣΜΥΡΝΗ-κΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΥΠΟΛΗ 
| 9 ημέρες    κΩΔ.: Cizi1

Ένα οδοιπορικό σε χώρους που σχετίζονται άμεσα με τους Έλληνες και τον ελληνικό πολιτισμό. 
Ένα ταξίδι που θα ξυπνήσει μνήμες και συναισθήματα και θα προκαλέσει συγκίνηση σε όσους 
το ακολουθήσουν. Οι σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι, οι ναοί, και οι κρυμμένες πολιτείες 
συνθέτουν μια ατμόσφαιρα νοσταλγίας για το ένδοξο παρελθόν που άφησε ατράνταχτες 
αποδείξεις για τους νεότερους. Η Καππαδοκία με τα αξεπέραστα ιστορικά μνημεία είναι ένα 
από τα συγκλονιστικότερα ταξίδια στη Μεσόγειο.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 745 €

ΒΑΡΣΟΒιΑ-κΡΑκΟΒιΑ  | 6 ημέρες               κΩΔ.: WaKr1

Η Πολωνία είναι από τις χώρες της Ευρώπης που αλλάζουν συνεχώς, λες και βρίσκονται στην 
εφηβεία τους. Όμως τα πιο αδρά χαρακτηριστικά του προσώπου της, αυτά που την συνδέουν 
με την παράδοση και την ιστορία, μένουν αναλλοίωτα από τις πολιτικές και οικονομικές 
αλλαγές και είναι τελικά αυτά τα οποία συνθέτουν την ταυτότητα της. Οι σημαντικότερες πόλεις 
της, Βαρσοβία - Κρακοβία, είναι μια πραγματική έκπληξη.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 455 €

κΛΑΣΣικΗ ΡΩΣιΑ 
(Μόσχα, Αγία Πετρούπολη) | 8 ημέρες             κΩΔ.: Crus1

Mία ολοκληρωμένη εκδρομή και γνωριμία με το ένδοξο παρελθόν της Ρωσίας. Ο συνδυασμός 
της μεγαλόπρεπούς Μόσχας και της αρχοντικής Αγίας Πετρούπολης με ξεναγήσεις και 
ιστορικές αναφορές στις χρυσές σελίδες της μεγαλουργίας τους θα σας μυήσουν σε μονοπάτια 
γνώσης που κάποτε ήταν απαγορευμένα για τους πολίτες της δυτικής Ευρώπης. Απολαύστε 
ανέμελα τις δυο αυτές κοσμικές μεγαλουπόλεις και εμβαθύνετε στη Ρωσική διανόηση όλων 
των τελευταίων αιώνων.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 855 €

ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤικΗΣ 
(Βίλνιους - Ρίγα - Ταλίν) | 7 ημέρες     κΩΔ.: BaLt1

Bγαλμένες απ’ τη λήθη του παρελθόντος, οι τρεις χώρες της Bαλτικής όχι μόνο διεκδικούν 
επάξια μια θέση στις πιο όμορφες χώρες του κόσμου, αλλά ακόμα διαθέτουν μνημεία που 
σφράγισαν την ιστορική τους διαδρομή και παραμένουν οι πιο απτές μαρτυρίες του χθες. Mία 
φύση μοναδική με πανέμορφα δάση και κάστρα. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 695 €

ΣκΑΝΔιΝΑΒικΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ | 8 ημέρες      κΩΔ.: sCap1

Ένα ταξίδι σε μια από τις πιο όμορφες γωνιές του πλανήτη! Ελσίνκι, Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, 
Όσλο, Μπέργκεν. Από το Ελσίνκι που φωτοβολεί αγάπη για την φύση, στην Στοκχόλμη, την 
πόλη που πατάει πάνω σε μια συλλογή νησιών, την Κοπεγχάγη του θεαματικού πάρκου Tivoli 
Gardens και το Όσλο των πολιτιστικών θησαυρών.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 995 € 
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Οδικές εκδρομές 
στην Ευρώπη

Για πολλά χρόνια τώρα οργανώνουμε οδικά ταξίδια για ένα κοινό με διευρυμένους ιστορικούς και πολιτιστικούς ορίζοντες. 
Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά οδικές εκδρομές έχοντας φροντίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια για να απολαμβάνετε εσείς 
ένα ονειρεμένο ταξίδι. 
Εδώ θα βρείτε ποιοτικά ταξίδια σε πολύ καλές τιμές με έμπειρους οδηγούς και αρχηγούς, λεωφορεία νέας τεχνολογίας, 
διαδρομές πολύ καλά μελετημένες που εξασφαλίζουν τον μέγιστο οφέλιμο χρόνο σε κάθε προορισμό, κεντρικά και επώνυμα 
ξενοδοχεία, μεστές ξεναγήσεις και εκδρομές.
Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

κΟΣΜΟΠΟΛιΤικΗ ΑΜΑΛΦιΤΑΝΑ-ΡΩΜΗ-κΑΠΡι  
| 7 ημέρες                    κΩΔ.: amrC1

Ένας μοναδικός προορισμός στη βεράντα της Μεσογείου με την πολύχρωμη βλάστηση, τη 
γραφικότητα της νότιας Ιταλίας που σε συνδυασμό με τον κοσμοπολίτικό αέρα του Κάπρι, 
Αμάλφι και Ποζιτάνο ανακηρύσσουν την περιοχή σαν μία από τις συγκλονιστικότερες του 
κόσμου.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 525 € ΗΒ

ΡΩΜΗ - ΤΟΣκΑΝΗ   | 8 ημέρες                   κΩΔ.: rOtO1

Ρώμη και αναγεννησιακή Τοσκάνη. Η αιώνια πόλη που συνδυάζει τη γοητεία του παλιού με 
τον μοντέρνο τρόπο ζωής τις πιάτσες και φοντάνες. Ένα ταξίδι που απευθύνεται σε όσους 
θέλουν να γνωρίσουν την πόλη, να την περπατήσουν και να την χαρούν, τόσο όσο θέλουν. Μία 
περιοχή που εκφρράζει απόλυτα το πνεύμα της Αναγέννησης και είναι  γενέτειρα και πηγή 
αστείρευτης έμπνευσης μεγάλων καλλιτεχνών εκείνης της εποχής.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 545 € ΗΒ

κΥΑΝΗ ΑκΤΗ-ΛιΜΝΕΣ Β. ιΤΑΛιΑΣ  | 9 ημέρες   κΩΔ.: Friv1

Μία βόλτα στη πανέμορφη λεωφόρο των Άγγλων θα σας εξοικειώσει με την κοσμοπολίτικη 
πόλη. Η μεσαιωνική καστροπολιτεία του Σαν Πωλ Ντε Βανς με τα στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια, γεμάτα υπαίθριους ζωγράφους, λουλουδιασμένες αυλές, πέτρινες καμάρες, 
άριστα διατηρημένα κτίσματα συνθέτουν εικόνες απαράμιλλης ομορφιάς. Μην παραλείψετε 
να επισκεφθείτε το παραθαλάσσιο, γραφικό ψαροχώρι Σαν Τροπέ.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 595 € 
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EΛΒΕΤικΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 8 ημέρες      κΩΔ.HEpa1

Η φύση της, τα ποτάμια της, η ηρεμία της, η οργάνωσή της καθιστούν την Ελβετία ιδανικό 
προορισμό, ενώ τα μέρη που σας προτείνουμε, πρέπει οπωσδήποτε να πιάσουν χώρο στη 
μνήμη της ψηφιακής σας μηχανής.
Είναι ένας παράδεισος, τον οποίο μπορείτε να λατρέψετε όλες τις εποχές του χρόνου. 
Επιβλητικά βουνά, καταγάλανες λίμνες, δάση που σαν τα περπατήσεις θα ακούσεις τα ξωτικά 
να σου ψιθυρίζουν στο αυτί. Όλες αυτές οι εικόνες συνθέτουν τη μαγεία της Ελβετίας. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 559 € ΗΒ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ κΡΟΑΤιΑΣ-ΣΛΟΒΕΝιΑΣ-ΛιΜΝΕΣ 
ΠΛιΤΒιΤΣΕ-ΤΕΡΓΕΣΤΗ  | 7 ημέρες                     κΩΔ.: pCrO1

Όμορφες μικρές παραλίες, όρμοι, χίλια και πλέον νησάκια και καλά οργανωμένες μαρίνες 
ελκύουν ιστιοπλόους και κότερα, και δίνουν πρώτη ύλη στις ιστορικές πόλεις και στα χωριά 
της ακτογραμμής. Πόλεις βγαλμένες θαρρείς από μεσαιωνικά παραμύθια, πανέμορφα τοπία, 
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς σε ένα ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 349 € HB

ΒιΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΡΑΓΑ  | 7,8 ημέρες    κΩΔ.: BBOm1

ΣικΕΛιΑ - κΑΛΑΒΡιΑ  | 7 ημέρες     κΩΔ.:siCK1

Αισθανθείτε τον κοσμοπολίτικο αέρα της Βιέννης και την απέραντη αγάπη για τη μουσική. Με το 
εκπληκτικό κάστρο, τη μεσαιωνική και μπαρόκ ατμόσφαιρα στην παλιά πόλη, η Πράγα ζει μια 
διαχρονική άνοιξη με αμίμητο στυλ. Η Βουδαπέστη  θα σας καταπλήξει, με την ατμόσφαιρα του 
ένδοξου παρελθόντος, τα εντυπωσιακά αξιοθέατα, τις περίφημες γέφυρες που στεφανώνουν 
το ποτάμι  και τις υπέροχες γεύσεις.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 209 €

Ένα ταξίδι στη «Μεγάλη Ελλάδα», είναι πάνω από όλα μία κατάδυση στον πολιτισμό της 
Μεσογείου. Στην καρδιά μιας θάλασσας που έθρεψε τους μεγαλύτερους πολιτισμούς της 
ανθρωπότητας και κράτησε μέχρι τις μέρες μας ζωντανή την παράδοση των λαών της. H Σικελία 
δεν είναι νησί με ιστορικές μνήμες, είναι η ίδια η ιστορία και δεν θα σας αφήσει ασυγκίνητους. 
Οι πιο ενημερωμένοι ταξιδιωτικοί οδηγοί του κόσμου την συνιστούν ανεπιφύλακτα ως τον 
απόλυτο ταξιδιωτικό προορισμό. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 495 € ΗΒ

ΑΥΣΤΡιΑκΟ ΤΥΡΟΛΟ-ΒιΕΝΝΗ- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  
| 7 ημέρες                κΩΔ.: viBu1

Κατά γενική ομολογία η Αυστρία προσφέρει παραμυθένια χωριά, κατάλευκα βουνά και 
υποδειγματική τουριστική υποδομή. Αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό καθώς 
διαθέτει μοναδικές φυσικές καλλονές, αξεπέραστα ιστορικά μνημεία και επιβλητικά κάστρα, 
ζωντανοί θεματοφύλακες της λαμπρής και πολυτάραχης ιστορίας του τόπου.
Όλα αυτά την έχουν καταστήσει ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις των χειμερινών 
προορισμών και όχι μόνο.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 399 €

ΔΑΛΜΑΤικΕΣ ΑκΤΕΣ  | 4,5 ημέρες              κΩΔ.: daLm1

Όλη η περιοχή  του Ντουμπρόβνικ έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το μεσαιωνικό Κότορ  είναι περικυκλωμένο από 
ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο 
αιώνα ενώ η  Μπούτβα με την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών στην ακρόπολη που 
κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης θα σας μαγέψει  και με την 
παλιά αλλά και τη σύγχρονη πλευρά της.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 159 € HB
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ΒΟΥκΟΥΡΕΣΤι-ΜΠΡΑΣΟΒ-ΣιΝΑϊΑ  | 4,5 ημέρες 
κΩΔ.:ΒκΒr3

Η Ρουμανία έχει πολλά να προσφέρει στους επισκέπτες της, από τα παραδοσιακά χωριά της, 
μέχρι τα μεσαιωνικά κάστρα και τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία της, μέχρι τις γοητευτικές 
πόλεις της και την πολιτιστική κληρονομιά της. Το Brasov είναι η 7η μεγαλύτερη πόλη 
της Ρουμανίας και περιβάλλεται από τα Καρπάθια Όρη, 176 χιλιόμετρα μακριά από το 
Βουκουρέστι. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 135 €

ΕΥΞΕιΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ  | 8 ημέρες                 κΩΔ.: EXpO1

Η αρμονία, η ομορφιά της φύσης, σε όλο της το μεγαλείο στα πιο θαυμαστά μνημεία του 
Ελληνισμού του Πόντου.  Παλιά αρχοντικά, νεοκλασικά κτίρια Ελλήνων και Αρμενίων, κάστρα 
και λαξευμένοι τάφοι μα πάνω απ’ όλα δέος και συγκίνηση για όσους αντικρίζουν στην 
απότομη πλαγιά το μνημείο που είναι αφιερωμένο στη Θεοτόκο, την Παναγία Σουμελά. Ένα 
ταξίδι που πραγματικά δεν θα σας αφήσει ασυγκίνητους.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 469 € ΗΒ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝιΑΣ–ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | 8 ημέρες  
κΩΔ.: papO1

ΒΟΥκΟΥΡΕΣΤι - κΑΡΠΑΘιΑ  | 4,6 ημέρες        κΩΔ.: BuKa1

Η Πολωνία είναι από τις χώρες της Ευρώπης που αλλάζουν συνεχώς. Όμως τα πιο αδρά 
χαρακτηριστικά του προσώπου της, αυτά που την συνδέουν με την παράδοση και την 
ιστορία, μένουν αναλλοίωτα και είναι τελικά αυτά τα οποία συνθέτουν την ταυτότητα της. Οι 
σημαντικότερες πόλεις της, Βαρσοβία και Κρακοβία είναι μια πραγματική έκπληξη και είναι 
ένας συνδυασμός κεντροευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής και μεσογειακού ταμπεραμέντου.  

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 465€ HB

Η οδική εκδρομή στο Βουκουρέστι αποτελεί μια σπάνια εμπειρία για τους λάτρεις των 
Βαλκανικών χωρών. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν το παλάτι της 
Βουλής, την Αψίδα του Θριάμβου, το Μέγαρο Μουσικής, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο και τα 
ανάκτορα της Βασιλικής οικογένειας. Ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα της εκδρομής είναι ο 
πύργος του Δράκουλα, ο οποίος βρίσκεται στο Μπραν.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 165 € HB

ΜΑΡΓΑΡιΤΑΡιΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  
| 4,5,8 ημέρες             κΩΔ.:Μarma1

Η Μεσημβρία είναι πόλη της Βουλγαρίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Η πόλη συχνά 
αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας. Είναι μια πόλη-μουσείο με ιστορία 
3.000 χρόνων και ένας από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας. Η 
Σωζόπολη είναι μια μικρή, παραλιακή αρχαία πόλη, 30χλμ. νοτίως του Μπουργκάς στην ακτή 
της Μαύρης Θάλασσας. Σφύζει πληθυσμιακά κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και από τις 1 
ως τις 10 Σεπτεμβρίου λόγω του φεστιβάλ τεχνών. 

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 159€ ΗΒ

κΑΠΠΑΔΟκιΑ –κΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΥΠΟΛΗ | 6 ημέρες 
κΩΔ.: Kapp1

Ένα οδοιπορικό σε χώρους που σχετίζονται άμεσα με τους Έλληνες και τον ελληνικό πολιτισμό. 
Ένα ταξίδι που θα ξυπνήσει μνήμες και συναισθήματα και θα προκαλέσει συγκίνηση σε όσους 
το ακολουθήσουν. Οι σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι, οι ναοί, και οι κρυμμένες πολιτείες 
συνθέτουν μια ατμόσφαιρα νοσταλγίας για το ένδοξο παρελθόν που άφησε ατράνταχτες 
αποδείξεις για τους νεότερους. Η Καππαδοκία με τα αξεπέραστα ιστορικά μνημεία είναι ένα 
από τα συγκλονιστικότερα ταξίδια στη Μεσόγειο.

Αναχώρηση κάθε εβδομάδα από 359 € ΗΒ
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mεγάλα μακρινά 
ταξίδια

Γνωρίστε μαγευτικά μέρη, εξερευνήστε άγνωστους πολιτισμούς και ανακαλύψτε επιβλητικά μνημεία, ειδυλλιακές εικόνες και άγνωστες 
κουλτούρες. Ταξίδια που οδηγούν στην άκρη της γης και στα βάθη της ιστορίας και του πολιτισμού οργανωμένα για ένα ταξιδιωτικό κοινό που 
επιζητά να γνωρίσει μέρη που φαντάζουν απρόσιτα.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑϊΛΑΝΔΗΣ-ΟΡΕΣιΒιΕΣ ΦΥΛΕΣ  
10 ημέρες          κΩΔ.: tHai1

Μπορείτε να περάσετε κάθε λεπτό της διαμονής σας στην Τσιάνγκ Μάι στη διάσημη “νυχτερινή 
αγορά”. Αν ωστόσο σας κουράσει το πολύβουο και κεφάτο παζάρεμα, υπάρχουν πολλά ακόμα 
μέρη που μπορείτε να εξερευνήσετε. Η Μπανγκόκ των αντιθέσεων, βουδιστικοί ναοί και 
πλωτά παζάρια, γυάλινα πολυώροφα κτίρια και παραγκουπόλεις, αυτοκίνητα και γραφικά 
τρίκυκλα (τουκ τουκ), εμπορικά κέντρα και μικρομάγαζα, όλα μαζί συνθέτουν ένα πολύβουο 
μωσαϊκό. Ιδιαίτερα το Μεγάλο Παλάτι και ο ναός Wat Phra Kaew με τον Σμαραγδένιο Βούδα, 
τα Ανάκτορα, η παλιά πόλη, η πλωτή αγορά καθώς και το σύμπλεγμα των κτιρίων του παλιού 
παλατιού.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4*& 5* με ΗΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 1.290 €

NtOYmΠΑϊ | 5,6,8 ημέρες                             κΩΔ.:duBa1

H χώρα με τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία στον κόσμο, τους ψηλότερους ουρανοξύστες, τα 
πιο εξεζητημένα malls. Ένα μέρος που έχει τα γνωρίσματα μαις σύγχρονης πόλης και μας 
ατελείωτης ερήμου. 
Εξαπλωμένο στα μπλε νερά του Περσικού κόλπου, το Ντουμπάι προσφέρει στον επισκέπτη 
όλο το χρόνο λιακάδα και την περιπέτεια μιας μοναδικής Αραβικής εμπειρίας ενώ φιλοξενεί 
και τα πιο τολμηρά δείγματα σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 3*,4*,5* με ΒΒ  πρόγραμμα ξεναγήσεων από 395 €

ΜΠΑΝΓκΟκ-ΣιΓκΑΠΟΥΡΗ-ΠΟΥκΕΤ | 10 ημέρες 
κΩΔ.: Basp1

Η Μπανγκόκ των αντιθέσεων με τους βουδιστικούς ναούς, τα πλωτά παζάρια, τα γυάλινα 
πολυώροφα κτίρια και τις παραγκουπόλεις και η Σιγκαπούρη μείγμα λαών, τεράστιο λιμάνι, 
υποδειγματική σε καθαριότητα και τάξη. Ίσως η πιο σύγχρονη πόλη του κόσμου! Μόλις μία ώρα 
αεροπορικώς νότια της Μπαγκόκ, ένα νησί ειδυλλιακό με υπέροχες λευκές αμμουδιές, τροπική 
βλάστηση,νυχτερινή ζωή αλλά και ηρεμία και γαλήνη. Ένας τόπος ιδανικός για ξεκούραση 
μακριά από το θόρυβο και το άγχος με όλες τις ανέσεις των καλών ξενοδοχείων.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* & 5* με ΒΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 850 €
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ΜΑΛΑιΣιΑ-ΣιΓκΑΠΟΥΡΗ-ΒΟΡΝΕΟ–ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ 
ΜΠΡΟΥΝΕϊ  | 13 ημέρες       κΩΔ.: maLa1

Ακόμα κι αν δεν είχατε σκεφθεί πότε αυτόν τον συνδυασμό, η ποικιλομορφία αυτού του 
ταξιδιού είναι σίγουρα προκλητική. H σύγχρονη μεγαλούπολη Κουάλα Λουμπούρ με τους 
Petronas Towers, σε συνδυασμό με την αποικιοκρατική γοητεία της Mάλακα, προσφέρουν 
εξωτισμό και νοσταλγία. Η άγρια φύση και οι ποτάμιες πολιτείες του Σαραβάκ στο Βόρνεο 
προσδίδουν μια αυθεντικότητα και γοητεία. Τέλος, το Μπρουνέι, το γοητευτικό Σουλτανάτο 
με τα πλωτά σπίτια και τα περίτεχνα τζαμιά συμπληρώνει ένα πανόραμα εντυπώσεων που θα 
σας γοητεύσει!

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* & 5* με ΗΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 
2.390 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ κιΝΑΣ-ΧΟΝΓκ κΟΝΓκ
15 ημέρες        κΩΔ.: pKiN1

Η πόλη απλώνεται από το νησί του Χονγκ Κονγκ και συνεχίζει απέναντι στη χερσόνησο του 
Καολούν που είναι και η πύλη για την υπόλοιπη Κίνα. Μοντέρνοι ουρανοξύστες ορθώνονται 
πάνω από τις γεμάτες εμπορικά καταστήματα λεωφόρους και σοκάκια όπου φωτεινές 
επιγραφές νέον, εστιατόρια, παζάρια και νυχτερινά κλαμπ προσπαθούν να τραβήξουν την 
προσοχή σας.  Στο Καουλούν βρίσκονται πολλά ξενοδοχεία και στις δύο πλευρές τις Λεωφόρου 
Νάθαν που είναι γνωστή και ως το “Χρυσό Μίλι” των αγορών και τις νυχτερινής ζωής. 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* & 5* με ΗΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 2.090 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒιΕΤΝΑΜ  | 10 ημέρες                  κΩΔ.: BiEt1 

Απομονωμένες από τον υπόλοιπο κόσμο για πολλές δεκαετίες, λόγω της έκρυθμης πολιτικής 
κατάστασης, οι χώρες της Ινδοκίνας είναι οι πιο μυστηριώδεις της ανατολικής Ασίας. Η 
πολυμορφία του τοπίου, των λαών αλλά και των μνημείων θα σας καταπλήξει. Το Βιετνάμ 
είναι μία από τις ωραιότερες χώρες της Ασίας. Πλούσια βλάστηση, τροπική ζούγκλα κι 
ατέλειωτοι ορυζώνες που αυλακώνονται από υδάτινους δρόμους. Είναι πλέον μια χώρα 
ακμαία και δυνατή έτοιμη να κατακτήσει όχι μόνο τις οικονομικές αγορές αλλά και τις καρδιές 
των ταξιδιωτών. 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* & 5* με ΗΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 1.290 €

ΑΥΤΟκΡΑΤΟΡικΗ ιΑΠΩΝιΑ –ΧιΡΟΣιΜΑ 
13 ημέρες         κΩΔ.: JapN1

Σύμβολο της χώρας τα “τορίι”, το διακριτικό στοιχείο του σιντοϊσμού, που περισσότερο από 
θρησκεία, πρέπει μάλλον να θεωρηθεί, ως ένας κώδικας ηθικών κανόνων. Ο δράκοντας 
θεωρείται ο θεός του νερού και το κυριότερο σύμβολο της ιαπωνικής μυθολογίας. Οι 
“γκέισες” που από την τρυφερή ηλικία των δέκα ετών διδάσκονται πώς να κρατούν συντροφιά 
στους θαμώνες των “σπιτιών του τσαγιού”, αντιπροσωπεύουν το ιδανικό της καλλιεργημένης 
γυναίκας, με λεπτούς τρόπους και ακαταμάχητη γοητεία. 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* & 5* με ΗΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 2.590 €

κΛΑΣΣικΗ κιΝΑ - ΥΔΑΤιΝΕΣ ΠΟΛιΤΕιΕΣ  
10 ημέρες           κΩΔ.: CHiN1

Η Κίνα δεν είναι απλώς μία από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, είναι και από τις πιο 
όμορφες και πιο πλούσιες πολιτιστικά. Όλοι μας θα θέλαμε, έστω και μια φορά στη ζωή 
μας, να δούμε τα απομεινάρια ενός από τους παλαιότερους πολιτισμούς του πλανήτη. Ένα 
μοναδικό οδοιπορικό σε δύο από τις σημαντικότερες μητροπόλεις της Κίνας, το Πεκίνο και 
την Σαγκάη, στην όμορφη επαρχία με τα μικρά παραδοσιακά χωριά με τα υδάτινα κανάλια, τις 
παγόδες και τους ναούς της. Κορυφαία στιγμή του ταξιδιού η εμπειρία του τρένου-βολίδα από 
Πεκίνο για Χαντζόου  που σηματοδοτεί ένα θαύμα της τεχνολογίας.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* & 5* με ΗΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 990 €
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ΝΕΑ ΥΟΡκΗ | 8,9 & 10 ημέρες    κΩΔ.: NYOr1

Ο ομφαλός της γης, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η μεγαλούπολη που έδωσε το όνομά της στο 
όνειρο και την υπερβολή. Γνωρίστε τη Νέα Υόρκη, την πιο φωτογραφημένη πόλη του κόσμου, 
τη θρυλική πόλη των ΗΠΑ. Ανακαλύψτε την πρωτεύουσα του κόσμου και εξερευνήστε τις 
γειτονιές του Μανχάταν. Έχετε συνεχώς την αίσθηση ότι ζείτε σε μία από τις ταινίες που έχετε 
δει στο σινεμά. Θέατρα, αγορές, μουσεία, θεάματα πάσης φύσεως, καφέ και εστιατόρια, τα 
πάντα συνωμοτούν για να αποπλανήσουν ακόμη και τον πιο συντηρητικό επισκέπτη της.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* με ΒΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 1.249 €

ΧΡΥΣΟ ΤΡιΓΩΝΟ ιΝΔιΑΣ (ΔΕΛΧι- ΑΓκΡΑ-ΤΖΑϊΠΟΥΡ) 
8 ημέρες            κΩΔ.: iNdi1

ΝΕΑ ΥΟΡκΗ, ΛΑΣ ΒΕΓκΑΣ, ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, 
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣιΣκΟ | 11 ημέρες         κΩΔ.: paNus1

H περίφημη  Ν. Υόρκη είναι η πρωτεύουσα του κόσμου. Φαντασμαγορική και πολύβουη. Το 
Λας Βέγκας  γνωστό ως η πρωτεύουσα της διασκέδασης του κόσμου. Στη φημισμένη “Πόλη 
των Αγγέλων” το Λος Άντζελες, όπου όλα μπορούν να συμβούν, θα δείτε τις πανάκριβες 
βίλες και τις μεγάλες λεωφόρους, τα πολυτελή καταστήματα και τις διάσημες παραλίες. Το 
Σαν Φρανσίσκο είναι μία  πόλη γοητευτική στην άκρη μιας χερσονήσου δίπλα στον Ειρηνικό 
ωκεανό. Η πιο όμορφη και ρομαντική πόλη που φημίζεται για την εκκεντρικότητα της και την 
τζαζ, όλοι βρίσκουν ότι είναι μια ανθρώπινη πόλη.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* με ΒΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 2.889 €

Η γοητεία ενός ταξιδιού στην Ινδία συνδέεται με την ανακάλυψη του ανθρώπινου στοιχείου. 
Οι Ινδοί φημίζονται για την ηρεμία και την γλυκύτητα τους. Εκείνο που με την πρώτη ματιά 
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι η απουσία της ψυχρότητας και της εχθρικής ανωνυμίας που 
χαρακτηρίζει τα πλήθη της δύσης. 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 5* με ΗΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από  495 €

ΑΝΑΤΟΛικΕΣ ΗΠΑ-ΣικΑΓΟ | 10 ημέρες     κΩΔ.: CHiC1

Όσες φορές κι αν έχετε δει τη Νέα Υόρκη σε ταινίες, όταν αντικρίσετε για πρώτη φορά τους 
ουρανοξύστες του Manhattan και τα γιγάντια μανιτάρια στις λαϊκές αγορές της China Town ή 
περπατήσετε στην Brooklyn Bridge, θα νιώσετε πρωτόγνωρο ενθουσιασμό. Το ρομαντικό Cen-
tral Park, η θέα από το Empire State Building και οι βιτρίνες στην 5th Avenue αποτελούν once 
in a lifetime εμπειρίες. Ταξιδέψτε στο μαγικό και πρωτοποριακό Σικάγο, το σπίτι των μπλουζ και 
της τζαζ μουσικής. Πιστό στην πρόοδο και τις πρωτοπόρες ιδέες, είναι μια από τις μεγαλύτερες 
και πιο σύγχρονες πόλεις του κόσμου.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* με ΒΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 2.690 €

ΝΕΑ ΥΟΡκΗ - κΟΥΒΑ | 12 ημέρες      κΩΔ.:NYCu1

Ο ομφαλός της γης, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Γνωρίστε τη Νέα Υόρκη, την πιο φωτο-
γραφημένη πόλη του κόσμου. Ανακαλύψτε την πρωτεύουσα του κόσμου και εξερευνήστε τις 
γειτονιές του Μανχάταν.  
Κούβα. Το μεγαλύτερο από τα νησιά της Καραϊβικής και σίγουρα ένα από τα πιο δημοφιλή. 
Αποτέλεσμα του μοναδικού συνδυασμού φύσης, ανθρώπων, μνημείων. Η ομορφιά και 
η μοναδικότητά της μεταφέρονται και στις πολλές και διαφορετικές επιλογές που έχει ο 
επισκέπτης. Η Αβάνα είναι ο κατεξοχήν προορισμός για να μυηθείτε στον τρόπο ζωής των 
ντόπιων και να νιώσετε την «ψυχή» της Κούβας. 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* με ΒΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 3.095 €
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν.ΑΜΕΡικΗΣ - ΑΡΓΕΝΤιΝΗ - 
κΑΤΑΡΡΑκΤΕΣ ιΓκΟΥΑΣΟΥ - ΒΡΑΖιΛιΑ  | 12 ημέρες  
κΩΔ.: LamE1

Νότιος Αμερική! Και μόνο στο άκουσμα της ίδιας της λέξης, ο νους τρέχει στις “πάμπες” της 
Αργεντινής, στις ζαχαρένιες παραλίες της Βραζιλίας, στην άγρια ομορφιά των καταρρακτών 
του Ιγκουασού και στο κοσμοπολίτικο Μπουένος Άιρες. Μια περιοχή του πλανήτη που παρά 
τα προβλήματα, αποτελεί πόλο έλξης γιατί συγκεντρώνει φυσικό κάλλος και πλούσια ιστορία. 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* & 5* με ΗΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 
2.650 €

κΕΝΥΑ-ΜΑΣΑϊ ΜΑΡΑ-ΛιΜΝΗ ΝΑκΟΥΡΟΥ-ΝΑϊΡΟΜΠι
8 ημέρες         κΩΔ.: KENY1

Η Κένυα είναι η πιο ελκυστική χώρα της ανατολικής Αφρικής. Εκεί ο επισκέπτης έρχεται 
σε επαφή με τις αυθεντικότερες όψεις της αφρικανικής ζωής. Με οδικό δίκτυο αρκετά καλό 
και με οργανωμένα εθνικά πάρκα, φαντάζει πραγματικά ως το ιδανικότερο μέρος για να 
επισκεφθεί κανείς την “Μαύρη Ήπειρο”, να φωτογραφήσει ζώα και να δει από κοντά φυλές, 
χωρίς να θυσιάσει την άνεση, την καλοπέραση και το καλό φαγητό. 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* & 5* με ΗΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 1.590 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΝΖΑΝιΑΣ –ΖΑΝΖιΒΑΡΗ 
12 ημέρες        κΩΔ.: taNz1

ΠΑΝΟΡΑΜΑ κΟΥΒΑΣ-ΒΑΡΑΔΕΡΟ | 9 ημέρες     κΩΔ.:CuBa1

Το έδαφος της Τανζανίας έχει αποκαλύψει μέχρι σήμερα τα καλύτερα και πλουσιότερα ίχνη 
των πρώτων ανθρωπόμορφων όντων περίπου 2 εκατ. χρόνια πριν. Σήμερα, στη χώρα που 
δεσπόζει το Κιλιμάντζαρο (5895 μ.) με τις χιονοσκέπαστες κορφές, ζουν πάνω από 120 φυλές 
οι οποίες διατηρούν ανέπαφες τις συνήθειές τους και ζουν ασκώντας τις παραδοσιακές τους 
δραστηριότητες. Το μεγαλύτερο όμως θέλγητρο του ταξιδιού είναι η Ζανζιβάρη με τις παραλίες 
της, τα γραφικά ψαροχώρια, τα παλιά αραβικά κτίρια της πόλης και τις καταπράσινες εξοχές 
με φυτείες από φοινικόδεντρα και γαρίφαλα.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* & 5* με ΗΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 2.790 €

Ένα νησί, λίγα χιλιόμετρα από τις ακτές της Αμερικής, κι όμως τόσο διαφορετικό στη φιλοσοφία 
και στον τρόπο ζωής. Με το πανόραμα της Κούβας, απομυθοποιεί κανείς την εικόνα του 
νησιού με τις ατέλειωτες τροπικές παραλίες και τις πανέμορφες κουβανέζες να χορεύουν 
στο ρυθμό της σάλσα. Ταξιδεύοντας στην ενδοχώρα, στα μέρη που λίγοι ξένοι επισκέπτονται, 
αποκαλύπτεται η άλλη Κούβα, η αγροτική, η παραμελημένη, η Κούβα στην πραγματική της 
διάσταση. Ένα ταξίδι για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν το πραγματικό πρόσωπο της χώρας.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* & 5* με ΗΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 
1.195 €

ΑΥΤΟκΡΑΤΟΡικΟ ΜΑΡΟκΟ | 8 ημέρες   κΩΔ.:mOrr1

Το Μαρόκο, η χώρα των χρωμάτων, εξωτικό και με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά βρίσκεται 
στο βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής. Πόλεις μεσαιωνικές και πόλεις μοντέρνες, παζάρια, 
κάστρα, παλάτια, ψηλά βουνά αλλά και απέραντη έρημος συνθέτουν ένα πολυδιάστατο 
μωσαϊκό σε μια χώρα με έντονο χρώμα και Άρωμα Ανατολής. Οι αχανείς εκτάσεις κάνουν τη 
ζωή να κυλά με άλλους ρυθμούς και η καθημερινότητα στην πλατεία της Tζαμάα Eλ Φνά στο 
Mαρακές μοιάζει περισσότερο με σκηνικό θεάτρου παρά με πραγματικότητα.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 5* με ΗΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 615 €
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κρουαζιέρες
Πολυτελής διαμονή, έξοχα γεύματα και δείπνα, διασκέδαση, εκδρομές, καλή παρέα στους πλέον δημοφιλείς προορισμούς. Έτοιμες 
ταξιδιωτικές προτάσεις με συγκεκριμένες αναχωρήσεις στην Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Προαγορασμένες καμπίνες σε πολύ χαμηλές 
τιμές και άμεση επιβεβαίωση τώρα στην διάθεσή σας.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

Στις τιμές περιλαμβάνονται: Διαμονή στην καμπίνα της επιλογής σας. Πλήρης διατροφή στο κρουαζιερόπλοιο (πρόγευμα, γεύμα, δείπνο).  
Συμμετοχή στην καθημερινή ψυχαγωγία & το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου. Λιμενικά τέλη.

κΩΔ.: Crui1

•	 ΕικΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑιΓΑιΟΥ ΜΕ ΤΟ CELEstYaL OLYmpia | 4,5,8 ημερών
Πειραιάς, Μύκονος, Κουσάντασι, Πάτμος,  Ρόδος, Ηράκλειο, Σαντορίνη από 194 €.

•	 ΕιΔΥΛΛιΑκΟ ΑιΓΑιΟΥ ΜΕ ΤΟ CELEstYaL CrYstaL | 4,5,8 ημερών
Λαύριο, Μύκονος, Κουσάντασι, Σάμος, Μήλος, Πειραιάς από 236 € 

•	 aΔΡιΑΤικΗ & aιΓΑιΟ ΜΕ ΤΟ msC OrCHEstra | 8 ημερών
Πειραιάς, Κέρκυρα, Κότορ, Βενετία, Μπάρι, Κατάκολο, Σαντορίνη, Πειραιάς από 779 €. 
•	 ΔΥΤικΗ ΜΕΣΟΓΕιΟΣ ΜΕ ΤΟ mCs prEziOsa | 8 ημερών
Tσιβιταβέκια, Παλέρμο, Βαλέτα, Βαλένθια, Μασσαλία, Γένοβα, Τσιβιταβέκια από 529 €
•	 ιΤΑΛιΑ - ΓΑΛΛιΑ - ΣικΕΛιΑ ΜΕ ΤΟ mCs armONia | 8 ημερών
Tσιβιταβέκια, Γένοβα, Μασσαλία, Βαλεαρίδες Νήσοι, Κάλιαρι, Βαλέτα, Μεσσίνα από 449 €
•	 mΕΣΟΓΕιΟΣ & ΑΔΡιΑΤικΗ ΜΕ ΤΟ rOYaL priNCEss | 8 ημερών
Πειραιάς, Σαντορίνη, Κότορ, Μεσσίνα, Νάπολη, Βαρκελώνη από 635 €
•	 ΝΟΤιΟΣ κΑΡΑϊΒικΗ | 8 ημερών από 409€
•	 ΜΠΑΧΑΜΕΣ | 5 ημερών από  299€
•	 ΜΕΞικΑΝικΗ ΡιΒιΕΡΑ | 8 ημερών από  469€
•	 ΝΟΡΒΗΓικΑ ΦιΟΡΔ | 8 ημερών από  949€
•	 ΒΑΛΤικΗ ΑΝΑκΑΛΥψΗ | 8 ημερών από 1.199€

RIVER CRUISES
Το  mazi travel σας ταξιδεύει στους μεγάλους ποταμούς του κόσμου! Απολαύστε τη μοναδική εμπειρία μιας κρουαζιέρας σε ένα από τα 
περίφημα ποτάμια του κόσμου. Ο χαλαρός ρυθμός μιας κρουαζιέρας σε ποτάμι, αλλά και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρεται, 
έχει κερδίσει πολλούς ένθερμους οπαδούς τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας ιδανικός τρόπος για να περάσετε ξεκούραστες διακοπές 
απολαμβάνοντας την φύση, εξερευνώντας συναρπαστικούς προορισμούς και παρατηρώντας την ιδιαιτερότητα της παραποτάμιας ζωής.

•	 ΠΟΤΑΜΟΣ ΡΗΝΟΣ ΜΕ ΤΑ amadEus siLvEr iii & priNCEss  | 8 ημερών
( Άμστερνταμ, Βόλενταμ, Κολωνία ,Κόχεμ, Κόμπλεντζ, Ρούντεσχαιμ, Μάινχαιμ, Σπέγιερ, 
Στρασβούργο, Βασιλεία) από 999 €
•	 ΠΟΤΑΜΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΜΕ ΤΑ amadEus rOYaL & BriLLiaNt  | 8 ημερών
(Πασάου, Μελκ/Έμμερσντορφ, Βιέννη, Βουδαπέστη, Έστεργκομ, Μπρατισλάβα, Λιντς)            
από 1.149 €
•	 ΠΟΤΑΜΟΣ ΡΟΔΑΝΟΣ ΜΕ ΤΟ amadEus sYmpHONY  | 8 ημερών
(Λυόν, Μακόν, Σαλόν Σουρ Σαόν, Τουρνού, Λυόν,  Αβινιόν, Άρλ, Βιβιέ,  ΛεΠουζίν, Λυόν)       
από 1.199 €.

•	 ΠΟΤΑΜΟΣ ΒΟΛΓΑΣ ΜΕ ΤΟ mstisLav rOstrOpOviCH  | 8 ημερών
( Μόσχα, Ούγκλιτς, Γκόριτσι, Κίζι, Μαντρόγκι, Αγ. Πετρούπολη) από 885 €
•	 ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΗκΟΥΑΝΑΣ ΜΕ ΤΟ amadEs diamONd  | 8 ημερών
(Παρίσι, Κονφλάνς, Ρουέν, Κόντμπεκ Αν Κο, Λες Αντελί, Βερνό, Πουαζί) από 999 €



22

 

 

Σα
ντ

ορ
ίν

η

Ευρώπη

ΔΕΛΧΙΝΤΟΧΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ

ΠΕΚΙΝΟ

ΣΑΓΚΑΗ

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

ΤΖΑΪΠΟΥΡ

MΠΑΝΓΚΟΚ

ΚΟΥΑΛΑ
ΛΟΥΜΠΟΥΡ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΣΑΝ 
ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΟΡΛΑΝΤΟ

ΜΑΪΑΜΙ

ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ

ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ

MΑΔΡΙΤΗ

ΓΡΑΝΑΔΑ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΠΑΡΙΣΙ

ΜΠΟΡΝΤΟ

ΝΙΚΑΙΑ
ΜΙΛΑΝΟ

ΣΕΒΙΛΛΗ

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΡΩΜΗ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ  

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

ΜΟΝΑΧΟ

ΒΙΕΝΝΗ

ΠΡΑΓΑ

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΚΡΑΚΟΒΙΑ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

ΜΕΞΙΚΟ

ΚΟΥΒΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ

ΛΙΣΑΒΟΝΑ

ΚΑΤΑΝΙΑ

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
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ΜΠΑΛΙ

Μέσα από τη μεγάλη εμπειρία των 27 χρόνων στον χώρο του τουρισμού η φιλοσοφία μας είναι να σχεδιάσουμε για σας ταξίδια 
ονειρικά, ταξίδια σε κάθε γωνιά του κόσμου, με αυστηρά κριτήρια, φροντίζοντας την κάθε λεπτομέρεια και με μοναδικό σκοπό 
τη δική σας απόλαυση. 

Μέσα από νέες διαδρομές και όμορφους προορισμούς δημιουργήστε το δικό σας μύθο, συλλέξτε αναμνήσεις
και τολμήστε να χαρίσετε ένα ωραίο δώρο στον εαυτό σας και στους αγαπημένους σας.

Δείτε προορισμούς που πρέπει να επισκεφτείτε οπωσδήποτε με μια ματιά.

mazi around the world
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Αutotour
Εκδρομές για εσάς με την οικογένεια ή με τους φίλους σας

Αν επιθυμείτε να ταξιδεύετε αυτόνομα επιλέγοντας εσείς τα αξιοθέατα που θα δείτε, το χρόνο που θα αφιερώσετε και να έχετε 
το δικό σας μεταφορικό μέσο για να μετακινείστε όταν θέλετε και όπου  θέλετε τότε το Αutotour είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος. 
Απλώς παραλάβετε στο αεροδρόμιο ή στο ξενοδοχείο το αυτοκίνητο σας και όλοι οι δρόμοι είναι  ανοικτοί για εσάς. Εμείς 
φροντίζουμε όλα τα υπόλοιπα για να  έχετε ένα υπέροχο ταξίδι στα μέτρα  σας. Βάλτε την διαδρομή σας στο GPS και … καλό 
ταξίδι. Στην εκδρομή περιλαμβάνετε: αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο επιλογής σας και αυτοκίνητο για όλες τις ημέρες. Επίσης 
πλήρης λεπτομερειακός φάκελος με όλες τις πληροφορίες του προορισμού.

Επίσης:

Εκδρομές στην Ευρώπη με ΜιΝι vaN:
Τώρα πια ταξιδέψτε μόνοι σας ή με την οικογένεια και τους φίλους σας. Με πολύ μικρά γκρουπ των 8 ατόμων με αρχηγό, κεντρικά 
ξενοδοχεία  σε πολύ καλές τιμές. Δικής μας σχεδίασης και υλοποίησης αποτυπώνοντας 25 χρόνια εμπειρίας. Ένα μοναδικό 
ΝΕΟ πακέτο εκδρομών στο οποίο περιλαμβάνονται , αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο επιλογής σας, όλες οι εκδρομές και 
οι ξεναγήσεις με ΜιΝι vaN 9 θέσεων με Έλληνα-οδηγό-αρχηγό ο οποίος είναι συνεχώς μαζί σας, πλήρης λεπτομερειακός 
φάκελος με όλες τις πληροφορίες του προορισμού.  
Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

ΤΟΣκΑΝΗ  | 6 ημέρες                   κΩΔ.:tOsC1

Οι φίλοι μας οι Ιταλοί, εδώ και κάτι αιώνες, στο ήδη μοναδικό γεωφυσικό ανάγλυφο της 
περιοχής διαμόρφωσαν ένα τοπίο μέχρι κεραίας δικό τους. Δεν είναι υπερβολή να πούμε 
ότι το τελευταίο κυπαρίσσι στην άκρη μιας δεντροστοιχίας δεν φύτρωσε τυχαία γύρω από 
τα αγροκτήματα, χτισμένα εδώ και αιώνες, με αμπέλια και παλιές αναβαθμίδες. Ρίχνουν 
τη σκιά τους, προσθέτουν όγκους σ’ ένα τοπίο, πηγή έμπνευσης μεγάλων καλλιτεχνών της 
Αναγέννησης, όπου γεωμετρία και προοπτική χρησιμοποιήθηκαν σαν αλφάδι στις συνθέσεις 
τους. Το σκηνικό ήταν έτοιμο. Το υπόλοιπα τα ανέλαβε το χρώμα... 
Το αληθινό μουσείο της Ιταλίας είναι η ύπαιθρος!

Από 525 €

ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΗ-κΑΠΡι-ΑΜΑΛΦιΤΑΝΑ | 6 ημέρες  
     κΩΔ.: rNCa1

Πώς μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια μια πόλη για την οποία έχουν γραφτεί τα πάντα; 
Αιώνια, ρομαντική, αριστοκρατική, φινετσάτη, όλα αυτά μαζί είναι η Ρώμη. Τρίτη μεγαλύτερη 
πόλη της νότιας Ιταλίας η Νάπολη!  Προορισμός κοντινός και κυρίως ιδανικός όλες τις εποχές 
του χρόνου το πανέμορφο νησί του Κάπρι είναι ένας από τους θησαυρούς της ιταλικής ακτής. 

Από 680 € 
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ΕκΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ κΥΑΝΗ ΑκΤΗ-ΜΟΝΑκΟ-ΜΟΝΤΕ 
κΑΡΛΟ-ΝικΑιΑ-κΑΝΝΕΣ | 5,7 ημέρες              κΩΔ.: Frrv1

Οι Κάννες είναι μία αρκετά μικρή πόλη, αλλά μια πόλη με πολλά πρόσωπα. Το διάσημο 
παραθαλάσσιο δρόμο, το γνωστό La Croisette και το γραφικό παλιό λιμάνι με το λόφο Suquet. 
Η μεσαιωνική καστροπολιτεία του Σαν Πωλ Ντε Βανς με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, 
γεμάτα υπαίθριους ζωγράφους. Το Πριγκιπάτο του Μονακό, είναι ένα μέρος φημισμένο για 
την πολυτέλεια και τον πλούτο του.

Από 650 €

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΓΑΝΔΗ-ΜΠΡΥΖ | 5,7 ημέρες      κΩΔ.: BrgB1

Οι αρχοντικές Βρυξέλλες, από τις πιο παλιές ευρωπαϊκές πόλεις, χαρακτηρίζεται για πολλούς 
ως η πρωτεύουσα της μπίρας, της σοκολάτας, και του σουρεαλισμού. Η Γάνδη, η μικρή πόλη 
της Βλάνδρας διαθέτει μια ατμόσφαιρα μυστηριακή και απόλυτα ρομαντική, ενώ η Μπρυζ 
είναι η πιο καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη της Ευρώπης, ένας κρυμμένος θησαυρός στα 
βόρεια του Βελγίου. 

Από 650 €

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ-ΒΑΣιΛΕιΑ 
EurOpa parK | 5 ημέρες       κΩΔ.: str2

Ένα ταξίδι με  πανέμορφους προορισμούς. Κι ενώ κάποιες πόλεις ξεκινούν ως τουριστικοί 
μύθοι το Στρασβούργο προχωρά ένα βήμα παραπέρα και γίνεται… παραμύθι. Μία πόλη 
κομψή, γραφική και καλά διατηρημένη.

Από 750 €

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒιΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ | 8 ημέρες     κΩΔ.: Bupv1

Η “Χρυσή Πόλη”, όπως συχνά καλείται η Πράγα, είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη 
πόλη της Τσεχίας, χτισμένη επί του ποταμού Μολδάβα. Η Βιέννη θα σας καταπλήξει, με την 
ατμόσφαιρα του ένδοξου παρελθόντος, τα εντυπωσιακά αξιοθέατα και τις υπέροχες γεύσεις. 
Η Βουδαπέστη με τα εντυπωσιακά αξιοθέατα και τις τολμηρές διασκεδάσεις θα σας κάνει να 
την ερωτευτείτε.

Από 540 € 

ΣικΕΛιΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ  | 5 ημέρες         κΩΔ.:sigr1

Ένα ταξίδι στη Σικελία, είναι πάνω από όλα μία κατάδυση στον πολιτισμό της Μεσογείου. Στην 
καρδιά μιας θάλασσας που έθρεψε τους μεγαλύτερους πολιτισμούς της ανθρωπότητας. Στη 
διάρκεια των αιώνων πολλοί λαοί απέκτησαν τον έλεγχο αυτού του στρατηγικά τοποθετημένου 
νησιού. Έλληνες, Ρωμαίοι, Άραβες και Νορμανδοί και πιο πρόσφατα Γάλλοι, Ισπανοί και Ιταλοί 
άφησαν απτά σημάδια της παρουσίας τους. H Σικελία δεν είναι νησί με ιστορικές μνήμες, είναι 
η ίδια η ιστορία.

Από 495 €

ΔΑΛΜΑΤικΕΣ ΑκΤΕΣ | 5,7 ημέρες      κΩΔ.: duBr1

Όμορφες μικρές παραλίες, όρμοι, χίλια και πλέον νησάκια και καλά οργανωμένες μαρίνες 
ελκύουν ιστιοπλόους και κότερα, και δίνουν πρώτη ύλη στις ιστορικές πόλεις και στα χωριά 
της ακτογραμμής. Πόλεις βγαλμένες θαρρείς από μεσαιωνικά παραμύθια, πανέμορφα τοπία, 
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς σε ένα ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο.

Από 650 €
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Γαμήλια ταξίδια
Καλοτάξιδο νέο ξεκίνημα. Ξεκινήστε την καινούργια σας ζωή με ένα ταξίδι μοναδικό, έτσι όπως το έχετε ονειρευτεί ! Ένα ταξίδι για την πιο 
γλυκιά στιγμή της ζωής σας  ατομικό ή ομαδικό σε έναν από τους πιο γνωστούς και ιδιαιτέρως δημοφιλείς προορισμούς. Ετοιμάσαμε ειδικά 
πακέτα προσφορών μόνο για νεόνυμφους σε μια επιλογή από πολύ ωραία ξενοδοχεία και περιοχές, με ειδικές παροχές σε δωμάτια και 
υπηρεσίες μοναδικές. 

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

ΜΑΛΔιΒΕΣ  | 7 ημέρες                    κΩΔ.: maLd1

Το αρχιπέλαγος των Μαλδίβων απλώνεται σε μια έκταση 90.000 τ.χλμ στον Ινδικό Ωκεανό και 
αποτελείται από περίπου 1.200 νησάκια που περιβάλλονται από κοραλλιογενείς υφάλους και 
σχηματίζουν 26 συνολικά ατόλες. Το κλίμα είναι τροπικό με τη θερμοκρασία όλο τον χρόνο 
να κυμαίνεται από 23oC έως 32oC και τη θάλασσα να απολαμβάνει θερμοκρασίες γύρω στους 
27οC. 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 5* με ΒΒ & transfer από 966 €

ΜaYΡικιΟΣ | 8 ημέρες                    κΩΔ.: maur1

Ιδανικός προορισμός για έναν εναλλακτικό μήνα του μέλιτος καταναλώνοντας δροσιστικά 
κοκτέιλ, μοιάζει με μια ομίχλη που υποβάλλει τις αισθήσεις και μειώνει τις αντιστάσεις. Οι 
μέρες κυλούν νωχελικά και ξέγνοιαστα για τους νεόνυμφους στα πολυτελή ξενοδοχεία με 
έντονο αποικιακό άρωμα, στη δροσιά της βεράντας, προς αγωνιώδη αναζήτηση τροπικού 
μαυρίσματος, παραδομένοι στην αναπαυτική πολυτέλεια μιας σεζλόγκ, αλλά και τυφλωμένοι 
από την απαστράπτουσα λευκότητα της άμμου... 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 5* με ΗΒ & transfer από 1.033 €

ΜΠΑΛι | 8 ημέρες                       κΩΔ.: BaLi1

To Μπαλί, με την τροπική του βλάστηση, τα χιλιόμετρα των ακτών, τους αμέτρητους ορυζώνες, 
αλλά και τους αναρίθμητους ναούς, που συμβαδίζουν σε ιδανικές αναλογίες με μεγάλες, 
πολυτελέστατες ξενοδοχειακές μονάδες, μαγεύει τον επισκέπτη και αποτελούν τόπο για ένα 
αλησμόνητο ταξίδι του μέλιτος. 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4*& 5* με ΒΒ & transfer από 835 €

ΣΕϋΧΕΛΛΕΣ | 8 ημέρες         κΩΔ.: sEYC1

Αίσθηση πολυτέλειας, ευτυχίας και εσωτερικής γαλήνης. Αυτά και όχι μόνο θα σας προσφέρει 
η διαμονή σας σε αυτόν το μαγικό τόπο με το σύμπλεγμα νησιών που μοιάζουν με διαμάντια 
διασπαρμένα στον Ινδικό ωκεανό. Τα νησιά θα σας συνεπάρουν με το φιλόξενο λαό τους, τα 
συγκλονιστικά τοπία, τα καταγάλανα νερά και τις λευκές αμμουδιές τους.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4*& 5* με ΒΒ & transfer από 1.275 €
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ΝΕΑ ΥΟΡκΗ  | 6 ημέρες           κΩΔ.:NYOr1

Εξερευνήστε τις γειτονιές του Μανχάταν. Ζήστε στον ρυθμό της πιο συναρπαστικής πόλης 
του πλανήτη. Έχεις συνεχώς την αίσθηση ότι ζεις σε μία από τις ταινίες που έχεις δει στο 
σινεμά. Οι πιο γνωστές εικόνες της Νέας Υόρκης προέρχονται από την Times Square με 
τις τεράστιες πινακίδες νέον, το Rockefeller Center, ένα σύμπλεγμα από ουρανοξύστες και 
κήπους, την Diamond Row, το κτίριο της Paramount, το κτίριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
και το Carnegie Hall έναν από τους πλέον σημαντικούς  συναυλιακούς χώρους.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* & transfer από 1.129 €

ΠΑΡιΣι  | 6 ημέρες        κΩΔ.: pari1

Από τα Ηλύσια Πεδία και τον Πύργο του Άιφελ ως τους Κήπους του Τροκαντερό, το Παρίσι 
απλώνεται με αρχοντιά στις όχθες του Σηκουάνα και προσφέρει στον επισκέπτη τα πάντα: 
τέχνη, μόδα, γαστρονομία, αγορές, ιστορία, ρομαντισμό. Ανηφορίστε στην αρτιστίκ Μονμάρτη 
του Τουλούζ Λωτρέκ και συνεχίστε τους καλλιτεχνικούς περιπάτους με Μονέ στην Ορανζερί 
και Πικάσο στην ιστορική συνοικία του Μαρέ. 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* με ΒΒ & transfer από 525 €

ΣΑΝΤΟΡιΝΗ | 6 ημέρες                  κΩΔ.: saNt1

Η πρωτεύουσα της Σαντορίνης τα Φηρά, κρέμονται θαρρείς από την καλντέρα. Ένα κατάλευκο 
χωριό που ακροβατεί ανάμεσα στον γαλάζιο ουρανό και τον επιβλητικό γκρεμό που υψώνεται 
πάνω από το Αιγαίο. Διασχίζοντας το νησί, φθάνουμε στο Καμάρι.Στην Οία που είναι ξακουστή 
για τα υπέροχα ηλιοβασιλέματά της, θα περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια της και θα δείτε τα 
μικρά σπίτια που είναι σκαρφαλωμένα στην πιο διάσημη καλντέρα του κόσμου.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 5* με ΒΒ & transfer από 550 €

ΒΕΝΕΤιΑ | 6 ημέρες         κΩΔ.:vENi1

Στη Βενετία θα πάτε για να ανταλλάξετε όρκους αιώνιας αγάπης με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Θα 
ξανά ερωτευτείτε διασχίζοντας το Canal Grande με το vaporetto και την ώρα που θα περνάτε 
κάτω από την πολυφωτογραφημένη γέφυρα Rialto, θα φιληθείτε με τον αγαπημένο σας σαν 
να είναι η πρώτη φορά και θα δώσετε ραντεβού στη συνοικία Dorsoduro, περπατώντας χέρι 
χέρι τρώγοντας παγωτό.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* με ΒΒ & transfer από 525 €

ΡΩΜΗ | 6 ημέρες                    κΩΔ.: rOmE1

Πρόκειται για μια κλασική πρωτεύουσα: δεν θα τη βαρεθείτε ποτέ, ενώ πολύ δύσκολα θα την 
εξαντλήσετε. Στο ιστορικό της κέντρο «συνωστίζονται» μεγαλοπρεπή κτίρια, συγκλονιστικοί 
ναοί, γοητευτικές πλατείες, μεσαιωνικά σοκάκια και ο Τίβερης, που σε συνδυασμό συνθέτουν 
μια πόλη 100% ερωτεύσιμη. Όμως αυτή η grande dame με ιστορία χιλιετιών, δεν είναι απλώς 
ένα ζωντανό μουσείο, διαθέτει τσαχπινιά και χάρη.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* με ΒΒ & transfer από 440 €

ΠΟΥκΕΤ | 8 ημέρες                       κΩΔ.:pHuK1

Με ατελείωτες αμμώδεις παραλίες και τουρκουάζ νερά. Η τροπική βλάστηση, ο κοραλλιογενής 
βυθός και τα ηλιοβασιλέματα που κόβουν την ανάσα δημιουργούν ένα ειδυλλιακό σκηνικό 
που σε συνδυασμό με τις αναρίθμητες ανέσεις του νησιού προσφέρουν ιδανικές συνθήκες 
για διακοπές  γεμάτες διασκέδαση και χαλάρωση.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 5* με ΒΒ & transfer από 816 €

ΝΤΟΥΜΠΑϊ  | 5,6 & 8 ημέρες     κΩΔ.:duBa1

H χώρα με τα πιο πολυτελέστατα ξενοδοχεία στον κόσμο, τους ψηλότερους ουρανοξύστες, 
τα πιο εξεζητημένα malls. Ένα μέρος που έχει τα γνωρίσματα μιας σύγχρονης πόλης και 
μας ατελείωτης ερήμου. Εξαπλωμένο στα μπλε νερά του Περσικού κόλπου προσφέρει την 
περιπέτεια μιας μοναδικής Αραβικής εμπειρίας.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 3*,4*,5* με ΒΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 395  €
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Διακοπές όλο 
τον χρόνο 

Έχετε αναρωτηθεί μήπως  προγραμματίζοντας τις διακοπές σας μια άλλη εποχή εκτός Ιουλίου και Αυγούστου .... θα περνούσατε  καλύτερα, 
οικονομικότερα, πιο όμορφα !!!  Σκεφτείτε το.

Για παράδειγμα : Όσο κοστίζει ένα ταξίδι στην Σαντορίνη τον Αύγουστο σας κοστίζει ένα ταξίδι στην Ταϋλάνδη τον Φεβρουάριο ή  ένα ταξίδι 
στις Κάννες τον Απρίλιο ή ένα ταξίδι στην νότια Ισπανία τον Μάιο. Οι  ίδιες ημέρες, περισσότερα περιλαμβανόμενα, καλύτερα  ξενοδοχεία, το 
ίδιο ζεστά, για μπάνιο ή για ότι άλλο θελήσετε …  

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

ΠΟΥκΕΤ | 8 ημέρες   

Με ατελείωτες αμμώδεις παραλίες και τουρκουάζ νερά, συγκεντρώνει πλήθος τουριστών, 
διατηρεί όμως παράλληλα το παραδοσιακό ταϊλανδέζικο  χρώμα του. Η τροπική βλάστηση, 
το καταπράσινο τοπίο, τα δάση από μπαμπού και φοινικόδεντρα, τα κρυστάλλινα νερά της 
πάντα ζεστής θάλασσας, ο κοραλλιογενής βυθός και τα ηλιοβασιλέματα που κόβουν την 
ανάσα δημιουργούν ένα ειδυλλιακό σκηνικό που σε συνδυασμό με τις αναρίθμητες ανέσεις 
του νησιού προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για διακοπές  γεμάτες διασκέδαση και χαλάρωση.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 5* με ΒΒ & transfer από 816 €

ΜΑΥΡικιΟΣ | 8 ημέρες      
Ιδανικός προορισμός για έναν εναλλακτικό μήνα του μέλιτος καταναλώνοντας δροσιστικά 
κοκτέιλ. Οι μέρες κυλούν νωχελικά και ξέγνοιαστα για τους νεόνυμφους στα πολυτελή 
ξενοδοχεία με έντονο αποικιακό άρωμα, στη δροσιά της βεράντας, προς αγωνιώδη αναζήτηση 
τροπικού μαυρίσματος  παραδομένοι στην αναπαυτική πολυτέλεια μιας σεζλόγκ αλλά και 
τυφλωμένοι από την απαστράπτουσα λευκότητα της άμμου... Το υψηλό επίπεδο τουριστικών 
υπηρεσιών που χαρακτηρίζει τη χώρα επιτρέπει να απολαύσετε τις διακοπές σας σε ξενοδοχεία 
που συνδυάζουν τις περιποιημένες παραλίες με αποικιακής αρχιτεκτονικής κτίρια.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 5* με ΗΒ & transfer από 1.033 €

ΜΠΑΛι | 8 ημέρες       

To Μπαλί, με την τροπική του βλάστηση, τα χιλιόμετρα των ακτών, τους αμέτρητους ορυζώνες, 
αλλά και τους αναρίθμητους ναούς, που συμβαδίζουν σε ιδανικές αναλογίες με μεγάλες, 
πολυτελέστατες ξενοδοχειακές μονάδες, μαγεύει τον επισκέπτη και αποτελεί τόπο για ένα 
αλησμόνητο ταξίδι του μέλιτος.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4*& 5* με ΒΒ & transfer από 835  €

κΩΔ.:FEW1
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ΜΑΛΔιΒΕΣ | 7 ημέρες  

Το αρχιπέλαγος των Μαλίβων απλώνεται σε μια έκταση 90.000 τ.χλμ στον Ινδικό ωκεανό και 
αποτελείται από περίπου 1.200 νησάκια που περιβάλλονται από κοραλλιογενείς υφάλους 
και σχηματίζουν 26 συνολικά ατόλες. Το κλίμα είναι τροπικό με τη θερμοκρασία όλο τον 
χρόνο να κυμαίνεται από 23o C έως 32o C και τη θάλασσα να απολαμβάνει θερμοκρασίες 
γύρω στους 27ο C. 

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 5* με ΒΒ & transfer από 966 €

ΣΕϋΧΕΛΛΕΣ | 8 ημέρες         

ΣΡι ΛΑΝκΑ | 8 ημέρες         

Αίσθηση πολυτέλειας, ευτυχίας και εσωτερικής γαλήνης. Αυτά και όχι μόνο θα σας προσφέρει 
η διαμονή σας σε αυτόν το μαγικό τόπο με το σύμπλεγμα νησιών που μοιάζουν με διαμάντια 
διασπαρμένα στον Ινδικό ωκεανό. Τα νησιά θα σας συνεπάρουν με το φιλόξενο λαό τους, τα 
συγκλονιστικά τοπία, τα καταγάλανα νερά και τις λευκές αμμουδιές τους.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4*& 5* με ΒΒ & transfer από 1.275 €

Ένα νησί που θυμίζει δάκρυ, νότια της Ινδίας, η Κεϋλάνη, όπως λεγόταν παλιά, ήταν από τους 
πλέον σημαντικούς εμπορικούς σταθμούς μεταξύ Δύσης και Ανατολής, παίζοντας σημαντικό 
ρόλο και στον Δρόμο του Μεταξιού. Οι ατελείωτες παραλίες της, οι αρχαίες πόλεις Anurad-
hapura, Polonnaruwa και Sigirya, τα τρία διαμάντια του στέμματος, η συναρπαστική ενδοχώρα 
με τις ατέλειωτες φυτείες τσαγιών και οι πάντα χαμογελαστοί κάτοικοι συνθέτουν έναν 
ανερχόμενο εξωτικό προορισμό με ιδιαίτερη ιστορία.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 3*, 4*& 5* με ΒΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 899 €

κΑΝκΟΥΝ | 8 ημέρες    
Το Κανκούν αποτελεί έναν από αυτούς τους προορισμούς που θα χαρίσει τροπική ταπετσαρία 
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, μόνο που αυτή τη φορά η φωτογραφία θα είναι 
τραβηγμένη από εσάς, από το ταξίδι σας σε έναν επίγειο παράδεισο.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4*& 5* με ΒΒ & transfer από 1.195 €

ΑΓιΟΣ ΔΟΜΗΝικΟΣ-ΠΟΥΝΤΑ κΑΝΑ   | 9 ημέρες
Κάτασπρες, ατέλειωτες αμμoυδιές, φοίνικες, κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, πολυτελή 
ξενοδοχεία συμπληρώνουν την απόλαυση της ηρεμίας και της φυσικής ομορφιάς του 
τόπου. Επιλέγοντας αυτόν τον παραμυθένιο προορισμό για το ταξίδι του μέλιτος, θα ζήσετε 
εκπληκτικές εμπειρίες που θα σας μείνουν για πάντα αξέχαστες! Κάτω από το φως των 
κεριών και του φεγγαριού, απολαύστε στιγμές χαλάρωσης και ευτυχίας ακούγοντας μόνο τον 
ήχο της θάλασσας...
Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4*& 5* με ΒΒ & transfer από 925 €

ΝΤΟΥΜΠΑϊ | 5,6,8 ημέρες    

H χώρα με τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία στον κόσμο, τους ψηλότερους ουρανοξύστες, 
τα πιο εξεζητημένα malls. Ένα μέρος που έχει τα γνωρίσματα μαις σύγχρονης πόλης και 
μας ατελείωτης ερήμου. Εξαπλωμένο στα μπλε νερά του Περσικού κόλπου, το Ντουμπάι 
προσφέρει στον επισκέπτη όλο το χρόνο λιακάδα και την περιπέτεια μιας μοναδικής αραβικής 
εμπειρίας ενώ φιλοξενεί και τα πιο τολμηρά δείγματα σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Ένας 
προορισμός που μπορεί να εκπληρώσει πολλές απαιτήσεις.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 3*,4*,5* με ΒΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 395 €
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ΝΕΑ ΥΟΡκΗ | 6 ημέρες  
Εξερευνήστε τις γειτονιές του Μανχάταν. Ζήστε στον ρυθμό της πιο συναρπαστικής πόλης 
του πλανήτη. Έχεις συνεχώς την αίσθηση ότι ζεις σε μία από τις ταινίες που έχεις δει στο 
σινεμά. Οι πιο γνωστές εικόνες της Νέας Υόρκης προέρχονται από την Times Square με 
τις τεράστιες πινακίδες νέον, το Rockefeller Center, ένα σύμπλεγμα από ουρανοξύστες και 
κήπους, την Diamond Row, το κτίριο της Paramount, το κτίριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
και το Carnegie Hall έναν από τους πλέον σημαντικούς  συναυλιακούς χώρους.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* & transfer από 1.129 €

κΟΥΒΑ | 8 ημέρες     
Στην καρδιά της Καραϊβικής θάλασσας νότια της Φλόριντα των Η.Π.Α. δυτικά της Αϊτής 
και βόρεια της Τζαμάϊκα θα συναντήσετε ένα ζωντανό παράδεισο. Ένα δημοφιλές νησί 
προικισμένο με συνταρακτική ιστορία, έρωτα και εξωτική ομορφιά. Η Κούβα διαθέτει όλα 
όσα ονειρεύεται κανείς. Ολόλευκες αμμουδιές, γαλάζια – τυρκουάζ νερά, τροπική βλάστηση, 
πόλεις με εκπληκτικά αποικιακού χαρακτήρα μνημεία, καυτό ήλιο, υποτροπικό κλίμα και 
μεθυστικό ρούμι.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* με ΒΒ & transfer από 1.300 €

ΡΩΜΗ | 6 ημέρες   

ΛΟΝΔιΝΟ | 5 ημέρες   

Πρόκειται για μια κλασική πρωτεύουσα: δεν θα τη βαρεθείτε ποτέ, ενώ πολύ δύσκολα θα την 
εξαντλήσετε. Στο ιστορικό της κέντρο «συνωστίζονται» μεγαλοπρεπή κτίρια, συγκλονιστικοί 
ναοί, γοητευτικές πλατείες, κλασάτες κατοικίες, μεσαιωνικά σοκάκια και ο Τίβερης, που σε 
συνδυασμό συνθέτουν μια πόλη 100% ερωτεύσιμη. Όμως αυτή η grande dame με ιστορία 
χιλιετιών, δεν είναι απλώς ένα ζωντανό μουσείο, διαθέτει τσαχπινιά και χάρη.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* με ΒΒ & transfer από 440€

Ένα ζωντανό μείγμα μεγαλείου, ιστορίας, στυλ και κουλτούρας που χρόνο με τον χρόνο, 
γίνεται όλο και πιο δελεαστικό. Με τους κατοίκους που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη 
στο Λονδίνο αισθάνεσαι όχι μόνο ότι βρίσκεσαι στο κέντρο του κόσμου, αλλά ότι είναι ένας 
ολόκληρος κόσμος  μέσα σε μια πόλη. Από την Trafalgar Square ως το Notting Hill και από το 
Camden Town ως το Hoxton, το Λονδίνο μας παρασύρει ευχάριστα στους έντονους ρυθμούς 
του και μας αποκαλύπτει μικρά και μεγάλα μυστικά.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 3,4,5* με ΒΒ & πρόγραμμα ξεναγήσεων από 419 €

ΠΑΡιΣι | 6 ημέρες     
Το παρελθόν της πόλης ξεπροβάλλει ολοζώντανο μέσα από τα μνημεία της: την Αψίδα του 
Θριάμβου, τον Πύργο του Άϊφελ, την Παναγία των Παρισίων, το Μουσείο του Λούβρου. Δίπλα 
σ’ αυτά τα εντυπωσιακά οικοδομήματα που στέκονται αλώβητα στο πέρασμα των αιώνων ο 
επισκέπτης βρίσκει σήμερα τις τολμηρές δημιουργίες της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Όπως 
την πυραμίδα του Λούβρου ή την αψίδα της La Defense. Από τα Ηλύσια Πεδία και τον Πύργο 
του Άϊφελ ως τους Κήπους του Τροκαντερό, το Παρίσι απλώνεται με αρχοντιά στις όχθες του 
Σηκουάνα και προσφέρει στον επισκέπτη τα πάντα: τέχνη, μόδα, γαστρονομία, αγορές, ιστορία, 
ρομαντισμό. Ανηφορίστε στην αρτιστίκ Μονμάρτη και συνεχίστε τους καλλιτεχνικούς περιπάτους 
στην ιστορική συνοικία του Μαρέ.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 4* με ΒΒ & transfer από 525 €



31www.mazi.travel

Ταξίδια  
Αναζωογόνησης
H εταιρεία μας θέλοντας να σας προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού έχει στην διάθεσή σας προτάσεις αναζωογόνησης και 
χαλάρωσης σε πολυτελή ξενοδοχεία της Ελλάδος και του εξωτερικού. Στα ξενοδοχεία αυτά εκτός των άλλων μπορείτε να βρείτε υπηρεσίες 
υγείας με πλήρες check up, φυσιοθεραπείες, ιαματικά λουτρά κ.α. 
Υπηρεσίες χαλάρωσης με προγράμματα αντιστρές, μασάζ, ρεφλεξολογία, θαλασσοθεραπεία, υδρομασάζ, υπηρεσίες ομορφιάς με προγράμματα 
αδυνατίσματος, προσώπου και σώματος αλλά και προγράμματα γιόγκα και εναλλακτικών στη διάθεση σας.
Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

 tHE spirituaL EssENCE OF YOga   κΩΔ.: ΥΟga1

Ζήστε μέρες πραγματικής χαλάρωσης, αναζωογόνησης και αποτοξίνωσης, σε συνδυασμό 
με εισαγωγή/εμβάθυνση στη Yoga, ως άσκηση νου και σώματος, αλλά και φιλοσοφία ζωής. 
Ξεκινήστε  την ημέρα σας αναζωογονώντας σώμα και νου με τεχνικές της Hatha, Flow, 
Satkarmas (τεχνικές καθαρισμού-αποτοξίνωσης), pranayama, Βεδικού διαλογισμού. 
Αποχαιρετήστε  τον Ήλιο με Surya Namaskar και γνωρίστε  αρχαίες Ινδικές πρακτικές 
για την υγεία του προσώπου «Mukha Yoga». Πειραματιστείτε σε ενεργειακές τεχνικές 
της Kundalini Yoga και απολαύστε βαθειά χαλάρωση (Yoga Nida) και καθοδηγούμενο 
διαλογισμό με τη συνοδεία Θιβετιανών ηχογαβάθων (Tibetan singing bowls).

ιΑΜΑΤικΟΣ ΤΟΥΡιΣΜΟΣ      κΩΔ.:  ιΑΤΟ1

Η φύση εκτός από σπάνια τοπία και ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές, «χάρισε» στην Ελλάδα 
και πηγές με σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες. Τα ιαματικά λουτρά αποτελούν μέρος του 
εθνικού πλούτου της χώρας, ενώ οι θεραπευτικές τους ιδιότητες ήταν γνωστές, ήδη, από 
τους αρχαίους χρόνους.
Οι ιαματικοί φυσικοί πόροι είναι διάσπαρτοι στην ελληνική επικράτεια, ενώ τα νερά των 
συγκεκριμένων πηγών διαφέρουν από τα συνηθισμένα, είτε λόγω της υψηλής τους 
θερμοκρασίας είτε λόγω της παρουσίας σπάνιων δραστικών συστατικών. Η υδροθεραπεία 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση πολλαπλών παθήσεων, όπως είναι τα 
αρθριτικά και οι ρευματοπάθειες και διακρίνεται σε δύο είδη: την εσωτερική, η οποία 
περιλαμβάνει την ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία και τις πλύσεις και την εξωτερική, η 
οποία περιλαμβάνει τα λουτρά, τις καταιωνίσεις (για ορισμένο χρόνο το σώμα δέχεται το 
θερμομεταλλικό νερό, που έρχεται με ψηλή ή χαμηλή πίεση) τις υδρομαλάξεις (το σώμα 
δέχεται την πίεση του νερού), την υδροκινησιοθεραπεία (συνδυασμός λουτροθεραπείας και 
κινησιοθεραπείας, όσο το σώμα βρίσκεται στο νερό) και την πηλοθεραπεία (εφαρμογή πηλού, 
που έχει «ωριμάσει», σε σημεία του σώματος με διάφορες παθήσεις).

spa WELNEss       κΩΔ.:  spa1

Αναζωογονήστε το σώμα σας με προγράμματα spa και κερδίστε πίσω τη χαμένη σας 
ενέργεια. Αφήστε το μυαλό σας να ταξιδέψει μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας 
και θα νοιώσετε μία πρωτόγνωρη εμπειρία ευεξίας και ψυχικής ισορροπίας.
Υπηρεσίες χαλάρωσης με προγράμματα  αντιστρές, μασάζ, ρεφλεξολογίας, θαλασσοθεραπείας, 
υδρομασάζ, υπηρεσίες ομορφιάς με προγράμματα αδυνατίσματος προσώπου και σώματος.
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tαξίδια στην Ελλάδα
Εξερευνήστε την Ελλάδα με όλες σας τις αισθήσεις. Ανακαλύψτε τοπία που αλλάζουν και αξιοθέατα που εντυπωσιάζουν. Μοναδικά νησιά, αμμώδεις 
παραλίες, γαλαζοπράσινα νερά,  παραθαλάσσια θέρετρα,  βουνό και θάλασσα, διαδρομές που προσφέρουν κοσμική ζωή, αλλά και ηρεμία. 

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

OΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕκΔΡΟΜΕΣ 
Καλοκαιρινές εμπειρίες στην Ελλάδα που θα σας μείνουν αξέχαστες μέσα από οργανωμένες 
εκδρομές για τα πιο όμορφα καλοκαίρια της ζωής σας 
Περιλαμβάνονται: Μεταφορές, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής σας και 
πρόγραμμα ξεναγήσεων. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποιους προορισμούς:

ΔιΑκΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΔικΟ ΣΑΣ ι.Χ.
Ταξιδέψτε στην Ελλάδα με το δικό σας αυτοκίνητο και επιλέξτε έναν από τους εκατοντάδες 
προορισμούς στην Ελλάδα για τις διακοπές σας. Είτε επιλέξετε βουνό είτε θάλασσα ζήστε το 
όνειρο των διακοπών επιλέγοντας το ξενοδοχείο που σας ταιριάζει …και καλό σας ταξίδι ! 

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποιους προορισμούς:

FLY & drivE

Ταξιδέψτε στο όνειρο με θέα το Αιγαίο πέλαγος. Ανακαλύψτε τα ελληνικά νησιά και βουτήξτε στις πιο όμορφες θάλασσες του κόσμου. Ειδυλλιακές 
παραλίες, μεσογειακή κουζίνα, φιλόξενοι άνθρωποι και ηλιόλουστα τοπία σας περιμένουν στους μικρούς παράδεισους του Αιγαίου.
Περιλαμβάνονται: Aεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής  σας.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποιους προορισμούς:

κΩΔ.: ELdi1

•	 ΡΟΔΟΣ | 5,6,8 ημερών από 205€
•	 ΧΑΝιΑ | 6,8 ημερών από 279€
•	 ΜΥκΟΝΟΣ | 4,5,6,7,8 ημερών από 289€
•	 κΑΡΠΑΘΟΣ | 5,8 ημερών από 329€ 
•	 ΜΗΛΟΣ | 4,5,6,7,8 ημερών από 265€

•	 ΣΑΝΤΟΡιΝΗ | 3-8 ημερών από 149€
•	 ικΑΡιΑ | 4,5,6,7,8 ημερών από 249€
•	 ΣΥΡΟΣ | 4,5,6,8 ημερών από 279€
•	 κΥΘΗΡΑ | 4,5,8 ημερών από 225€
•	 ΧιΟΣ | 5,7 ημερών από 239€

•	 ΣΑΜΟΣ | 5,7 ημερών από 269€
•	 κΕΡκΥΡΑ | 6,8 ημερών από 275€
•	 ΛΕΣΒΟΣ | 4,5,6,7 ημερών από 199€
•	 κΩΣ | 6,8 ημερών από 249€

•	 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - tHraKi paLaCE 
5* dELuXE tHaLassO & WELNEss spa 
| 4,6 ημερών από 140€ All inclusive

•	 ΧΑΛκιΔικΗ - atHOs paLaCE 4*            
| 4,5,6,8 ημερών από 169€ HB

•	 BOΛΟΣ - vaLis rEsOrt & spa 4*         
| 4 ημερών από 169€ HB

•	 ΠΥΛΟΣ - COsta NavariNO 5* dELuXE 
| 3,4,6 ημερών από 323€ HB

•	 ΝΑΥΠΛιΟ - iria marE & rEsOrt CLuB 4* 
| 4,6 ημερών από 289€ HB 

•	 ΡιΟ - airOtEL aCHaia BEaCH 4*         
| 6 ημερών από 270€ All inclusive

•	 ιΩΑΝΝιΝΑ - Epirus paLaCE 5* 
dELuXE | 4,6 ημερών από 135€ HB

•	 KaΣΤΟΡιΑ - LimNEON rEsOrt & spa 
5* dELuXE | 4,6,8 ημερών από 196€

•	 ΣΥΒΟΤΑ - sivOta diamONd spa 
rEsOrt 5* | 8 ημερών από 335€ BB

•	 κΕΡκΥΡΑ | 5,6 ημερών από 209€
•	 ΖΑκΥΝΘΟΣ | 6 ημερών από 289€
•	 κΕΦΑΛΟΝιΑ | 6 ημερών από 289€
•	 ΛΕΥκΑΔΑ | 6 ημερών από 239€

•	 ΠΡΕΒΕΖΑ | 6 ημερών από 299€
•	 ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 6 ημερών 

από 309€
•	 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛι | 6 ημερών από 279€
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Family all inclusive
Club-Hotels
Κέντρα διακοπών σε όλο τον κόσμο ιδανικά για οικογενειακές διακοπές, με πλούσιες δραστηριότητες για κάθε ηλικία. Επιλέξτε από πολλούς 
τύπους ξενοδοχείων και δωματίων, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, εκλεκτή κουζίνα από αναγνωρισμένους σεφ και ειδικές υπηρεσίες 
spa για την απόλυτη χαλάρωση και ξεκούρασή σας. Απολαύστε τα μοναδικά, all inclusive πακέτα διαμονής με πλήρη διατροφή, ποτά και 
αναψυκτικά, open bar, ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες, νυχτερινή διασκέδαση: βραδιές με ζωντανή μουσική, parties (animation), 
παιδικά clubs για διάφορες ηλικιακές ομάδες. Ζήστε την μοναδική εμπειρία, εκτονωθείτε, ανανεωθείτε και εξερευνήστε. 

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες 
για το ταξίδι σας.

EΛΛΑΔΑ  
FamiLY rEsOrts 
all inclusive | 6 ημέρες 

wΑλεξανδρούπολη,  Τhraki palace thalasso 
& Welness spa 5* deluxe 
από 215€ (2 παιδιά δωρεάν)

wΧαλκιδική, athos palace 4* 
από 307€ (1 παιδί δωρεάν) 

wΕρέτρια, miramare Hotel Eretria 4*      
από 230€  (1 παιδί δωρεάν)

wΠόρτο Χέλι, aKs pοrto Heli & Waterfun 
park 4* από 280€ (1 παιδί δωρεάν)

wΔυτική Πελοπόννησο, aldemar Olympian 
village 5* deluxe από 443€

w Καλαμάτα, Elite City resort Family Beach 
Hotel 4* από 260€ (1 παιδί δωρεάν)

wΛακωνική Μάνη, Belle Helene Beach 
Hotel 3* sup  από 243€ (1 παιδί δωρεάν)

wΚέρκυρα, dassia Chandris 4* από 352€

wΣύρος, dolphin Bay Family Beach resort 4* 
από 260€ (2 παιδιά δωρεάν)

EΞΩΤΕΡικΟ 
FamiLY rEsOrts 
all inclusive | 8 ημέρες

ιΣΠΑΝιΑ: Όσες φορές και αν επισκεφθείτε 
την Ισπανία, πάντα θα υπάρχει ένας λόγος για 
να επιστρέψετε. Από τις ακτές της Costa μέχρι 
την απόκρημνη ενδοχώρα και από βορρά 
μέχρι τα σύνορα της Γαλλία, η Ισπανία διαθέτει 
αμέτρητες ομορφιές. Καταπληκτικές παραλίες, 
καλό φαγητό, κλίμα ήπιο και άνθρωποι χαλαροί 
συνθέτουν το σκηνικό για τις ιδανικότερες 
διακοπές με την  οικογένεια σας.

wΜαγιόρκα, sol Barbados 4* από 863€

wΤενερίφη, Catalonia punta del ray 4*
από 683€

wΊμπιζα, insotel tarida playa 4*από 865€

wΚανάριοι Νήσοι, revoli playa 
appartments 4*  από 437€

wΚόστα Ντελ Σόλ, atalaya park golf Hotel  
resort 4*από 610€

wΚόστα Μπράβα, golden taurus park 
resort 4*από 546€

wΛας Πάλμας, Hotel La palma princess & 
spa 5*από 915€

ιΤΑΛιΑ: Κορυφαία επιλογή οικογενειακών 
διακοπών η ιταλική ακτογραμμή. Χωριά 
σκαρφαλωμένα σε πλαγιές λόφων, 
απόκρημνοι δρόμοι και μια υπέροχη 
απέραντη θέα στα γαλαζοπράσινα νερά του 
ωκεανού και στο πράσινο των βουνών. Εμείς 
σας προτείνουμε κάποια κορυφαία ξενοδοχεία 
για τις οικογενειακές σας στιγμές χαλάρωσης. 

wΣορρέντο, grand Hotel vesuvio 4* 
από 762€

wΣαντ Ανιέλο, grand Hotel La place 4* 
από 904€

wΤαορμίνα, Hotel sirius 4* από 1.230€

κΡΟΑΤιΑ:  Κοσμοπολίτικη, γνωστή και 
ως το Saint Tropez των Βαλκανίων με τη  
μεσαιωνική πόλη του Ντουμπρόβνικ να είναι 
περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα, 
με πολυτάραχη ιστορία, κτίρια από λευκή 
πέτρα και μάρμαρο, καταπράσινες απότομες 
βουνοπλαγιές, ονειρικά νησιά και ειδυλλιακές 
παραλίες. Ανακαλύψτε το «καλά κρυμμένο 
μυστικό της Ευρώπης» με την ιδιαίτερη 
τουριστική σημασία με τα χιλιάδες νησιά και 
τις δαντελωτές υπέροχες παραλίες και κλείστε 
το πακέτο των οικογενειακών σας διακοπών.

wΝτουμπρόβνικ, Hotel splendid 4*
από 1.080€ 

wΝτουμπρόβνικ, Hotel uvala 4* από 1.146€

wΣλάνο, admiral grand Hotel 4* από 1.200€

CLuB mEd 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΤΟΝ 
κΟΣΜΟ | 7 ημέρες

Ο απόλυτος προορισμός για τις καλύτερες 
διακοπές της ζωής σας. Ετοιμαστείτε να 
αντικρίσετε τις πιο εντυπωσιακές παραλίες 
του κόσμου. Ανακαλύψτε τον πολιτισμό, τη 
φύση και την ομορφιά ενός τόπου που έχει 
χαρακτηριστεί ως  “ο παράδεισος στη γη”. 
Ανακαλύψτε  τις ομορφιές, τα κρυστάλλινα 
νερά  και τις αμμώδεις ακτές σε έναν από 
τους προορισμούς που σας προτείνουμε και 
θα  σας μείνουν αξέχαστοι.

wΕλλάδα, Εύβοια, Club gregolimano, 4 ♆ 
από 1.040€

wΜαρόκο, agadir, 3 ♆ από  963€

wΤουρκία, Bodrum palmiye, 4♆ από 719€

wινδονησία, Club med Bali,  4 ♆ από 999€

wΜεξικό, Yukatan, Cancun, 4-5 ♆ από 1.341€

Βασικές παροχές :

• Πλούσιο μπουφέ πρωί, μεσημέρι & 
βράδυ, με απεριόριστη κατανάλωση 
αναψυκτικών, ντόπιου κρασιού, μπύρας και 
φιλτραρισμένου νερού σε καράφα. 
• Κρύα - ζεστά σνακ καθημερινά. 10:00 
- 12:00 & 15:00 - 18:30 από τα μπαρ του 
προγράμματος. 
• Παγωτό καθημερινά. 
• Ψυχαγωγικό πρόγραμμα, ζωντανή 
μουσική & χορός.
 • Δωρεάν ξαπλώστρες & ομπρέλες σε 
παραλία / πισίνες. 
• Δωρεάν αθλητικές δραστηριότητες. 
• Καθημερινή απασχόληση των παιδιών στο 
Mini-Club με δραστηριότητες.

κΩΔ.:CLuB1
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Ταξίδια σε 
Θεματικά Πάρκα

Έχετε σκεφθεί ποτέ να πάτε ένα ταξίδι σε έναν κόσμο παντελώς διαφορετικό; Να μείνετε μέσα σε ένα μεσαιωνικό κάστρο ή μέσα σε μια 
παραμυθούπολη ή μέσα σε μια διαστημική πόλη;  Έχετε σκεφθεί ότι όλη την ημέρα έχετε την δυνατότητα μέσα από διάφορες δραστηριότητες 
να αισθανθείτε και πάλι παιδί;  Αν ναι, τότε επιλέξτε ένα ταξίδι σε θεματικό Πάρκο.
Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

pOrt avENtura–ιΣΠΑΝιΑ | 4 ημέρες            κΩΔ.: pOrt1

gardaLaNd-ιΤΑΛιΑ | 4 ημέρες                       κΩΔ.: gard1

Νότια της Βαρκελώνης εμφανίζεται ένας ατέλειωτος κόσμος παιχνιδιών που συνδυάζει 
στοιχεία από Κίνα, άγρια Δύση, Πολυνησία, Μεξικό και Μεσόγειο. Mέσα από τα ατελείωτα 
παιχνίδια, μπορούν τα παιδιά να διασκεδάσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 3*& 4* με ΒΒ από 500 €

Ένα παραμυθένιο χωριό διακοπών που θα προσφέρει αναμφίβολα μία αξέχαστη διαμονή 
για όλη την οικογένεια. Μόλις 800 μέτρα από τις όχθες της λίμνης Garda και το θεματικό 
πάρκο, το Gardaland Hotel Resort διαθέτει μεγάλους διαμορφωμένους κήπους, οι οποίοι 
διαθέτουν πισίνες, βεράντες, μπαρ και εστιατόρια.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 3* & 4*με ΒΒ από 400 €

EurOdisNEY-ΠΑΡιΣι  | 4 ημέρες              κΩΔ.: disN1

Αποτελεί πρωταγωνιστικό ρόλο στα θεματικά πάρκα. Τι να πρωτοπεί κανείς με μια σύντομη 
περιγραφή για το υπερθέαμα που προσφέρει ίσως το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό 
πάρκο της Ευρώπης, η Eurodisney!

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 3* & 4* με ΒΒ από  300 €

ΠΑΡκΟ astEriX- ΓΑΛΛιΑ | 4 ημέρες            κΩΔ.: astE1

Οι διάσημοι ήρωες αυτού του κόμικς ζωντανεύουν και προσφέρουν απλόχερα χαρά, 
διασκέδαση και πολύ περιπέτεια. Ο Αστερίξ, ο Οβελίξ, ο Πανοραμίξ και η υπόλοιπη παρέα, 
σας υποδέχονται σε ένα μαγικό πάρκο που σας βγάζει από την πραγματικότητα και σας 
ταξιδεύει στα χρόνια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, στο χωριό των Γαλατών.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 3*& 4* με ΒΒ από 400 €

EurOpa parK-ΓΕΡΜΑΝιΑ | 4 ημέρες              κΩΔ.: EurO1 

Στην πόλη Freiburg, κοντά στα γαλλικά και ελβετικά σύνορα, βρίσκεται το Europa Park. Η 
ιδιαιτερότητά του βρίσκεται στο ότι οι θεματικές ενότητες αναφέρονται σε 12 ευρωπαϊκές 
χώρες. Για τους μικρούς επισκέπτες υπάρχει το «Childrens World» με το χωριό των Βίκινγκς, 
νεροτσουλήθρες και αμμόλοφους. Τα μεγαλύτερα παιδιά απολαμβάνουν την Adventure Land 
που θυμίζει άγρια ζούγκλα.

Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία 3* & 4*με ΒΒ από 400 €



35www.mazi.travel

Η εταιρεία μας εδώ και 25 χρόνια προσφέρει ταξιδιωτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Συλλόγους, Σωματεία, αλλά και μεγάλες παρέες, 
που θέλουν ένα πρόγραμμα στα δικά τους μέτρα, μέσα από ένα πλούσιο κατάλογο επιλεγμένων ταξιδιωτικών προορισμών σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Εάν επιθυμείτε ένα ταξίδι στον τόπο καταγωγής σας, ένα ταξίδι συνάντησης μελών ή ένα ταξίδι πολιτιστικού χαρακτήρα για 
να γνωρίσετε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου να θυμάστε πως η μεγάλη μας εμπειρία είναι για εσάς η καλύτερη εγγύηση για το ταξίδι που 
ονειρευτήκατε, σεβόμενοι πάντα την ποιότητα, που εδώ και 25 χρόνια υπηρετούμε

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

Σε όλες τις εκδρομές περιλαμβάνονται: Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* με πρωινό ή ημιδιατροφή, μεταφορά με πολυτελή λεωφορεία, 
αεροπορικά εισιτήρια και φόροι αεροδρομίου (αν ταξιδέψετε αεροπορικώς), συνοδός γραφείου, διπλωματούχος ξεναγός.

Ταξίδια Συλλόγων

•	 ΝΑΥΠΛιΟ - ΑΡΧΑιΑ ΟΛΥΜΠιΑ | 3,4 ημερών    

•	 ΜΑΝΗ - ΓΥΘΕιΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣιΑ - ΣΠΑΡΤΗ | 3 ημερών

•	 ιΩΑΝΝιΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡιΑ  | 3 ημερών

•	 κΑΛΑΜΠΑκΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΛιΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  | 3,4 ημερών

•	 ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛιΟ  | 3 ημερών    

•	 ΕΥΒΟιΑ - ΠΡΟκΟΠι  | 3,4 ημερών

•	 κΑΣΤΟΡιΑ - ΦΛΩΡιΝΑ   | 3,4 ημερών

•	 ΞΑΝΘΗ  | 3,4 ημερών

•	 ΕΥΞΕιΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡιΔΕΣ | 8 ημερών   

•	 ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤιΑ - ΣιΕΝΑ | 5 ημερών    

•	 ΒΕΝΕΤιΑ  | 5,7 ημερών   

•	 ΝΟΤιΑ ιΤΑΛιΑ  | 7 ημερών    

•	 ΝΑΠΟΛΗ - ΑΜΑΛΦι - κΑΠΡι  | 7 ημερών   

•	 ΠΑΡιΣι (ΒΕΡΣΑΛΛιΕΣ - ΛΟΥΒΡΟ - EurOdisNEY)  | 5 ημερών   

•	 κΥΑΝΗ ΑκΤΗ  | 7 ημερών    

•	 ΔΑΛΜΑΤικΕΣ ΑκΤΕΣ  | 5,7 ημερών, οδικώς ή αεροπορικώς

κΩΔ.:ΤΑΧs1
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tαξίδια εταιρικά

Οργάνωση
Σεμιναρίων, ημερίδων, meetings & workshop 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Με πολυετή πείρα στο χώρο, η mazi travel & events είναι ο επαγγελματίας συνεργάτης σας για την οργάνωση και υλοποίηση πολύπλοκων και 
απαιτητικών συνεδρίων, συσκέψεων, εταιρικών συναντήσεων και ταξιδιών κινήτρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

ΤΑΞιΔιΑ κιΝΗΤΡΩΝ (incentives) 
ΓιΑ ΣΤΕΛΕΧΗ & ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠιΧΕιΡΗΣΕΩΝ

Στο σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, 
η παρακίνηση και ανταμοιβή των υπαλλήλων ή πελατών, αποτελεί 
αναμφισβήτητα βασική επιχειρησιακή πολιτική. Η εταιρία μας  
ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας (σε στενή συνεργασία μαζί σας) με 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση δημιουργικών προγραμμάτων 
υψηλής ποιότητας, με ευελιξία και προσοχή στη λεπτομέρεια. 
Αναζητήσεις αναψυχής, ταξίδια, ομαδικές δραστηριότητες, γεύματα 
gala, ταξίδια ανάπαυσης, spa και πολλά άλλα πλαισιώνουν ένα 
ταξίδι κινήτρων, που θα προωθεί τους εταιρικούς σας στόχους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤικΑ ΤΑΞιΔιΑ

Η έμπειρη και καταρτισμένη ομάδα των ανθρώπων μας αναζητά 
πάντα καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες για να παρέχει με 
οργάνωση και συνέπεια τις υπηρεσίες της. 

•	κρατήσεις & έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων 

•	Κρατήσεις	ξενοδοχείων	στην	Ελλάδα	και	το	εξωτερικό		

•	Ενοικίαση	αυτοκινήτου	(κάθε	τύπου)	στην	Ελλάδα	και	το		

εξωτερικό 

•	Κρατήσεις	&	έκδοση	ακτοπλοϊκών	εισιτηρίων	

•	Μεταφορές	και	υπηρεσίες	VIP	στην	Ελλάδα	και	το	εξωτερικό	

με πολυτελή ταξί, λιμουζίνες, mini-bus, κ.ά. 

κΩΔ.: ΤΑΧΕ1

Στην εποχή των εξελίξεων και της τεχνολογίας η ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης καθιστά αναγκαία την συμμετοχή ενδιαφερομένων 
σε συνέδρια όπου τα οφέλη είναι πολλαπλά για τους συμμετέχοντες αλλά και τις εταιρείες που εκπροσωπούν. Με το έμπειρο και εξειδικευμένο 
προσωπικό μας θα δημιουργήσουμε και θα διοργανώσουμε με προσοχή στη λεπτομέρεια την ημερίδα, το σεμινάριο, το meeting ή ένα work-
shop ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και προϋπολογισμό μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ κΑι ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕκΘΕΣΕΩΝ

Γνωρίζουμε πως η διοργάνωση μίας επιτυχημένης έκθεσης απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες σε πολλαπλά πεδία δραστη-
ριότητας. Η υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας σε συνδυασμό με το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας, μας δίνει τη δυνατότητα να 
καλύψουμε τις ανάγκες σας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό οργανώνοντας τη συμμετοχή σας.
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Εξασφαλίζουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για τη συμμετοχή, μετακίνηση και διαμονή των στελεχών και των ειδικών προσκεκλημένων σας. 
Αναλαμβάνουμε την προ-κράτηση ξενοδοχείων και αεροπορικών θέσεων καθώς και τη διαδικασία εγγραφών στο συνέδριο και το τουριστικό 
πρόγραμμα. Καλύπτουμε όλες τις σύνθετες οργανωτικές και εκτελεστικές πλευρές του συνεδρίου.

Συμμετοχή σε ιατρικά 
συνέδρια

•	 Έρευνα και επιλογή του χώρου ανάλογα με το concept της εκδήλωσης και τον αριθμό των καλεσμένων.
•	 Catering, bar, welcome drink ανάλογα με το χώρο επιλογής.
•	 Διακόσμηση του χώρου ανάλογα με την εποχή και το concept της εκδήλωσης από έμπειρο συνεργάτη μας.
•	 Δυνατότητα μεταφοράς καλεσμένων με πούλμαν, mini buses ή λιμουζίνες.
•	 Γραμματειακή υποστήριξη για την υποδοχή των καλεσμένων, καταγραφή αυτών και sitting ανάλογα με την περίπτωση.
•	 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (φώτα, ήχος, μουσική με dj) πάντα με βάση το concept της εκδήλωσης.
•	 Δυνατότητα δημιουργικού πρόσκλησης, εκτύπωσης και αποστολής αλλά και δημιουργικού ηλεκτρονικής πρόσκλησης και αποστολή 

αυτής στο data base που θα μας υποδείξετε.
•	 Φωτογραφική κάλυψη από επαγγελματία συνεργάτη μας.
•	 Δυνατότητα εύρεσης μουσικού σχήματος jazz, classic, group.
•	 Δυνατότητα επιλογής αναμνηστικού δώρου στο τέλος της εκδήλωσης ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη.
•	 Ειδικούς φρουρούς (security) εφόσον κριθεί απαραίτητο.
•	 Διαχείριση του budget εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη.

Απλές ή σύνθετες, μικρές ή μεγάλες, οι αρχές της οργάνωσης μίας εκδήλωσης βασίζονται στη σωστή επικοινωνία, τον επιμελή προγραμματισμό 
και τη σημασία στην παραμικρή λεπτομέρεια. Η εμπειρία και η εξειδίκευση των ανθρώπων μας, σε συνδυασμό με υπερσύγχρονα τεχνολογικά 
μέσα διασφαλίζει τα αποτελέσματα που επιδιώκετε. Πέρα από τη σωστή επιλογή του χώρου, της μεταφοράς και της διαμονής, η οργάνωση ενός 
event προϋποθέτει και άλλες παραμέτρους που τo καθιστούν επιτυχημένo. Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει, να οργανώσει αλλά 
και να υλοποιήσει την εκδήλωση που εσείς επιθυμείτε ( επαγγελματικό δείπνο, παρουσίαση προϊόντος, party γενεθλίων, επετειακές εκδηλώσεις, 
tailor made events) φροντίζοντας τις προσωπικές και κοινωνικές σας υποχρεώσεις καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις δικές σας επιθυμίες και 
ανάγκες.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.  

Έχοντας πάντα ως στόχο τις ιδιαιτερότητες της κάθε εκδήλωσης έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε:

mazi events
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Αθλητικά ταξίδια
Πακέτα εκδρομών για αθλητικά events. Οργανωμένα ταξίδια για αγώνες ομάδων (Ποδοσφαίρου, Βasketball, Volley, Tennis, F1 κ.α.), με 
γκρουπ αλλά και για μεμονωμένους ταξιδιώτες. Δείτε παρακάτω την λίστα με τα οργανωμένα μας ταξίδια για ειδικά αθλητικά γεγονότα και 
επικοινωνήστε μαζί μας για να σας οργανώσουμε το ταξίδι που εσείς θέλετε για την αθλητική διοργάνωση. 

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

Σε όλες τις εκδρομές περιλαμβάνονται: Aεροπορικά εισιτήρια & φόροι αεροδρομίου, διαμονή σε ξενοδοχεία 3*ή 4* με πρωινό, 
εισιτήρια του αγώνα (όχι σε όλες τις επιλογές αθλητικών ταξιδιών), μεταφορές από και προς την πίστα, μεταφορές αεροδρόμιο-ξενοδοχείο-
αεροδρόμιο, συνοδός γραφείου.

κΩΔ.: atHL2

tHE WOrLd OF gErmaN Cars | 6 ημέρες        κΩΔ.:Car1

•	 mΟΝΑΧΟ - BmW grOup

•	 iNgOLstadt - audi grOup 

•	 ΣΤΟΥΤΓκΑΡΔΗ - mErCEdEs BENz grOup & pOrsCHE grOup

•	 HigHLigHt - BmW sELF-drivE

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας, 
πρωινό, μετακινήσεις με πούλμαν πολυτελείας, ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου. 

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑιΡΟΥ & mΠΑΣκΕΤ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ 
κΑι ΕΞΩΤΕΡικΟ

θέλετε ένα ταξίδι για να παρακολουθήσετε από κοντά τους αγώνες της premier 
League, της Butesliga ή της primera division; Τους αγώνες του Ελληνικού 
Πρωταθλήματος; Να παρακολουθήσετε από κοντά τους αγώνες Βasket League και 
Euroleague; ή ακόμη και το College soccer program στην ιταλία; Ελάτε κι εμείς θα 
φροντίσουμε για τη διαμονή, τη μεταφορά και τα εισιτήρια του αγώνα.

ΑΓΩΝΕΣ F1 Kai mOtOgp

θέλετε ένα ταξίδι για να παρακολουθήσετε από κοντά τους αγώνες F1 ; Ελάτε κι εμείς θα 
φροντίσουμε για τη διαμονή, τη μεταφορά  και τα εισιτήρια του αγώνα.

•	 F1: ΤΟ ΟΥΓΓΡικΟ graNd priX

•	 F1: ΒΕΛΓιΟ ΣΠΑ ΣΤΟ spa ΓιΑ ...ΑΥΤΟκιΝΗΤΟ...ΘΕΡΑΠΕιΑ

•	 BritisH graNd priX 2016 - siLvErstONE

•	 BrNO 2016 - Ο ΤΕΛΕιΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

•	 mOtOrLaNd aragON 2016 - Η κΑΛΥΤΕΡΗ ΠιΣΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

•	 saCHsENriNg 2016 - ΣΤΟ κΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

•	 vaLENCia 2016 - aΓΩΝΑΣ ΓιΑ ... ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ !

•	 rEd BuLL riNg - spiELBErg 2016 - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΣΤΡιΑκΟ mOtOgp

•	 assEN 2016 - ΤΟ ΠιΟ ΓΡΗΓΟΡΟ WEEKENd ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ !

•	 saN mariNO (misaNO) 2016
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tαξίδια για gamers
Για τους λάτρεις των games υπάρχουν πολλές επιλογές ταξιδιών. Εμείς επιλέξαμε κάποιους προορισμούς για να σας δώσουμε την ευκαιρία 
να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια αλλά ταυτόχρονα και να ανακαλύψετε  τα μυστικά των πόλεων. Απολαύστε τις  μεγαλύτερες 
διοργανώσεις για αγώνες gaming καθώς και τις μεγαλύτερες εκθέσεις  του home entertainment.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

κΩΔ.:gamEs1

•	 Ε3 ΕΧpO - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

•	 FiNaL LOL - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ (stapLEs CENtEr) 

•	 LEgENd OF gamiNg LivE - ΛΟΝΔιΝΟ

•	 mCm LONdON COmiCCON - ΛΟΝΔιΝΟ  

•	 ELECtrONiC ENtErtaiNmENt EXpO gamEs COm - κΟΛΩΝιΑ

•	 gamEsCOm - κΟΛΩΝιΑ

•	 ΑΖ pLaY 2016 BiLBaO - iΣΠaNia

•	 2016 aLL star EvENt LOL - ΒΑΡκΕΛΩΝΗ 

•	 LOL CHampiONsHip summEr FiNaLs - ΠΟΛΩΝιΑ

•	 pOzNaNgamE arENa - ΠΟΛΩΝιΑ

Σε δεκάδες ανέρχονται οι επισκέψιμοι αμπελώνες και τα οινοποιεία, που δίνουν στον επισκέπτη την ευκαιρία να περιηγηθεί στον μαγικό κόσμο του 
αμπελιού και του κρασιού, να γνωρίσει παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους οινοποιίας και να  δοκιμάσει γεύσεις μοναδικές.            
Πολλοί γαστρονομικοί προορισμοί παγκοσμίως δίνουν στο ταξίδι μία διαφορετική προσωπικότητα που κινείται γύρω από τις γεύσεις του κάθε τόπου.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

tαξίδια Γαστρονομίας
κΩΔ.: WiNE1

•	 ΓΑΛΛιΑ - BOrdEauX  | 4,5 ημερών από 399 €, BEauNE  | 4,5 ημερών από 420 €

•	 ιΤΑΛιΑ - mΟΝtEpuLCiaNO | 4,5 ημερών από 440 € - ΠΟΡΤΟΓΑΛιΑ - pOrtO | 4,5 ημερών από 350 €

•	 ιΣΠΑΝιΑ - ΒΑΡκΕΛΩΝΗ - pENEdEs | 4,5 ημερών από 249 €

Περιλαμβάνονται: Περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 4*ΒΒ, μεταφορές  

•	 ΕΛΛΑΔΑ - κΥΝΗΓι ΤΡΟΥΦΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΣΤΗ 2η ΓιΟΡΤΗ ΜΑΝιΤΑΡιΟΥ κΑΛΑΜΠΑκΑΣ  | 3 ημερών από 169 €
•	 ΕΛΛΑΔΑ - iΩΑΝΝιΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ, Η ΔιΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ κΡΑΣιΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕιΡΟ | 3 ημερών από 189 €
•	 ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝικΗ, Οι ΔΡΟΜΟι ΤΟΥ κΡΑΣιΟΥ  | 3 ημερών από 189 €

Περιλαμβάνονται: Οι μεταφορές, διαμονή σε ξενοδοχείο 4* με ΒΒ, συνοδός γραφείου.  
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•	 ΑΛΑΣκΑ - dENaLi tO priNCE WiLLiam sOuNd | 8 ημερών 

•	 BaJa CaLiFOrNia aNd tHE sEra OF COrtEz: amONg tHE grEat WHaLEs | 8 ημερών 

•	 saiLiNg tHE CariBBEaN | 8 ημερών 

•	 ΤΑΞιΔι ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡκΤικΗ | 14 ημερών 

•	 ΤΑϊΤΗ - ΝΗΣιΑ ΠΑΣΧΑ | 20 ημερών 

•	 Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ κΟΣΜΟΥ ΑκΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΟΡΕιΑ ΔιΑΔΡΟΜΗ | 22 ημερών 

•	 ΣΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣικΟΥ κΟΣΜΟΥ | 24 ημερών 

κΩΔ.: NagE1

Γνωρίστε τους εξευρευνητές, τους φυσιοδίφες, τους ζωολόγους, τους οικολόγους και τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες που οδηγούν τα ταξίδια 
και τα καθιστούν με τις γνώσεις τους περισσότερο ελκυστικά και τελείως διαφορετικά. Ελάτε να μάθετε τεχνικές για την λήψη εντυπωσιακών 
φωτογραφιών από έναν από τους μεγαλύτερους φωτογράφους άγριας ζωής στον κόσμο. Γίνετε ανιχνευτές ορυκτών και νομάδες της ερήμου και 
των πάγων, ανακαλύψτε σπάνια θαλάσσια κέντρα βιοποικιλότητας, γνωρίστε τα πιο εντυπωσιακά ηφαίστεια του κόσμου.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.
Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

tαξίδια του Νational 
geographic

tαξίδια στα Μνημεία 
Παγκόσμιας κληρονομιάς

Μπορεί να κουβαλούν χιλιάδες χρόνια στην… πλάτη τους, ακόμη όμως κρατούν την ομορφιά τους και τα χαρακτηριστικά αυτά που κάνουν 
τους πάντες να μένουν με το στόμα ανοιχτό. Επιλέξαμε  ορισμένους από τους πανέμορφους προορισμούς των μνημείων αυτών με κριτήριο 
την ομορφιά της φύσης ή των δημιουργημάτων του ανθρώπου. Κάποιες φορές συνδυάζονται και τα δύο μαζί… 

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.
Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

κΩΔ.: ΜΟΝu1

Περιλαμβάνονται : Αεροπορικά εισιτήρια, φόροι αεροδρομίου, μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με 
ημιδιατροφή, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις & έμπειρος αρχηγός/ξεναγός

•	 ΠΟΛΩΝιΑ ΤΗΣ uNEsCO | 6 ημερών από 505€
•	 ιΣΤΟΡικΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡιΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒιΑΣ-κΑΡΠΑΘιΑ | 8 ημερών από  669€ 
•	 ΠΟΛιΤιΣΤικΗ ΑΡΜΕΝιΑ | 9 ημερών από  1060€ 
•	 ιΣΤΟΡικΗ ΑιΘιΟΠιΑ | 10 ημερών από  1590€
•	 ιΣΤΟΡικΟ ΜΕΞικΟ | 15 ημερών από  2390€
•	 ΟΥΖΜΠΕκιΣΤΑΝ-ΠΕΡΣιΑ | 18 ημερών από  2.279€ 
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•	 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | 4ημερών από 520€
•	 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΟκ (ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΠΡΑΓΑ, κΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ, ΤΣΕΣκι κΡΟΥΜΛΟΒ, ΒιΕΝΝΗ) | 8 ημερών από 839€
•	 ΒΑΡΣΟΒιΑ - κΡΑκΟΒιΑ | 5 ημερών από 799€
•	 ΑΛΠικΕΣ ΛιΜΝΕΣ (κΟΜΟ,ΛΟΥΓκΑΝΟ,ΜΑΤΖΟΡΕ), ΜιΛΑΝΟ, ΡΑΠΑΛΟ, ΠΟΡΤΟ ΦιΝΟ, ΓΕΝΟΒΑ, ΒΕΝΕΤιΑ, ΒΕΡΟΝΑ | 6 ημερών από 799€
•	 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣιΑκΗ ΤΟΣκΑΝΗ-ΡΩΜΗ | 7 ημερών από 719€
•	 ΠΑΡιΣι (ΒΕΡΣΑΛΛιΕΣ-ΝΟΡΜΑΝΔιΑ) | 5 ημερών από 829€
•	 ΛΟΝΔιΝΟ | 5 ημερών από  699€
•	 κΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΛΟΝΔιΝΟ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΓΑΝΔΗ, ΜΠΡΥΖ) | 7 ημερών από 999€ 
•	 ΜΑΔΡιΤΗ-ΧΩΡΑ ΒΑΣκΩΝ | 8 ημερών από 740€
•	 ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣιΑΣ | 8 ημερών από 740€

•	 ΜΑΛΕΜΕ - ΧΑΝιΑ κΡΗΤΗΣ, Εria rEsOrt (Πρότυπη μονάδα για άτομα με ειδικές ανάγκες)    
•	 ΛΗΜΝΟΣ, KErOs FOr aLL
•	 ΑΥΣΤΡιΑ(ΒιΕΝΝΗ) - κΡΟΑΤιΑ (ΛιΟΥΜΠΛιΑΝΑ) - ιΤΑΛιΑ (ΣικΕΛιΑ) - ιΣΠΑΝιΑ (ΒΑΡκΕΛΩΝΗ) | 4,5 ημερών  

κΩΔ.: 60pLus

κΩΔ.: ΑΜΕΑ1

Περιλαμβάνονται : Αεροπορικά εισιτήρια, φόροι αεροδρομίου, μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις & έμπειρος αρχηγός/ξεναγός. 

Τα ειδικά σχεδιασμένα ταξίδια για τις χρυσές ηλικίες 60+ είναι συνώνυμα της ανακάλυψης μέσα από την ασφάλεια, την απλότητα και την 
οικονομία ώστε να σας επιτρέψουν να γνωρίσετε περισσότερα ενδιαφέροντα αξιοθέατα, να ψυχαγωγηθείτε και να εκτιμήσετε τον πλούτο κάθε 
προορισμού που επισκέπτεσθε.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

Σήμερα που οι αποστάσεις ολοένα «μικραίνουν», τα ταξίδια σε κάθε γωνιά του πλανήτη είναι εφικτά σε όλους. Για κάποιους ανθρώπους ένα 
ταξίδι δεν είναι τίποτα άλλο από μία σειρά απαντήσεων σε τρεις βασικές ερωτήσεις: πού να πάω, πώς θα φτάσω, τι θα κάνω όταν θα είμαι εκεί!
Για άλλους όμως, και κυρίως για τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα αλλά και τα άτομα ΑΜΕΑ, τα ταξίδια απαιτούν περισσότερο και προσεκτικότερο 
σχεδιασμό. Εμείς σας προτείνουμε κάποιους προορισμούς όπου περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές, διαμονή σε ξενοδοχείο 
4* επιλογής σας, με πρωινό. 

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.
Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

tαξίδια ειδικά 
σχεδιασμένα για 60+

tαξίδια για ΑΜΕΑ
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Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη διοργάνωση μαθητικών εκδρομών σύμφωνα με τις εγκυκλίους του υπουργείου παιδείας και τις απαιτήσεις 
των μαθητών, των καθηγητών δασκάλων και των γονέων. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας μαθητικής εκδρομής δεν είναι απλή υπόθεση. 
Η εταιρία μας είναι στελεχωμένη με έμπειρο προσωπικό και άριστης ποιότητας τουριστικά προϊόντα, για να μπορεί να εγγυάται εκδρομές 
που καλύπτουν και τον πιο απαιτητικό μαθητή-ταξιδιώτη.Το σχολικό τμήμα διακρίνεται για τον υψηλό επαγγελματισμό του και τη σχολαστική 
του υπευθυνότητα. Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης στα σχολεία, οι οποίες περιλαμβάνουν (επισκέψεις σε μουσεία, 
αθλητικά κέντρα, αρχαιολογικούς χώρους κ.α.) τριήμερες εκδρομές, κρατήσεις ξενοδοχείων, αλλά και πολυήμερες εκδρομές στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. 
Με πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων για μια σωστή και ασφαλή μαθητική εκδρομή, καθώς και με την επιλογή των πιο αξιόπιστων 
συνεργατών, η εμπειρία του γραφείου μας εγγυάται μια επιτυχημένη εκδρομή. 

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.
Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

ΕκΠΑιΔΕΥΤικΕΣ ΕκΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

•	 ΘΕΣΣΑΛΟΝικΗ | 3,4,5  ημερών

•	 ΑΘΗΝΑ  | 3,4 ημερών

•	 ΧΑΝιΑ	|	5	ημέρες	Ακτοπλοϊκώς	ή	Αεροπορικώς

•	 κΕΡκΥΡΑ | 4,5 ημερών

•	 ιΩΑΝΝιΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡιΑ | 3 ημερών

•	 κΑΛΑΜΠΑκΑ (ΜΕΤΕΩΡΑ-ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛι) | 3,4 ημερών

•	 ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛιΟ | 3 ημερών

•	 ΠΑΤΡΑ - ΑΡΧΑιΑ ΟΛΥΜΠιΑ | 3,4 ημερών

•	 ΞΑΝΘΗ ( ΡΟΔΟΠΗ - ΝΕΣΤΟΣ -  ΒιΣΤΩΝιΔΑ) | 3 ημέρες

Σχολικές εκδρομές

ΕκΠΑιΔΕΥΤικΕΣ ΕκΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡικΟ

Αξιοποιώντας την πολύχρονη πείρα μας στο χώρο του τουρισμού και παρέχοντας 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης στη μαθητική κοινότητα. Με πλήρη επίγνωση των 
απαιτήσεων για μια σωστή και ασφαλή μαθητική εκδρομή, καθώς και με την 
επιλογή των πιο αξιόπιστων συνεργατών, η εμπειρία του γραφείου μας εγγυάται 
μια επιτυχημένη εκδρομή αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση μαθητικών εκδρομών 
σύμφωνα με τις εγκυκλίους του υπουργείου παιδείας και τις απαιτήσεις των 
μαθητών, των καθηγητών, δασκάλων και γονέων. 
Αφήστε την εμπειρία και την αξιοπιστία μας να σας ταξιδέψουν στην καλύτερη 
σχολική εκδρομή της ζωής σας.

•	 ΠΑΡιΣι (ΒΕΡΣΑΛΛιΕΣ - ΛΟΥΒΡΟ - EurOdisNEY ) | 5 ημερών

•	 ΠΡΑΓΑ (κΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - κΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - CEsKY KrumLOv) | 5 ημερών

•	 ιΤΑΛικΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗιΑ - ΣιΕΝΑ - ΠιΖΑ - ΦΛΩΡΕΝΤιΑ 
- ΒΕΝΕΤιΑ) | 7 ημερών οδικώς.

•	 ΕΛΒΕΤιΑ (ΕκΠΑιΔΕΥΤικΗ ΕΠιΣκΕψΗ  ΣΤΟ CErN ) | 5 ημερών

•	 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | 5 ημερών

•	 ΡΩΜΗ (ΦΛΩΡΕΝΤιΑ - ΒΑΤικΑΝΟ) | 5 ημερών αεροπορικώς ή οδικώς

κΩΔ.: sCHt1
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ΠΕΡιΒΑΛΛΟΝΤικΕΣ ΕκΠΑιΔΕΥΤικΕΣ ΕκΔΡΟΜΕΣ

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνίας των 
πολιτών για την αειφορική χρήση των πόρων και τη διαφύλαξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές. Ειδικότερα για την εκπαιδευτική 
κοινότητα (μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς) οι επισκέψεις και οι ξεναγήσεις 
σε προστατευόμενες περιοχές μπορούν να διαδραματίσουν έναν εκπαιδευτικό 
ρόλο, συμπληρωματικό του σχολείου, αφού γίνονται αφορμή για στοχασμό και 
προβληματισμό πάνω σε ποικίλα περιβαλλοντικά και διαχειριστικά θέματα.

•	 Ν. ΕΒΡΟΥ ( ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΟΥΦΛι - ΦΕΡΡΕΣ ) | 3,4 ημερών

•	 ΑΝΑΤΟΛικΗ ΜΑκΕΔΟΝιΑ - ΘΡΑκΗ | 3,4 ημερών

•	 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (Ν. ΑΧΑιΑΣ - Ν. ΗΛΕιΑΣ) | 3,4 ημερών

•	 ΗΠΕιΡΟΣ (ΠιΝΔΟΣ) | 3,4 ημερών

ΕκΔΡΟΜΕΣ ΕΠιΣΤΗΜΟΝικΟΥ ΕΝΔιΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ 
ΕΛΛΑΔΑ κΑι ΕΞΩΤΕΡικΟ

Οι εκδρομές επιστημονικού ενδιαφέροντος προσφέρουν στην εκπαιδευτική 
κοινότητα  το κατάλληλο περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση θεμάτων 
επιστήμης και τεχνολογίας, παρεμβαίνουν  σε θέματα τεχνικού πολιτισμού, 
εμπνέουν και παρακινούν νέα οράματα.  Σχεδιάσαμε για εσάς εκδρομές με στόχο 
επιστημονικά κέντρα όπου τα παιδιά μας μέσα από πειράματα να πάρουν πάρα 
πολλές γνώσεις.

•	 ΕΛΒΕΤιΑ ( ΕκΠΑιΔΕΥΤικΗ ΕΠιΣκΕψΗ ΣΤΟ CErN ) | 5 ημερών

•	 ΛΟΝΔιΝΟ | 5 ημερών

•	 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 4 ημερών

•	 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ – ΒΑΣιΛΕιΑ) | 5 ημερών

•	 ΠΑΡιΣι ( parC dE La viLLEtE- ΒΕΡΣΑΛΛιΕΣ -ΛΟΥΒΡΟ) | 5 ημερών

•	 ΡιΟ - ΟΛΥΜΠιΑ | 3 ημερών

•	 ΘΕΣΣΑΛΟΝικΗ (κΕΝΤΡΟ ΕΠιΣΤΗΜΩΝ NOEsis, ΒΕΡΓιΝΑ-ΠΕΛΛΑ) | 3,4 ημερών

Σε όλες τις εκδρομές περιλαμβάνονται: Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* με πρωινό ή ημιδιατροφή, μεταφορά με πολυτελή λεωφορεία, 
αεροπορικά εισιτήρια και φόροι αεροδρομίου (αν ταξιδέψετε αεροπορικώς),συνοδός γραφείου, διπλωματούχος ξεναγός.
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κΩΔ.: Eidt1
Ειδικά ταξίδια

Σας ενδιαφέρουν ειδικά ταξίδια στην Ελλάδα, θέλετε διαδρομές για πεζοπορία ή ταξίδια με ποδήλατο, ταξίδια περιπέτειας ή ταξίδι με τραίνo; 
Μήπως το αυτοκινούμενο είναι μία νέα λύση διακοπών ή με το ιστιοπλοϊκό για ν' ανοίξετε  πανιά για νέες περιπέτειες και εμπειρίες; Μπείτε 
σε μία από τις παρακάτω επιλογές και καλό σας ταξίδι…

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.
Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

ΤΑΞιΔιΑ ΜΕ ΑΥΤΟκιΝΟΥΜΕΝΟ

Έχετε ονειρευτεί ποτέ να ταξιδέψετε μέσα στην Ευρώπη ή  στην Ελλάδα 
με ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο; Να σταματάτε όπως εσείς θέλετε, 
όπου θέλετε, να μένετε όσο εσείς θέλετε; Τώρα μπορείτε!
Κλείστε το αεροπορικό σας εισιτήριο ταξιδέψτε μέχρι την Γερμανία, 
Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία επιλέξτε και παραλάβετε 
ένα από τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και ταξιδέψτε όπου εσείς θέλετε. 
Μπορείτε βέβαια να μας ρωτήσετε και για την Ελλάδα.
Εμείς θα σας δώσουμε όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε, θα σας 
δείξουμε την γκάμα των τροχόσπιτων που διαθέτουμε, θα σας  κάνουμε 
την κράτηση, θα σας δώσουμε όλο το υλικό και τις προτάσεις μας για το 
πρόγραμμα που θέλετε.

Από 120 € την ημέρα την χαμηλή περίοδο, 140 € τη μεσαία περίοδο 
και 170 € την υψηλή περίοδο.

ΤΑΞιΔιΑ ΜΕ ιΣΤιΟΠΛΟϊκΟ

Οι θάλασσες των μύθων, της ελευθερίας, του απέραντου γαλάζιου. Το 
Αιγαίο και το Ιόνιο με 6.000 νησιά και βραχονησίδες και εκπληκτικές 
ακτογραμμές από δαντελωτές παραλίες. 
Ιστιοπλοΐα στα ελληνικά νησιά σημαίνει ελευθερία και περιπέτεια. 
Αντηλιακό, καπέλο, πετσέτα, μαγιό και βρίσκετε τη θέση σας στο σκάφος 
για να απολαύσετε την ωραιότερη θέα. 
Εσείς απλά σκεφθείτε το... και ονειρευτείτε... Όλα τα άλλα αφήστε τα σε 
εμάς...
 
κόστος ενοικίασης: Για μια παρέα 6 ατόμων θα χρειαστεί να 
νοικιάσετε σκάφος 12 μέτρων με τρεις καμπίνες και ένα μπάνιο. 
Το εβδομαδιαίο κόστος ξεκινά από 1.200 €. 
Στην περίπτωση που στην παρέα δεν υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
επιβαίνοντες που να είναι κάτοχοι διπλώματος ιστιοπλοΐας ανοικτής 
θαλάσσης, τότε θα χρειαστείτε κυβερνήτη (skipper), το κόστος του 
οποίου ανέρχεται σε 1.000 € την εβδομάδα (χωρίς τη διατροφή του). 
Συνεπώς το συνολικό κόστος φτάνει τα 2.200 € εβδομαδιαίως, το 
οποίο αντιστοιχεί σε 370€ το άτομο.
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ΤΑΞιΔιΑ ΔΡΑΣΕιΣ & ΠΕΡιΠΕΤΕιΑΣ 

Τα ταξίδια Δράσεις & Περιπέτειας είναι ένα είδος εναλλακτικού τουρισμού, που 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται έντονα από το στοιχείο της 
περιπέτειας. Πρόκειται για την ιδανική επιλογή για όσους ζουν έντονα!

Περιλαμβάνονται : Τοπικές μεταφορές, ξενοδοχείο επιλογής σας, επαγγελματίες 
οδηγοί, απαραίτητος εξοπλισμός.
Μερικές από τις προτάσεις μας:

•	 Rafting	στον	ποταμό	Λούσιο	&	Αλφειό	

•	 Ζodiac	safari	στις	σπηλιές	του	Βένετου

•	 Rafting	στον	ποταμό	Αλιάκμονα							

•			Περιήγηση	στα	Μετέωρα

•	 Πεζοπορία	στον	Παρνασσό						

•	 Οικοτουριστική	απόδραση	στην	Αιτωλοακαρνανία

ΝΕΑΝικΑ ΤΑΞιΔιΑ
Νεανικά ταξίδια, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για τα καλύτερα χρόνια της ζωής 
σας, για μοναδικές ανέμελες στιγμές με την παρέα σας, με μουσική χορό, parties 
αλλά και ατελείωτες βόλτες σας περιμένουν να τους ανακαλύψετε. 

Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (για τους προορισμούς Ελλάδα), 
αεροπορικά εισιτήρια (για προορισμούς εξωτερικού), διαμονή σε ξενοδοχείο 3*.

•	 Ίος | 4 ημερών από 115 €      

•	 Πάρος | 4 ημερών από 115 €
•	 Σκιάθος | 4,5,6,8  ημερών από 105 €     

•	 Μύκονος | 4 ημερών από 129 €
•	 Άμστερνταμ | 5 ημερών από 399 €   

•	 Ρώμη | 4 ημερών από 249 €

ΤΑΞιΔιΑ ΜΕ ΤΡΕΝΟ
Σκαρφαλωμένα στην κορυφή του κόσμου, μέσα στην έρημο της Αφρικής ή πάνω 
σε γέφυρες που αιωρούνται σε υψόμετρο εκατοντάδων μέτρων τα ταξίδια με 
τρένο χαρίζουν εμπειρίες ζωής.

iΤΑΛιΑ > vENiCE simpLON OriENt EXprEss
Ξεκινώντας από τη Βενετία και έχοντας σαν προορισμό τη Βουδαπέστη θα 
περάσετε από το Λονδίνο, την Πράγα, τη Βιέννη και το Παρίσι σε ένα ταξίδι 
περίπου 5 ημερών. Ένα ταξίδι υψηλής αισθητικής με πολυτελείς καμπίνες - 
σουίτες και γαστρονομικούς πειρασμούς από την εκλεπτυσμένη κουζίνα του 
τρένου. Οι τιμές ξεκινούν από 1.170 €

ΡΩΣιΑ > gOLdEN EagLE traNs - siBEriaN EXprEss 
Μία μαγική διαδρομή που συνδέει την ανατολή με τη δύση και περνάει μέσα από 
οκτώ διαφορετικές ζώνες ώρας και που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της διαδρομής 
όλου του κόσμου. Ένα ταξίδι όνειρο ζωής 15 ημερών από τη Μόσχα μέχρι το 
Βλαδιβοστόκ. Επιλέξτε ένα βαγόνι σουίτα και συμπληρώστε τα γεύματα σας με 
κόκκινο κρασί απολαμβάνοντας μία εξαίσια διαδρομή. Οι τιμές ξεκινούν από 
5.400 €

ΝΟΤιΑ ΑΦΡικΗ > rOvOs raiL 
Διασχίστε την Αφρικανική Ήπειρο σε 15 ημέρες διασχίζοντας κοιλάδες, 
καταρράκτες, τούνελ, διαμονή σε καταφύγιο θηραμάτων αλλά και κρουαζιέρα 
στον ποταμό Ζαμβέζη. Οι τιμές ξεκινούν από 7.700€
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Ταξίδια για λίγους
Ταξίδια ιδιαίτερα, πολυήμερα, σε προορισμούς διαφορετικούς  από τους συνηθισμένους. Μέρη και τοποθεσίες που δεν είναι τουριστικές. 
Αναχωρήσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, με πολύ καλούς αρχηγούς, με πολύ λίγα άτομα σε μέρη μοναδικά.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

•	 ΝΟΤιΟΣ  ΑΦΡικΗ, gardEN rOutE, ΖιΜΠΑΜΠΟΥΕ, ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ  | 16 ημερών από 3.290€
•	 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ιΝΔιΑΣ - ΝΕΠΑΛ  | 14 ημερών από  1.390€
•	 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΡΟΥ | 12 ημερών από  3.190€
•	 ΕκΔΡΟΜΗ ιΣΛΑΝΔιΑ | 8 ημερών από  1.155€ 

κΩΔ.: FEW1

Θρησκευτικός 
τουρισμόςκΩΔ.: Eidt1

Ο θρησκευτικός τουρισμός, είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που πηγάζει από την ανάγκη των πιστών να γνωρίσουν τη μεγαλοπρέπεια 
της πίστης τους. Χιλιάδες βυζαντινές εκκλησίες, αμέτρητα εκκλησάκια, μοναστήρια, μονές και τοποθεσίες για ιερό προσκύνημα είναι μερικά 
από τα στοιχεία που προκαλούν δέος στους επισκέπτες του θρησκευτικού τουρισμού της Ελλάδας.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες για 
το ταξίδι σας.

ΘΡΗΣκΕΥΤικΟΣ ΤΟΥΡιΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔa Kai tO ΕΞΩΤΕΡικΟ

•	 ΤΗΝΟΣ | 3,4 ημερών από 129 €
•	 ΠΑΤΜΟΣ | 4,5 ημερών από 139 €
•	 ΕΥΒΟιΑ - ΠΡΟκΟΠι | 3,4 ημερών από 150 €
•	 ΜΕΤΕΩΡΑ | 3,4 ημερών από 150 €
•	 ΠΑΝΑΓιΑ ΣΟΥΜΕΛΑ | ημερήσια από 20 €

•	 ΑΓιΟι ΤΟΠΟι (Τα Πανάγια Προσκυνήματα)

•	 κΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΥΠΟΛΗ (Πρωτεύουσα του Χριστιανισμού)

•	 ΜικΡΑ ΑΣιΑ (7 εκκλησίες της Αποκάλυψης) 

•	 κΑΠΠΑΔΟκιΑ (Οι Πατέρες του Χριστιανισμού)

•	 ΠΟΝΤΟΣ (Προσκύνημα στα Πάτρια Εδάφη), 

•	 ΝΟΤιΑ ιΤΑΛιΑ (Μεγάλη Ελλάδα), 

•	 ΤιΦΛιΔΑ (Μοναστήρια της Ορθοδοξίας), 

•	 ΒΟΥΛΓΑΡιΑ (Τα Βυζαντινά Μοναστήρια)

•	 ΡΟΥΜΑΝιΑ - ΜΟΛΔΑΒιΑ (Χριστιανικό Πανόραμα),

•	 ΣΕΡΒιΑ (3 ιστορικές Μονές)

Περιλαμβάνονται : Μεταφορά, ακτοπλοικά εισιτήρια, μεγάλη ποικιλία 
ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή με ημιδιατροφή, συνοδός.

Περιλαμβάνονται : Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*& 5* με ΒΒ ή ΗΒ, ξεναγήσεις και εκδρομές, συνοδός.
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Ταξίδια 
φροντιστηρίων
Με εμπειρία 25 χρόνων και σεβασμό η εταιρία μας εξυπηρετεί δεκάδες φροντιστήρια σε Ελλάδα και εξωτερικό με αξιοσημείωτη επιτυχία 
η οποία αποτυπώνεται από το σύνολο των μαθητών και μας αναδεικνύει ως τους πλέον εξειδικευμένους στο χώρο των φροντιστηριακών 
εκδρομών. 

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

Διαλέξτε το ταξίδι που σας ταιριάζει καταγράψτε τον κωδικό και δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.mazi.travel όλες τις λεπτομέρειες 
για το ταξίδι σας.

ΛΟΝΔιΝΟ | 4 ημερών
Βρετανικό Μουσείο - Hyde Park - Μπάκιγχαμ - Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας - Οξφόρδη – Στράτφορντ απόν Έιβον - Γουέστμινστερ  Άμπεϋ.  

Από 450 € ανάλογα με τις συμμετοχές

ΠΑΡιΣι | 5 ημερών
Πύργος του Άιφελ - Παναγία των Παρισίων - Σορβόννη - Πάνθεον - 

Μουσείο Ορσαί - Λούβρο - Βερσαλλίες – Disneyland. 

Από 420 € ανάλογα με τις συμμετοχές

ΡΩΜΗ | 5 ημερών
Κολοσσαίο - Ρωμαϊκή Αγορά - Καπιτώλιο - Φοντάνα ντι Τρέβι - 

Μουσεία Βατικανού.  

Από 395 € ανάλογα με τις συμμετοχές

ΒΕΡΟΛιΝΟ | 5 ημερών
Σημείο Ελέγχου Τσάρλι - Ράιχσταγκ - Κουρφούρστερνταμ στράσε - 

Νησί των Μουσείων - Πότσνταμ - Λειψία.  

Από 395 € ανάλογα με τις συμμετοχές

ΒΑΡκΕΛΩΝΗ | 5 ημερών
Costa Brava - Σαγράδα Φαμίλια - Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις - 

Μουσείο Μιρό - Ενυδρείο - Μουσείο Πικάσσο - Universal Studios. 

Από 395 € ανάλογα με τις συμμετοχές

κΩΔ.: ΤΑΧF1

Σε όλες τις εκδρομές περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, διαμονή σε 3* ξενοδοχείο (4) διανυκτερεύσεις με πρωινό 
buffet, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, πανοραμική ξενάγηση πόλης, ταξιδιωτικά έντυπα, ασφάλεια αστικής ευθύνης, tour operator, 
τοπικός ελληνόφωνος συνοδός / αντιπρόσωπος, ΦΠΑ, δωρεάν 1 άτομο ανά 20 πληρωτέα.



www.mazi.travel

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Τσιμισκή 85, 2310 238025
ΑΘΗΝΑ| Ιπποκράτους 58, Κολωνάκι, 210 6927000

ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ |  Θεμ. Δέρβη 3, +357 22555356

Tηλ. 2310 238 025
Email: info@mazi.travel

 OFFICIAL TOUR OPERATOR - DMC - PCO
 EOT Licence No:09.33.E.60.00.00.91000

FOLLOW US

P R O U N D  M E M B E R  O F :

MEMBER


