
Προορισμός Ημερ. Αναχ/σεις Προτεινόμενα Ξενοδοχεία
Τιμη κατ ατομο σε 

δικλινο
Σημειώσεις 

Δείτε το 
πρόγραμμα

Βυτίνα - Δημητσάνα - Στεμνίτσα 3 29-2 Arcadia Hotel 3* 129 € Πρωινό

Θεσσαλική Γη - Μέτσοβο - Τύρναβος 3 & 4 28/02 & 29/02 Famissi Eden Hotel 4* από 139 € Πρωινό

Παραδοσιακά Τζουμέρκα - Ιωάννινα 3 & 4 28/02 & 29/02 Arta Palace 4* από 149 € Ημιδιατροφή

Θεσσαλονίκη - Λουτρά Πόζαρ - Καρναβάλι 
Έδεσσας

3 & 4 28/02 & 29/02
ABC Hotel 3*, Holiday Inn 5*, Mediterranean 

Palace 5*
από 135 € Πρωινό

Κεφαλονιά 4 28-2 Ionian Plaza 3* 305 € Πρωινό

Οχρίδα 4 28-2 Sileks 4* 185 € Πλήρη διατροφή

Ζάκυνθος 4 & 5 16/04 & 17/04 Avalon Hotel 4* από 225 € Ημιδιατροφή

Κέρκυρα 4 & 5 17-4 Hellinis 3*,  Santido Apollo Palace 5* από 275 € Ημιδιατροφή

Ρόδος 4 & 5 16/04 & 17/04 Mitsis Grand Hotel 5* ,  Sunshine Rhodes 4* από 325 € All Inclusive

Πάσχα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Επιλέξαμε για εσάς ταξίδια με γκρουπ σε όλο τον κόσμο με εγγυημένες αναχωρήσεις, σε πολύ χαμηλές τιμές..

Με πτήσεις, κεντρικά ξενοδοχεία, μικρά γκρουπ, επιλεγμένους και φιλόξενους αρχηγούς. Ταξιδέψτε ποιοτικά  σε πολύ χαμηλές τιμές. Η 30χρονη εμπειρία μας είναι 
η καλύτερη εγγύηση για  εσάς.

Καθαρά Δευτέρα/Απόκριες



Mazi travel  Αθήνα, Ιπποκράτους 58, 106 80, τηλ. κέντρο 210 6927000 email: info@mazi.travel 

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

των τιμών. 

 Οι φόροι αεροδρομίων περιλαμβάνουν το ποσό των επίναυλων καυσίμων και είναι βασισμένοι στις ισχύουσες τιμές κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμοκαταλόγου. Οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά των 
αεροπορικών εταιριών στον επίναυλο καυσίμων ή στους φόρους επιφέρει ανάλογη διαφοροποίηση (αύξηση ή μείωση) της τιμής.  

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

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

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

Αναλυτικά  προγράμματα και διαθεσιμότητα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.mazi.travel 

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

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

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


