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

ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Με εμπειρία 30 χρόνων και σεβασμό η εταιρία μας εξυπηρετεί δεκάδες σχολεία 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 σχολικών εκδρομών.
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.
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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.
30 χρόνια ταξιδεύουμε mazi σας όλο τον κόσμο και η εμπειρία μας αυτή μας κάνει να ξεχωρίζουμε για τις λεπτομέρειες:
• Διπλωματούχοι ξεναγοί
• Ενημερωτικό πρόγραμμα της εκδρομής με φωτογραφικό υλικό
•

Πολυτελή λεωφορεία με έμπειρους οδηγούς

• Επιλογές για φαγητό & διασκέδαση

Κάποιοι από τους αρχηγούς - ξεναγούς που
συνοδεύουν τις εκδρομές μας

Travel with us
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Οι σχολικές εκδρομές είναι σημαντικές από πολλές πλευρές, αφού δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές
να αποδράσουν για λίγο από τις μαθητικές αίθουσες και να επισκεφθούν μέρη στην Ελλάδα ( Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Βόλο, Γιάννενα, Ναύπλιο, Κέρκυρα καθώς και Χανιά, Ηράκλειο) που δεν έχουν επισκεφθεί στο παρελθόν γεμίζοντας τους εικόνες και εμπειρίες.
Το σχολικό τμήμα της εταιρίας μας διακρίνεται για τον υψηλό επαγγελματισμό του και τη σχολαστική του υπευθυνότητα. Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης στα σχολεία,
οι οποίες περιλαμβάνουν ολιγόωρες επισκέψεις σε μουσεία, αθλητικά κέντρα, αρχαιολογικούς
χώρους κ.λ.π.
TOP
EΠΙΛΟΓΗ

Αθήνα 3, 4 ημερών
Μία πόλη που συνδυάζει τα πάντα και αξίζει να επισκεφθείτε…

Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής, περιήγηση στην Αθήνα,
την Εθνική Βιβλιοθήκη και το Νομισματικό Μουσείο.
Τα βήματα σας θα σας οδηγήσουν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, στο
Ζάππειο Μέγαρο, στο Καλλιμάρμαρο και την όμορφη Πλάκα, ενώ η επίσκεψη στο Θωρηκτό
Αβέρωφ , τη Βουλή των Ελλήνων, στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης αλλά και στο Νέο
Μουσείο θα σας ενθουσιάσει και θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Θεσσαλονίκη 3,4 ημερών
Μία μαγευτική περιπλάνηση στο Βορρά που ξεπερνά τις προσδοκίες...
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Λευκό Πύργο, τη
Ροτόντα,τα Κάστρα αλλά και περιήγηση στην Βέροια, στο Αρχαίο Δίον και στον αρχαιολογικό
χώρο της Βεργίνας για να θαυμάσουμε τα μεγάλα αριστουργήματα της τέχνης των Μακεδόνων
και να επισκεφθούμε τους Μακεδονικούς τάφους. Τέλος η επίσκεψη στα Ν. Μουδανιά θα μας
οδηγήσει στο φημισμένο Σπήλαιο των Πετραλώνων.

Βόλοσ - Πήλιο 3 ημερών
Στα χνάρια της αρχαίας Ιωλκού και το βουνό των Κενταύρων…
Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στα πηλιορείτικα χωριά Μακρυνίτσα, Ζαγορά, Χάνια, Μακρυράχη, Αγ. Ιωάννης, Τσαγκαράδα και επίσκεψη στους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου & Διμηνιού, καθώς και στο Μουσείο Θεόφιλου στην Ανακασιά, με διανυκτερεύσεις στο Βόλο.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 3 ημερών
Μία ζωντανή πόλη με ιστορία 7 αιώνων ...
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο νησάκι της Κυρά Φροσύνης, στο Μοναστήρι του Αγ.
Παντελεήμονα, στο Σπήλαιο Περάματος, στο Κάστρο, στο τζαμί του Ασλάν Πασά και στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας με τα Κέρινα Ομοιώματα. Απόδραση στα μαγευτικά Ζαγοροχώρια, στο
Μονοδένδρι και στο μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής να θαυμάσουμε το μεγαλείο της χαράδρας
του Βίκου και τέλος στο Μέτσοβο με στάση στο Αρχοντικό Τοσίτσα και την Πινακοθήκη Αβέρωφ.

Ναύπλιο - Αρχαία Ολυmπία 3,4 ημερών
Μία βόλτα στην Αρχαία Ελλάδα…
Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το
Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Στο Ναύπλιο και στο Μπούρτζι θα χαθούμε μέσα στα
γραφικά στενά, ενώ τα ιστορικά Καλάβρυτα, οι Μυκήνες και η Επίδαυρος θα μας εντυπωσιάσουν και θα μας αιχμαλωτίσουν.

AΡXAIA MEΣΣΗΝΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3,4 ημερών
Εικόνα αρχαίας Ελλάδας
Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Θα δείτε στάδια, αρχαίους ναούς και οικίες, θέατρα κ.α. Από την άλλη η Καλαμάτα σε ταξιδεύει πίσω στα χρόνια των
ηρώων της επανάστασης. Γραφικά σοκάκια, υπέροχη αρχιτεκτονική, μαγαζιά με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, καλαίσθητες ταβέρνες κι εστιατόρια, γουστόζικα μπαράκια και μαγαζιά.

Κέρκυρα 4, 5 ημερών
Βόλτα στο καταπράσινο νησί των Φαιάκων…
Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στο περίφημο Λιστόν, στη Σπινιάδα και το παλιό Φρούριο,
αλλά και στην εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Μνημείο της Ένωσης
των Επτανησίων και το Πολυγωνικό Βενετσιάνικο πηγάδι. Θα συνεχίσουμε στην Παλαιοκαστρίτσα, στο Βυζαντινό Φρούριο Αγγελοκάστρου, στο εκπληκτικό Αχίλλειον και στο Κανόνι θα απολαύσουμε τη θέα προς το ξακουστό Ποντικονήσι με την εκκλησία του Παντοκράτορα.
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• Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή ημιδιατροφή.
• Επίσημοι ξεναγοί.
• Το πρόγραμμα κάθε εκδρομής το διαμορφώνουμε μαζί.
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Οι σχολικές εκδρομές του εξωτερικού αποτελούν σήμερα αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής
των μαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια
πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους.
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 μαθητήταξιδιώτη.

Ρώμη - Φλωρεντία - σιενα 5 ημερών, αεροπορικώς
Μία βόλτα στην μυστηριακή «αιώνια πόλη»…
Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στην όμορφη Ρώμη. Στο Βατικανό θα επισκεφθούμε το Μουσείο με τους ανεκτίμητους θησαυρούς και θα εντυπωσιαστούμε από την Καπέλα Σιξτίνα καθώς και
με την Πιετά στο ναό του Αγ. Πέτρου. Στην αναγεννησιακή Φλωρεντία θα επισκεφθούμε το Πόντε Βέκιο, το Βαπτιστήριο, τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Λουλουδιών,την εκκλησία Σάντα
Κρότσε και την παλιά γέφυρα του Άρνο. Στην πανέμορφη μεσαιωνική Σιένα θα περιπλανηθούμε
στην Πιάτσα ντελ Κάμπο και θα μείνουμε εντυπωσιασμένοι από τις μαυρισμένες από τον χρόνο
εκκλησίες.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 5 ημερών αεροπορικώς
H πόλη των αντιθέσεων και των πολιτιστικών αναζητήσεων
Το Βερολίνο είναι η πόλη των τεχνών, των καλλιτεχνών και των μουσείων. Πάνω από 170
μουσεία – ανάμεσά τους και η πασίγνωστη Νήσος των Μουσείων - παρουσιάζουν θησαυρούς
από όλο τον κόσμο. Η πόλη σφραγίζεται από τις αντιθέσεις που δημιουργούν τα ιστορικά
κτίρια και η μοντέρνα αρχιτεκτονική, η παράδοση και το μοντέρνο. Η πλούσια πολιτιστική
ζωή σε συνδυασμό με τον έντονο και χαλαρό τρόπο ζωής την κατατάσσουν σε μία από τις πιο
συναρπαστικές πόλεις της Ευρώπης.

MAΛΤΑ 5 ημερών αεροπορικώς
Στα μεσαιωνικά μονοπάτια της Μεσογείου
Η γοητεία του νησιού θα σας εντυπωσιάσει! Η Μάλτα είναι ένα προορισμός που τελευταία έχει
μπει στις πρώτες προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών. Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών
κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια υπέροχη
θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες,
Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Ένα από τα ομορφότερα
λιμάνια της Μεσογείου.

βιεννη - πραγα 5 ημερών αεροπορικώς
Όπως στα παραμύθια
Η Βιέννη είναι τα βαλς, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου και ο Δούναβης. Είναι ο Γιόχαν Στράους, ο Εγκον
Σίλε και τα θρυλικά βιεννέζικα καφέ. Eίναι η ιστορία της και ο πολιτισμός της, που κάνουν την παρουσία
τους αισθητή σε κάθε γωνιά της πόλης. Aνακαλύψτε την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της συνοικίας
Spittelberg, της επονομαζόμενης και βιεννέζικης Μontmartre, μποέμ στέκι των καλλιτεχνών της πόλης
στα ’70ς.Στη Πράγα θα περιηγηθούμε στη παλιά πόλη. Θα περπατήσουμε στη Γοτθική Γέφυρα του
Καρόλου ως το Προεδρικό Μέγαρο, το χρυσό δρομάκι και το Μουσείο των Παιχνιδιών.

Βελιγράδι - boyδαπεστη 5 ημερών αεροπορικώς ή οδικώς
Χίλια χρόνια ιστορίας στις ειδυλλιακές πρωτεύουσες της Ευρώπης.
H εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση και επίσκεψη στο Βελιγράδι στο φρούριο Καλεμέγκνταν
χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα, τον Πύργο Nebosja, τόπος θανάτου του
Ρήγα Φερραίου και στη συνέχεια οι εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Στην Βουδαπέστη θα
δούμε το Κοινοβούλιο, την Αγία Κορώνα, το Σπαθί του Αγίου Στεφάνου και το Χρυσό Μήλο της
Εξουσίας. Στο Δούναβη θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία μικρή κρουαζιέρα, ενώ θα δούμε
και τα Παραδουνάβια Χωριά.

επιπλεον προορισμοι
Λονδίνο, Παρίσι, Βαρκελώνη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι, Μπρατισλάβα και Κύπρο.

• Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή ημιδιατροφή.
• Επίσημοι ξεναγοί.
• Το πρόγραμμα κάθε εκδρομής το διαμορφώνουμε μαζί.
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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.

Εκδρομή στην ΓΕΝΕΥΗ - CERN 5,6 ημερών αεροπορικώς
Μοναδικά και γραφικά τοπία σε όλο τους το μεγαλείο…
Στο CERN ειδικοί επιστήμονες θα μας εξηγήσουν τα πάντα σχετικά με το μεγάλο πείραμα και αμέσως μετά θα επισκεφθούμε της έδρα του ΟΗΕ,το νησάκι Ρουσσό και το μεγαλύτερο συντριβάνι της
Ευρώπης Jeux d΄eau. Η εκδρομή περιλαμβάνει ξενάγηση στην Ζυρίχη, στην Λουκέρνη, στη Λοζάνη.
Στο Μοντρέ και στο Βεβέ θα θαυμάσουμε τη θέα της λίμνης Λε Μαν. Στο γραφικό Εβιάν και στο
Ιβουάρ και τέλος στην πανέμορφη Βέρνη.

Εκδρομή στισ βρυξελλεσ 4 ημερών αεροπορικώς
Το Διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης…
Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στην επιβλητική Grande Place. Θα επισκεφθούμε το κτίριο
που στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο Μνημείο του Ατόμου
θα δούμε την αναπαράσταση του ατόμου με εννέα σφαίρες χάλυβα, 165 δισεκατομμύρια μεγαλύτερο από το πραγματικό. Σε μία μονοήμερη εκδρομή θα επισκεφθούμε την ς Μπριζ, που βρίσκεται
στην λίστα της UNESCO.

Εκδρομή στο Στρασβούργο 5 ημερών αεροπορικώς
Ένα μέρος με παραδοσιακά αλσατικά ξύλινα σπίτια...
Θα ξεναγηθούμε στην πόλη όπου εδρεύουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα περπατήσουμε
στην παλιά πόλη. Στη πλατεία Σατό δίπλα στον καθεδρικό, βρίσκεται ο πύργος των Ροάν του 18ου
αι που σήμερα στεγάζει τα κυριότερα μουσεία της πόλης, το μουσείο Καλών Τεχνών και το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών και Αρχαιολογίας.

Εκδρομή στο Παρίσι 5 ημερών αεροπορικώς
Μία βόλτα στην πιο ιστορική πόλη της Ευρώπης …
Η εκδρομή περιλαμβάνει ξενάγηση στο επιστημονικό κέντρο της περιοχής La Villete όπου θα
πειραματισθούμε με ένα πλήθος πειραμάτων, θα δούμε δορυφόρους, αεροπλάνα και όλα τα
τελευταία επιστημονικά γεγονότα. Θα συνεχίσουμε στην Παναγία των Παρισίων, στον εντυπωσιακό Πύργο του Άιφελ και στους Κήπους του Λουξεμβούργου. Στην Μονμάρτη, στην Αψίδα του
Θριάμβου στα Ηλυσία Πεδία και στο Μουσείο του Λούβρου.

Εκδρομή στο λονδινο 5 ημερών αεροπορικώς
Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά στη Βρετανική πρωτεύουσα…
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Μ. Φυσικής Ιστορίας και στο Κέντρο Επιστημών. Θα
συνεχίσουμε την περιήγηση μας στο Ενυδρείο, στον Τροχό της Χιλιετίας και στην Εθνική Πινακοθήκη. Με μία πανοραμική ξενάγηση θα δούμε σημαντικά μνημεία. Επίσκεψη στο Βρετανικό
Μουσείο με τα Μάρμαρα του Παρθενώνα και στην Μαντάμ Τισό. Τελειώνοντας θα μεταφερθούμε στο Γκρήνουιτς και στο Στράτφορντ απόν Έιβον την γενέτειρα του Σαίξπηρ.

Εκδρομή στο πατρα - Ολυμπία - ριο - ναυπακτοσ 3,4 ημερών
Η εκδρομή περιλαμβάνει άφιξη στην Πάτρα και επίσκεψη στο Κέντρο Παιδείας και Επιστημών. Το
Κέντρο υποστηρίζει την ανάπτυξη της καινοτομίας σε διάφορους τομείς όπως η βιοτεχνολογία, η
ενέργεια και άλλες βιομηχανικές τεχνολογίες. Στην Αρχαία Ολυμπία θα γνωρίσουμε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και θα επισκεφθούμε τον Αρχαιολογικό χώρο, το Μουσείο και το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου θα ξεναγηθούμε. Τελευταίος μας σταθμός
θα είναι η όμορφη Ναύπακτος.
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Με το Νόμο 1982/90, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των
σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και
να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια
αντιμετώπισης τους.

Εκδρομή στην Ξάνθη - καβαλα 3,4 ημερών
Μία περιοχή πλούσια σε φυσικό περιβάλλον…
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο γραφικό Πόρτο Λάγος, και ενημέρωση στο Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας και στη συνέχεια ξενάγηση στο Μουσείο Οικουμένη, ενώ στην
παλιά πόλη της Ξάνθης θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο. θα πεζοπορίσουμε σε παλιό
λιθόστρωτο μονοπάτι δίπλα στο Νέστο. Θα επιβιβαστούμε στο τραίνο για το Παρανέστι, θα επισκεφθούμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και θα συνεχίσουμε για Τοξότες – Γαλάνη για να επιδοθούμε σε δραστηριότητες στη φύση (Τοξοβολία, Κανό, Εναέρια διαπέραση του Νέστου κ.α). Τελικός μας προορισμός θα είναι η Καβάλα και η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων.

Εκδρομή στη Ροδόπη & στον Νέστο 3,4 ημερών
Μικρές εξερευνήσεις που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη…
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στα Πομακοχώρια. Στο χωριό Ωραίο θα θαυμάσουμε την
τοξωτή γέφυρα του Παπά, θα δούμε τον παλιό νερόμυλο και τα καπνοχώραφα και θα μάθουμε
για την καλλιέργεια του φημισμένου καπνού Μπασμά. Στο Λειβαδίτη θα έχουμε την ευκαιρία
να περπατήσουμε για να δούμε τους εντυπωσιακούς καταρράκτες και το Δάσος οξιάς και σημύδας. Στο Λίμνη Βιστωνίδα θα ενημερωθούμε από το Κέντρο Πληροφόρησης και αργότερα θα επισκεφθούμε τα «Στενά του Νέστου». Στο Παρανέστι θα έχουμε επιλογή πεζοπορίας στο μονοπάτι
Αρκουδορέματος και τον καταρράκτη της Αγ. Βαρβάρας ή πεζοπορία στο Δάσος της Χαϊντούς,
ενώ στη Φάρμα Γεωργαντζή θα επιδοθούμε σε δραστηριότητες όπως ιππασία, τοξοβολία κ.α. Τελευταίος προορισμός θα είναι το Μουσείο Καπνού στην Καβάλα.

Εκδρομή στην φλωρινα - Πρέσπες - Καστοριά 3 ημερών
Ελάτε να αφουγκραστούμε τους ήχους και τις μυρωδιές της φύσης...
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στη Φλώρινα με πρώτο μας σταθμό τον Αετό και τον «Αρκτούρου». Στο Νυμφαίο θα επισκεφθούμε το Καταφύγιο της Αρκούδας και το Λαογραφικό
Μουσείο. Στις Πρέσπες θα γνωρίσουμε τον πλουσιότερο υγροβιότοπο των Βαλκανίων. Στον Άγιο
Γερμανό θα επισκεφθούμε τον ιστορικό Βυζαντινό ναό του 1ου αι. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια
επίσκεψη στο νησάκι του Αγίου Αχίλλειου. Στην πανέμορφη Καστοριά θα ξεναγηθούμε στο Λαογραφικό Μουσείο και θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Παναγίας Κουμπελιδίκης και το ναό
του Αγ. Νικολάου του Κασνιτζή με σημαντικές τοιχογραφίες του 11ου αι. Τελευταίος μας προορισμός θα είναι ο προϊστορικός οικισμός στο Δισπηλιό.

Εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα - Μετέωρα 3 ημερών
Περπατώντας ανάμεσα στο χθες και το σήμερα …
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Νεοχωρίου όπου θα ενημερωθούμε για τα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής θα συνεχίσουμε με την επίσκεψη στο Φράγμα
και στον Υδροηλεκτρικό σταθμό της λίμνης Πλαστήρα. Στην Ελάτη και το Περτούλι θα θαυμάσουμε το υπέροχο ορεινό τοπίο και στην Πύλη Τρικάλων θα μας εντυπωσιάσει το υπέροχο μονότοξο γεφύρι της Πόρτας χτισμένο το 15ο αιώνα. Τα Μετέωρα που κρέμονται στην κυριολεξία
πάνω στους βράχους θα μας κόψουν την ανάσα και από αυτά θα ξεχωρίσουμε την Ιερά Μονή
Αγίου Στεφάνου και Οσίου Βαρλαάμ.

Εκδρομή στα Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια 3 ημερών
Μία έκταση γης με βουνά απλόχερα σπαρμένα που χαίρεσαι την
εξαιρετική άγρια ομορφιά τους…
Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στα Ιωάννινα και ξενάγηση στο Μουσείο Βρέλη. Στο περιβαλλοντικό πάρκο Μπουραζάνι, όπου φιλοξενούνται ελάφια, κρι κρι και ζαρκάδια. Θα κάνουμε
πεζοπορία για να γνωρίσουμε την περιοχή και θα επισκεφθούμε τη Μονή Μολυβδοσκέπαστης.
Τέλος στα Γρεβενά θα έρθουμε σε επαφή με την φύση μέσα από την επίσκεψη στο Μουσείο
Μαμούθ και τη Βάλια Κάλντα που έχει ανακηρυχτεί Εθνικός Δρυμός.

επιπλεον προορισμοι
Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή.
• Μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων 3,4,5* με πρωινό ή ημιδιατροφή.
• Επίσημοι ξεναγοί.
• Το πρόγραμμα κάθε εκδρομής το διαμορφώνουμε μαζί.
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Το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία
και τον αθλητισμό, στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς
και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας Τα ευρωπαϊκά
προγράμματα αφορούν μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη και αναπτύσσουν
δεσμούς φιλίας και συνεργασίας καθώς και δεσμούς φιλίας.

info
• Αεροπορικά εισιτήρια
• Μεταφορές με πολυτελή λεωφορεία
• Διαμονή
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• ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

• 69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

• 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

• ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ

• 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

• ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ

ΚΙΛΚΙΣ

• ΖΑΝΝΕΙΟ

• 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

• ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

• ΓΕΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

• ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

• 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
• ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &

• 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
• 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ
• 2ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
• ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

• 1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –

• 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA

• 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

• ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΡΟΔΟΥ

• ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

• ΡΑΛΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΗΛΕΩΝ

• 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

• 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

• ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

• ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

• 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

• 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• 3ο ΓΕΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

• 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

• 4ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

• 11ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• 7ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ

• 7ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ

• ΛΥΚΕΙΟ ΑΞΙΟΥ

• 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

• ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥ

• 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

• 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΓΕΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

• 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

• 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

• 4ο Ε.Κ ΑΘΗΝΑΣ

• 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ
• 32ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Travel with us

Και πολλά ακόμη

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Live to travel
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