
OΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2022 
ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΡΩΠΗ - ΤΟΥΡΚΙΑ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΜΑΣ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

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

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

Η  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α  Σ Τ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι

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



Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ [4 ημ] 25/08 Οδικώς
SELYRIA RESORT 

5*
Aπό 235€

Πληροφορίες για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ [5 ημ]
27/08 | 

03,10,17/09
Οδικώς

APOLLON PALACE 

3*
Aπό 295€

Πληροφορίες για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ [4 ημ] 23-Σεπ Οδικώς Κythea Resort 4* Aπό 336€
Πληροφορίες για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ [5 ημ] 31/08 | 04/09 Οδικώς
MARGARONA 

ROYAL 3* sup
Aπό 397€

Πληροφορίες για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ [4 ημ] 28/8, 4/9 Οδικώς
Limira Mare 3* 

sup
Από 205€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Mετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και 

Έλληνα Εμπειρο Συνοδό       

[6 ημ]

27-Αυγ οδικώς
Ξενοδοχεία 3* και 

4*
Από 385€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Πληροφορίες

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος

Πληροφορίες

Μεταφορές, διαμονή, Ακτοπλοϊκά εισιτήρια 

από/προς Κυλλήνη/Ζάκυνθος,Παροχές All Inclusive

Κεφαλονιά - Ιθάκη

Πανόραμα Ιονίου

Πληροφορίες

Μεταφορές, διαμονή, ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μονεμβασιά - Κύθηρα - Ελαφόνησος

Πληροφορίες

Πληροφορίες                        

Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 

της εταιρείας Panolympia, Ημιδιατροφή, εκδρομές - 

περιηγήσεις. Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

Tελευταία Ανανέωση: 16/08/2022

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

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

Ειδικό ασφαλιστικό πακέτο έναντι covid-19  

Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022 
Αναχώρηση από Αθήνα

Μεταφορές, διαμονή, εκδρομές

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Βιέννη - Βουδαπέστη - Βελιγράδι    

Μεταφορές, διαμονή με πρωινό, Ακτοπλοϊκά 

εισιτήρια από και προς Κεφαλονιά

Κύθηρα

Πληροφορίες

Μεταφορές, διαμονή, ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/zakynthos/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/zakynthos/atomiko
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/zakynthos-4-im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/zakynthos-4-im
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/kefalonia/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/kefalonia/atomiko
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/kefalonia-ithaki-5-im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/kefalonia-ithaki-5-im
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/kythira/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/nisia-ioniou/kythira/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/ekdromi-sta-kythira-2
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/ekdromi-sta-kythira-2
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/ipeiros/syvota/atomiko
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/ipeiros/syvota/atomiko
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/panorama-ioniou-5im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/panorama-ioniou-5im
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/peloponnisos
https://www.mazitravel.com/proorismoi-ellada/peloponnisos
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/monemvasia-kythira-elafonisos-4im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/monemvasia-kythira-elafonisos-4im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/afstria/proorismoi/vienni/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/afstria/proorismoi/vienni/atomiko
https://www.mazitravel.com/travel/voudapesti-vienni-veligradi
https://www.mazitravel.com/travel/voudapesti-vienni-veligradi


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό 

[8ημ]

27/8    

03,10,17,24/9    

01,08,15,22,29/1

0 

οδικώς
Ξενοδοχεία 3* και 

4*
Από 515€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με Ελληνόφωνο 

συνοδό ξεναγό [7 ημ]
27-Αυγ οδικώς Ξενοδοχεία 4* Από 380€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Mετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και 

Έλληνα Έμπειρο Συνοδό [8 

ημ]

28-Αυγ οδικώς 
Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 3*, 4*
Από 425€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Mετάβαση
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και 

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [6 

ημ]

21,28/08 - 

04,11/09
οδικώς

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 3* και 

4*

Από 199€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [7 

ημ]

21,28/08 | 

04,11/09
οδικώς

Επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 3* και 

4*

Από 399€
Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022 
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Αυστριακό Τυρόλο – Βιέννη - Βουδαπέστη – Λουμπλιάνα

Δαλματικές Ακτές

Πληροφορίες                        

Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 

της εταιρείας Panolympia, Ημιδιατροφή, εκδρομές - 

περιηγήσεις

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Κωνσταντινούπολη – Προύσα - Βόσπορος - Πριγκηπόνησα οδικώς 

Πληροφορίες                        

Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν. Διαμονή με 

πρωινό σε ξενοδοχεία 4*

Πληροφορίες

Αεροπορικό εισιτήριο,Ξενοδοχείο  με πρωινό 

μπουφέ, Ελληνόφωνη ξενάγηση και μεταφορές. 

Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.  

Checkpoints & Δημοτικοί Φόροι 25€ ανά άτομο. Η 

ασφάλεια για τον COVID : 15 € ανά άτομο

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Βουδαπέστη- Παραδουνάβια χωριά - Βιέννη

Πληροφορίες

Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν, ξενοδοχείο 

επιλογης σας με πρωινό, περιηγήσεις - ξεναγήσεις. 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΚΡΟΑΤΙΑ

Πανόραμα Δαλματικών Ακτών - Λίμνες Πλίτβιτσε - Λουμπλιάνα

Πληροφορίες

Διαμονή με ημιδιατροφή, Πρόγευμα σε μπουφέ & 

ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του 

ξενοδοχείου,περιηγήσεις - ξεναγήσεις. Ασφάλεια 

αστικής ευθύνης

ΚΡΟΑΤΙΑ

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/kroatia/proorismoi/doumprovnik
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/kroatia/proorismoi/doumprovnik
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/dalmatikes-aktes-8-im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-tin-athina/dalmatikes-aktes-8-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/konstantinoypoli-proysa-vosporos-prigkiponisa-odikos-7-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/konstantinoypoli-proysa-vosporos-prigkiponisa-odikos-7-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/afstria/proorismoi/vienni/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/afstria/proorismoi/vienni/atomiko
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/afstriako-tyrolo-vienni-voudapesti-loumpliana
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/afstriako-tyrolo-vienni-voudapesti-loumpliana
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/ouggaria/proorismoi/voudapesti/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/ouggaria/proorismoi/voudapesti/atomiko
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/voudapesti-paradounavia-xoria-vienni-bratislava-5-6-im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/voudapesti-paradounavia-xoria-vienni-bratislava-5-6-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/kroatia/proorismoi/doumprovnik
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/kroatia/proorismoi/doumprovnik
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/panorama-kroatias-limnes-plitvitse-5-imeres
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/panorama-kroatias-limnes-plitvitse-5-imeres


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [5 

ημ]

21-Αυγ οδικώς
Resurs 4* / Petka 

3*
Από 335€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [4 

ημ]

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

4*
Από 115€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [5 

ημ]

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

4*
Από 174€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και  

Ελληνα Εμπειρο Συνοδό [6 

ημ]

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

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Μετάβαση 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Riva 4* Από 179€

Feronya 4* Από 199€

Eresin Taksim 4* Από 229€

Riva 4* Από 239€

Feronya 4* Από 245€

Eresin Taksim 4* 

sup.
Από 285€

Riva 4* Από 139€

Feronya 4* Από 159€

Eresin Taksim 4* 

sup.
Από 179€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Εκδρομή 

Κωνσταντινούπολη like a 

local με Ελληνόφωνο 

συνοδό ξεναγό [5 ημ]

27/8   3,10/9 οδικώς

Ξενοδοχείο με πρωινό,μεταφορά, εκδρομές και 

περιηγήσεις.  ασφάλεια αστικής ευθύνης και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. 

Εκδρομή 

Κωνσταντινούπολη με 

Ελληνόφωνο συνοδό 

ξεναγό [4 ημ]

25/8   01,08/9 οδικώς

Ξενοδοχείο με πρωινό,μεταφορά, εκδρομές και 

περιηγήσεις.  ασφάλεια αστικής ευθύνης και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Πληροφορίες

Εκδρομή 

Κωνσταντινούπολη like a 

local  με Ελληνόφωνο 

συνοδό ξεναγό [4 ημ]

25/8   1,8/9 οδικώς

Ξενοδοχείο με πρωινό,μεταφορά, εκδρομές και 

περιηγήσεις. Αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο με 

πρωινό, Μεταφορές και κράτηση σε Χαμαμ με 

μεταφορές  

Πανόραμα Ρουμανίας – Σόφια 

Πληροφορίες

Μεταφορές με πούλμαν, ξενοδοχείο με  πρωινό, 

περιηγήσεις - ξεναγήσεις, έμπειρος συνοδός - 

ξεναγός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Κωνσταντινούπολη

Μεταφορές με πούλμαν, ξενοδοχείο με  πρωινό ή 

ημιδιατροφή, περιηγήσεις - ξεναγήσεις, έμπειρος 

συνοδός - ξεναγός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Βουκουρέστι - Καρπάθια Όρη 

Πληροφορίες

Μεταφορές με πούλμαν, ξενοδοχείο με  πρωινό, 

περιηγήσεις - ξεναγήσεις, έμπειρος συνοδός - 

ξεναγός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

Πληροφορίες

Διαμονή με ημιδιατροφή, Πρωινό και ένα δείπνο 

καθημερινά στον χώρο του 

ξενοδοχείου,περιηγήσεις - ξεναγήσεις,Επίσημος 

διπλωματούχος ξεναγός Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΣΕΡΒΙΑ

Βελιγράδι 

Πληροφορίες

Ντουμπρόβνικ

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/kroatia/proorismoi/doumprovnik
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/europi/kroatia/proorismoi/doumprovnik
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/doumprovnik-5-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/doumprovnik-5-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/servia/proorismoi/veligradi/omadiko/veligradi-monastiria-servias-sremski-karlovtsi-novisant-4-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/servia/proorismoi/veligradi/omadiko/veligradi-monastiria-servias-sremski-karlovtsi-novisant-4-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/veligradi-4im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/veligradi-4im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/roumania/proorismoi/voukouresti/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/roumania/proorismoi/voukouresti/atomiko
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/voukouresti-karpathia-ori-5im
https://www.mazitravel.com/omadikes-ekdromes/anaxoriseis-apo-thessaloniki/voukouresti-karpathia-ori-5im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/roumania/proorismoi/voukouresti/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/roumania/proorismoi/voukouresti/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-roumanias-sofia-6-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/panorama-roumanias-sofia-6-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/konstantinoypoli
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/konstantinoypoli
https://www.mazitravel.com/travel/konstantinoypoli-like-a-local-4-im
https://www.mazitravel.com/travel/konstantinoypoli-like-a-local-4-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/konstantinoypoli-like-a-local-5-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/konstantinoypoli-like-a-local-5-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/konstantinoypoli-vradini-anaxorisi-4-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/konstantinoypoli-vradini-anaxorisi-4-im


Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και με 

Ελληνόφωνο συνοδό 

ξεναγό [8 ημ.] ΒΡΑΔΥΝΗ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

20,27/08 οδικώς
Ξενοδοχεία 4* και 

5*
Από 335€

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Τύπος ταξιδιού Αναχώρησεις Πτήσεις με 
Προτεινόμενα 

Ξενοδοχεία

Τιμη κατ 

ατομο σε 

δικλινο

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα 

και αναλυτικά τις 

τιμές

Εκδρομή με γκρουπ και με 

Ελληνόφωνο συνοδό 

ξεναγό [6 ημ.] 

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

τον Προορισμό

Δείτε το πρόγραμμα και 

αναλυτικά τις τιμές

Μεταφορές με κλιματιζόμενα πούλμαν, Διαμονή με 

ημιδιατροφή, Περιηγήσεις - ξεναγήσεις, συνοδός - 

αρχηγός.  Ταξιδιωτική ασφάλιση 

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

Καππαδοκία

Πληροφορίες

Μεταφορές με κλιματιζόμενα πούλμαν, Διαμονή με 

ημιδιατροφή, Περιηγήσεις - ξεναγήσεις, συνοδός - 

αρχηγός.  Ταξιδιωτική ασφάλιση 

Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε

Πληροφορίες

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 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 

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

Mazi travel | Aθήνα: Ιπποκράτους 58, Κολωνάκι | Τηλ. 210 6927000 email: info@mazi.travel

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

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

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

την πλευρά των ξενοδοχείων.

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

Δυνατότητα αποπληρωμής με 4 Άτοκες Δόσεις

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

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

σημαίνει ότι τους έχετε αποδεχθεί. 

https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/kappadokia/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/kappadokia/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/kappadokia-8-im
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/kappadokia-8-im
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/smyrni/atomiko
https://www.mazitravel.com/eksoteriko/valkania-tourkia/toyrkia/proorismoi/smyrni/atomiko
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/smyrni-efessos-5-imeres
https://www.mazitravel.com/prosfores-epoxiaka/smyrni-efessos-5-imeres


AΘΗΝΑ
Iπποκράτους 58, Κολωνάκι | 210 6927000

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 85 | 2310 238 025

ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕMEΣΟΣ | Γλάδστωνος 116, Μ. Kyprianou House
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www.mazitravel.com
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