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Πουκέτ

Μαλδίβες 

Το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές νησί της Ταϊλάνδης, καταφέρνει με έναν μοναδικό τρόπο να 
συνδυάζει το εξωτικό σκηνικό και με έναν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.

Με ατελείωτες αµµώδεις παραλίες και τουρκουάζ νερά και παραδοσιακό ταϊλανδέζικο χρώµα. Η τροπική βλάστηση, το καταπράσινο τοπίο, τα δάση 
από µπαµπού και φοινικόδεντρα, 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. 

Καλώς ήρθατε στον παραδεισένιο κόσμο των Μαλδιβών !

Το αρχιπέλαγος των Μαλδιβών απλώνεται σε µια έκταση 90.000 τ.χλµ στον Ινδικό Ωκεανό και αποτελείται από περίπου 1.200 νησάκια που περιβάλ-
λονται 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. Το µεγαλύτερο νησί του συµπλέγµατος, το Μάλε, αποτελεί και την πρωτεύουσα των Μαλδιβών.  

ΕνδΕικτικΕς τιμΕς για πλήρΕς πακΕτο

Περίοδος Αναχωρήσεις Διάρκεια Τιµή πακέτου Έξτρα 
δια/ση

Πτήσεις

Χαµηλή Περίοδος
Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

8ηµ/5νυκ 816 € 55 €
Qatar Airways 

µεσω Doha
Υψηλή  Περίοδος

Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

8ηµ/5νυκ 1016 € 75 €

Προτεινόμενο ξενοδοχείο: Cape Panwa 5* | www.capepanwa.com
Το ξενοδοχείο προσφέρει ειδικά για Νεόνυµφους: Ειδικό δωµάτιο, τούρτα, φρούτα, ποτήρι σαµπάνιας, 
ροδοπέταλα στο µπάνιο. Οι αναφερόµενες τιµές περιλαµβάνουν: Αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή µε 
πρωινό. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν τους φόρους αεροδροµίων.

ΕνδΕικτικΕς τιμΕς για πλήρΕς πακΕτο

Περίοδος Αναχωρήσεις Διάρκεια Τιµή πακέτου Έξτρα 
δια/ση

Πτήσεις

Χαµηλή Περίοδος
Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

7ηµ/5νυκ 966 € 98 €
Qatar Airways 

µεσω DohaΥψηλή 
Περίοδος

Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

7ηµ/5νυκ 1278 € 161 €

Προτεινόµενο ξενοδοχείο: Paradise Island Resort & Spa | www.paradise-island.com.mv
Το ξενοδοχείο προσφέρει ειδικά για Νεόνυµφους: Ειδικό δωµάτιο,φρούτα,κρασί.
Οι αναφερόµενες τιµές περιλαµβάνουν: Αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή µε ηµιδιατροφή και µεταφορές 
αεροδρόµιο-ξενοδοχείο-αεροδρόµιο. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν τους φόρους αεροδροµίων.Exotic Destinations
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Μαυρίκιος
Ο Μαυρίκιος «παράδεισος» χλωρίδας και πανίδας αλλά και τροπικών παραλιών. 

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 απαστρά-
πτουσα λευκότητα της άµµου...

ΕνδΕικτικΕς τιμΕς για πλήρΕς πακΕτο

Περίοδος Αναχωρήσεις Διάρκεια Τιµή πακέτου Έξτρα δια/
ση

Πτήσεις

Χαµηλή Περίοδος
Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

8ηµ/5νυκ 1303 € 123 €
Emirates 

µέσω DubaiΥψηλή 
Περίοδος

Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

8ηµ/5νυκ 1363 € 135 €

Προτεινόμενο ξενοδοχείο: Hilton Mauritius Resort & Spa 5* | www.hilton.com
Ειδικές τιµές για νεόνυµφους. Το ξενοδοχείο προσφέρει ειδικά για Νεόνυµφους: Ειδικό δωµάτιο, τούρτα, 
µπουκάλι ρούµι.Οι αναφερόµενες τιµές περιλαµβάνουν: Αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή µε ηµιδιατροφή.
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν τους φόρους αεροδροµίων.

Nέα Υόρκη
Καλώς ήρθατε στο κέντρο του κόσμου !

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 Time Square µε τις τεράστιες πινακίδες νέον, 
το Rockefeller Center, ένα σύµπλεγµα από ουρανοξύστες και κήπους και φυσικά το Central Park.

ΕνδΕικτικΕς τιμΕς για πλήρΕς πακΕτο

Περίοδος Αναχωρήσεις Διάρκεια Τιµή πακέτου Έξτρα 
δια/ση

Πτήσεις

Χαµηλή Περίοδος
Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

6ηµ/4νυκ 1129 € 120 €
Delta

ΑirlinesΥψηλή 
Περίοδος

Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

6ηµ/4νυκ 1254 € 156 €

Προτεινόμενο ξενοδοχείο: Manhattan NYC - an Affinia Hotel, 4* | www.affinia.com
Το ξενοδοχείο προσφέρει ειδικά για Νεόνυµφους: Ειδικό δωµάτιο, φρούτα, κρασί. Οι αναφερόµενες τιµές 
περιλαµβάνουν: Αεροπορικά εισιτήρια, διαµονή (χωρίς πρωινό) και µεταφορές αεροδρόµιο-ξενοδοχείο-
αεροδρόµιο. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν τους φόρους αεροδροµίων, κόστος έκδοσης ESTA.
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Παρίσι

Ρώμη

Η «ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ», του έρωτα, της τέχνης, των γραμμάτων, της κοσμικής ζωής, της μαγικής 
Eurodisney, και των ατέλειωτων απολαύσεων!

Το παρελθόν της πόλης ξεπροβάλλει ολοζώντανο µέσα από τα µνηµεία της: την Αψίδα του Θριάµβου, τον Πύργο του Αϊφελ, 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. 

Περπατήστε στην «Αιώνια Πόλη»...

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 συνθέ-
τουν µια πόλη 100% ερωτεύσιµη.

ΕνδΕικτικΕς τιμΕς για πλήρΕς πακΕτο

Περίοδος Αναχωρήσεις Διάρκεια Τιµή πακέτου Έξτρα δια/
ση

Πτήσεις

Χαµηλή Περίοδος
Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

4ηµ/3νυκ 425 € 75 € Aegean
Airlines

Υψηλή 
Περίοδος

Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

4ηµ/3νυκ 485 € 95 €

Προτεινόμενο ξενοδοχείο: Novotel Tour Eiffel 4* | www.novotel.com
Το ξενοδοχείο προσφέρει ειδικά για Νεόνυµφους: Ειδικό δωµάτιο, φρούτα, κρασί. Οι αναφερόµενες τιµές 
περιλαµβάνουν: Αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή µε πρωινό. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν τους φόρους 
αεροδροµίων.

ΕνδΕικτικΕς τιμΕς για πλήρΕς πακΕτο

Περίοδος Αναχωρήσεις Διάρκεια Τιµή πακέτου Έξτρα 
δια/ση

Πτήσεις

Χαµηλή Περίοδος
Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

4ηµ/3νυκ 360 € 80 € Aegean
ή

RyanAirΥψηλή 
Περίοδος

Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

4ηµ/3νυκ 420 € 100 €

Προτεινόμενο ξενοδοχείο: Londra & Cargill 4* |  www.hotellondraroma.com 
Το ξενοδοχείο προσφέρει ειδικά για Νεόνυµφους: Ειδικό δωµάτιο, φρούτα, κρασί. Οι αναφερόµενες τιµές 
περιλαµβάνουν: Αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή µε πρωινό. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν τους φόρους 
αεροδροµίων. European Pleasures
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Βενετία
“Σαν να καταβροχθίζεις ένα ολόκληρο κουτί με σοκολατάκια γεμισμένα με λικέρ”, είχε πει ο Τρούμαν 
Καπότε για την Βενετία. Είναι μεθυστική, σε ξεγελά να ενδώσεις σε όλους της τους πειρασμούς!

Στη Βενετία θα πάτε για να δοκιµάσετε ένα Spritz, το ελαφρύ, δροσιστικό κοκτέιλ που σερβίρετε µε µία ελιά, 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. 

ΕνδΕικτικΕς τιμΕς για πλήρΕς πακΕτο

Περίοδος Αναχωρήσεις Διάρκεια Τιµή πακέτου Έξτρα δια/
ση

Πτήσεις

Χαµηλή Περίοδος
Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

4ηµ/3νυκ 425 € 102 €
Alitalia

Υψηλή 
Περίοδος

Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

4ηµ/3νυκ  546 € 132 €

Προτεινόμενο ξενοδοχείο Hotel Carlton 4* | www.carltongrandcanal.com
Το ξενοδοχείο προσφέρει ειδικά για Νεόνυµφους: Ειδικό δωµάτιο, φρούτα, κρασί. Οι αναφερόµενες τιµές 
περιλαµβάνουν: Αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή µε πρωινό. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν τους φόρους 
αεροδροµίων.

Boυδαπέστη
Μπαρόκ μνημεία, μέγαρα art nouveau, αλλά και ultra μοντέρνα malls συνθέτουν το μωσαϊκό της μητρόπολης

Υδάτινο σύνορο των δύο πλευρών της ουγγρικής πρωτεύουσας, ο Δούναβης βάζει τη δική του πινελιά γοητείας σε αυτή την πόλη-αρχιτεκτονικό αρι-
στούργηµα. Στη δυτική όχθη, η παλιά πόλη της Βούδας και της Οβούδας µε τους δασωµένους λόφους, προσφέρεται για περαντζάδες, µε soundtrack 
τσιγγάνικα βιολιά από πλανόδιους µουσικούς. 

ΕνδΕικτικΕς τιμΕς για πλήρΕς πακΕτο

Περίοδος Αναχωρήσεις Διάρκεια Τιµή πακέτου Έξτρα 
δια/ση

Πτήσεις

Χαµηλή Περίοδος
Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

4ηµ/3νυκ 250 € 50 €
Aegean

ή
Wizz Air

Υψηλή 
Περίοδος

Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

4ηµ/3νυκ 295 € 65 €

Προτεινόμενο ξενοδοχείο: NH Budapest City, 4* | www.nh-hotels.com
Το ξενοδοχείο προσφέρει ειδικά για Νεόνυµφους: Ειδικό δωµάτιο,φρούτα,κρασί. Οι αναφερόµενες τιµές 
περιλαµβάνουν: Αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή µε πρωινό. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν τους φόρους 
αεροδροµίων.
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Σαντορίνη

Ρόδος

Η θέα της σου κόβει την ανάσα...

Η πρωτεύουσα της Σαντορίνης τα Φηρά, κρέµονται θαρρείς από την Καλντέρα. Ένα κατάλευκο χωριό που ακροβατεί ανάµεσα στο γαλάζιο  ουρανό και 
τον επιβλητικό γκρεµό που υψώνεται πάνω από το Αιγαίο. Διασχίζοντας εγκάρσια το νησί, φθάνουµε στο Καµάρι, το µέρος που επέλεξε όλο το διεθνές 
jet-set να διασκεδάζει και να κολυµπά. 

Ένα νησί που συνδυάζει μαγευτικές παραλίες, μία ενδιαφέρουσα μεσαιωνική πόλη, φανταστική νυκτερινή ζωή.

Η  Ρόδος είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή νησιά της Ελλάδας. Πατρίδα ενός από τα εφτά θαύµατα του κόσµου και ένα από τα αστέρια του Ελληνικού 
τουρισµού γενικά, έχει µαγευτικές παραλίες, µία πολύ ενδιαφέρουσα µεσαιωνική πόλη, φανταστική νυκτερινή ζωή και πολλά αρχαιολογικά αξιοθέ-
ατα. Το νησί της Ρόδου είναι το τέταρτο σε µέγεθος µεγαλύτερο νησί και το µεγαλύτερο της Δωδεκανήσου. 

ΕνδΕικτικΕς τιμΕς για πλήρΕς πακΕτο

Περίοδος Αναχωρήσεις Διάρκεια Τιµή πακέτου Έξτρα δια/
ση

Πτήσεις

Χαµηλή Περίοδος
Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

4ηµ/3νυκ 450 € 100 €
Aegean

Υψηλή 
Περίοδος

Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

4ηµ/3νυκ 600 € 150 €

Προτεινόμενο ξενοδοχείο: Suites of the Gods, 5*  |  www.suitesofthegods.com
Το ξενοδοχείο προσφέρει ειδικά για Νεόνυµφους: Ειδικό δωµάτιο,φρούτα,κρασί. Οι αναφερόµενες τιµές 
περιλαµβάνουν: Αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή µε πρωινό. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν τους φόρους 
αεροδροµίων.

ΕνδΕικτικΕς τιμΕς για πλήρΕς πακΕτο

Περίοδος Αναχωρήσεις Διάρκεια Τιµή πακέτου Έξτρα 
δια/ση

Πτήσεις

Χαµηλή Περίοδος
Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

4ηµ/3νυκ 300 € 60 €

Aegean
Υψηλή 
Περίοδος

Κάθε Δευτέρα και 
καθηµερινά

4ηµ/3νυκ 360 € 80 €

Προτεινόμενο ξενοδοχείο: Rodos Palace, 5*  |  www.rodos-palace.com
Το ξενοδοχείο προσφέρει ειδικά για Νεόνυµφους: Ειδικό δωµάτιο,φρούτα,κρασί. Οι αναφερόµενες τιµές 
περιλαµβάνουν: Αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή µε πρωινό. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν τους φόρους 
αεροδροµίων. Greek Beauty
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ΚΑΙ ΣΤΑ  
ΤΑΞΙΔΙΑ
ΝΕΟΝΥΜΦΩΝ

Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΜΑΣ

ΓΑΜΗΛΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ

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 στους 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 μας στο έντυπο αυτό και μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών για νεόνυμφους θα 
βρείτε μέσα στο site μας με παροχές ειδικά διαμορφωμένες για να γίνει το ταξίδι αυτό, το καλύτερο 
γαμήλιο ταξίδι της ζωής σας.

Ειδικά για το ταξίδι αυτό και μόνο μαζί μας, θα έχετε extra παροχές:
• Λιμουζίνα για τις μεταφορές σας
• Σαμπάνια στο αεροπλανο
• Προσεγμένο δωμάτιο
• Μπουκάλι με κρασί και φρούτα στο δωμάτιο
• Ένα δείπνο με κεριά στο ξενοδοχείο 
• Ειδικές παροχές ανα προορισμό που κανουν την διαμονή σας μοναδική
• Επίσης, δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού στο όνομά σας για να δέχεστε δώρα από τους δικούς 

σας, για το Γαμήλιο Ταξίδι σας.

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 ταξιδιω-
τική 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 συ-
νεργατών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες δραστηριοποίησης μας  με στόχο να εξασφαλί-
σουμε για εσάς την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της στις 
καλύτερες τιμές.

Travel with us



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 85 | 2310 238 025

AΘΗΝΑ
Ιπποκράτους 58, Κολωνάκι | 210 6927000

ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Θεμ. Δέρβη 3 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ταξιδέψτε 
mazi

µας

www.mazi.travel

Live to travel
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