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Σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου και αν θέλετε να ταξιδέψετε έχουμε πάει πρώτοι. Και μάλιστα όχι 
μία φορά, αλλά πολλές φορές. Ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι σας προτείνουμε. Αξιοθέατα, ανθρώπους, 
ξενοδοχείαμ εστιατόρια, προαιρετικές εκδρομές. Εμπιστευθείτε μας και θα κάνουμε το ταξίδι που 
ονειρευτήκατε πραγματικότητα. Ζήστε την εμπειρία ενός μεγάλου μακρινού ταξιδιού mazi μας.
Δείτε κάποιες επιλογές μας στο έντυπο αυτό και μία μεγάλη ποικιλία ταξιδιών θα βρείτε στο site 
μας με παροχές ειδικά διαμορφωμένες για να γίνει το ταξίδι αυτό, όσο πιο άνετο και συναρπαστικό 
γίνεται, δημιουργώντας μια εμπειρία ζωής για πάντα.

Στο έντυπο αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για κάθε προορισμό, αξιολογήσεις, δραστηριότη-
τες, 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 κό-
στους μεταξύ διαφορετικών προορισμών.
Κάποια από τα ταξίδια μας είναι Ατομικά οργανωμένα ταξίδια και έχουν εγγυημένες καθημερινές ή 
εβδομαδιαίες αναχωρήσεις με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων. Περιλαμβάνουν εκδρομές και περιη-
γήσεις με αγγλόφωνους ξεναγούν και δεν απαιτούν τη δημιουργία μεγάλων ομάδων ταξιδιών για να 
υλοιηθούν.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε πάντα στη διάθεσή 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
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www.mazi.travel
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