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Wie wij zijn

MAZI TRAVEL is een reisorganisatie 
opgericht door gekwalificeerde 
professionals met meer dan 30 jaar 
ervaring in de toeristische sector. 
Sinds de oprichting van het bedrijf 
hebben we ons bewust toegewijd 
aan een hoogwaardig toeristisch 
product en hebben we veel ervaring 
met het vervullen van elk verzoek. 
Onze reputatie is bereikt door 
onze inzet voor het leveren van 
innovatieve ideeën, uitzonderlijke 
service en expertise.

We concentreren ons 
op details
We zullen u informeren over elke 
bestemming, activiteiten van 
welke aard dan ook, restaurants, 
nachtclubs, culturele locaties en 
andere aspecten op de plaatsen 
die u wilt bezoeken. Wij bieden 
onconventionele reispakketten en 
nieuwe vormen van reizen, zoals 
gewenst door onze klanten.

We bieden je de reis die je wilt door 
het hele land waar we van houden.

Laat je inspireren!
Vertel ons de reis van je dromen. 
Ontdek nieuwe en oude 
bestemmingen vanuit een ander 
perspectief.
We zullen de hele Griekse wereld 
voor je klaar hebben, maak gewoon 
de volgende stap en neem contact 
met ons op zodat we je reisideeën 
tot leven kunnen brengen.

Partnership van hoge 
kwaliteit
Een van onze belangrijkste doelen 
is om de juiste partners te kiezen 
op het gebied van servicekwaliteit, 
hun inzet en een gemeenschappelijk 
begrip van onze verwachtingen. 
Onze reputatie, kredietwaardigheid 
en bedrijfsvolume stellen ons in 
staat om zeer concurrerende prijzen 
te berekenen. De feedback van 
medewerkers en klanten is een 
permanente kwaliteitscontrole die 
ons in staat stelt om te reageren en 
de nodige aanpassingen te maken.

... Goede reis

Onze Busvloot

De grootste vloot van toeristische bussen in Griekenland.     
Eigenaar van meer dan 100 premium bussen, minibusjes 
en transitvoertuigen en een autoverhuurbedrijf die de 
transportbehoeften van onze klanten dekken. 
Capaciteit van 72, 55, 32, 17 en 12 zitplaatsen, evenals de 
modernste minibusjes.
Alle voertuigen zijn voorzien van airconditioning en de 
meeste hebben televisie, video, bar en toilet. Veel bussen 
zijn uitgerust met navigatiesystemen die bestuurders 
verschillende informatie verschaffen, zoals wegenkaarten, 
verkeersinformatie en dagelijkse weersvoorspellingen.
 ... Ze transporteren veilig en comfortabel, meer dan
1.500.000 passagiers per jaar.

30 Jaar tot uw dienst
Al 30 jaar zorgen wij ervoor dat de kostbare vakantietijd van uw klanten een speciale en onvergetelijke ervaring wordt. Onze 
expertise en rijke ervaring, geïnspireerd door de kennis en de smaak van onze klanten wereldwijd, stellen ons in staat om onszelf als 
een essentiële partner te beschouwen voor het organiseren en uitvoeren van complexe en veeleisende reisservices: groepsreizen, 
vakantiereizen, zakelijke reizen en allerlei soorten evenementen in Griekenland en Cyprus. 
We werken hard om dit te bereiken - met groot succes. In deze brochure willen we een aantal tours en trips introduceren. 
Wij heten u van harte welkom in de vakantiewereld van MAZI TRAVEL & EVENTS.
 

www.mazitravel.com

We leven hier ... we weten 
hoe Griekenland denkt en 
we weten wat het te bieden 
heeft.
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> Dag 1.  | Welkom in Athene
Welkom en transfer naar het hotel in het stadscentrum.
De ‘kern’ van het historische centrum is de wijk Plaka (aan de oostkant 
van de Akropolis) die sinds de oudheid onafgebroken bewoond is 
geweest. Terwijl je door de smalle straatjes loopt, met huizen en 
herenhuizen uit de Ottomaanse periode en de neoklassieke periode (19e 
eeuw), lijkt het alsof je reist met een ‘tijdmachine’. Voor vandaag hebben 
we in deze buurt de taverne uitgekozen voor het avondeten. De juiste 
plaats om een eerste indruk van de stad te krijgen.

> Dag 2.  | Tour door de stad
Er zijn verschillende manieren om een stad te leren kennen. We denken 
dat de beste manier is om je te mengen onder de mensen en een stad te 
leren kennen met al je zintuigen. Vandaag wandelen we door de Nationale 
Tuin met een korte stop voor een Griekse koffie. Onze wandeling brengt 
ons naar de Acropolis, het heilige oude deel van onze stad. Je kunt niet 
zeggen dat je in Athene bent geweest zonder de Akropolis te bezoeken.
We verkennen buurten zoals Plaka, Monastiraki en andere buurten  die 
de afgelopen jaren zijn ‘herontdekt’ en vol verrassingen zitten. Onderweg 
proeven we iets heerlijks. Tegen de middag komen we aan in het hotel. 
Vanavond eten we in een van de oudste en meest traditionele tavernes in 
Monastiraki “street food”, de beste. Dit is bewezen door alle klanten sinds 
1879!

> Dag 3.  | Saronische eilanden: de drie schoonheden
Na het ontbijt rijden we naar de haven van Piraeus voor de eendaagse 
cruise naar de drie prachtige Saronische eilanden, Hydra, Poros en Aegina. 
Alle drie de eilanden liggen dicht bij Athene, elk heeft zijn eigen karakter 
en je zult geboeid zijn door hun charme.
Het schip keert ’s avonds terug in de haven van Piraeus. Voor deze nacht 
organiseren we een laat diner in Piraiki om de dag leuk af te sluiten. 

Piraiki is de kustweg langs de kleine baaien en natuurlijke pieren 
van de havenstad en is een van de mooiste hier. Het diner bestaat 
voornamelijk uit vis mezedes met uitzicht op de zee. Late terugkeer naar 
het hotel en overnachting.

> Dag 4.  | Ontmoeting met Poseidon en Helios
De ochtend is vrij. We raden je aan het nieuwe Akropolis-museum te 
bezoeken of het hart van Athene te verkennen. In de vroege namiddag 
nodigen wij je uit voor een tocht langs de westkust van Attika, ook bekend 
als de Attic Riviera, die je naar Cape Sounion brengt. Het biedt een 
prachtig panoramisch uitzicht op de omliggende Egeïsche eilanden en een 
spectaculaire zonsondergang.
Op de terugweg stopt de bus in de buurt van Pnyka tegenover de 
Akropolis.
We zullen dan langs de Apostel Paulus Straat lopen - wat een van de 
populairste wandelroutes in Athene is - richting Thiseio, en we zullen 
dineren in een openluchtrestaurant terwijl we genieten van het prachtige 
uitzicht op de oude monumenten.

> Dag 5.  |  Vertrek
Na het ontbijt en afhankelijk van het vertrekprogramma zullen we je 
begeleiden naar het vliegveld.
We nemen afscheid en hopen je snel weer te zien!

Athene
Stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt  5 dagen    

Athene is een stad om te beleven en te ontdekken, de enige manier om te genieten van de ongelooflijke charme die het heeft dankzij haar glorieuze 
verleden. De bezoeker kan aangenaam verrast worden door de stad die naar de toekomst kijkt terwijl zij het verleden preserveert. Athene heeft musea, 
theaters, cultureel amusement, archeologische sites, nachtleven en nog veel meer. De Atheense food scene is ook een perfecte mix van Griekse traditie 
en cultuur. Tijdens je verblijf kun je op verschillende plaatsen in de stad Grieks eten en je zult begrijpen waarom eten zo centraal staat in de Griekse 
cultuur.



4

> Dag 1. |  De stad aan zee en zijn kleine koffiegeschiedenis
Aankomst op de luchthaven van Thessaloniki. Welkom en transfer naar 
het hotel in het stadscentrum. De middag is vrij. Een goede gelegenheid 
om koffie frappe te proeven in een van de vele cafés rond het Aristoteles-
plein. Frappe is een Griekse “uitvinding” die dateert uit 1957 en is nauw 
verbonden met de stad en de Internationale Beurs van Thessaloniki. Het 
diner vindt plaats in een traditioneel restaurant in “Ano Polis”. Ano Polis 
(oude stad), waar vroeger vele torens langs de stadsmuren stonden, 
is het overblijfsel van Thessaloniki uit de 19e eeuw. Het uitzicht op de 
moderne stad en de Thermaïsche Golf is adembenemend. Dit verhoogde 
noordelijke district kreeg zijn andere naam, Ta Kastra (De Kastelen), 
vanwege de kastelen met zeven verdedigingstorens die indertijd de muren 
domineerden.
 
> Dag 2. |  Loop door de geschiedenis van de stad
Onze tour begint in de Hellenistische periode, waarbij Byzantijnse, 
Romeinse en Ottomaanse tijden deze multiculturele stad doorkruisen tot en 
met de 19e eeuw. Met daarna het verbazingwekkende tijdperk van de 20e 
eeuw. Lopend door tijden en plaatsen, ontdekken we een Romeins Forum 
(Agora), monumentale gebouwen met een uniek karakter zoals de Rotunda, 
een triomfboog van onsterfelijke militaire campagnes, paleisruïnes, 
middeleeuwse torens, bescheiden Byzantijnse kerken die zeldzame schatten 
verbergen, en straten en legendarische pleinen. Allemaal scènes van 
belangrijke historische gebeurtenissen en sociaalpolitieke bewegingen. De 
bijna gelijke co-existentie van Joden, Grieken, Ottomanen en vluchtelingen 
uit Klein-Azië heeft hun onuitwisbare stempel gedrukt op cultuur, muziek, 
gastronomie en elk aspect van het dagelijks leven en vormt het karakter van 
de stad tot op de dag van vandaag. ‘s Avonds genieten we van het diner in 
een restaurant van de stad.

> Dag 3. |  De stad, de mensen en hun keuken
Vandaag ontdekken we Thessaloniki door haar uitgesproken lokale smaken. 
We proeven allerlei heerlijke gerechten uit Thessaloniki, van hartige hapjes 
tot heerlijke zoete lekkernijen. Het begint met een kopje Griekse koffie, 
zoals de lokale bevolking het drinkt. 

Er is geen andere manier om de dag te beginnen in Griekenland! Leer 
meer tijdens het nippen van de heerlijke koffie. De tour gaat verder in de 
bruisende zakenwijken, waar je verschillende smaken zult proeven, zoals de 
twee populairste snacks Koulouri en Bougatsa. Beide maken deel uit van de 
eetcultuur van de stad. Vervolgens maken we een wandeling over de twee 
beroemdste markten van Thessaloniki. Je hoort marktverhalen, geniet van 
de hapjes met Ouzo of Tsipouro in een van de vele ouzeri’s van de stad en 
sluit de tour af met een bezoek aan een van de oudste banketbakkerijen om 
de bekende en traditionele zoetigheden te proeven.

> Dag 4. |  Chalkidiki
Het schiereiland Chalkidiki, ten zuidoosten van Thessaloniki, kenmerkt 
zich door zijn unieke vorm, die lijkt op een hand met drie vingers. Deze 
zogenaamde “drie vingers van Griekenland” - de Grieken noemen ze graag 
voeten - dragen de namen Kassandra, Sithonia en Athos. Kilometers lange 
zandstranden, mooi verborgen baaien, omgeven door turquoise wateren. 
Zee- en groene natuurlijke paradijzen zijn maar enkele redenen waarom 
het een populaire vakantiebestemming is voor de lokale bevolking en 
bezoekers. 
Vandaag reizen we naar Chalkidiki, naar de eerste vinger, Kassandra. 
Onderweg maken we enkele interessante tussenstops: we leren over 
de wijnwereld met een rondleiding door de verschillende stadia van de 
wijnproductie, van wijngaard tot vat en veroudering van de wijn. Later 
bereiken we Pefkochori, een dorp aan de kust, voor de lunch. Hoe kun je 
anders de prachtige gerechten uit de regio proeven? In de middag keren 
we terug naar het hotel. De avond is vrij. Het nachtleven van de stad is 
beroemd, grijp de kans om de jeugdige energie van de stad te ervaren. 
Thessaloniki heeft altijd iets, voor alle stijlen en smaken. De Bruid van het 
Noorden heeft een traditie in het uitgangsleven, net als de hete soep die 
daarna wordt geserveerd als de zon opkomt.

> Dag 5. |   Vertrek
Na het ontbijt en afhankelijk van het vertrekprogramma worden we naar 
het vliegveld gebracht. We nemen afscheid van de stad en nemen misschien 
nog wat cadeautjes mee voor het thuisfront. Tot ziens.

Thessaloniki 
De nimf van de Golf  5 dagen   

Thessaloniki - schoonheid, geschiedenis, cultuur, een opmerkelijke keuken en een prachtig breed uitzicht op zee. De verschillende wijken zijn kleine 
werelden naast elkaar, en wanneer je de Byzantijnse muren beklimt, en de zonnestralen bij zonsondergang heel Thessaloniki bedekken, kun je de vele 
lagen van de roerige geschiedenis zien. Overal zichtbaar, organisch verweven met het moderne stadsleven. Zoals de beroemdste bezienswaardigheid 
van Thessaloniki, de Witte Toren, verankerd aan een met een cocktailbar omgeven promenade. De nieuwe promenade heeft de stad nieuw leven 
ingeblazen en geeft ruimte voor lange wandelingen en fietstochten. ‘s Nachts bruist de stad van muziek en nachtleven. Het is makkelijk verliefd te 
worden op Thessaloniki.
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> Dag 1. |   Aankomst
Aankomst in Heraklion - transfer naar het hotel. Vrije middag.
De hoofdstad van Kreta is een veelzijdige stad waar je veel van de 
wereldberoemde bezienswaardigheden kunt bezoeken die het verleden 
en het heden overbruggen.
Het Heraklion van weleer: de Venetiaanse haven en de muren, ideaal voor 
een nostalgische wandeling door de geschiedenis. En de bruisende stad 
van vandaag: Stedelijke pleinen en verkeersvrije straten vol met jeugdige 
energie, traditionele tavernes, gastronomische restaurants en luxe hotels. 
Daarnaast enkele uitstekende musea.

> Dag 2. |    Heraklion - door de stad en geschiedenis
Na het ontbijt vertrek voor een bezoek aan het paleis van Knossos 
en de stad Heraklion. Knossos vormde het centrum van de zeer 
goed ontwikkelde Minoïsche beschaving. Het paleis van Knossos, 
gereconstrueerd door Sir Arthur Evans, is een indrukwekkende multi-level 
architecturaal complex. Vervolg je reis naar de historische hoofdstad van 
Kreta, Heraklion. Tijdens de stadstour zie je architectonische schatten 
langs de populaire straten. In de avond kan je genieten van de Kretenzer 
en Griekse gerechten geserveerd in het restaurant of de taverne van de 
stad.

> Dag 3. |   Heraklion - De aromatische nectar
De ochtend is vrij invulbaar. Er is voldoende tijd om korte uitstapjes te 
maken, het Cretaquarium en / of de stad en de oude haven te bezoeken.
De avond wordt gewijd aan de viering van de ketel. We rijden naar de 
plaats waar de traditionele raki wordt gemaakt. De geplette druiven - 
Tsikoudia of Strafylla genoemd - worden opgeslagen in de wijnpers en 
mogen gedurende 20 tot 40 dagen gisten.
Ze worden vervolgens met water in de kookketel gegoten. Koken, dus 
destillatie,  begint recht voor je ogen!

In slechts een uur valt de eerste raki in kleine druppels. Het is erg sterk, 
bijna pure alcohol! Beetje bij beetje doorloopt de destillatie verschillende 
alcoholniveaus om het minimum aantal van 18 graden te bereiken. Dan 
dooft men de kookketel en de hete raki spoort iedereen aan tot een 
zorgeloze dans. Gelukkig worden Kretenzische gerechten geserveerd met 
Raki en zo wordt de alcohol beter verdragen! Een nacht vol rijke ervaring 
kan beginnen.

> Dag 4. |   Vertrek
Na het ontbijt en afhankelijk van vluchtschema, transfer naar de 
luchthaven van Heraklion met Engels sprekende escort.

Heraklion - Kreta
Raki, de aromatische nectar van Kreta  4 dagen   

Elke herfst na de oogst beginnen verschillende wijnfestivals in heel Griekenland. Op Kreta vindt de “viering van Raki of Tsikoudia” plaats. Raki is de 
traditionele Kretenzische drank die in het hele land bekend staat voor het hoge alcoholgehalte en de rijke smaak. Aan het einde van de zomer biedt 
de eindeloze wijngaard van Kreta haar kostbare oogst om volgens eeuwenoude methoden, de beroemde Raki te maken. Een proces dat in de loop 
van de tijd onveranderd is gebleven: de feesten van de kookketel (kazanemata). Raki (of Tsikoudia) is veel meer dan de aromatische nectar van de 
Kretenzers; het is haar trouwe metgezel van geluk, verdriet, ontmoeting met vrienden, dansen en festivals. Geen wonder dat de raki-festivals het grote 
herfstevenement op Kreta zijn. Een reis naar Kreta in oktober is zeker de moeite waard: de glinsterende hitte van de zomer verdwijnt. De steden en 
dorpen keren geleidelijk terug naar hun vredige rust en de stranden zijn niet zo druk.



6

> Dag 1. |  Aankomst in Thessaloniki en transfer naar Monodendri / 
Ioannina
Bij aankomst in Thessaloniki nemen we onze bus via Egnatia snelweg naar 
Ioannina en vandaar naar het dorp Monodendri. De Zagori dorpen zijn 
uniek. Door de typische bouwstijl, de smalle straatjes en huizen met dikke 
daken van hetzelfde materiaal, verliezen de gebouwen zichzelf in hun 
natuurlijke omgeving; een perfect samenspel van cultuur en natuur. Het 
houtwerk, zoals raam- en deurkozijnen, is vaak geschilderd in felle kleuren 
en onderscheidt zich fel tegen de aangebrachte stenen, een soort grijze 
leisteen. In andere dorpen zijn vooral de rode daken weer opvallend. 
De meeste huizen hebben een ommuurde binnenplaats toegankelijk 
via een houten poort met een stenen dak erboven. Vaak gebruiken 
dorpelingen deze binnenplaats als moestuin. De muur en de poorten 
beschermen tegen de schapen en geiten die vaak vrij rondlopen in het 
dorp. Monodendri ligt bij de ingang van de spectaculaire Vikos-kloof in 
het nationale park Vikos Aoös in Pindos. Afhankelijk van de aankomsttijd 
kunnen we het klooster van Agia Paraskevi bezoeken, aan de rand van de 
canyon. Overnachting in Monodendri in een klein familiehotel / pension.

> Dag 2. |   Monodendri - Papingo Vikos Gorge Wandeling 
(Wandeltijd ca. 6- 7 uur)
Lopen naar Mikro Papingo door de Vikos-kloof met zijn turquoise 
rivierbekkens (5 tot 6 uur). Een klassieke wandeling in een van de mooiste 
canyons van Europa. Spectaculaire rotswanden rijzen op aan beide zijden, 
stroomafwaarts is de rivierbedding en volg je een klein pad daarlangs (4 
uur). Na nog eens 2 uur bergopwaarts, eindigen we de wandeling onder 
de “torens” van Papingo, zoals de rotsformaties genoemd worden op een 
hoogte van 2000 meter die beide Papingo dorpen omringen. Vandaag 
slapen we in Papingo.

> Dag 3. |  Papingo naar Mt Gamila Hut en Dragon Zee 
(Wandeltijd ca. 5 uur)
De wandeling begint vandaag met 3 uur bergopwaarts, vanaf Mikro 
Papingo naar de berghut “Astraka”, op de berg Gamila op 1950m. Hier 
picknicken we en laten onze rugzakken achter voor de middagwandeling 
naar het eerste Dragon meer. We lopen een uur over de met gras en 
bloemen begroeide hooglanden en (tot juli) een kleine deken van sneeuw. 
We keren terug naar de Astraka berghut voor de nacht.
   
> Dag 4. | Rondwandeling op de toppen van Gamila en Astraka 
(Geschatte wandeltijd: 7-8 uur heen en terug)
Er zijn twee pieken, Mount Gamila op 2480 meter en Mount Astraka 
op 2436 meter. Via een lus weg kunnen we ze beklimmen, als we fit en 
in goede vorm zijn. Ter plekke kiezen we welke van de twee toppen we 
beklimmen. Vandaar kun je genieten van het panoramische uitzicht over 
de steile Aoös-kloof. We keren terug voor de nacht in de refuge.

> Dag 5. |  Wandeling naar Mikro Papingo  (Wandeltijd ongeveer 3 uur) 
Vandaag dalen we af naar Papingo en gaan we relaxen in ons pension. Na 
de vermoeiende dagen is deze middag en avond vrij om te rusten en te 
ontspannen. Diner in een taverne in het dorp.

> Dag 6. |  Transfer naar Thessaloniki
Na het ontbijt, transfer terug naar Thessaloniki en de luchthaven voor 
vertrek.

Noordwest-Griekenland
Wilde schoonheid voor natuurliefhebbers en wandelaars 6 dagen    

Nuttige informatie:
• Accommodatie is in tweepersoonskamers op basis van B/B in 
pensions (3 nachten) en ligplaatsen in de berghut (2 nachten).

• Ervaren berggidsen zijn verantwoordelijk voor elke wandeling.
• Bagagetransport van hotel naar hotel, tijdens de wandeling, 

is inbegrepen.

TREKKEN IN EPIRUS IN HET VOORJAAR
De regio Epirus, in het noordwesten van Griekenland, heeft de mooiste natuur van het land. Het Vikos Aoös National Park, ook wel Zagori genoemd, is 
een ideale plek voor natuurliefhebbers.
Zagori is een van de meest pittoreske gebieden van Griekenland. Veel authentieke stenen dorpjes en een prachtig uitzicht op het Pindosgebergte. 
De regio is een waar paradijs voor wandelaars. De adembenemende toppen van Gamila en Astraka, op hoogten boven 2000 m, en de Dragon Meren 
nodigen je uit voor uitdagende wandelingen. De Vikos Kloof is erkend als een van de diepste in de wereld door de Guinness World Records. Vanwege 
haar natuurlijke schoonheid en de kristalheldere rivier Voidomatis die door de kloof stroomt, een onvergetelijke ervaring. De kloof, met muren tot 
1 km hoog, is van groot wetenschappelijk belang, omdat het in zijn bijna ongerepte staat, een toevluchtsoord is voor bedreigde diersoorten en veel 
uiteenlopende ecosystemen bevat.
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> Dag 1. | Lefkas - Meganisi 
Na een korte briefing in de middag varen we zuidwaarts naar het eiland 
Meganisi, waar we de nacht zullen doorbrengen. Er is voldoende tijd om 
kennis te maken met de boot en om te genieten van een goede maaltijd in 
het Vis Restaurant, bekend om de variëteit en versheid van zeevruchten.

> Dag 2. | Kalamos eiland
De dag is gewijd aan zeilen en dolfijnen kijken. We proberen naar 
dolfijnen te luisteren en ze te vinden in de Ionische Zee en vooral op 
het eiland Kalamos. ‘s Middags varen we naar het pittoreske dorpje 
Kalamos. Hier brengen we onze nacht door. Maar, niet voordat we lokale 
delicatessen kunnen proeven in een taverne.

> Dag 3. | Kefalonia - ithaka
Vandaag staan Ithaka en Kefalonia op het programma. We varen 
oostwaarts naar het eiland Ithaka. We zullen enkele zigzag-routes in dit 
gedeelte proberen om dolfijnen te vinden. Ithaka, in het westen van 
Kefalonia, is een van de beste plekken om dolfijnen te spotten. De meest 
voorkomende soorten zijn hier te vinden, de flesneus, de gewone dolfijn 
en de gestreepte dolfijn. We varen weer richting Kefalonia, waar we de 
nacht doorbrengen in Assos.

> Dag 4. | Kefalonia
Na het ontbijt en een briefing over het meest bedreigde zeezoogdier, gaan 
we vandaag een van de grotten naderen waar de monniksrob (monachus 
monachus) woont. Na de lunch op een nabijgelegen strand varen we naar 
het westen van Kefalonia, een geweldige plek om dolfijnen te spotten. 
Vervolgens varen we richting zuiden terug naar Assos, waar we verblijven.

> Dag 5. | Ithaka
In de ochtend zeilen we naar het noordelijke deel van Ithaka, op zoek 
naar dolfijnen en vooral voor de mooie en verlegen Risso-dolfijn. Tegen 
de middag stoppen we bij een strand in de baai van Afales op het eiland 
Ithaka. In de vroege middag zullen we naar het noorden zeilen en 
proberen gewone dolfijnen op te sporen. We eindigen onze zeiltocht in 
het pittoreske dorpje Fiskardo, waar we gaan overnachten.

> Dag 6. | Voor anker gaan
Na het ontbijt rijden we noordwaarts naar de baai van Polis. Aan de 
linker kust was eens de grot van Loizos, die in de oudheid diende als 
een tempel voor de aanbidding van nimfen en Odysseus. We zullen naar 
het dorp Stavros lopen en het kleine museum van Odysseus bezoeken 
en vervolgens lunchen in het restaurant. In de vroege namiddag is er 
een korte briefing. Het gaat over de bescherming en waardering van 
de “Posidonia oceanica”. Het huis van dit “zeegras” ligt direct onder de 
boot. Hier zullen we snorkelen onder begeleiding van onze bioloog. We 
verblijven voor anker en genieten van een heerlijk diner aan boord.

> Dag 7. | Meganisi
Na het ontbijt varen we naar het eiland Meganisi en bereiken de baai 
van Atherinios. Daar brengen we een bezoek aan het traditionele en 
ongerepte dorp Katomeri. Hier dineren we en kunnen we waarschijnlijk 
genieten van een leuke Griekse avond met live muziek en dans. Want dit 
is de manier hoe we onze reis willen beëindigen.

> Dag 8. | Terug naar Lefkas
Vroeg in de ochtend varen we naar onze basis in Lefkas.
(Houd er rekening mee dat alle foto’s en voorbeelden die je tijdens de 
week verzamelt hebt, beschikbaar worden gesteld aan wetenschappers 
om hen te helpen bij het verzamelen en onderzoeken van gegevens).

Nuttige informatie:
• Accommodatie is in tweepersoonshutten in Catamaran Lagune 380 

• Biologiespecialist begeleidt de groep tijdens het programma

Ionische eilanden
Hoe spreken de dolfijnen?  8 dagen    

In het kristalheldere water liggen tientallen eilandjes tussen onbewoonde zandstranden en beboste bergen die hoog boven de Ionische Zee uitsteken. 
Dit is een zeiltocht met een ecologische focus. Het doel is om, onder de begeleiding van een ervaringsdeskundige, de ecosystemen van de Griekse 
zeeën te ervaren en te leren.
In de beschermde wateren van dit gebied genieten we van een zeiltocht en kijken we naar de dolfijnen als ze langs het schip stoeien. Tegelijkertijd leren 
we van presentaties en ander materiaal over de dolfijnen en de onderzoeksmethoden.
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> Dag 1. |  Aankomst in Makrinitsa
Accommodatie in het traditionele pension — “Archontiko”.
Tussen 1750 en 1850 werden de Archontika gebouwd in de 24 historische 
dorpen van Pilion, vaak drie verdiepingen tellende herenhuizen. Veel van 
deze Archontika zijn tegenwoordig kleine particuliere hotels.
Lunch op het centrale plein, het “Balkon van Pilion”. De rest van de dag 
blijft vrij om zelf op ontdekkingsreis te gaan. Het diner met wijn wordt 
geserveerd in een traditioneel restaurant in Makrinitsa.

> Dag 2. |  Wandeling Makrinitsa naar Stagiates
Na het ontbijt bezoeken we de plaatselijke kerk en daarna wandelen we 
van Makrinitsa naar Stagiates via de steenweg. Op het prachtige plein van 
Stagiates rust je een tijdje uit met een kopje bergthee om vervolgens de 
wandeling door te zetten naar het dorp Portaria. In Portaria kun je het 
dorp bezoeken voordat je gaat lunchen op het centrale plein met eeuwen 
oude bomen. Na de lunch vertrekken we van het plein richting het 
Centauren pad en eindigen we de wandeling in Adamena. Van Adamena 
keren we terug naar het hotel in Makrinitsa.

> Dag 3. |  Oost-Pilion
Na het ontbijt vertrek uit het hotel in Makrinitsa naar Kissos dorp. Daar, 
bezoek je de kerk van Saint Marina. Vervolgens maak je een romantische 
wandeling van Kissos naar Mouresi. Wanneer we het plein van Mouresi 
bereiken, gaan we de plaatselijke kerk bezoeken en daarna lunchen we 
in een traditionele taverne waar we genieten van een traditionele lunch. 
Vervolgens kun je te voet of met jouw auto terugkeren naar Kissos.
In de avond kun je ontspannen en zelfgemaakte wijn proeven bij de lokale 
gerechten in een traditionele taverne in het dorp Kissos.

> Dag 4. |  
Na het ontbijt neem je  je auto om een interessante reis te maken naar de 
hellingen van Oost-Pelion. De eerste stop is in het dorp Anilio. Dan kom 
je in het dorp Makrirachi, waar je brood kunt kopen van de traditionele 
bakkerij, wat op het strand van Agii Saranda gegeten kan worden. Hier kun 
je even uitrusten vóór je door rijdt naar Chorefto en Zagora. In Zagora kun 

Pilion
Berg van de Centauren 
(mythologie, natuur en architectuur)  8 dagen   

Het schiereiland Pilion, ook wel het “Zwitserland van Griekenland” genoemd, is een van de mooiste landschappen van de Middellandse Zee. Iedereen 
die hier op vakantie gaat kan ‘s morgens door eikenbossen en beekjes dwalen, ’s middags in afgelegen baaien, in azuurblauwe helderheid, baden en ‘s 
nachts in een historisch herenhuis slapen. Pilion is de thuisbasis van de mythische Centauren en Argonauten. De oude dichters hebben gezongen over 
de schoonheid van het schiereiland Pilion en Homerus prees het als het zomerverblijf van de goden.

je het dorp, het museum en de traditionele vrouwencoöperatie bezoeken, 
waar je ook de beroemde Zagori-appels kunt kopen. Na de lunch kom je 
in Damouchari aan (scène van de Mamma Mia-film). Daar zou je kunnen 
dineren in een lokaal visrestaurant, bekend voor de lekkere Egeïsche vis. 
Hierna keer je terug naar je hotel in het dorp Kissos.

> Dag 5. |  Tsagarada: wandeling naar Mylopotamos strand
Na het ontbijt vertrek je naar een traditioneel hotel in het dorp Tsagarada. 
Een van de meest aantrekkelijke dorpen van Pilion, waar de oude 
kerken hun naam geven aan de dorpswijken. 
Vooral een bezoek waard is de kerk Saint Taxiarches. Op het plein met 
dezelfde naam zie je vier architectonisch interessante fonteinen. Op 
het dorpsplein neem je een pauze tussen de oudste platanen van 
Griekenland. Probeer na de lunch het pad naar het prachtige strand 
Fakistra met haar smaragdgroene wateren. Links daarvan bevindt zich 
het oude kasteel.  Niet ver daar vandaan is de oude landkerk van Maagd 
Maria Megalomata in een rotsholte.

> Dag 6. |  Hoe kook je Spetzofai? 
Na het ontbijt ontmoet je een lokale huisvrouw en neem je deel aan een 
kookles in traditionele stijl. Het zelfgemaakte eten nuttig je voor de lunch 
met ouzo, wijn en traditionele zoetigheden.
Na de lunch keer je terug naar het hotel.

> Dag 7. |  Ga op verkenning met je paard
Na het ontbijt vertrek je richting centraal Pilion. Onderweg bezoek je 
Milies, het startpunt van de legendarische 19de -eeuwse stoomtrein van 
Pilion, de zogenaamde ’smeerpoets’. Bezichtig de ijzeren brug gebouwd 
door meesterbrein Evaristo de Chirico en bezoek de kerk van “Pamegiston 
Taxiarchon”, typisch voor de Piliaanse architectuur, Byzantijnse iconen, 
verbazingwekkend akoestische architectuur van historische betekenis. 
Vervolgens in Vyzitsa kun je winkelen in het lokale winkeltje met 
handgemaakte keramische souvenirs. Verder naar Agios Lavrentios verblijf 
je in een traditionele herberg. Na de lunch kun je te paard vanaf het 
centrale plein via stenen paden door het dorp naar het bos. ‘s Avonds 
dineren in een plaatselijke taverne.

> Dag 8. | Afscheid van de zomerresidentie van de goden
Vertrek vanuit Aghios Lavrentios naar het vliegveld voor de terugreis. 
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> Dag 1. | Aankomst en briefing
Aankomst in Thessaloniki en transfer en check-in in het hotel. We 
ontmoeten je bij een welkomstbuffet om informatie te geven over het 
gebied, de lokale gewoontes, je activiteitenplan en alle andere relevante 
details. Overnachting in hotel in Thessaloniki.

> Dag 2. | Een plek om te leren en verliefd op te worden: biologische 
wijnbouw in Arnea
Vandaag rijden we langs de betoverende heuvels van het noorden van 
Chalkidiki naar het pittoreske stadje Arnea. We checken in bij het hotel of 
in een traditionele herberg. In de middag rijden we naar de wijnmakerij 
van Arnea, waar we een bezoek brengen aan de 20 hectare aan 
wijngaarden waar druiven worden geteeld volgens de laatste richtlijnen 
van de biologische landbouw. We zien de wijnbereiding en het bottelen. 
Dan is er een wijnproeverij in de ondergrondse wijnkelder, naast de vaten. 
In de wijnwinkel kun je wijnen kopen om tijdens of na je vakantie van te 
genieten. Diner en overnachting in het hotel of traditionele herberg in 
Arnea.
(Elk jaar in augustus vinden de “National Wine Events” plaats. Als we er 
rond die tijd zijn, kunnen we daaraan deelnemen)

> Dag 3. |  Een uniek herenhuis - Een uitzonderlijk museum
Om onze verkenning van het culturele erfgoed van het gebied af te 
ronden, bezoek je het Historisch Folkloremuseum, dat details van 
het dagelijks leven uit een vervlogen tijdperk onthult. Het museum is 
gehuisvest in een van de oudste monumenten in Chalkidiki (1750-1755). 
Hier kun je de tentoonstelling van landbouw artefacten en foto’s bekijken 
uit de periode 1880-1950. We leren over de verschillende items die door 
de lokale mensen gebruikt werden in het dagelijks leven, en in de speciaal 
gereconstrueerde ruimte voelt het alsof de tijd gestopt is. Rest van de dag 
vrij.
Diner en overnachting in het hotel of traditionele herberg in Arena.

> Dag 4. |  Vers van de boerenmarkt
Een van de beste ervaringen in Chalkidiki is een bezoek aan een open 
boerenmarkt! Duik in het kleurrijke en soms luide marktleven in Arnea 
en leer over de lokale gastronomie. Je zult het leuk vinden om te weten 
hoe professionele chefs en lokale bewoners hun kwaliteitsproducten 
kopen. Vervolgens brengen we een bezoek aan enkele van de oudste 
openbare gebouwen uit de 19e eeuw. Loop door de geplaveide straten 
met ongeveer 30 stenen bronnen. Diner en overnachting in het hotel of 
traditionele herberg in Arnea.

> Dag 5. | Wandelen op Holomontas berg 
(programma voor het hele jaar)
Voor natuurliefhebbers die Holomontas willen ervaren, een van de 
beroemdste bergen in Chalkidiki, volgen we een van de drie bospaden in 
de omgeving. Ons pad slingert zich door het dichte woud van Holomontas 
dat een onvergetelijke tour biedt. De biodiversiteit van het bos bevordert 
de ontwikkeling van een grote populatie wilde dieren en vogels. In 
feite jagen we met de camera op hazen en wilde zwijnen. Onze route is 
Holomontas - Paleochora: het hoogste punt van de berg is 1164 meter, 
een uniek uitzicht op de natuurlijke hellingen. De weg naar beneden is 
niet zo eenvoudig maar mooi. (Duur: ca. 5 uur, afstand: ca. 10 km)
Diner en overnachting in het hotel of traditionele herberg in Arnea.
(Alternatief: voor de herfst stellen we een onvergetelijke 
paddenstoelenjacht  voor, in een gebied rond het dorp Stagira, de 
verblijfplaats van Aristoteles. Omringd door een prachtig en wild 
landschap leren we over de verschillende paddenstoelvariëteiten en nog 
veel meer ...)

> Dag 6-8. | Tijd voor je eigen vakantie-ervaring
De laatste dagen verlaten we de geschiedenis en natuur en veroveren 
we de zee en genieten we van het luxe leven aan de westkust van 
Sithonia, het centrale schiereiland van Chalkidiki. We verblijven in het 
meest complete en unieke resort in Griekenland, een imposante Villa 
van wereldklasse, twee thalassotherapie- en spacentra, een 18-holes 
golfbaan, een paardrijschool, een tennisclub met 9 banen, een duikschool 
Center, een Nautische Club, plus de grootste biologische wijngaard van 
Griekenland.
Of je nu op zoek bent naar ontspanning of beweging, er is meer dan 
genoeg keuze om de rest van de tijd te genieten.

Chalkidiki
Schiereiland van diversiteit en veelzijdigheid 8 dagen    

Het betoverende schiereiland Chalkidiki, dat doet denken aan de drietand van Poseidon, ligt ten zuiden van Thessaloniki en bestaat uit drie kleinere 
schiereilanden. Het noord-centrale gebied wordt gedomineerd door de berg Holomontas . Hoe hoger je rijdt, hoe rijkelijker de vegetatie.
Tussen de bossen, die door kloven, rivieren en natuurlijke bronnen worden doorsneden, verschijnen prachtige traditionele dorpjes. Elk dorp is charmant 
op haar eigen manier. Hier gaat traditie hand in hand met de natuur.
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Corporate Incentive Reizen

Met op maat samengestelde incentive-reisprogramma’s, unieke thema 
feesten, privé jachten, cruiseschip charters, een snelle respons, flexibiliteit 
en een prima service, voldoen we aan de steeds geavanceerdere eisen 
van de incentive-reiswereld. Onze reputatie voor uitmuntendheid is 
gebaseerd op jarenlange ervaring en een goed begrip van incentive-
reizen, wat ons helpt bij het ontwerpen en coördineren van spannende, 
belonende incentive-reisprogramma’s die aan de behoeften van uw klant 
voldoen.

Het organiseren van vergaderingen en meetings

De vergadering- en conferentie-afdeling is bemand om u de expertise 
te bieden die u nodig heeft, ongeacht wat u probeert te bereiken. We 
gebruiken nieuwe voorspellende modellen en specifiek onderzoek 
om proactief deelnemers aan te trekken, ontwerpen vergaderings 
componenten die specifiek aansluiten bij de voorkeuren van het publiek 
en verzamelen gegevens die activiteiten duidelijk in verband brengen met 
doelen, resultaten en impact. 

We hebben ook de tools om u te helpen. Of u nu geïnteresseerd 
bent in het gebruik van virtuele vergaderingen, het toevoegen van 
gezinsvriendelijke opties of het gebruiken van de nieuwste ontwikkelingen 
in vergadersoftware, inclusief registratie, on-site technologie en zelfs 
sociale media of mobiele applicaties. U kunt erop vertrouwen dat alles 
van tevoren perfect geregeld is. 

Uw congres of zakelijk event tot in de puntjes verzorgd! 

Een uniek event voor uw relaties en/of eigen mensen moet een 
onuitwisbare indruk achterlaten. De organisatie hiervan vereist 
specialisme en heel veel ervaring. Of u nu een nieuw product of een 
dienst op een aantrekkelijke manier wilt lanceren, of zelf een bijzonder 
congres wilt organiseren, de specialisten van MAZI Travel helpen u 
hierbij. We creëren, coördineren en regisseren ontmoetingen, die verder 
gaan dan het event zelf. Bijvoorbeeld in de vorm van gastronomische 
ervaringen, teambuilding-spellen, sportgames, groene reizen en 
milieuvriendelijke activiteiten. 
Wij bieden onvergetelijke ervaringen. Gepersonaliseerd. Op maat 
gemaakt en precies afgestemd op uw behoeften. Op unieke locaties in 
Griekenland. We begrijpen dat reizen niet altijd gaat over waar je heen 
gaat, het gaat erom waar je mee terugkomt!

EEN BIJZONDERE REIS  MAKEN?
Don’t  go without  us!

MICE/DMC

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παρέχουμε υψηλής ποιό-
τητας, αξιόπιστες και αποδοτικές υπηρεσίες που σχεδιάζο-
νται σε συνεργασία μαζί σας για να προσφέρουν τις λύσεις 
που ταιριάζουν κάθε φορά στις ανάγκες σας και να διαχει-
ριστούμε με τον πιο οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο 
τον ταξιδιωτικό προϋπολογισμό της εταιρείας σας. Αναλυ-
τικότερα:

• Μόνιμο συνεργάτη της εταιρείας μας ο οποίος θα σας 
εξυπηρετεί κατά αποκλειστικότητα με τον οποίο μπορείτε να 
κλείνετε τα πάντα. 

• Διαχείριση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, εγγράφων κα-
θώς και παράδοση εισιτηρίων εκεί που θα μας υποδείξετε.

• Ειδικές λογιστικές υπηρεσίες που βοηθούν την οικονομική 
διαχείριση των κρατήσεων σας.

• Παροχή έτοιμων ταξιδιωτικών καταλόγων με τιμές απ 
όλο τον κόσμο.

• Θα σας δοθεί 24ωρο τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτω-
ση που κάποιος από τους συνεργάτες σας θέλει κάτι εκτός 
ωραρίων. 

• Ο υπεύθυνος εξωτερικών πωλήσεων της εταιρείας μας 
θα σας επισκέπτεται με στόχο να συζητά μαζί σας oτιδήποτε 
προκύπτει. 

• Θα έχετε την δυνατότητα να αξιοποιείτε για τους υπάλλη-
λους της εταιρείας σας όλες μας τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

με πολύ καλές τιμές (ταξίδια διακοπές στην Ελλάδα - στο 
εξωτερικό). Επίσης ολοκληρωμένα έντυπα με όλους τους 
προορισμούς. Στο site μας www.mazi.travel θα βρείτε 
ταξιδιωτικά πακέτα για όλο τον Κόσμο).

• Πλήρη φάκελο με όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού για 
κάθε συνεργάτη σας.

• V.I.P υπηρεσίες για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ή στελέχη 
εταιρειών.

• Δυνατότητα οργάνωσης μικρών δείπνων, parties, theme 
events, gala dinners για την εξυπηρέτηση των εταιρικών 
και κοινωνικών σας αναγκών.

• Ενημέρωση για τις τοπικές συνήθειες, ωράριο γευμάτων 
και κατάλληλα δώρα συλλέγοντας πρακτικές πληροφορίες 
για τον προορισμό σας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ  ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

Het milde klimaat dat het hele jaar door heerst en de spectaculaire keuze aan locaties en bestemmingen, maakt van Griekenland en Cyprus de ideale 
M.I.C.E-bestemming. Wij organiseerde reeds honderden succesvolle evenementen. We hebben hiermee laten zien te kunnen voldoen aan de wensen 
van zelfs de meest veeleisende klanten. We bieden diensten van topkwaliteit en zorgen voor een onvergetelijke unieke ervaring. 

MAZI TRAVEL & EVENTS is een financieel solide familiebedrijf sinds 1987. Wij bieden onze klanten een volledig persoonlijke benadering en de hoogste 
kwaliteit van dienstverlening. Ook bieden wij een uitstekende service, zeer concurrerende tarieven, een persoonlijke relatie en buitengewone reizen. 
Met onze kennis van Griekenland, deskundige expertise, creatieve ideeën en het uitgebreide netwerk van betrouwbare leveranciers, organiseren we elk 
detail van uw evenement om ervoor te zorgen dat het een succes is. 

Onze diensten omvatten:
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ATHENS

THESSALONIKI

RHODES

CRETE

DELPHI

PILION

METEORES

Mt. OLYMPUS

VERGINA

SANTORINI

NAXOS

MYKONOS

IOANNINA

CORFU

LEFKADA

KEFALONIA

ZANTE

ALEXANDROUPOLI
KAVALA

NAFPLIOMYCENES
OLYMPIE

MANI

MONEMVASIA

Griechenland

Beroemde exotische stranden. Kosmopolitische havens, sprookjesachtige kastelen, een unieke keuken met delicate 
smaken. Een warme en welwillende glimlach. Een reis door mythen en eeuwenlange Griekse cultuur. De unieke 

zonsondergangen blijven onvergetelijk, in het land van vele verborgen schatten. Al deze en nog vele andere verrassingen 
wachten op u in dit land, dat zonovergoten is en omringd door de zee.

Enjoy Greece of your choice

Griekenland
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