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 | traveling around the Globe | 

Δημιουργούμε ξεχωριστές 
ταξιδιωτικές εμπειρίες mazi Συνοπτικά στο 

έντυπο αυτό δείτε 
τις εκδρομές μας και 
τα ταξίδια σ’ όλο τον 

κόσμο. 

Αναλυτικές 
πληροφορίες για κάθε 
εκδρομή και ταξίδι στο
 www.mazitravel.com
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ΝΕΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ 
ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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Διοργανώνουμε με 
επιτυχία 30 χρόνια τώρα 

κάθε είδους εκδρομές, 
σε δημοφιλείς 

προορισμούς, αλλά 
μπορούμε να σας 

προτείνουμε και 
δεκάδες άλλες, 

μοναδικές και 
πρωτότυπες ιδέες, 

για αποδράσεις 
στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

Πάντα θα έχουμε το Παρίσι, την 
Ρώμη, την Βαρκελώνη, την Νέα 
Υόρκη και άλλους γνωστούς 
προορισμούς στις προτάσεις για 
ταξίδια, αλλά θα σας προτείνουμε 
να ανακαλύψετε και άλλους νέους 
προορισμούς στην Ευρώπη και στον 
κόσμο που θα σας συνεπάρουν 
με στόχο να δημιουργήσετε 
ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Όλοι εμείς στο mazi travel θα μετατρέψουμε 
το ονειρικό σας ταξίδι σε ρεαλιστική 
πραγματικότητα. 
Δεν είμαστε μια απλή μηχανή αναζήτησης 
εισιτηρίων και ξενοδοχείων, είμαστε μια 
ομάδα ανθρώπων που θα ακούσει τις ανάγκες 
σας, θα αφουγκραστεί τις επιθυμίες σας και 
θα πραγματοποιήσει το όνειρό σας!

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στις αρχές μας. 
Αρχές που ακολουθούμε πιστά εδώ και 30 
χρόνια. Αρχές που δεν παραβαίνουμε ποτέ, 
γιατί σεβόμαστε τον πελάτη και αγαπάμε αυτό 
που κάνουμε.

• Ποιότητα
Επιλέγουμε πάντα το καλύτερο για τους 
πελάτες μας. Η μεταφορά, η διαμονή, η 
διατροφή, οι ξεναγήσεις, είναι υπηρεσίες 
στις οποίες δεν κάνουμε εκπτώσεις και 
συμβιβασμούς.

• Αξιοπιστία
Τηρούμε πιστά το πρόγραμμα που έχουμε 
σχεδιάσει, μένουμε συνεπείς στα ωράρια, 
επιλέγουμε έμπιστους συνεργάτες στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, παρέχουμε όσα 
έχουμε συμφωνήσει στο έπακρο και είμαστε 
στη διάθεσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού σας.

• Ασφάλεια
Η ασφάλειά σας αποτελεί βασική μας 
μέριμνα. Κάθε βήμα του ταξιδιού σας 
έχει σχεδιαστεί ώστε να το απολαύσετε 
ξέγνοιαστοι και ήρεμοι.

• Προσωπική επαφή
Αυτό που μας κάνει, εδώ και τόσα χρόνια, να 
διαφέρουμε είναι η προσωπική επαφή που 
έχουμε με τους πελάτες μας. Οι πελάτες μας 
γίνονται φίλοι μας και η συνεργασία μας, η 
κοινή διαδρομή προς την πραγματοποίηση 
ενός ταξιδιού που θα θυμούνται για πάντα.

• Κατανόηση
Κατανοούμε τις ανάγκες του κάθε πελάτη. 
Οργανώνουμε ταξίδια με σεβασμό στις 
οικονομικές δυνατότητες του καθ’ ενός, 
κρατώντας πάντα σε υψηλό επίπεδο τον 
πήχη της ποιότητας.

TAΞΙΔΙΑ ΣΕ 
ΟΛΟ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ
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ΝΕΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

03 Προσαρμόζουμε το πρόγραμμα και την 
τιμή στις ατομικές ανάγκες και επιθυμίες 
σας και οργανώνουμε μέχρι και την 
τελευταία λεπτομέρεια (συνοδούς, 
ξεναγήσεις, φαγητό, ελεύθερο χρόνο, 
μεταφορές με άνεση).

Mε στόχο τις αξέχαστες εμπειρίες 
δημιουργήσαμε μικρά θεματικά 
γκρουπ με συνοδό. Ειδικά ταξιδια 
για νεονύμφους, οικογένειες, Prive 
ταξίδια με οδηγό, ταξίδια ειδικού 
ενδιαφέροντος, ταξίδια για εκείνους 
που επισκέπτονται τον προορισμό 
δευτερη φορά.

ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
ΟΛΕΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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Θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι σας και να 
γνωρίσετε τη μοναδικότητα του κάθε προορισμού, 
να επιστρέψετε γεμάτοι νέες εμπειρίες και 
πρωτόγνωρες εικόνες.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ / ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ MICE - 

DMC - PCO - TMHMA ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ CORPORATE

Στο mazi travel μας ενώνει η αγάπη για αυτό που κάνουμε. Αγαπάμε τα ταξίδια και μας 
συνεπαίρνει η διοργάνωσή τους. Λατρεύουμε να εξερευνούμε νέους προορισμούς και να 
ανακαλύπτουμε τα μυστικά τους. Και όλα αυτά θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας.
Η δημιουργικότητα, η συνέπεια, η ευελιξία, η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία είναι οι αρχές 
πάνω στις οποίες στηρίζεται η δουλειά και των 32 ατόμων που αποτελούν το προσωπικό 
της εταιρείας μας. Πρόκειται για μία ομάδα ατόμων που δουλεύουν εξειδικευμένα με 
μεράκι και παρέχουν την μοναδική τους εμπειρία ώστε εσείς να απολαύσετε το ταξίδι των 
ονείρων σας σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο.
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Οργανώνουμε εκδρομές 
για μικρές ομάδες φίλων, 

και διαμορφώνουμε το 
πρόγραμμα σύμφωνα 
με τις επιθυμίες και τις 

ανάγκες σας.

mazi
H ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΔΩΡΕΑΝ

Δημιουργήστε το δικό σας γκρουπ, για 
οποιοδήποτε προορισμό της αρεσκείας σας, 
και κερδίστε την συμμετοχή σας δωρεάν, αρκεί 
να είστε από 20 άτομα και πάνω.
Σκεφθείτε τον προορισμό που θα θέλατε, 
ελάτε να το συζητήσουμε και να σας δώσουμε 
την προσφορά μας. Συζητήστε το με τους 
φίλους και τους γνωστούς σας. Δημιουργήστε 
την παρέα που εσείς θέλετε για το ταξίδι αυτό 
και ταξιδέψτε δωρεάν.

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΖΟΥΜΕ!

Στο mazi travel σεβόμαστε το 
περιβάλλον, νοιαζόμαστε για 
τους ανθρώπους και τα μέρη που 
επισκεπτόμαστε. Άλλωστε χωρίς 
ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον 
δεν μπορούμε να απολαύσουμε 
τα ταξίδια μας που μας γεμίζουν 
εμπειρίες, απόλαυση, πνευματική 
πληρότητα και σωματική 
χαλάρωση.

Για το λόγο αυτό εμείς στο mazi 
travel:

• Συνεργαζόμαστε με φιλικά προς 
το περιβάλλον ξενοδοχεία.

• Φροντίζουμε να φτάσετε στον 
προορισμό σας από τον πιο 
σύντομο δρόμο.

• Σεβόμαστε τον πολιτισμό, τα 
ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες και 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε λαού 
και του κάθε τόπου.

• Οι ξεναγοί και οι συνεργάτες 
μας φροντίζουν ώστε να 
αφήσουμε το ελάχιστο δυνατό 
αποτύπωμα στο περιβάλλον.
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Στο mazi travel αφουγκραζόμαστε το ρυθμό 
της εποχής και ακολουθούμε όλες τις 
τεχνολογικές εξελίξεις. Σκοπός μας είναι να 
σας παρέχουμε ολοένα και πιο εξελιγμένες 
και εξειδικευμένες υπηρεσίες ώστε το ταξίδι 
σας να γίνει όσο πιο άνετο, χαλαρωτικό και 
διασκεδαστικό γίνεται. Για το λόγο αυτό 
έχουμε εμπλουτίσει τις υπηρεσίες μας με τις 
εξής παροχές και δυνατότητες.
• Ηλεκτρονική Προσφορά
• Ραντεβού με βιντεοκλήση
• Ακουστικά ξεναγήσεων
• Μελετούμε για το κοντινό μέλλον την 

αυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα 
(AR και VR)

ΛΙΣΤΑ ΓΑΜΟΥ

Τι θα λέγατε εάν το ταξίδι της 
ζωής σας ξεκινούσε με ένα 
μαγευτικό ταξίδι του μέλιτος σε 
έναν ονειρικό προορισμό; Και, 
ακόμη καλύτερα, εάν το ταξίδι 
αυτό ήταν δώρο των ανθρώπων 
που σας αγαπάνε και χαίρονται με 
την ευτυχία σας;
Στο mazi travel έχετε τη 
δυνατότητα να δημιουργήσετε 
τη δική σας Λίστα Γάμου! Οι 
φίλοι και συγγενείς σας θα 
καταθέσουν το ποσό της επιλογής 
τους στη λίστα γάμου σας και θα 
συμβάλλουν στη πραγματοποίηση 
του ταξιδιού που ονειρεύεστε και 
θα θυμάστε για μια ζωή.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σημαντικός παράγοντας για την 
καλοπέραση και την απόλαυση σε 
ένα ταξίδι αποτελεί το καλό φαγητό. 
Γι’ αυτό κι εμείς σας προτείνουμε 
επιλογές δοκιμασμένες και εγγυημένα 
απολαυστικές. Είτε πρόκειται για μεγάλα 
εστιατόρια, παραδοσιακές ταβέρνες 
ή μικρά bistro, να είστε σίγουροι πως 
θα απολαύσετε το γεύμα σας, όπως το 
απολαύσαμε και εμείς, γι’ αυτό και σας τα 
προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
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ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ

City Breaks 
Aν σκέφτεστε gallery, μουσεία, θέατρα, αγορές και γεύσεις 
κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και ταξιδέψτε στις μεγάλες 
μητροπόλεις της Ευρώπης και του κόσμου. 
Όλα τα ταξίδια μας περιλαμβάνουν αεροπορικό εισιτήριο, 
ξενοδοχείο επιλογής σας, μεταφορές, ξενάγηση πόλης και 
τοπικό συνοδό. 

• ΠΑΡΙΣΙ 

• ΛΥΩΝ

• ΛΙΛ

• ΜΠΟΡΝΤΟ

• ΜΑΣΣΑΛΙΑ    

• ΡΩΜΗ 

• ΒΕΝΕΤΙΑ

• ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

• ΚΑΤΑΝΙΑ

• ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

• ΜΑΛΑΓΑ

• ΜΠΙΛΜΠΑΟ

• ΒΑΛΕΝΘΙΑ

• ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

• ΑΜΒΟΥΡΓΟ

• ΔΡΕΣΔΗ

• ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

• ΑΝΝΟΒΕΡΟ

• ΜΠΡΥΖ

• ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

• ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ

• ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

• ΒΙΕΝΝΗ

• ΠΡΑΓΑ

• ΛΟΝΔΙΝΟ

• ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ

• ΔΟΥΒΛΙΝΟ

• ΚΡΑΚΟΒΙΑ

• MΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

• ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

• ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

• ΛΑΡΝΑΚΑ

• ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Ειδικά ταξίδια
Με την πολύχρονη εμπειρία και ένα 
άριστα καταρτισμένο προσωπικό, 
η εταιρία μας μπορεί να εγγυηθεί 
το σχεδιασμό ενός άρτιου ταξιδιού, 
μέσα από μια λίστα από επιλεγμένους 
προορισμούς μεγάλου τουριστικού 
ενδιαφέροντος, που θα προσφέρουν 
μοναδικές διαδρομές στην ιστορία, 
την παράδοση και την κουλτούρα, 
τον γαστρονομικό θησαυρό και τη 
δυναμική των μεγαλύτερων αθλητικών 
διοργανώσεων στον κόσμο.

• ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

• ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

• ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ ΤΟUR 
OPERATOR ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

• ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

• ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ GAMERS 

• TAΞΙΔΙΑ ΣΤΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Aνακαλύψτε ξανά 
τις πρωτεύουσες της 
Ευρώπης 
Σκέφτεστε να ταξιδέψετε για ακόμη μια φορά στη Ρώμη; 
Τολμήστε το, με τα ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα που 
σχεδιάσαμε για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Ζήστε εμπειρίες like 
a local και διαφορετικές ξεναγήσεις - όχι στα κλασικά μνημεία, 
αλλά ξεναγήσεις από διαφορετική γωνιά. 

Ταξίδια 
Gourmet 
και Cultural 
experience
Απολαύστε διαφορετικά ένα ταξίδι στις 
πρωτεύουσες του κόσμου. Επισκεφθείτε 
την Βαρκελώνη και ζήστε μια Gourmet 
εμπειρία δοκιμάζοντας την καταλονική 
κουζίνα. Ταξιδέψτε στην Ρώμη και 
απολαύστε μια μοναδική ειδική 
ξενάγηση στα έργα του Καραβάτσιο.   

νέα concept
εκδρομών
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νέα concept
εκδρομών

Aεροπορικές και 
Οδικές εκδρομές 
στην Ευρώπη
Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τις αεροπορικές 
και οδικές εκδρομές της Ευρώπης έχοντας 
παράλληλα φροντίσει και την παραμικρή 
λεπτομέρεια για να μπορείτε να απολαύσετε 
ένα ονειρεμένο ταξίδι. Εδώ θα βρείτε ποιοτικά 
ταξίδια σε πολύ καλές τιμές, με αεροπορικά 
εισιτήρια, κεντρικά και επώνυμα ξενοδοχεία, 
μεστές ξεναγήσεις και έμπειρο αρχηγό - συνοδό 
ο οποίος είναι συνεχώς μαζί σας.

• ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΗ 

• ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 

• ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  - ΠΡΑΓΑ 

• ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ  

• ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

• ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

• ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ

• ΤΟΣΚΑΝΗ - ΡΩΜΗ  

• ΣΙΚΕΛΙΑ - ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ  

• ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ  

• ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ 

• ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 

• ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

• ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

• ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ  

• ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 

Private Tours
Εκδρομές για εσάς, με την 
οικογένεια ή με τους φίλους σας, με 
αυτοκίνητο ή mini van και οδηγό
Ένα μοναδικό, ΝΕΟ concept εκδρομών στο οποίο 
περιλαμβάνονται, αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο 
επιλογής σας, όλες οι εκδρομές και οι ξεναγήσεις με 
αυτοκίνητο ή Μini Van 9 θέσεων με Έλληνα-οδηγό-
αρχηγό ο οποίος είναι συνεχώς μαζί σας. 

Family: Ταξίδια σε 
Θεματικά Πάρκα
Έχετε σκεφθεί ποτέ να πάτε ένα ταξίδι σε έναν κόσμο 
παντελώς διαφορετικό; Να μείνετε μέσα σ΄ ένα 
μεσαιωνικό κάστρο ή μέσα σε μια παραμυθούπολη ή 
μέσα σε μια διαστημική πόλη;  Έχετε σκεφθεί ότι έχετε τη 
δυνατότητα να αισθανθείτε και πάλι παιδί;  Αν ναι, τότε 
επιλέξτε ένα ταξίδι σε Θεματικό Πάρκο.

• BAΡΚΕΛΩΝΗ: PORT AVENTURA  

• ΒΕΡΟΛΙΝΟ: LEGOLAND, DISCOVERY CENTRE 
AND SEA LIFE  

• ΠΑΡΙΣΙ: DISNEYLAND - ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ

• ΛΟΝΔΙΝΟ: ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ HARRY POTTER 

• ITAΛΙΑ: GARDALAND 

• ΓΕΡΜΑΝΙΑ: EUROPA PARK 
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ΔΕΙΤΕ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ταξιδεύουμε mazi για 

νέες εμπειρίες

Μεγάλα Μακρινά 
Ταξίδια

Γνωρίστε μαγευτικά μέρη, εξερευνήστε άγνωστους 
πολιτισμούς και ανακαλύψτε επιβλητικά μνημεία, 
ειδυλλιακές εικόνες και άγνωστες κουλτούρες. Ταξίδια 
που οδηγούν στην άκρη της γης και στα βάθη της 
ιστορίας και του πολιτισμού, οργανωμένα για ένα 
ταξιδιωτικό κοινό που επιζητά να γνωρίσει μέρη που 
φαντάζουν απρόσιτα.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία 

ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.   

• NTOYMΠΑΪ | 5,6,8 ημέρες

• ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ-ΠΟΥΚΕΤ | 10 ημέρες 

• ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΪΛΑΝΔΗΣ | 10 ημέρες   

• ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΕΤΝΑΜ  | 10 ημέρες   

• ΚΙΝΑ - ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ  | 10 ημέρες 

• ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝΔΙΑΣ | 8 ημέρες

• ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 8,9 & 10 ημέρες

• ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ

• ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΥΒΑΣ - ΒΑΡΑΔΕΡΟ | 9 ημέρες

• ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ | 8 ημέρες

• ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ –ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ | 12 ημέρες

Γαμήλια 
Ταξίδια
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 σ΄ 
έναν από τους 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. 

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία 
μεγάλη ποικιλία ταξιδιών που θα βρείτε 
μέσα στο site μας.

• ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 4 ημέρες

• ΡΟΔΟΣ| 4 ημέρες

• ΠΑΡΙΣΙ | 4 ημέρες

• ΡΩΜΗ | 4 ημέρες

• ΜΑΛΔΙΒΕΣ  | 7 ημέρες 

• ΜAYΡΙΚΙΟΣ | 8 ημέρες

• ΜΠΑΛΙ | 8 ημέρες

• ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | 8 ημέρες   

• ΠΟΥΚΕΤ | 8 ημέρες

• ΝΤΟΥΜΠΑΪ  | 5,6 & 8 ημέρες

• ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | 8 ημέρες

• ΚΑΝΚΟΥΝ | 8 ημέρες  
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Γαμήλια 
Ταξίδια

Κρουαζιέρες στην 
Ελλάδα και στον 
κόσμο
Πολυτελής διαμονή, έξοχα γεύματα και δείπνα, 
διασκέδαση, εκδρομές στους πλέον δημοφιλείς 
προορισμούς. Έτοιμες ταξιδιωτικές προτάσεις με 
συγκεκριμένες αναχωρήσεις στην Ελλάδα και 
ολόκληρο τον κόσμο. Προαγορασμένες καμπίνες σε 
πολύ χαμηλές τιμές και άμεση επιβεβαίωση τώρα 
στην διάθεσή σας.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία 
κρουαζιερών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

• ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ CELESTYAL 
OLYMPIA | 4,5,8 ημερών Πειραιάς, Μύκονος, 
Κουσάντασι, Πάτμος, Ρόδος, Ηράκλειο, Σαντορίνη

• ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ CELESTYAL 
CRYSTAL | 4,5,8 ημερών Λαύριο, Μύκονος, 
Κουσάντασι, Σάμος, Μήλος, Πειραιάς 

• AΔΡΙΑΤΙΚΗ & AΙΓΑΙΟ ΜΕ ΤΟ MSC ORCHESTRA | 8 
ημερών Πειραιάς, Κέρκυρα, Κότορ, Βενετία, Μπάρι, 
Κατάκολο, Σαντορίνη, Πειραιάς 

• ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΜΕ ΤΟ MCS PREZIOSA | 8 
ημερών Tσιβιταβέκια, Παλέρμο, Βαλέτα, Βαλένθια, 
Μασσαλία, Γένοβα, Τσιβιταβέκια

• MΕΣΟΓΕΙΟΣ & ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ROYAL 
PRINCESS | 8 ημερών Πειραιάς, Σαντορίνη, Κότορ, 
Μεσσίνα, Νάπολη, Βαρκελώνη

• ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ | 8 ημερών

• ΜΠΑΧΑΜΕΣ | 5 ημερών

• ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ | 8 ημερών

• ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ | 8 ημερών 

Ταξίδια με 
αυτοκινούμενο
Έχετε ονειρευτεί ποτέ να ταξιδέψετε στην 
Ευρώπη ή στην Ελλάδα με ένα αυτοκινούμενο 
τροχόσπιτο; Να σταματάτε όπου εσείς θέλετε 
και να μένετε όσο εσείς θέλετε; 
Τώρα μπορείτε!
Κλείστε το αεροπορικό σας εισιτήριο 
ταξιδέψτε μέχρι την Γερμανία, Γαλλία, 
Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, επιλέξτε 
και παραλάβετε ένα από τα αυτοκινούμενα 
τροχόσπιτα και ταξιδέψτε όπως εσείς θέλετε. 
Εμείς θα σας δώσουμε όλη την πληροφόρηση 
που χρειάζεστε, θα σας δείξουμε την γκάμα 
των τροχόσπιτων που διαθέτουμε, θα σας  
κάνουμε την κράτηση, θα σας δώσουμε όλο το 
υλικό και τις προτάσεις μας για το πρόγραμμα 
που θέλετε.

Ταξίδια με τρένο
Σκαρφαλωμένα στην κορυφή του κόσμου, 
μέσα στην έρημο της Αφρικής ή πάνω σε 
γέφυρες που αιωρούνται σε υψόμετρο 
εκατοντάδων μέτρων, τα ταξίδια με τρένο 
χαρίζουν μοναδικές εμπειρίες ζωής.

• IΤΑΛΙΑ: VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS- 
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

• ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: ROVOS RAIL
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TAΞΙΔΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Fly and Drive
Ταξιδέψτε στο όνειρο με θέα το πέλαγος. Ανακαλύψτε τα 
ελληνικά νησιά και βουτήξτε στις πιο όμορφες θάλασσες του 
κόσμου. Ειδυλλιακές παραλίες, μεσογειακή κουζίνα, φιλόξενοι 
άνθρωποι και ηλιόλουστα τοπία σας περιμένουν στους μικρούς 
παράδεισους του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους.

Περιλαμβάνονται: Aεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε 
ξενοδοχείο της επιλογής  σας και ενοικίαση αυτοκινήτου στην 
κατηγορία της επιλογης σας.

• ΡΟΔΟΣ 

• ΚΩΣ

• ΚΑΡΠΑΘΟΣ

• ΧΑΝΙΑ 

• ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

• ΣΗΤΕΙΑ

• ΜΥΚΟΝΟΣ

• ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

• ΜΗΛΟΣ

• ΝΑΞΟΣ 

• ΠΑΡΟΣ 

• ΙΚΑΡΙΑ

• ΣΥΡΟΣ

• ΚΥΘΗΡΑ 

• ΧΙΟΣ 

• ΣΑΜΟΣ 

• ΛΕΣΒΟΣ 

• ΚΕΡΚΥΡΑ

• ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Εξερευνήστε την Ελλάδα με όλες σας τις αισθήσεις. Ανακαλύψτε τοπία που αλλάζουν και αξιοθέατα 
που εντυπωσιάζουν. Μοναδικά νησιά, αμμώδεις παραλίες, γαλαζοπράσινα νερά, παραθαλάσσια 
θέρετρα, βουνό και θάλασσα, διαδρομές που προσφέρουν κοσμική ζωή, αλλά και ηρεμία. 

ΒΕST SELLER 

OΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
Όμορφες εμπειρίες στην Ελλάδα που θα σας μείνουν 
αξέχαστες μέσα από οργανωμένες εκδρομές για τα 
πιο ζεστά ταξίδια της ζωής σας. 

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές, ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής σας 
και πρόγραμμα ξεναγήσεων. 

OΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ Ι.Χ.
Ταξιδέψτε στην Ελλάδα με το δικό σας 
αυτοκίνητο και επιλέξτε έναν από τους 
εκατοντάδες προορισμούς στην Ελλάδα για 
τις διακοπές σας. 

• ΠΗΛΙΟ

• ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

• ΑΛΠΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

• ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ

• ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΚΟΝΙΤΣΑ

• ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

• ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

• ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ - ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ

νέo conceptεκδρομής

• ΡΟΔΟΣ
• ΚΥΘΗΡΑ
• ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
• ΧΙΟΣ - ΣΜΥΡΝΗ
• ΛΗΜΝΟΣ
• ΣΑΜΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ
• ΚΕΡΚΥΡΑ 

• ΛΕΥΚΑΔΑ
• ΤΗΝΟΣ
• ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
• ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ
• ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
• ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΟΡΤΟ 

ΧΕΛΙ
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κέντρα διακοπών σε όλο τον κόσμο, ιδανικά 
για οικογενειακές διακοπές, με πλούσιες 
δραστηριότητες για κάθε ηλικία. Επιλέξτε από 
πολλούς τύπους ξενοδοχείων και δωματίων, 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, εκλεκτή κουζίνα 
από αναγνωρισμένους σεφ και ειδικές υπηρεσίες 
spa για την απόλυτη χαλάρωση και ξεκούρασή 
σας. Απολαύστε τα μοναδικά, all inclusive 
πακέτα διαμονής με πλήρη διατροφή, ποτά 
και αναψυκτικά, open bar, ομαδικές αθλητικές 
δραστηριότητες, νυχτερινή διασκέδαση: βραδιές 
με ζωντανή μουσική, parties (animation), παιδικά 
clubs για διάφορες ηλικιακές ομάδες. Ζήστε την 
μοναδική εμπειρία, εκτονωθείτε, ανανεωθείτε και 
εξερευνήστε. 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

FAMILY RESORTS 
All inclusive  

FAMILY RESORTS 
All inclusive 

ΙΣΠΑΝΙΑ: Όσες φορές και αν επισκεφθείτε την Ισπανία, 
πάντα θα υπάρχει ένας λόγος για να επιστρέψετε. Oι 
καταπληκτικές παραλίες, το καλό φαγητό, το κλίμα ήπιο 
και οι άνθρωποι χαλαροί συνθέτουν το σκηνικό για τις 
ιδανικότερες διακοπές με την οικογένειά σας.

w Μαγιόρκα, Sol Barbados 4* 

w Τενερίφη, Catalonia Punta del Ray 4*

w Ίμπιζα, Insotel Tarida Playa 4*

w Κανάριοι Νήσοι, Revoli Playa Appartments 4*  

w Κόστα Ντελ Σόλ, Atalaya Park Golf Hotel Resort 4*

w Κόστα Μπράβα, Golden Taurus Park Resort 4*

w Λας Πάλμας, Hotel La Palma Princess &  Spa 5*

ΙΤΑΛΙΑ: Η ιταλική ακτογραμμή είναι η κορυφαία επιλογή 
οικογενειακών διακοπών. Χωριά σκαρφαλωμένα σε 
πλαγιές λόφων, απόκρημνοι δρόμοι και μια υπέροχη 
απέραντη θέα στα γαλαζοπράσινα νερά του ωκεανού και 
του πράσινου των βουνών. 

w Σορρέντο, Grand Hotel Vesuvio 4* 

w Σαντ Ανιέλο, Grand Hotel La Place 4* 

w Ταορμίνα, Hotel Sirius 4* 

ΚΡΟΑΤΙΑ:  Κοσμοπολίτικη, γνωστή και ως το Saint 
Tropez των Βαλκανίων. Ανακαλύψτε το «καλά κρυμμένο 
μυστικό της Ευρώπης» με τα χιλιάδες νησιά και τις 
δαντελωτές υπέροχες παραλίες και κλείστε το πακέτο 
των οικογενειακών σας διακοπών.

w Ντουμπρόβνικ, Hotel Splendid 4*

w Ντουμπρόβνικ, Hotel Uvala 4* 

w Σλάνο, Admiral Grand Hotel 4*

ΤΟΥΡΚΙΑ:  Απαρνιόμαστε για λίγο το Αιγαίο, και βουτάμε 
στα απόλυτα τιρκουάζ νερά της Ανατολικής Μεσογείου, 
ανάμεσα σε παραμυθένια χωριουδάκια και μεγαλειώδεις 
αρχαίες πόλεις.

w Αντάλια, Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, 5*

w Σίντε, Side Royal Palace, 5*

w Μπόντρουμ, Swissôtel Resort Bodrum Beach, 5*

ΑLL INCLUSIVE

+
Adults only
ξενοδοχεία
σε Ελλάδα 

και 
εξωτερικό

SPA AND WELLNESS

Πολυτελείς ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 
και ένα δίκτυο υψηλής ποιότητας παροχών, 
υπόσχονται να σας ταξιδέψουν στον κόσμο της 
χαλάρωσης και της σωματικής ευεξίας. Αφεθείτε 
στην αναζωογονητική διάθεση ενός μασάζ, της 
ρεφλεξολογίας, της θαλασσοθεραπείας και στα 
ποικίλα προγράμματα περιποίησης σώματος. 
Ενεργοποιήστε τις αισθήσεις και απολαύστε το 
ταξίδι σας.

• ΚΡΗΤΗ
• ΔΥΤΙΚΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
• ΚΑΛΑΜΑΤΑ
• ΜΑΝΗ
• AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
• ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

• ΕΥΒΟΙΑ: ΕΡΕΤΡΙΑ
• ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
• ΚΕΡΚΥΡΑ 
• ΣΥΡΟ
• και
• ΚΥΠΡΟ
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ

Προσαρμο
σμένα 

στο σκο
πό σας

Ταξίδια Συλλόγων 
Ταξίδια Θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος

Ταξίδια 
Φροντιστηρίων
Με εμπειρία 30 χρόνων η εταιρία μας 
εξυπηρετεί δεκάδες κέντρα ξένων 
γλωσσών στα εκπαιδευτικά τους ταξίδια με 
αξιοσημείωτη επιτυχία και μας αναδεικνύει 
ως τους πλέον εξειδικευμένους στο χώρο 
των φροντιστηριακών εκδρομών. 

• ΠΑΡΙΣΙ

• ΡΩΜΗ 

• ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

• ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

• ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

• ΛΟΝΔΙΝΟ

• ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ

Nεανικά ταξίδια
Νεανικά ταξίδια, σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
για τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας, για 
μοναδικές ανέμελες στιγμές με την παρέα 
σας, με μουσική χορό, parties αλλά και 
ατελείωτες βόλτες.

Περιλαμβάνονται: Mεταφορά, Ακτοπλοϊκά ή 
αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 3*.

Η εταιρεία μας εδώ και 30 χρόνια προσφέρει 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Συλλόγους, 
Σωματεία, αλλά και μεγάλες παρέες, που θέλουν ένα 
πρόγραμμα στα δικά τους μέτρα, μέσα από ένα πλούσιο 
κατάλογο επιλεγμένων ταξιδιωτικών προορισμών σε 
Ελλάδα και εξωτερικό. 
Εάν επιθυμείτε ένα ταξίδι στον τόπο καταγωγής σας, 
ένα ταξίδι συνάντησης μελών ή ένα ταξίδι πολιτιστικού ή 
θρησκευτικού χαρακτήρα, να θυμάστε πως η μεγάλη μας 
εμπειρία είναι για εσάς η καλύτερη εγγύηση επιτυχίας 
για το ταξίδι που ονειρευτήκατε.

Δείτε κάποιες επιλογές μέσα από μία μεγάλη ποικιλία 
ταξιδιών που θα βρείτε μέσα στο site μας.

• ΜΑΝΗ - ΓΥΘΕΙΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΣΠΑΡΤΗ 

• ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 

• ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

• ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ   

• ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

• ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

• ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ 

• ΝΑΠΟΛΗ - ΑΜΑΛΦΙ - ΚΑΠΡΙ  

• ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

Σε όλες τις εκδρομές περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις 
(αεροπορικές ή οδικές), διαμονή σε 3* ξενοδοχεία με 
πρωινό, μεταφορές - ξεναγήσεις όπως το πρόγραμμα. 
Δωρεάν 1 άτομο ανά 20 πληρωτέα.

• ΙΟΣ

• ΠΑΡΟΣ

• ΝΑΞΟΣ

• ΣΚΙΑΘΟΣ 

• ΣΚΟΠΕΛΟΣ

• ΜΥΚΟΝΟΣ 

• ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

• ΡΩΜΗ

• ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

• ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
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Ταξίδια Δράσης και 
Περιπέτειας
Τα ταξίδια Δράσης & Περιπέτειας είναι ένα είδος 
εναλλακτικού τουρισμού, που περιλαμβάνει 
δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται έντονα από το 
στοιχείο της περιπέτειας. 

Περιλαμβάνονται : Μεταφορές, ξενοδοχείο επιλογής σας, 
επαγγελματίες οδηγοί, απαραίτητος εξοπλισμός.

• RAFTING ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΣΙΟ & ΑΛΦΕΙΟ 

• ΖODIAC SAFARI ΣΤΙΣ ΣΠΗΛΙΕΣ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΥ

• RAFTING ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ       

•   ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

• ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ      

• ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Αθλητικά ταξίδια
Πακέτα εκδρομών για αθλητικά events. Οργανωμένα 
ταξίδια για αγώνες ομάδων (Ποδοσφαίρου, Βasketball, 
Volley, Tennis, F1 κ.α.), με γκρουπ αλλά και για 
μεμονωμένους ταξιδιώτες. 

Περιλαμβάνονται: Aεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε 
ξενοδοχείο 3*, 4*, Mεταφορά στο event.

• ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & MΠΑΣΚΕΤ ΣΕ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

• ΑΓΩΝΕΣ F1 KAI MOTOGP

• THE WORLD OF GERMAN CARS
• Mόναχο - BMW Group (BMW Self-drive)
• Ingolstadt - Audi Group 
• Στουτγκάρδη - Mercedes Benz & Porsche Group

Ιστιοπλοϊκός 
και Καταδυτικός 
τουρισμός
Η εταιρία μας είναι περήφανη για τα καινοτόμα 
τουριστικά - πολιτιστικά προϊόντα που δημιούργησε  
με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
διαχειρίζεται πλέον αποκλειστικά.

DIVE IN HISTORY

Ζήστε μια ανεπανάληπτη εμπειρία ταξιδιού μέσα από 
την επιλογή ενός προορισμού όπου εντοπίστηκαν 
ναυάγια από την κλασική περίοδο και κάντε μια 
κατάδυση στην ιστορία, την περιπέτεια και τη μαγεία 
που προσφέρει ο βυθός της θάλασσας. 

• Ναυάγιο Αλοννήσου, 4 ημέρες
• Ναυάγιο Μεθώνης, 4 ημέρες
• Ναυάγιο Σαν Πιέτρο, 4 ημέρες
• Ναυάγιο Κρότωνα, 4 ημέρες

ME DRY DIVE
Δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών «ξηρής 
κατάδυσης» για την προώθηση των περιοχών 
υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Μεσογείου. Η καινοτομία του MeDryDive έγκειται 
στην ενσωμάτωση εξατομικευμένων εφαρμογών της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (CCI) στο 
τουριστικό προϊόν. Το ψηφιακό αυτό περιεχόμενο και 
οι εφαρμογές CCI που δημιουργήθηκαν εμπλουτίζουν 
την εμπειρία των τουριστών και κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον τους για τις καταδύσεις και για την 
Υποβρύχια Πολιτιστική Κληρονομιά της Μεσογείου.

SAIL IN HISTORY
Σχεδιασμός νέας οικογένειας τουριστικών προϊόντων: 
Βιωματικές κρουαζιέρες ιστιοπλοΐας, επικεντρωμένες 
στις αρχαίες ναυτικές διαδρομές της Μητροπολιτικής 
Ελλάδας προς τις περιοχές της Νοτίου Ιταλίας και 
των Iονίων ακτών της Καλαβρίας κατά την διάρκεια 
του Β’ Ελληνικού Αποικισμού (Magna Graecia).

• Ιστιοπλοϊκή Διαδρομή Κέρκυρας
• Ιστιοπλοϊκή Διαδρομή Λευκάδας
• Ιστιοπλοϊκή Διαδρομή Πατραϊκού - Κορινθιακού
• Ιστιοπλοϊκή Διαδρομή Καλαβρίας

Co-Funded project
by the European Union
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

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 
σχολική εκδρομή. Το σχολικό τμήμα διακρίνεται για τον υψηλό 
επαγγελματισμό του και τη σχολαστική του υπευθυνότητα. 
Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης στα σχολεία, 
οι οποίες περιλαμβάνουν, επισκέψεις σε μουσεία, αθλητικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, κρατήσεις ξενοδοχείων, αλλά και πολυήμερες 
εκδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ή ΑΘΗΝΑ 

• ΧΑΝΙΑ  Ακτοπλοϊκώς ή Αεροπορικώς

• ΚΕΡΚΥΡΑ

• ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 

• ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (ΜΕΤΕΩΡΑ-ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ)

• ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ

• ΠΑΤΡΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

• ΞΑΝΘΗ ( ΡΟΔΟΠΗ - ΝΕΣΤΟΣ -  ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

• ΠΑΡΙΣΙ (ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΛΟΥΒΡΟ - EURODISNEY) 

• ΠΡΑΓΑ (ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - CESKY 
KRUMLOV)

• ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΣΙΕΝΑ - 
ΠΙΖΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ) 

• ΕΛΒΕΤΙΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΟ CERN )

• ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

• ΡΩΜΗ (ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ) 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

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.  

• ΕΛΒΕΤΙΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN)

• ΛΟΝΔΙΝΟ

• ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

• ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ)

• ΠΑΡΙΣΙ (PARC DE LA VILLETE )

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ NOESIS)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα 
της κοινωνίας των πολιτών για την αειφορική χρήση των 
πόρων και τη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές. Ειδικότερα για την 
εκπαιδευτική κοινότητα οι επισκέψεις και οι ξεναγήσεις σε 
προστατευόμενες περιοχές μπορούν να διαδραματίσουν 
έναν εκπαιδευτικό ρόλο, συμπληρωματικό του σχολείου.

• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΦΕΡΡΕΣ

• ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

• ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (Ν. ΑΧΑΙΑΣ - Ν. ΗΛΕΙΑΣ)

• ΗΠΕΙΡΟΣ (ΠΙΝΔΟΣ)
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ΜΙCE
DMC

Με πολυετή πείρα στο χώρο, η mazi travel & events είναι ο 
επαγγελματίας συνεργάτης σας για την οργάνωση και υλοποίηση 
πολύπλοκων και απαιτητικών συνεδρίων, συσκέψεων, εταιρικών 
συναντήσεων και ταξιδιών κινήτρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
(Incentives) 
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ & ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο σύγχρονο και ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό επιχειρησιακό 
περιβάλλον, η παρακίνηση και 
ανταμοιβή των υπαλλήλων ή 
πελατών, αποτελεί αναμφισβήτητα 
βασική επιχειρησιακή πολιτική. 
Η εταιρία μας ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις σας (σε στενή 
συνεργασία μαζί σας) με το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δημιουργικών προγραμμάτων 
υψηλής ποιότητας, με ευελιξία 
και προσοχή στη λεπτομέρεια. 
Αναζητήσεις αναψυχής, ταξίδια, 
ομαδικές δραστηριότητες, 
γεύματα gala, ταξίδια ανάπαυσης, 
spa και πολλά άλλα πλαισιώνουν 
ένα ταξίδι κινήτρων, που θα 
προωθεί τους εταιρικούς σας 
στόχους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ

Η έμπειρη και καταρτισμένη ομάδα 
των ανθρώπων μας αναζητά πάντα 
καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες 
για να παρέχει με οργάνωση και 
συνέπεια τις υπηρεσίες της. 

• Κρατήσεις & έκδοση 
αεροπορικών εισιτηρίων 

• Κρατήσεις ξενοδοχείων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό  

• Ενοικίαση αυτοκινήτου (κάθε 
τύπου) στην Ελλάδα και το  
εξωτερικό 

• Κρατήσεις & έκδοση 
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 

• Μεταφορές και υπηρεσίες VIP 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό με 
πολυτελή ταξί, λιμουζίνες, mini-
bus, κ.ά. 

0ΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, 
ΗΜΕΡΙΔΩΝ, MEETING & 
WORKSHOP

Στην εποχή των εξελίξεων και 
της τεχνολογίας η ανταλλαγή 
πληροφοριών και ενημέρωσης 
καθιστά αναγκαία την συμμετοχή 
ενδιαφερομένων σε συνέδρια 
όπου τα οφέλη είναι πολλαπλά 
για τους συμμετέχοντες 
αλλά και τις εταιρείες που 
εκπροσωπούν. Με το έμπειρο 
και εξειδικευμένο προσωπικό 
μας θα δημιουργήσουμε και θα 
διοργανώσουμε με προσοχή στη 
λεπτομέρεια την ημερίδα, το 
σεμινάριο, το meeting ή ένα work-
shop ανάλογα με τις δικές σας 
ανάγκες και προϋπολογισμό μέσα 
από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Γνωρίζουμε πως η διοργάνωση 
μίας επιτυχημένης έκθεσης 
απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις 
και ικανότητες σε πολλαπλά 
πεδία δραστηριότητας. Η υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες μας σε 
συνδυασμό με το έμπειρο και 
καταρτισμένο προσωπικό μας, μάς 
δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε 
τις ανάγκες σας τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Εξασφαλίζουμε ολοκληρωμένες 
προτάσεις για τη συμμετοχή, 
μετακίνηση και διαμονή των 
στελεχών. Αναλαμβάνουμε την 
προκράτηση ξενοδοχείων και 
αεροπορικών θέσεων, καθώς 
και τη διαδικασία εγγραφών 
στο συνέδριο και το τουριστικό 
πρόγραμμα. Καλύπτουμε όλες 
τις σύνθετες οργανωτικές και 
εκτελεστικές πλευρές του 
συνεδρίου.

ΜΑΖΙ EVENTS

Απλές ή σύνθετες, μικρές ή 
μεγάλες, οι αρχές της οργάνωσης 
μίας εκδήλωσης βασίζονται στη 
σωστή επικοινωνία, τον επιμελή 
προγραμματισμό και τη σημασία 
στην παραμικρή λεπτομέρεια. Η 
εμπειρία και η εξειδίκευση των 
ανθρώπων μας, σε συνδυασμό με 
υπερσύγχρονα τεχνολογικά μέσα 
διασφαλίζει τα αποτελέσματα που 
επιδιώκετε. Πέρα από τη σωστή 
επιλογή του χώρου, της μεταφοράς 
και της διαμονής, η οργάνωση 
ενός event προϋποθέτει και άλλες 
παραμέτρους που τo καθιστούν 
επιτυχημένo. 
Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα 
να σχεδιάσει, να οργανώσει 
αλλά και να υλοποιήσει την 
εκδήλωση που εσείς επιθυμείτε 
(επαγγελματικό δείπνο, 
παρουσίαση προϊόντος, party 
γενεθλίων, επετειακές εκδηλώσεις, 
tailor made events) φροντίζοντας 
τις προσωπικές και κοινωνικές σας 
υποχρεώσεις καλύπτοντας με αυτό 
τον τρόπο τις δικές σας επιθυμίες 
και ανάγκες.



• Εθνική Σχολή Δικαστών -εκπαιδευτικά ταξίδια στο Λουξεµβούργο

• ΟΑΕΔ  - ταξίδια υπαλλήλων στο εξωτερικό

• ΑΔΕΔΥ- συνέδριο και ταξίδια

• Υπουργείο Παιδείας – ταξίδια υπαλλήλων στο Εξωτερικό

• ΣΥΝΚΑΒΕ – ταξίδια καθηγητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

• ΟΛΘ – ταξίδια στο εξωτερικό

• Pharma - Chem S.A. - εταιρεία Γεωργικών Φαρµάκων & Λιπασµάτων

• Ένωση Φαρµακοποιών – ταξίδια στο εξωτερικό

• Ένωση Εφοριακών – ταξίδια στο εξωτερικό

• BMW Τρικαλιώτης – εµπορικά ταξίδια

• ΥΨΙΛΟΝ  Γεωργικά φάρµακα –incentives στο εξωτερικό

• Valagro Γεωργικά Φάρµακα -εµπορικά ταξίδια 

• Agrimore sa  -ταξίδια στο εξωτερικό 

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο – ταξίδια Επιτροπής Ερευνών

• Σχολή Καλών Τεχνών – ταξίδια εξωτερικού

• Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – εµπορικά ταξίδια

• Admine  Διαφηµιστική - εµπορικά ταξίδια

• Σώµα Ορκωτών Λογιστών –εµπορικά ταξίδια & incentives 

• Κολλέγιο  ΑΝΑΤΟΛΙΑ–ταξίδια στο εξωτερικό 

• Ουρσουλίνες -Κολλέγιο Αθηνών - ταξίδια στο εξωτερικό

• Γερµανική Σχολή – ταξίδια 

• ΔΕΗ Πτολεµαίδας – ταξίδια συλλόγου εργαζοµένων

• Allianz – εµπορικά ταξίδια

• Cannon – συνέδρια , παρουσιάσεις προϊόντων

• Medeg  - εµπορική εταιρεία

• Εκτελωνιστές – ταξίδια συλλόγου εργαζοµένων

• ΓΕΩΦΑΡΜ – ταξίδια στο εξωτερικό

• ΒΙΑΝΕΞ – ταξίδια στο εξωτερικό

• ΑΛΛΑΤΙΝΗ – ταξίδια στο εξωτερικό

• ΕLDIA - διαχείριση αποβλήτων

• ΕΛΕΠΑΠ – ταξίδια στο εξωτερικό

• Ένωση Συµβολαιογράφων – ταξίδια συλλόγου εργαζοµένων

• Cotton Fashion - βιοµηχανία ενδυµάτων

• Κολλέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ – ταξίδια στο εξωτερικό

• Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - ταξίδια στο εξωτερικό

• Γαία  γεωργικά φάρµακα - ταξίδια στο εξωτερικό

• Eurofarm  γεωργικά φάρµακα - ταξίδια στο εξωτερικό

• Και πολλοί άλλοι

www.mazi.travel

• Εθνική Σχολή Δικαστών -εκπαιδευτικά ταξίδια στο Λουξεµβούργο

• ΟΑΕΔ  - ταξίδια υπαλλήλων στο εξωτερικό

• ΑΔΕΔΥ- συνέδριο και ταξίδια

• Υπουργείο Παιδείας – ταξίδια υπαλλήλων στο Εξωτερικό

• ΣΥΝΚΑΒΕ – ταξίδια καθηγητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

• ΟΛΘ – ταξίδια στο εξωτερικό

• Pharma - Chem S.A. - εταιρεία Γεωργικών Φαρµάκων & Λιπασµάτων

• Ένωση Φαρµακοποιών – ταξίδια στο εξωτερικό

• Ένωση Εφοριακών – ταξίδια στο εξωτερικό

• BMW Τρικαλιώτης – εµπορικά ταξίδια

• ΥΨΙΛΟΝ  Γεωργικά φάρµακα –incentives στο εξωτερικό

• Valagro Γεωργικά Φάρµακα -εµπορικά ταξίδια 

• Agrimore sa  -ταξίδια στο εξωτερικό 

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο – ταξίδια Επιτροπής Ερευνών

• Σχολή Καλών Τεχνών – ταξίδια εξωτερικού

• Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – εµπορικά ταξίδια

• Admine  Διαφηµιστική - εµπορικά ταξίδια

• Σώµα Ορκωτών Λογιστών –εµπορικά ταξίδια & incentives 

• Κολλέγιο  ΑΝΑΤΟΛΙΑ–ταξίδια στο εξωτερικό 

• Ουρσουλίνες -Κολλέγιο Αθηνών - ταξίδια στο εξωτερικό

• Γερµανική Σχολή – ταξίδια 

• ΔΕΗ Πτολεµαίδας – ταξίδια συλλόγου εργαζοµένων

• Allianz – εµπορικά ταξίδια

• Cannon – συνέδρια , παρουσιάσεις προϊόντων

• Medeg  - εµπορική εταιρεία

• Εκτελωνιστές – ταξίδια συλλόγου εργαζοµένων

• ΓΕΩΦΑΡΜ – ταξίδια στο εξωτερικό

• ΒΙΑΝΕΞ – ταξίδια στο εξωτερικό

• ΑΛΛΑΤΙΝΗ – ταξίδια στο εξωτερικό

• ΕLDIA - διαχείριση αποβλήτων

• ΕΛΕΠΑΠ – ταξίδια στο εξωτερικό

• Ένωση Συµβολαιογράφων – ταξίδια συλλόγου εργαζοµένων

• Cotton Fashion - βιοµηχανία ενδυµάτων

• Κολλέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ – ταξίδια στο εξωτερικό

• Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - ταξίδια στο εξωτερικό

• Γαία  γεωργικά φάρµακα - ταξίδια στο εξωτερικό

• Eurofarm  γεωργικά φάρµακα - ταξίδια στο εξωτερικό

• Και πολλοί άλλοι

www.mazi.travel

AΘΗΝΑ
Iπποκράτους 58, Κολωνάκι | 210 6927000

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 85 | 2310 238 025

ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ, Γλάδστωνος 116, Μ. Kyprianou House 
00357 25010558 

info@mazitravel.com

www.mazitravel.com
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