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Ποιοί είμαστε

ξεκινήσαμε πριν 30 χρόνια από μια 
μεγάλη και γνωστή για τα καλά ταξίδια 
της εταιρία.
Μάθαμε να σεβόμαστε τον ταξιδιώτη 
και ειδικά τον νέο. επειδή η εμπειρία 
μας δείχνει ότι η εποχή εξελίσσεται 
συνεχώς, βελτιώνουμε  τις ιδιαίτερες 
παροχές που θα ικανοποιήσουν 
ένα νεανικό ταξίδι. τα πολλά θετικά 
feedback μάς το επιβεβαιώνουν και γι’ 
αυτό σας εγγυόμαστε ένα αξέχαστο για 
όλα τα γούστα ταξίδι!

Γνωρίστε μας 

Όλα αυτά τα χρόνια δημιουργούμε 
νεανικά ταξίδια και έχουμε κερδίσει την 
εμπιστοσύνη σας.
Γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες 
της εποχής,  και ειδικά των νέων 
ανθρώπων, κάνουμε το καλύτερο που 
μπορούμε για να είμαστε προσιτοί με 
την καλύτερη ποιότητα. ςτόχος μας 
είναι να δημιουργήσουμε αναμνήσεις 
για μια ζωή από το ταξίδι που εσείς θα 
επιλέξετε. ή πολυετή εμπειρία μας στο 
νεανικό ταξίδι μπορεί να καλύψει κάθε 
σας επιθυμία. 

Νεανικά ταξίδια
Νεανικά ταξίδια στα ελληνικά νησιά για την καλύτερη εμπειρία της ζωής σας! 
ανακαλύψτε τους πιο top προορισμούς και ζήστε μοναδικές ανέμελες στιγμές με τους φίλους σας ή το ταίρι σας. 
απολαύστε μουσική από επώνυμους dj’s στα καλύτερα beach bars και clubs με τα μοναδικά show με χορεύτριες. 
Γνωρίστε φίλους απ’ όλο τον κόσμο και ανταλλάξτε εμπειρίες που θα σας μείνουν αξέχαστες. Χορός, ξεφάντωμα μέχρι 
πρωίας, βουτιές στις πισίνες και στις πιο ονειρεμένες παραλίες  για να δημιουργήσετε αναμνήσεις στις πιο όμορφες 
διακοπές της ζωής σας.

Tώρα και on line
Με τη νέα μας ιστοσελίδα 
www.mazi.travel μπορείτε να βρείτε 
την μεγαλύτερη γκάμα ταξιδιών και 
ακόμα περισσοτέρους προορισμούς 
στις καλύτερες τιμές. επισκεφθείτε μας 
και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία. 
Όλα αυτά έχοντας πάντα την ανθρώπινη 
επαφή μεταξύ μας, σαν κύριο στοιχείο της 
σχέσης μας. 
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Μύκονος

Πάρος

Μιλάμε για τη Μύκονο, με τους γνωστούς 
ανεμόμυλους και τα όμορφα καλντερίμια, με τα 
φρεσκοβαμμένα σπίτια και παραθυρόφυλλα, τις 
αμμώδεις παραδεισένιες παραλίες και το πιο βασικό, 
όλον την top νυχτερινή διασκέδαση…

Φέτος το καλοκαίρι μας περιμένει το «νησί των 
ανέμων», η κοσμοπολίτικη Μύκονος! Θα χαθούμε 
στα μεθυστικά στενά στα Ματογιάννια παρέα με 
τους celebrities.Θα κολυμπήσουμε σε μερικές από 
τις ομορφότερες παραλίες της ελλάδας και θα 
διασκεδάσουμε σε μερικά από τα δημοφιλή club του 
νησιού... 

ή νυχτερινή ζωή είναι ένας από τους βασικούς λόγους 
που πολλοί νέοι επιλέγουν την Πάρο για τις διακοπές 
τους. και όχι άδικα, καθώς μπορείτε να βρείτε μια 
τεράστια ποικιλία από μαγαζιά που καλύπτουν όλα 
τα γούστα. από ήσυχα μπαράκια με θέα την θάλασσα, 
σε μεγάλα κοσμοπολίτικα club με δυνατή μουσική, 
ατελείωτο χορό και γρήγορους ρυθμούς. 

Οι επιλογές διασκέδασης όμως δεν τελειώνουν εδώ, 
καθώς μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία 
δραστηριοτήτων για να γεμίσετε τον χρόνο σας όπως, 
καταδύσεις, μαθήματα kite surf, mountain bike, 
βόλτες με σκάφος, snorkeling, μαθήματα windsurf, 
ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής, ιππασία, tennis, 
θαλάσσια σπορ αλλά και πολλά ακόμη.

3 μέρες από 249,00 €
5 μέρες από 349,00 €

Οι διακοπές σας περιλαμβάνουν:
•	 αεροπορικά εισιτήρια - ακτοπλοϊκα εισιτήρια. 
•	 διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής σας σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
Δεν περιλαμβάνουν:
•	 Μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο.

3 μέρες από 189,00 €
5 μέρες από 229,00 €

Οι διακοπές σας περιλαμβάνουν:
•	 Μεταφορά με λεωφορείο μετ’ επιστροφής.
•	 ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά, μετ’ επιστροφής.
•	 διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής σας σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.

Δεν περιλαμβάνουν:
•	 Μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο.

κοσμοπολίτικη, γοητευτική αλλά και γραφική, η ξελογιάστρα 
του αιγαίου σας περιμένει να περάσετε το καλύτερο καλοκαίρι 
της ζωής σας.

ή Πάρος έχει κυριολεκτικά ατέλειωτες παραλίες, από 
απομονωμένες αμμουδιές, μέχρι οργανωμένες πλαζ με 
μοντέρνους ρυθμούς, δυνατή μουσική και ξέφρενα party!!. 
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Χανιά
εδώ είναι που σκέφτεσαι  τι να πρωτοκάνεις το βράδυ ! Οι επιλογές 
είναι άπειρες καθώς το βράδυ  στα Χανιά μπορεί να ξεκινήσει 
από νωρίς το απόγευμα και να τελειώσει το πρωί. ή νυχτερινή 
ζωή ξεκινά από την Παλιά Πόλη, το Βενετσιάνικο λιμάνι και το 
παραθαλάσσιο κουμ καπί. εκεί θα βρείτε πάρα πολλά εστιατόρια, 
ταβέρνες, μεζεδοπωλεία και μπαράκια, όπου θα απολαύσετε καλό 
τοπικό φαγητό και άφθονο ποτό, συνοδευόμενα από μουσική που θα 
σας ξεσηκώσει. ή ατμόσφαιρα θα σας θυμίσει κρητικό γλέντι! Μην 
παραλείψετε να δοκιμάσετε: κρητικά πιάτα όπως, ντάκο, στάκα με 
αυγά και τηγανιτές πατάτες, καλτσούνια όλων των ειδών, σφακιανές 
πίτες και φυσικά τη φημισμένη κρητική τσικουδιά και το ρακόμελο. 
ςτη συνέχεια της βραδιάς επιβάλλεται να επισκεφθείτε την τουριστική 
περιοχή της αγίας Μαρίνας και του Πλατανιά, όπου θα γλεντήσετε 
μέχρι το ξημέρωμα στα φημισμένα club των Χανίων.

3 μέρες από 199,00 €
5 μέρες από 269,00 €

Οι διακοπές σας περιλαμβάνουν:
•	 αεροπορικά εισιτήρια - ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
•	 διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής σας σύμφωνα με τον 

τιμοκατάλογο.

Δεν περιλαμβάνουν:
•	 Μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο.

Ίος
ή Ίος είναι από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, 
κατά κύριο λόγο για τα ξέφρενα party και τη ζωηρή νυχτερινή 
ζωή. τα πάρτι δεν σταματάνε παρά μόνο όταν ο ήλιος δύει! ή 
διασκέδαση όμως συνεχίζεται, οι επισκέπτες του νησιού μπορούν 
να κάνουν μια βόλτα στην γραφική Χώρα, η οποία σφύζει από ζωή! 
Οι επιλογές πολλές… το βράδυ συνήθως ξεκινά με ένα χαλαρό 
cocktail ή ένα ποτάκι στην κεντρική πλατεία χαζεύοντας τον 
κόσμο που περνάει. ςτη συνέχεια, λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα πάρτι 
μεταφέρονται στα πολυάριθμα clubs με διάσημους dj’s! Χορός, 
ποτό, σφηνάκια, γνωριμίες και διασκέδαση μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες σας περιμένουν στην πανέμορφη Ίο!

3 μέρες από 199,00 €
5 μέρες από 249,00 €

Οι διακοπές σας περιλαμβάνουν:
•	 Μεταφορά με λεωφορείο μετ’ επιστροφής.
•	 ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά, μετ’ επιστροφής.
•	 διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής σας σύμφωνα με τον 

τιμοκατάλογο.

Δεν περιλαμβάνουν:
•	 Μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο.

ετοιμάσαμε για εσάς διακοπές στην Ίο, που θα σας αφήσουν 
τις ομορφότερες αναμνήσεις των νεανικών σας χρόνων.

καλοκαιρινές διακοπές με απίστευτη φυσική ομορφιά, 
πλούσια σε γεύσεις κουζίνα, αλλά και με τεράστια ιστορία! 
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Σκιάθος - Σκόπελος
ςκιαΘΟς | αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή και κοσμοπολίτικα νησιά 
της Μεσογείου, καθώς κατά πολλούς το αντίπαλο δέος της Μυκόνου. 
Άδικα λέτε; κάθε χρόνο ορδές κόσμου, από την ελλάδα και το εξωτερι-
κό, καταφθάνουν στο νησί μ’ έναν και μόνο σκοπό. Nα διασκεδάσουν!
και όσο για την νυχτερινή διασκέδαση το νησί αυτό έχει ταυτίσει το 
όνομά του με το κέφι, το ξεφάντωμα και τους ξέφρενους ρυθμούς! 

ςκΟΠελΟς | Παρόλο που πολλοί νομίζουν ότι όλη η διασκέδαση βρίσκε-
ται απέναντι στην ςκιάθο, το νησί της ςκοπέλου θα σας εκπλήξει ευχάρι-
στα και αυτό γιατί θα βρείτε μαγαζιά που θα καλύψουν τις απαιτήσεις σας 
με τον καλύτερο τρόπο. ατμοσφαιρικά μπαράκια, μπυραρίες, ζωντανή 
μουσική, κλαμπ με πιο γρήγορους και έντονους ρυθμούς.

διακοπές που σίγουρα θα θυμάστε για πάντα!

3 μέρες από 169,00 €
5 μέρες από 198,00 €

Οι διακοπές σας περιλαμβάνουν:
•	 Μεταφορά με λεωφορείο μετ’ επιστροφής.
•	 ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Βόλο, μετ’ επιστροφής.
•	 διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής σας σύμφωνα με τον 

τιμοκατάλογο.

Δεν περιλαμβάνουν:
•	 Μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο.

καλοκαιρινές διακοπές με απίστευτη φυσική ομορφιά, 
πλούσια σε γεύσεις κουζίνα, αλλά και με τεράστια ιστορία! Χαλκιδική

«ςαν τη Χαλκιδική δεν έχει», λένε οι βορειοελλαδίτες και κάτι ξέρουν. 
ετοιμαστείτε να υποκύψετε στη γοητεία των τριών καλλίγραμμων 
«ποδιών»: κασσάνδρα, ςιθωνία, Άθως. τα δύο πρώτα δεν κάνουν 
διακρίσεις. το τρίτο όμως είναι απαγορευμένο για τις γυναίκες, καθώς 
φιλοξενεί το φημισμένο μοναστικό Άγιο Όρος. 

τι σημαίνει διακοπές στη Χαλκιδική; ςμαραγδένιες παραλίες, πυκνά 
πευκοδάση, ονειρεμένα ξενοδοχεία, μικροί οικισμοί στη θάλασσα με 
ψαροταβέρνες και καφέ, beach bar σε ορμίσκους, αρχαιολογικοί χώροι 
με μεγάλη ιστορία, παραδοσιακά χωριά στη ςιθωνία, το σπήλαιο των 
Πετραλώνων στην κασσάνδρα. Μια μικρή «χώρα των θαυμάτων» είναι η 
Χαλκιδική. εξερευνήστε την με όλες σας τις αισθήσεις.

κάντε τις διακοπές σας με διαμονή στην τόσο φημισμένη για τις παραλίες 
αλλά και για τη διασκέδαση Χαλκιδική!  

3 μέρες από   69,00 €
5 μέρες από 139,00 €

Οι διακοπές σας περιλαμβάνουν:
•	 διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής σας σύμφωνα με τον 

τιμοκατάλογο.

τι να πει κανείς για την εκπληκτική Χαλκιδική! 
τα έχει όλα. Παραλίες, Νυχτερινή διασκέδαση....
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Ταξίδια με Van στην Ευρώπη
Έχετε ονειρευτεί ποτέ να ταξιδεύτε μέσα στην ευρώπη με ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο; Να 
σταματάτε όπως εσείς θέλετε, όπου θέλετε, να μένετε όσο εσείς θέλετε; 

τώρα μπορείτε να πάρετε το αυτοκινούμενο από οποία πόλη θέλετε και να το αφήσετε σε οποία αλλά θέλετε ΜΟΝΟ με 12,5 ευρω το άτομο! κλείστε 
το αεροπορικό σας εισιτήριο, ταξιδέψτε στην χώρα προορισμού, επιλέξτε και παραλάβετε ένα από τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και ταξιδέψτε 
όπου εσείς θέλετε. Μπορείτε βέβαια να μας ρωτήσετε και για την ελλάδα. 

δείτε περισσότερα στο site μας www.mazi.travel

δείτε περισσότερα στο site μας www.mazi.travel

Ταξίδια στην Ευρώπη
Νεανικά ταξίδια με low cost αεροπορικές εταιρίες σε συνδυασμό με hostels.
Πλέον είναι απλό να ταξιδέψετε στον προορισμό των ονείρων σας με χαμηλό κόστος!

ΠΑΡΙΣΙ |  Πάρτε το ταίρι σας και ταξιδέψτε στο παραμυθένιο και ερωτι-
κό Παρίσι με low cost αεροπορικά που ξεκινούν από 20 ευρώ και ζήστε 
την εμπειρία και τον ρομαντισμό ενός hostel με τιμές που ξεκινούν από 
10ευρω/άτομο. 

ΛΟΝΔΙΝΟ | Μια πόλη πολύβουη, ζωντανή και πραγματικά πολυπο-
λιτισμική, το λονδίνο είναι μια μεγαλούπολη με πληθώρα ιδεών και 
ενέργειας. τώρα με αεροπορικά που ξεκινούν από 30 ευρώ και σε 
συνδυασμό με hostel είναι πλέον εύκολο! 

ΡώΜη | είναι γνωστή ως η ‘’αιώνια πόλη’’. Γι’ αυτό το λόγο αποτελούσε 
πάντοτε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς. τα πολλά χρόνια 
ιστορίας που κρύβονται σε κάθε γωνιά της πόλης, σε συνδυασμό με τις 
μοντέρνες τάσεις και ρυθμούς μετατρέπουν την ρώμη στον απόλυτο 
προορισμό! 

ΒΑΡκΕΛώΝη |  ή πόλη που δεν κοιμάται ποτέ! ιδανικός προορισμός 
για παρέες! τώρα το ταξίδι αυτό γίνετε πραγματικότητα μαζέψτε τους 
φίλους και τις φίλες σας και η διασκέδαση αρχίζει. 
Με φθηνά αεροπορικά από 30ευρω και τα καλυτέρα hostel της περι-
οχής. 



Ταξίδια για Gamers
Ε3 ΕΧPO - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | FINAL LOL - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ (STAPLES CENTER)  | LEGEND OF GAMING LIVE - ΛΟΝΔΙΝΟ
MCM LONDON COMICCON - ΛΟΝΔΙΝΟ | ELECTRONIC ENTERTAINMENT EXPO GAMES COM - κΟΛώΝΙΑ | GAMESCOM - κΟΛώΝΙΑ
ΑΖ PLAY BILBAO - IΣΠANIA | ALL STAR EVENT LOL - ΒΑΡκΕΛώΝη | LOL CHAMPIONSHIP SUMMER FINALS - ΠΟΛώΝΙΑ
POZNANGAME ARENA - ΠΟΛώΝΙΑ

Για τους λάτρεις των games υπάρχουν πολλές επιλογές ταξιδιών. εμείς επιλέξαμε κάποιους προορισμούς για να σας δώσουμε την ευκαιρία να 
απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια αλλά ταυτόχρονα και να ανακαλύψετε  τα μυστικά των πόλεων. απολαύστε τις μεγαλύτερες διοργανώσεις 
για αγώνες gaming καθώς και τις μεγαλύτερες εκθέσεις  του home entertainment. 

δείτε περισσότερα στο site μας www.mazi.travel

Ταξίδια για συναυλίες
Ζήστε από κοντά την εμπειρία να παρακολουθήσετε μια συναυλία του αγαπημένου σας 
καλλιτέχνη και το αγαπημένο σας συγκρότημα!!! αφήστε το πάνω μας την οργάνωση τα εισιτήρια 
εσείς απλά φορτώστε ενέργεια και ξεσπάστε στο αγαπημένο live των ονείρων σας.

Παρακολουθήστε από κοντά τις πιο σημαντικές  συναυλίες  που γίνο-
νται στην χώρα μας συμμετέχοντας στις  εκδρομές  που πραγματο-
ποιούνται τις αντίστοιχες ημερομηνίες.  δείτε όλα τα μεγάλα ονόματα 
της μουσικής σκηνής που δίνουν το παρόν στην  Αθήνα  (ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΝΕΡΟΥ,  ΟΑκΑ,  TERRA  VIBE -  κτλ.), στην  κωνσταντινούπολη, αλλά 
και στην  Σόφια  της  Βουλγαρίας  σύμφωνα με το  πρόγραμμα συναυ-
λιών.  Όλες οι εκδρομές πραγματοποιούνται  αυθημερόν, κατά περί-
σταση πραγματοποιούμε εκδρομές με διανυκτέρευση και ανάλογα με 
την ζήτηση που θα προκύψει μπορούμε να οργανώσουμε εκδρομές 
(με  αεροπορικά  εισιτήρια) για να απολαύσετε τους αγαπημένους σας 
καλλιτέχνες σε ευρωπαϊκές πόλεις.
ςημαντικές διοργανώσεις όπως το  ROCKWAVE  FESTIVAL, EJEKT 
FESTIVAL, RELEASE ATHENS  και θρυλικά συγκροτήματα όπως 
οι  RED HOT CHILLI PEPPERS, RAMMSTEIN, METALLICA, DEPECHE 
MODE, BON JOVI, ROGER WATERS, MANU CHAO,  AEROSMITH, 
METAL ALL STARS, IRON MAIDEN, NEIL YOUNG, THE OFFSPRING, 

30 SECONDS TO MARS, MANDO DIAO, LANA DEL REY, ICED 
EARTH, EDITORS, KASABIAN, DARKSIDE, WHITE LIES, PLACEBO, 
LADY GAGA,  THE BLACK KEYS, ROBBIE WILLIAMS, KOVACS, 
ROXETTE, THE PRODIGY, JUDAS PRIEST, SLASH,  MORRISSEY, 
WHITESNAKE,  CHRIS DE BURGH,  THE LAST SHADOW PUP-
PETS, THE SUBWAYS,  DROPKICK MURPHYS, SUEDE, TURBONE-
GRO, ANTHRAX, SLAYER, FOREIGNER, ENRIQUE IGLESIAS, QUEEN 
AND ADAM LAMBERT,  MUSE, MEGADETH,  NIGHTWISH,  BRYAN 
ADAMS,  THE CURE, JEAN MICHEL JARRE  είναι μερικά από τα 
ονόματα που έχουμε απολαύσει live!! τα ονόματα που έχουν ανακοι-
νωθεί για την ώρα είναι οι GUNS AND ROSES, DEPECHE MODE, PLA-
CEBO, SIVERT HOYEM, EVANESCENCE, PARADISE LOST, EUROPE, 
APOCALYPTICA, JAMIROQUAI, THIEVERY CORPORATION, ARCHIVE, 
KASABIAN, THE JESUS AND MARY CHAIN,  ROYKSOPP, MODER-
AT, NICK CAVE AND THE BAD SEEDS!

δείτε περισσότερα στο site μας www.mazi.travel



ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΘεςςαλΟΝική  | τσιμισκή 85
αΘήΝα  | Iπποκράτους 58, κολωνάκι
κυΠρΟς  | Θ. δέρβη 3, λευκωσία

Τηλ. κέντρο: 2310 238 025
Email: info@mazi.travel

Official Tour Operator  
Member of Hatta & WTOA World Tour Operators

www.mazi.travel

FOLLOW US

 OFFICIAL TOUR OPERATOR - DMC - PCO
 EOT Licence No:09.33.E.60.00.9100.000

ε Π ι ς ή Μ Ο  Μ ε λ Ο ς :

MEMBER


