
Tαξίδια στην Ελλάδα  
με δικό σας ΙΧ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑCTIVE WEEKENDS



Ανακαλύψτε την Φλώρινα και τις Πρέσπες 

με διαμονή σ' ένα μοναδικό 5* ξενοδοχείο       

[3 ημ.]

Προτεινόμενο Ξενοδοχείο
Τιμή ανά δωμάτιο / για 2 

διανυκτερεύσεις
Δραστηριότητες

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Τhe Lynx Hotel 5* 300€

NΥΜΦΑΙΟ και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. ξενάγηση. ΠΡΕΣΠΕΣ  πεζοπορία στην 

περιοχή των Πρεσπών. Βαρκάδα στα Ασκηταριά. ΦΛΩΡΙΝΑ Πεζοπορία 

στο δάσος του Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας και μετάβαση στην 

κορυφή Σταυρό. ΑΜΥΝΤΑΙΟ Ξενάγηση και γευσιγνωσία στο Κτήμα Άλφα. 

CANOE ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΖΑΖΑΡΗ (ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ) +1 Lunch Basket/ άτομο. 

ΥΔΡΟΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΖΑΖΑΡΗ (ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ) +1 Lunch Basket. 

ΙΠΠΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΚΛΗΘΡΟ +1 Lunch Basket.

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Περιηγηθείτε στα Μετέωρα και στην πόλη 

της  Καλαμπάκας με διαμονή 4* sup με την 

κατανυκτική θέα στους βράχους των 

Μετεώρων       [3 ημ.]

Προτεινόμενο Ξενοδοχείο
Τιμή ανά δωμάτιο / για 2 

διανυκτερεύσεις
Δραστηριότητες

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Grand Meteora 4* 184€

Περιποατητικη Περιήγηση στα Μετέωρα. Πεζοπορία στους βράχους των 

Μετεώρων. Αναρρίχηση στον βράχο της Θεόπετρας. Επίσκεψη στο 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών. Επίσκεψη στα κοντινά 

οινοποιεία. Πεζοπορία στην Μελιβοία Θεσσαλία. Κάνοε καγιάκ στο 

Δέλτα Πηνειού. Rafting στην κοιλάδα των Τεμπών. Αλεξίπτωτο πλαγιάς. 

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Ανακαλύψτε την φύση του Πηλίου και ζήστε 

ένα active weekend στο Πήλιο με διαμονή 

5*            [3 ημ]

Προτεινόμενο Ξενοδοχείο
Τιμή ανά δωμάτιο / για 2 

διανυκτερεύσεις
Δραστηριότητες

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Xenia Palace Portaria 5* 160€

Πεζοπορία στα αμέτρητα μονοπάτια του Πηλίου. Ποδηλασία βουνού. 

Ιππασία. Συλλογή μανιταριών τους φθινοπωρινούς μήνες. Θαλάσσια 

σπορ τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του 

Σέσκλου και του Διμηνίου. Επίσκεψη στο Μουσείο Σιδηροδρόμων 

Θεσσαλίας στον Βόλο. Επίσκεψη στο Μουσείο Πλινθοκεραμικής στον 

Βόλο.

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Ζήστε ένα εκπληκτικό weekend  στην 

Πρέβεζα με κρουαζιέρα στον Αμβρακικό και 

δραστηριότητες  και διαμονή  με 

πολυτέλεια    [3 ημ.]

Προτεινόμενο Ξενοδοχείο
Τιμή ανά δωμάτιο / για 2 

διανυκτερεύσεις
Δραστηριότητες

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Daluz Boutique Hotel 4* - Dioni  Boutique 

Hotel 4*
200€

Το ηλιοβασίλεμα στο Blue Island στο Μονολίθι. Κρουαζιέρα στον 

Αμβρακικό με φαγητό πάνω στο καράβι και S/S δελφινιών. Epirus 

Adventures 4x4 off-road διαδρομή με φαγητό πάνω στο βουνό και 

ξενάγηση του βουνού. Live ρεμπέτικο ποτό για το κλείσιμο μιας ημέρας. 

Για οικογένειες Daily Fishing Trip στον Αμβρακικό. Ψαρεύουμε και 

ψήνουμε την ψαριά μας.

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα
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Ταξίδια στην Ελλάδα με το δικό σας Ι.Χ

ΑCTIVE WEEKENDS

Στο ΒΔ γωνιά της Ελλάδας ανάμεσα σε επιβλητικά βουνά και δροσερές λίμνες βρίσκεται η Φλώρινα, πόλη μικρή μα γραφική, γεμάτη 

ιστορία και πλούσια παράδοση κι ένας από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς ολόκληρης της χώρας.

Ανακαλύψτε το Πήλιο, έναν από τους πλέον χαρισματικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, όπου η θάλασσα σμίγει με το βουνό 

δημιουργώντας ένα φυσικό τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς, με πανέμορφα γραφικά πέτρινα χωριά βασισμένα στην πηλιορείτικη 

αρχιτεκτονική και την ενέργεια να βρίσκεται διάχυτη παντού.

Φλώρινα - Πρέσπες

Πήλιο

Χαρίστε σε σας και την παρέα σας ένα δελεαστικό ταξίδι απόδρασης από τους έντονους ρυθμούς της πόλης. Επιλεγμένοι προορισμοί  και ιδιαίτερα ξενοδοχεία 

σε όλη την Ελλάδα, θα εγγυηθούν μια ταξιδιωτική εμπειρία χαλάρωσης με πολλές επιλογές δραστηριοτήτων

Μετέωρα - Καλαμπάκα

Η Πρέβεζα έχει ένα ιδιαίτερο νησιώτικο χρώμα και συνδυάζει ήσυχες διακοπές με την κοσμοπολίτικη ζωή. Τα στενά σοκάκια και τα 

νεοκλασικά κτίρια είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της όμορφης αυτής παραθαλάσσιας πόλης. 

Πρέβεζα

Κέντρο της ορθοδοξίας από τον 11ο αιώνα τα Μετέωρα είναι στην πραγματικότητα ένα μεγαλειώδες έργο της φύσης και του Δημιουργού. 

Πρόκειται για ένα σύνολο απόκρημνων και εντυπωσιακών στην όψη τους βράχων, που απλώνεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, κοντά στην 

Καλαμπάκα, ανάμεσα στα όρη Κοζιάκας και Αντιχάσια.
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Ζήστε ένα εκπληκτικό weekend μέσα στη 

φύση  του Καρπενησίου με πεζοπορία και 

δραστηριότητες  και διαμονή στο 

αρχιτεκτονικό κόσμημα 5*        [3 ημ.]

Προτεινόμενο Ξενοδοχείο
Τιμή ανά δωμάτιο / για 2 

διανυκτερεύσεις
Δραστηριότητες

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Montana Hotel & Spa 5* 209€

Xιονοδρομικό κέντρο Βελουχίου. Πεζοπορία στο φαράγγι Πάντα Βρέχει. 

Canoe - Kayak στη Λίμνη Κρεμαστών. Περιήγηση με jeep στα Άγραφα. 

Rafting στον Ταυρωπό. Πεζοπορία στην Μαύρη Σπηλιά. Πεζοπορια στα 

Ευρυτανικά Μονοπάτια. Επίσκεψη στην Μονή Προυσού (Ιερά μονή 

Παναγίας Προυσιώτισσας). Επίσκεψη στο Μικρό και Μεγάλο Χωριό

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Αλεξανδρούπολη, ένας όμορφος 

προορισμός στην άκρη της Ελλάδας       [3 

ημ.]

Προτεινόμενο Ξενοδοχείο
Τιμή ανά δωμάτιο / για 2 

διανυκτερεύσεις
Δραστηριότητες

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Ramada Plaza by Wyndham Thraki 5* 184€

Eπίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Επίσκεψη στην 

Αρχαία πόλη της Μεσήβριας. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - 

Λευκίμης. Επίσκεψη στην Παναφία Κοσμοσωτήρα στις Φέρες. Επίσκεψη 

στο Σουφλί - Μεταξάδες. Walking tour στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη 

στο Απολιθωμένο Δάσος Λευκίμης - αρχαία λουτρά Τραϊανούπολης. 

Ημερήσια εκδρομή στην Ανδριανούπολη.

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Πέραστε το σαββατοκύριακό σας ανάμεσα 

σε πύργους και πυργόσπιτα και 

επισκεφθείτε αρχαιολογικούς χώρους στη 

Μεσσηνιακή Μάνη και στην Καλαμάτα με 

διαμονή 5*  [3 ημ]

Προτεινόμενο Ξενοδοχείο
Τιμή ανά δωμάτιο / για 2 

διανυκτερεύσεις
Δραστηριότητες

Πληροφορίες 

για τον 

Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Elite City Hotel 5* 110€

Food tour με παραδοσιακές γεύσεις & γευσιγνωσία ελαιόλαδου στην 

Καλαμάτα. Ποδηλατάδα στην Καλαμάτα. Walking tour στο ιστορικό 

κέντρο της Καλαμάτας. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαία 

Μεσσήνη. Επίσκεψη στην Βοϊδοκοιλιά. Επίσκεψη στο σπήλαιο του Διρού 

με βάρκες. Επίσκεψη στο κάστρο της Μεθώνης. Περίπατος στην Παλιά 

Καρδαμύλη για να δείτε τον Πύργο του Μούρτζινου. Αναρρίχηση στο 

αναρριχητικό πεδίο της Καρδαμύλης. Κανό – καγιάκ τους καλοκαιρινούς 

μήνες

Πληροφορίες για 

τον Προορισμό

Δείτε το 

πρόγραμμα

Καρπενήσι

Το Καρπενήσι αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις της φύσης και της περιπέτειας με μοναδικής ομορφιάς φαράγγια, 

αξιοθαύμαστους καταρράκτες, πευκόφυτα δάση και ορμητικά ρεύματα που κόβουν την ανάσα! 

Η εταιρεία: mazi travel. EOT Αριθμός αδείας: MH.T.E. 09.33.E.61.00.01403.0.1 Μέλος του ΗΑΤΤΑ και <WTOA>World tour operators

Αναλυτικά προγράμματα και διαθεσιμότητα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.mazitravel.com

Mazi travel | Αθήνα Ιπποκράτους 58| Τηλ. 210 6927000   email: info@mazitravel.com

Mazi travel | Θεσσαλονίκη: Τσιμισκή 85| Τηλ. 2310 238025 email: info@mazitravel.com

Η Μάνη η όμορφη αγαπημένη της Πελοποννήσου, η οποία βρέχεται τόσο από τον Λακωνικό όσο και από τον Μεσσηνιακό κόλπο, με τον 

Ταΰγετο στη σκιά της, παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο και παρουσιάζει τους κρυφούς της θησαυρούς, τον ατίθασο χαρακτήρα της και την 

ατέρμονη ομορφιά της μέσα από δύσκολες και δύσβατες διαδρομές.

Μεσσηνιακή Μάνη - Καλαμάτα

H Αλεξανδρούπολη, διεκδικεί δυναμικά μια θέση στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας, ως ένας ελκυστικός προορισμός ικανός να 

ενθουσιάσει κάθε επισκέπτη. Η πρωτεύουσα του νόμου Έβρου και μεγαλύτερο λιμάνι της Θράκης, παρουσιάζει τον  δυναμικό  χαρακτήρα 

της νεότερης σύγχρονης ελληνικής πόλης, ισορροπώντας αρμονικά ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλώ επιβεβαιώνετε την τελική τιμή κατά την εξόφληση του ταξιδιού σας. 

Για την επικύρωση της κράτησης απαιτείται ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%. Εξόφληση 10 μέρες πριν την αναχώρηση. 

Περιλαμβάνεται ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα για τα οργανωμένα ταξίδια.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του αναλυτικού μας εντύπου καθώς επικύρωση της κράτησης με προκαταβολή 

σημαίνει ότι τους έχετε αποδεχθεί.

Αλεξανδρούπολη
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AΘΗΝΑ
Iπποκράτους 58, Κολωνάκι | 210 6927000

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 85 | 2310 238 025

ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕMEΣΟΣ | Γλάδστωνος 116, Μ. Kyprianou House

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ταξιδέψτε 
mazi

μας

www.mazitravel.com

FOLLOW US OFFICIAL TOUR OPERATOR - DMC - PCO
 EOT Licence No:09.33.E.60.00.00.91.000
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