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ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΕΜΑΣ!!
10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
Καλύτερες τιμές χωρίς εκπλήξεις!
Πάντα έχουμε τις καλύτερες τιμές σε σχέση με την
ποιότητα των υπηρεσιών μας. Και πάντα ξέρετε πόσα
και τι πληρώνετε, πριν ξεκινήσετε.
Φροντίσαμε, επιλέξαμε για σας!
Ταξίδια στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, με αεροπορικές
εταιρείες που σας εξασφαλίζουν τη μέγιστη παραμονή.
Όπου κι αν πάτε, έχουμε ξανάπαει!
Και μάλιστα πολλές φορές! Έτσι το ταξίδι κυλά ξεκούραστα,
σίγουρα και γεμάτο υπέροχες εντυπώσεις.
Επιλέγουμε ξενοδοχεία με τα δικά σας κριτήρια!
Χτισμένα ή ανακαινισμένα πρόσφατα, κεντρικά,
με ποιότητα, ανέσεις, σέρβις
Προγράμματα γεμάτα αλλά ξεκούραστα!
Η γνώση και η πείρα μας, σας εξασφαλίζουν ταξίδια
πλούσια σε εμπειρίες, με ξεκούραστο πρόγραμμα.

Αρχηγοί – Συνοδοί
Επιλεγμένοι, εκπαιδευμένοι, πρόθυμοι και λάτρεις του
καλού ταξιδιού
Ειδικά έντυπα για κάθε ταξίδι
Δικές μας εκδόσεις με χρήσιμες πληροφορίες,
μυστικά που δίνουν άλλη διάσταση στο ταξίδι σας
Γεύματα ποιότητας και τοπικές κουζίνες
Στους περισσότερους προορισμούς έχουμε ειδικούς οδηγούς
που σας προτείνουν γεύματα – δείπνα ποιότητας και
παράλληλα σας ξεναγούμε στις τοπικές κουζίνες
συμπληρώνοντας έτσι την εικόνα της χώρας που επισκέπτεστε.
Διασκέδαση και πολιτιστικές εκδηλώσεις
Πάντοτε φροντίζουμε να συνδυάζουμε τη διασκέδασή σας
με προτάσεις και με καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις, που εκφράζουν τον πολιτισμό ενός τόπου.

Η φιλοσοφία μας
O I Μ Ι Κ Ρ Ε Σ Λ Ε Π ΤΟ Μ Ε Ρ Ε Ι Ε Σ Κ Α Ν ΟΥ Ν Ε Ν Α Κ Α Λ Ο ΤΑ Ξ Ι Δ Ι . . . !

Η ιστορία μας
Η εταιρεία mazi travel & events ιδρύθηκε από καταξιωμένα στελέχη, με συνεχή εμπειρία στον χώρο του τουρισμού
άνω των 25 ετών.
Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών, λύσεων και προγραμμάτων, με
γνώμονα την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών της προσφέροντας επιτυχώς το «ΜΑΖΙ ΣΑΣ» στον σχεδιασμό και στο
ταξίδι σας », όπως είναι και ο τίτλος της εταιρείας.
Με γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έμπειρο προσωπικό και βαθιά γνώση του αντικειμένου, εργάζεται ομαδικά, αντιμετωπίζοντας τον κάθε της πελάτη, άτομο, σύλλογο, ή επιχείρηση ως μοναδικό, όπου πρέπει να κερδίσει εξ’ αρχής την εμπιστοσύνη του
και να επιβεβαιώσει τη φήμη της.
Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις
χώρες που δραστηριοποιείται, εξασφαλίζοντας την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

1. ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Η 25χρονη και παραπάνω, πείρα μας επιβεβαίωσε πολλά πράγματα. Ένα από αυτά αφορά στους ίδιους τους εκδρομείς. Ποτέ
δυο άτομα δεν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Γι’ αυτό σχεδιάσαμε
τα προγράμματα μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει χρυσή
τομή ενδιαφερόντων και ελεύθερος χρόνος για να τον διαθέσει ο καθένας όπως θέλει. Και κάτι ακόμη… Προσεκτικά σχεδιασμένα δρομολόγια, που δεν χαραμίζουν πόλεις ή και χώρες με
αστραπιαίες επισκέψεις, οι οποίες σου δίνουν την ψευδαίσθηση
ότι τις γνώρισες.
2. ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Το πού κοιμάται κανείς κάθε νύχτα ενός ταξιδιού είναι τόσο σημαντικό, όσο και το πού πηγαίνεις και τι βλέπεις. Όσο συναρπαστικά και να είναι αυτά που βλέπεις την ημέρα, μια λεπτομέρεια
τελικά μετράει περισσότερο: η ποιότητα και τοποθεσία του ξενοδοχείου. Γι ‘αυτό και οι συμφωνίες μας με τους συνεργάτες μας
- ξενοδόχους ή πράκτορες του εξωτερικού είναι τέτοιες ώστε να
έχουμε το καλύτερο στην καλύτερη τιμή. Αυτός είναι ο κανόνας.
3. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Διαλέγουμε πάντα τις αεροπορικές εταιρείες σύμφωνα με πολλά κριτήρια, π.χ. τις ώρες αναχώρησης και άφιξης, τους ναύλους
επιλογής, το εύρος που έχουμε, την ποιότητα υπηρεσιών και
πολλά άλλα.
4.ΓΕΥΜΑΤΑ
Πάντα τα γεύματα δίνουν μια άλλη διάσταση στη γνωριμία με

μια χώρα. Γι’ αυτό είτε περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά δείπνα,
είτε προσφέρονται σε προαιρετικές εκδηλώσεις. Και υπάρχει πάντα μια τέτοια εκδήλωση σε κάθε ταξίδι. Μπορεί να είναι γεύμα
με φλαμένγκο και καστανιέτες ,μια νύχτα στην παραμυθούπολη
του Τίβολι, κουσκούς στο Μαρόκο με χορούς της κοιλιάς, μουσική σε ένα « χίριγκερ » της Βιέννης με χαρακτηριστικά συνοδευτικά τραγούδια, ή μια πολύχρωμοι ταραντέλα με πάστα, βίνο και
τραγούδια σε ταβέρνα της Ρώμης.
5. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Επειδή η σχέση εκδρομέα - ξεναγού δημιουργεί τη μαγεία, τον
κεραυνοβόλο έρωτα που γεννά τις καλύτερες ξεναγήσεις, φροντίζουμε να έχουμε όσο γίνεται πιο συχνά ξεναγούς που αγαπούν το επάγγελμα τους, τη χώρα τους και θέλουν να μιλήσουν
γι’ αυτήν και να μοιραστούν τις ομορφιές της με ξένους. Όλες οι
ξεναγήσεις γίνονται ή μεταφράζονται στα ελληνικά.

Εταιρικά ταξίδια στην Ελλάδα
και ολόκληρο τον Κόσμο.
• Πρωταρχικός μας στόχος είναι, σε συνεργασία μαζί σας, να διαχειριστούμε με τον πιο οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο, τον ταξιδιωτικό προϋπολογισμό της εταιρείας σας και να σας προσφέρουμε τις λύσεις εκείνες, που ταιριάζουν κάθε φορά στις ανάγκες σας.
• Εξυπηρετούμε ήδη 64 εταιρείες από όλη την Ελλάδα
• Διαχειριζόμαστε όλες τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Από ένα απλό εισιτήριο έως ολοκληρωμένα εταιρικά πακέτα και συμμετοχές σε
εμπορικές εκθέσεις κ.ά.
• Παρέχουμε έτοιμους ταξιδιωτικούς κατάλογους με τιμοκατάλογο ανά πόλη για όλο τον κόσμο
• Παρέχουμε 24ωρες υπηρεσίες με ειδικές βάρδιες και ανάλογο εξοπλισμό
• Έχουμε στη διάθεσή σας, όταν το χρειαστείτε, V.I.P. service για τους υψηλούς καλεσμένους σας ή τα στελέχη της εταιρείας σας.
• Αναλαμβάνουμε την οργάνωση μικρών δείπνων, άλλων εκδηλώσεων μέχρι και gala dinners, εξυπηρετώντας τις εταιρικές ή και τις
προσωπικές κοινωνικές υποχρεώσεις της εταιρείας σας ή και των στελεχών της.

Oργάνωση Συνεδρίων,
Σεμιναρίων κ.ά. Εκδηλώσεων

Ομαδικά ταξίδια (incentives) για τα στελέχη και πελάτες επιχειρήσεων

Είναι πλέον αποδεδειγμένο και στην Ελλάδα, ότι τα incentives,
είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για να παρουσιάζουν οι εταιρείες (σε υπαλλήλους ή και πελάτες τους) ένα
νέο τους προϊόν, να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, να συσφίξουν
τις ενδοεταιρικές τους σχέσεις, να αποκτήσουν ή και να βελτιώσουν τις επαφές τους στο εξωτερικό και τέλος να επιβραβεύσουν το προσωπικό ή τους συνεργάτες τους για τη βοήθειά τους
στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών της εταιρείας.
Ανάλογα με τους σκοπούς και τις ανάγκες σας εκείνη τη δεδομένη στιγμή, σχεδιάζουμε προγράμματα ολιγοήμερα ή πολυήμερα όπως:
• Ταξίδια αναψυχής.
• Ταξίδια αναψυχής ειδικού ενδιαφέροντος για μικρές ομάδες
(π.χ. Rafting, ιστιοπλοΐα, κλπ).
• Ταξίδια για ξεκούραση σε ειδικά κέντρα θαλασσοθεραπείας
εντός και εκτός Ελλάδος, με μαθήματα αυτοσυγκέντρωσης ή
αυτογνωσίας η ότι άλλο θέλετε.
• Ειδικές ψυχαγωγικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τις οποίες οργανώνουμε σε συνεργασία με τους πιο γνωστούς επαγγελματίες

του χώρου.
• Ατομικές, V.I.P. ή μαζικές ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς και άλλους χώρους ειδικού ενδιαφέροντος εντός και εκτός Ελλάδος.
• Η προσφορά μας αναλυτικότατη με πλήρες πρόγραμμα, φωτογραφίες και περιγραφή όλων των ξενοδοχείων, εστιατόριων,
κέντρων διασκέδασης, οι προτάσεις μας για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου και η πλήρης και αναλυτική οικονομική προσφορά μας σας δίνουν όλα όσα χρειάζεστε για την καλύτερη
επιλογή του ταξιδιού σας.
Και εάν ακόμη έχετε ερωτηματικά εμείς μαζί σας παμε πριν την
ημερομηνία αναχώρησης στον επιλεγμένο προορισμό για 3 ημέρες και σας δείχνουμε από κοντά ότι σας προτείνουμε χωρίς
κανένα κόστος για εσάς.
• Οι προτάσεις της στηρίζονται σε δοκιμασμένες υπηρεσίες που
προσφέρονται αδειάλειπτα 30χρονια με ακλόνητη φιλοσοφία
τα ποιοτικά ταξίδια στις σωστότερες τιμές.
• Έχει ειδικό κατάλογο με έμπειρους και δοκιμασμένους συνοδούς μόνο για αυτά τα εξειδικευμένα ταξίδια.

• Στη σημερινή εποχή που οι εξελίξεις τρέχουν, η ανταλλαγή πληροφοριών και η ενημέρωση για νέες ιατρικές ανακαλύψεις, για τις προόδους
της τεχνολογίας και της επιστήμης, για τους κανόνες λειτουργίας που
διέπουν διάφορες διακρατικές ή άλλες συμφωνίες κλπ., η ανάγκη συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε συνέδρια είναι πλέον αναντίρρητη και
τα οφέλη πολλαπλά, για τους ίδιους τους συμμετέχοντες και για τους
φορείς ή τις εταιρείες που εκπροσωπούν.
• Εξυπηρετούμε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα.
• Εξετάζονται κάθε φορά όλες οι εκδοχές και οι δυνατότητες, με βάση
τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό, καλύπτοντας:
• Την έρευνα και την εξεύρεση του ενδεδειγμένου χώρου που θα φιλοξενήσει το συνεδριο καθώς και τα αναγκαία και κατάλληλα δωμάτια
σε ξενοδοχεία.
• Την εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη με πολύγλωσσους συνεργάτες.
• Τους μεταφραστές.
• Τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό γραφείου, το συνεδριακό υλικό, τα
οπτικο-ακουστικά μέσα καθώς και τη σήμανση στον χώρο διενέργειας
του συνεδρίου.
• Τη μεταφορά των συνέδρων με πούλμαν, mini buses ή λιμουζίνες.
• Την οργάνωση ξεναγήσεων και επισκέψεων σε χώρους ενδιαφέροντος της πόλης ή και της χώρας για τους σύνεδρους και τα συνοδευόμενα μέλη.
• Τούς ειδικούς φρουρούς (security) όπου χρειάζεται.
• Διαχειρίζεται τον αναλυτικό προϋπολογισμό και τα οικονομικά (εφόσον είναι επιθυμητό).
• Την online μέσω ιντερνετ ανακοίνωση όλων των θεμάτων που αφορούν το συνέδριο.
• Οργανώνει με ευρηματικές τρόπους, από ένα μικρό δείπνο, μέχρι πολυπληθείς εκδηλώσεις.

TRAVEL & EVENTS

Ατομικά ταξίδια στην Ελλάδα και
σε ολόκληρο τον Κόσμο
• Ταξίδια σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου σε μορφή
έτοιμων ταξιδιωτικών πακέτων σε έντυπο περιλαμβάνοντας αεροπορικά εισιτήρια ξενοδοχεία επιλογής και μεταφορές.
• Η μεγάλη γκάμα επιλογής ξενοδοχείου αλλά και η δυνατότητα παράτασης δίνουν την ευκαιρία σε μεμονωμένους
πελάτες εύκολα και γρήγορα να αποφασίσουν πόσο θα
τους κοστίσει ένα οποιοδήποτε ταξίδι στον κόσμο. Μοναδικές και αποκλειστικές υπηρεσίες εξασφαλίζουν το καλύτερο για τον πελάτη της.
• Η μεγάλη γκάμα επιλογής ξενοδοχείων αλλά και η δυνατότητα παράτασης της διαμονής, δίνουν την ευκαιρία σε
μεμονωμένους πελάτες εύκολα και γρήγορα να διαπιστώσουν το κόστος για οποιονδήποτε προορισμό με τις τυχόν
αλλαγές στα προκαθορισμένα.
• Διαχειρίζεται όλες τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε όλο τον
κόσμο.
• Οι πολύχρονες συνεργασίες ανά τον κόσμο, δίνουν τη
δυνατότητα να προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές
κατά περίπτωση.
• Έχουμε όλες τις υπηρεσίες πλήρως μηχανογραφημένες
και διαθέτουμε online σύστημα πώλησης ξενοδοχείων και
άλλων υπηρεσιών.
• Παρέχουμε 24ωρες υπηρεσίες με ειδικές βάρδιες και
ανάλογο εξοπλισμό.

Ομαδικά ταξίδια σε ολόκληρο τον
Κόσμο
• Eκδρομές προσεγμένες μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια φτιαγμένες από έμπειρους συνεργάτες που εδώ και
25 χρόνια ασχολούνται με το συγκεκριμένο χώρο.
• Ομαδικά ταξίδια σε ολόκληρο τον κόσμο με αρχηγό συνοδό με ξενοδοχεία πολύ καλά και κεντρικά, με ξεναγήσεις
εκδρομές και γεύματα ποιότητας δίνουν μια άλλη διάσταση σε εκείνους που επιθυμούν να ταξιδεύουν με γκρουπ.
• Συγκεκριμένες ημερομηνίες αναχώρησης καθολη την διάρκεια του έτους στην διάθεση σας.
• Ομαδικά ταξίδια με εγγυημένες αναχώρησης κάθε εβδομάδα όλο τον χρόνο χωρίς καμία πιθανότητα ακύρωσης
υλοποιήσιμα ακόμα και για 2 άτομα.
Περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές, ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγηση πόλης και υπηρεσίες τοπικού
συνοδού.
• Ταξίδια υψηλών περιόδων όπως Χριστούγεννα, Πάσχα,
καλοκαίρι κλπ. που συγκεκριμένες αναχωρήσεις και υπηρεσίες στις ανταγωνιστικοτερες τιμές της αγοράς.
• Πωλήσεις εκδρομών μέσω online συστηματος απευθείας
και μέσω ταξιδιωτικών γραφείων.
• Παρέχει έτοιμους, εύχρηστους ταξιδιωτικούς κατάλογους με τιμοκατάλογο.
• Παρέχει 24ωρες υπηρεσίες με ειδικές βάρδιες και ανάλογο εξοπλισμό.

Ειδικά ταξίδια
• Ειδικά ταξίδια για νεόνυμφους με συγκεκριμένες παροχές και μοναδικές τιμές σε παραδείσιους προορισμούς.
• Ατομικά ταξίδια με διαμονή σε Κάστρα, chalets, παλάτια, ή σε επιπλωμένα διαμερίσματα μέσα στο κέντρο της πόλης.
• Νεανικά ταξίδια με διαμονή σε youth hostels ή σε πολύ οικονομικά ξενοδοχεία για παρακολούθηση αθλητικών, συναυλιακων και
άλλων δραστηριοτήτων.
• Ταξίδια σε επιλεγμένα SPA CENTERS της Ελλάδος και του εξωτερικού.
• Ταξίδια με τραίνο από την Ελλάδα για όσους δεν αισθάνονται άνετα με το αεροπλάνο.
• Σαφάρι σε όλο τον κόσμο.
• Ταξίδια με αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.
• Ταξίδια περιπέτειας και Φύσης.
• Παρέχει έτοιμους ταξιδιωτικούς κατάλογους με τιμοκατάλογο.
• Παρέχει 24ωρες υπηρεσίες με ειδικές βάρδιες και ανάλογο εξοπλισμό.

Κρουαζιέρες

Ταξίδια Συλλόγων και Σωματείων

• Παρέχουμε ειδικό κατάλογο με τιμοκατάλογο για ολο τον
χρόνο.
• Προαγοράζουμε καμπίνες σε συγκεκριμένες κρουαζιέρες
σε πολύ χαμηλες τιμες.

• Έτοιμες ταξιδιωτικές προτάσεις για Συλλόγους η σωματεία εργαζόμενων.
• Μεγάλη εμπειρία παρουσίασης προτάσεων μέσα από
εξειδικευμένη βιβλιοθήκη.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κέντρο Τσιμισκή 42
δίπλα στην Αριστοτέλους στον 2ο όροφο
Τηλ.: 2310 238 025

www.mazi.travel

