
 

 

 

 

Προς:   1ο Ε.Κ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ  Από: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΥΛΙΑ 

Υπόψιν:  ΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ημερ. 01/10/2019 

Θέμα : 
 Προσφορά για μετακίνηση ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  

 

  

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για  την ευκαιρία που μας  δίνετε να κάνουμε και εμείς προσφορά 

σχετικά με το ταξίδι  που  προγραμματίζετε.  

Η 30χρονη εμπειρία  και οι γνώσεις μας στον  τομέα της  διοργάνωσης ταξιδιών είναι η καλύτερη 

εγγύηση για την παροχή οποιασδήποτε ταξιδιωτικής υπηρεσίας σε όλο τον κόσμο. Οι υπηρεσίες υψηλής  

ποιότητας σε συνδυασμό με τις προσιτές τιμές, επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας.    

Στην ιστοσελίδα μας  www.mazi.travel θα βρείτε τα πάντα σχετικά με την εταιρία μας αλλά και όλες 

τις προτάσεις μας για όλο τον κόσμο και για όλες τις κατηγορίες των ταξιδιωτών. 

Θεωρώντας εξαιρετικά σημαντική την ευκαιρία που μας δίνετε για συνεργασία, εξετάσαμε  προσεκτικά 

όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σας και ετοιμάσαμε την πρόταση που ακολουθεί. Ωστόσο για 

οποιαδήποτε πληροφορία ή  διευκρίνιση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.  

Επίσης : 

Αποδοχή όρων προκήρυξης 

Δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε τους όρους που ορίζετε μέσα στην προκήρυξη 

Ασφαλιστική κάλυψη 

Δηλώνουμε ότι η εταιρεία μας διαθέτει ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση . Αναλυτικά 

οι καλύψεις θα δοθούν με την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Νόμιμο τουριστικό γραφείο. 

Δηλώνουμε ότι η εταιρεία μας έχει ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ και βρίσκετε σε ισχύ και 

όλα τα νόμιμα χαρτιά από τον Νόμο και από τον ΕΟΤ έτσι ώστε να  λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζει ο 

ΕΟΤ. 

Τουριστικά λεωφορεία. 

Δηλώνουμε ότι η εταιρεία μας συνεργάζεται με τουριστικά λεωφορεία που τηρούν όλα όσα ορίζει ο 

νόμος. Είναι τελευταίας τεχνολογίας 50, 60 θέσεων διασφαλίζοντας άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.  

 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 10/11/ -24/11/2019 & 10/11/-17/11/2019 & 17/11/-24/11/2019 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ WIZZ AIR 

10/11/ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ    18.35-19.15 

24/11/ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    15.25-18.00 

&  

10/11/ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ    18.35-19.15 

17/11/ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    15.25-18.00 

& 

17/11/ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ    18.35-19.15 

24/11/ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    15.25-18.00 

 

Στην  εκδρομή περιλαμβάνονται 

 

http://www.mazi.travel/


 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια  και φόροι αεροδρομίου 

 Μία βαλίτσα έως 20 κιλά συν μία μικρή χειραποσκευή ανά άτομο  

 Ασφάλεια Αστικής ευθύνης, ταξιδιωτική και ιατροφαρμακευτική 

 ΦΠΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Ότι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 

Ελάχιστος αριθμός ατόμων :13 άτομα πληρωτέα   

Τιμή κατά άτομο: 155 € για 11 άτομα που ταξιδεύουν 10/11/-24/11/ & 10/11/-17/11/2019 

 

Τιμή κατά άτομο: 130 € για 2 άτομα που ταξιδεύουν 17/11/-24/11/  
 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι αλλαγή ονόματος δεν μπορεί να γίνει μετά την έκδοση 

των εισιτηρίων και η τιμή του εισιτηρίου μπορεί να ανέβει με την πάροδο του χρόνου 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι υποχρεώσεις μας όπως και οι δικές σας  μαζί με τους γενικούς όρους αναφέρονται αναλυτικά στους 

Γενικούς Όρους των εντύπων μας, στις τελευταίες σελίδες και καλύπτουν όλα τα θέματα. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ  ΕΣΑΣ. 

1. 24ωρο  τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, ενημέρωσης και αλλαγών στην διάθεση σας  καθ όλη την 

διάρκεια του  ταξιδιού σας  

2. Φάκελος εκδρομής  κατά την αναχώρηση σας ο οποίος περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τις 

πτήσεις σας , αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το ξενοδοχείο σας , πολυσέλιδο  πληροφοριακό 

υλικό  για τον προορισμό σας , πρόβλεψη καιρού  για την διάρκεια του ταξιδιού σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Σύλια Μαραγκού 

Travel consultant  

Mazi Travel & Events ltd 

Τηλ. 2310 238025 

Fax: 2310 238910 

e- mail: smaragou@mazi.travel 


