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Εύρεση και διαχείριση των ταξιδιών σας με το Google Travel 
(Γ μέρος) 

 

Πτήσεις 
 
Εύρεση αεροπορικών εισιτηρίων στις Πτήσεις Google 
Όταν χρησιμοποιείτε τις Πτήσεις Google για να βρείτε αεροπορικά εισιτήρια, μπορείτε να 
βλέπετε τους καλύτερους ναύλους για τον προορισμό και τις ημερομηνίες που θέλετε να 
ταξιδέψετε. Χρησιμοποιήστε τις Πτήσεις Google για: 
Να βρείτε και να κάνετε κράτηση εισιτηρίων για πτήσεις μετ' επιστροφής, με απλή μετάβαση 
ή με πολλαπλούς προορισμούς 
Να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα διαδραστικό ημερολόγιο και ένα γράφημα τιμών για να 
βρείτε τους καλύτερους ναύλους 
Να φιλτράρετε την αναζήτηση των πτήσεών σας σύμφωνα με την κατηγορία θέσης, τις 
αεροπορικές εταιρείες και τον αριθμό των στάσεων 
Με τις Πτήσεις Google, μπορείτε να κάνετε κράτηση για πτήσεις σε περισσότερες από 300 
συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικά πρακτορεία στο διαδίκτυο. Αυτές οι 
συνεργασίες δεν επηρεάζουν την κατάταξη των προσφορών που σας προτείνονται. 
 
Εύρεση των πτήσεών σας 

1. Μεταβείτε στις Πτήσεις Google. 
2. Εισαγάγετε τη χώρα ή το αεροδρόμιο αναχώρησης ή τον κωδικό του αεροδρομίου 

(π.χ. για Θεσσαλονίκη το SKG) και τον προορισμό σας.  
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να βρείτε προορισμούς κάνοντας κλικ σε μια λίστα με 
δημοφιλείς προορισμούς σε έναν παγκόσμιο χάρτη. 

3. Στο επάνω μέρος, επιλέξτε τον τύπο εισιτηρίου: απλή μετάβαση, μετ' επιστροφής ή 
πολλαπλοί προορισμοί. 

4. Στο επάνω μέρος, επιλέξτε τον αριθμό των επιβατών και την κατηγορία θέσης. 
5. Κάντε κλικ στο ημερολόγιο για να επιλέξετε τις ημερομηνίες της πτήσης σας. Θα 

δείτε τη χαμηλότερη συνολική τιμή πτήσης για κάθε ημέρα. Σημείωση: Οι τιμές των 
πτήσεων ενημερώνονται κάθε 24 ώρες περίπου. 

6. Προαιρετικά:  
• Για να φιλτράρετε τα αποτελέσματά σας, κάντε κλικ στις 

επιλογές Στάσεις, Εταιρεία, Ώρες ή Περισσότερα. 

• Κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση βάσει   για να αλλάξετε τη σειρά των 
πτήσεων. Μπορείτε να βλέπετε αποτελέσματα με βάση τις επιλογές Οι 
καλύτερες πτήσεις (μια προεπιλεγμένη σειρά που σας δίνει τον καλύτερο 
συνδυασμό μεταξύ τιμής και άνεσης, βάσει παραγόντων, όπως η διάρκεια, ο 
αριθμός στάσεων και οι αλλαγές αεροδρομίου κατά τη διάρκεια των 
ανταποκρίσεων), Τιμή, Διάρκεια και Ώρα αναχώρησης. 

7. Επιλέξτε μια πτήση για κάθε τμήμα του ταξιδιού σας. 
8. Επιλέξτε πώς θέλετε να κάνετε κράτηση για την πτήση: 

• Όταν κάνετε κλικ στο στοιχείο Επιλογή για τα εισιτήριά σας, θα μεταφερθείτε 
συνήθως στον ιστότοπο της αεροπορικής εταιρείας ή στο ταξιδιωτικό 
πρακτορείο στο διαδίκτυο για να ολοκληρώσετε την κράτηση. 

• Αν επιλέξετε Κράτηση στο Google, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη 
συναλλαγή χωρίς να αποχωρήσετε από το Google. 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να κάνετε κράτηση για ξεχωριστά 
εισιτήρια για ένα ταξίδι. 

https://www.google.com/flights/
https://support.google.com/travel/answer/7515668
http://support.google.com/flights/answer/2475306#septickets
http://support.google.com/flights/answer/2475306#septickets


9. Αφού κάνετε κράτηση για μια πτήση, επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία ή 
το ταξιδιωτικό πρακτορείο στο διαδίκτυο για να την επιβεβαιώσετε, να την αλλάξετε, 
να την ακυρώσετε ή να επιλύσετε οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να προκύψει. 

• Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις 
στον ιστότοπο της αεροπορικής εταιρείας ή του ταξιδιωτικού πρακτορείου 
στο διαδίκτυο. 

Σημείωση: Αν η κράτηση της πτήσης σας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο, 
θα δείτε οδηγίες για κράτηση μέσω τηλεφώνου. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις πτήσεις 
Αφού κάνετε αναζήτηση για τα εισιτήριά σας, η ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες για τις 
πτήσεις" προσφέρει επιλογές για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία του ταξιδιού σας. 

 Συμβουλές: Δείτε προτάσεις για το πότε να κάνετε κράτηση του εισιτηρίου σας, 
αναβαθμίσεις θέσης, ταξιδιωτικούς οδηγούς και πολλά άλλα. 

 Ημερομηνίες: Εξερευνήστε ποιες ημερομηνίες ταξιδιών έχουν τους καλύτερους 
ναύλους. 

 Αεροδρόμια: Δείτε ναύλους για εναλλακτικά αεροδρόμια. 

 Γράφημα τιμών: Αν οι ημερομηνίες του ταξιδιού σας είναι ευέλικτες, εξερευνήστε τις 
τάσεις των ναύλων ανά μήνα ή εβδομάδα. 
 
Κράτηση ξεχωριστών εισιτηρίων για ένα ταξίδι 
Μπορείτε να αγοράσετε πτήσεις ως ξεχωριστά εισιτήρια από έναν ή περισσότερους 
συνεργάτες. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να εμφανιστεί όταν μπορείτε να εξοικονομήσετε 
χρήματα ή όταν εμφανίζονται περισσότερα χρονοδιαγράμματα πτήσεων. 
 
Γιατί δεν περιλαμβάνονται ορισμένες πτήσεις; 
Οι Πτήσεις Google χρησιμοποιούν περισσότερους από 300 συνεργάτες, όπως αεροπορικές 
εταιρείες, ταξιδιωτικά πρακτορεία στο διαδίκτυο και ιστοτόπους-αθροιστές, για να 
προβάλλουν τις προσφορές τους. Δεν περιλαμβάνονται όλες οι αεροπορικές εταιρείες ή οι 
διαθέσιμες πτήσεις, καθώς απαιτείται συνεργασία με την Google. Οι περισσότεροι από 
αυτούς τους συνεργάτες παρέχουν στην Google όλες τις τιμές και τις επιλογές πτήσεων που 
θα εμφανίζονταν στους ιστοτόπους τους ή μέσω ιστοτόπων τρίτων. Αυτό διασφαλίζει την 
ολοκληρωμένη προβολή των πτήσεων και των τιμών που αντιστοιχούν στην αναζήτησή 
σας, χωρίς να χρειάζεται να ελέγχετε τις τιμές σε πολλούς ιστοτόπους. 
Ορισμένες πτήσεις μπορεί να μην εμφανίζονται όταν: 

• Τα εισιτήρια των πτήσεων έχουν εξαντληθεί ή οι πτήσεις δεν είναι διαθέσιμες. 

• Ο αερομεταφορέας δεν έχει προστεθεί στις Πτήσεις Google. 
 
Πληροφορίες για τις χρεώσεις αποσκευών, τις τιμές και άλλα 
Η τιμή που εμφανίζεται αφορά μόνο την ίδια την υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς του 
επιβάτη και περιλαμβάνει ΦΠΑ/Φόρο προϊόντων και υπηρεσιών (GST) και φόρους 
αεροδρομίου. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις (αποσκευές, πιστωτική κάρτα 
κ.λπ.). Οι χρεώσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία ή το 
ταξιδιωτικό πρακτορείο στο διαδίκτυο που έχετε επιλέξει. Οποιεσδήποτε εκτιμώμενες 
χρεώσεις αποσκευών ενδέχεται να υπόκεινται σε επιπλέον κρατικούς φόρους. 
Αν παρατηρήσετε διαφορά τιμής αφού επιλέξετε την πτήση σας, χρησιμοποιήστε το κουμπί 
σχολίων  στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης κατά την αναζήτηση στις Πτήσεις Google. 
Οι αερομεταφορείς μπορεί να προσφέρουν συγκεκριμένες ή πρόσθετες καλύψεις ή/και 
εμπορικές εγγυήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του 
αερομεταφορέα. 

https://support.google.com/flights/answer/7664728


Εργασία 
 
Αναζητήστε απευθείας πτήσεις για Μαδρίτη, μέσω Ρώμης και μέσω Μιλάνο. Τι 
παρατηρείτε; Ποια είναι η άποψή σας για Τσιαμπίνο και Μπέργκαμο; 
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