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

 

Ξενοδοχεία 
 
Αναζήτηση για ξενοδοχεία στο Google 
Μπορείτε να συγκρίνετε και να κάνετε κράτηση σε ξενοδοχεία μέσω της Αναζήτησης 
Google. 

• Φιλτράρετε ξενοδοχεία με βάση την τιμή, την τοποθεσία, τις αξιολογήσεις και την 
κατηγορία ξενοδοχείου. 

• Δείτε λεπτομέρειες για ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και 
αξιολογήσεων. 

• Κάντε κράτηση για κάποιο δωμάτιο με έναν από τους συνεργάτες κρατήσεων. 
 
Αναζήτηση για ένα ξενοδοχείο 

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση google.com. 
2. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε ξενοδοχεία στην πόλη ή την περιοχή 

στην οποία θέλετε να μείνετε. Για παράδειγμα, ξενοδοχεία στο Παρίσι. 
3. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, μεταβείτε στο πλαίσιο αποτελεσμάτων 

ξενοδοχείων. 
4. Για να δείτε όλα τα αποτελέσματα ξενοδοχείων: 

• Εισαγάγετε τις ημερομηνίες σας. 
• Πατήστε ή κάντε κλικ στον σύνδεσμο στο κάτω μέρος του πλαισίου. 

 
Περιορισμός της αναζήτησης ξενοδοχείων 
Μετά την αναζήτηση ενός ξενοδοχείου, στο επάνω μέρος: 

• Προσαρμόστε τις ημερομηνίες σας. 
• Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να περιορίσετε την αναζήτησή σας. Μπορείτε να 

φιλτράρετε σύμφωνα με την τιμή, την πληρότητα, την αξιολόγηση χρηστών, την 
κατηγορία του ξενοδοχείου και τις παροχές. 

• Χρησιμοποιήστε τον χάρτη, για να δείτε την τοποθεσία και άλλα ξενοδοχεία στην 
περιοχή. 

Εξατομικεύστε τα αποτελέσματα αναζήτησής σας 
Τα αποτελέσματά σας ενδέχεται να είναι εξατομικευμένα με βάση τη δραστηριότητα 
περιήγησης και τις πρόσφατες αναζητήσεις σας στο Google, καθώς και με βάση τις 
επιβεβαιώσεις ταξιδιών που έχουν αποσταλεί στο Gmail σας. Μάθετε πώς μπορείτε να 
αλλάξετε τη δραστηριότητά σας ως προς τις αναζητήσεις και τις εφαρμογές, καθώς και 
τα εξατομικευμένα αποτελέσματα αναζήτησης. 
 
Κράτηση ξενοδοχείου 

1. Επιλέξτε ένα ξενοδοχείο. 
2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Κράτηση δωματίου. 
3. Επαληθεύστε τις ημερομηνίες και τις άλλες πληροφορίες σας. Στη συνέχεια, ορίστε 

μια επιλογή κράτησης. 
4. Ολοκληρώστε τη συναλλαγή σας στον ιστότοπο του ξενοδοχείου ή του ταξιδιωτικού 

πρακτορείου.  
Σημείωση: Ορισμένα ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά πρακτορεία σάς δίνουν τη δυνατότητα να 
ολοκληρώσετε την κράτησή σας απευθείας στο Google. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάθετε 
πώς μπορείτε να κάνετε κράτηση σε ένα ξενοδοχείο στο Google. 

https://www.google.com/
https://support.google.com/websearch/answer/54068
https://www.google.com/preferences
https://support.google.com/websearch/answer/7029040
https://support.google.com/websearch/answer/7029040


 
Τιμές ξενοδοχείων 
Οι τιμές ξενοδοχείων προέρχονται από συνεργάτες της Google. Χρησιμοποιούν μια 
υπηρεσία που ονομάζεται Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών τιμών ξενοδοχείων 
(API). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αποστολής των τιμών από τους 
συνεργάτες στην Google. 
Μερικές φορές, οι συνεργάτες της Google προσφέρουν ειδικές μειωμένες τιμές που δεν 
είναι διαθέσιμες σε όλους. Για παράδειγμα, μια τιμή μπορεί να είναι διαθέσιμη μόνο σε 
άτομα που είναι συνδεδεμένα στον Λογαριασμό τους Google ή τα οποία χρησιμοποιούν 
κινητή συσκευή. Για να μάθετε αν οι τιμές που αναφέρονται δεν προσφέρονται σε όλους, 

επιλέξτε το εικονίδιο Πληροφορίες . 
 
Προσφορές ξενοδοχείων 
Για να σας βοηθήσουμε στην αναζήτηση ξενοδοχείου, επισημαίνουμε τις μεγάλες 
προσφορές προσθέτοντας το σήμα "Προσφορά" δίπλα στο όνομα του ξενοδοχείου. 
Υπάρχουν 2 τύποι προσφορών: 

• Ξενοδοχεία με τιμές χαμηλότερες από τις κανονικές χρεώσεις ή χαμηλότερες από 
τις χρεώσεις παρόμοιων ξενοδοχείων σε κοντινή απόσταση. Μπορείτε να δείτε τη 
διαφορά στην τιμή σε σύγκριση με τη συνηθισμένη χρέωση. 

• Ξενοδοχεία στα οποία ο συνεργάτης προσφέρει μια έκπτωση συγκριτικά με την 
τρέχουσα τιμή που επικρατεί στην αγορά για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. 
Εμφανίζεται το ποσό εξοικονόμησης. 

 
Κατηγορίες ξενοδοχείων 

• Για να σας βοηθήσει με τη σύγκριση των επιλογών διαμονής, η Google εκχωρεί στα 
ξενοδοχεία αξιολογήσεις κατηγορίας. Κάθε ξενοδοχείο λαμβάνει μια αξιολόγηση 
από 1 έως 5 αστέρια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις αξιολογήσεις, για να 
περιορίσετε την αναζήτησή σας. 

• Η Google συγκεντρώνει δεδομένα για αυτές τις αξιολογήσεις από διάφορες πηγές, 
όπως είναι οι συνεργάτες τρίτου μέρους, η απευθείας έρευνα, τα σχόλια από 
ξενοδόχους και τα αποτελέσματα μηχανικής εκμάθησης που εξετάζει και αξιολογεί 
χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων, όπως είναι η τιμή, η τοποθεσία, το μέγεθος των 
δωματίων και οι παροχές. Ένα ξενοδοχείο 2 αστέρων μπορεί να έχει απλά δωμάτια 
και οικονομικές τιμές, ενώ ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων μπορεί να διαθέτει πολυτελή 
διακόσμηση, αποκλειστικό υπάλληλο υποδοχής, 24ωρη υπηρεσία δωματίου και 
πλούσιες παροχές, όπως μπουρνούζια και μίνι μπαρ. Οι αξιολογήσεις κατηγορίας 
θα πρέπει να είναι συγκρίσιμες μεταξύ των αποτελεσμάτων κάθε αναζήτησης 
ξενοδοχείων. 

 
Ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων 
• Για τυχόν αλλαγές στο ταξίδι, ακυρώσεις ή επιστροφές χρημάτων, επικοινωνήστε με 

τον συνεργάτη κρατήσεων (το ξενοδοχείο ή το ταξιδιωτικό γραφείο). 
• Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του συνεργάτη κρατήσεων στη σελίδα 

επιβεβαίωσης της κράτησής σας ή στο μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που λάβατε από τον συνεργάτη. Εάν κάνατε κράτηση σε κάποιο 
ξενοδοχείο απευθείας μέσω του Google, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία 
επικοινωνίας του συνεργάτη στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε 
από την Google. 

 
  

https://developers.google.com/hotels/hotel-prices/dev-guide/data-feeds
https://developers.google.com/hotels/hotel-prices/dev-guide/data-feeds


Εργασία 
 
Αναζητήστε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Ρώμη για το Σεπτέμβριο που έχει 
εκπτώσεις. Τι παρατηρείτε; 
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