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

 

Δραστηριότητες 
 
Ανακάλυψη δραστηριοτήτων 
Βρείτε δραστηριότητες σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο. 
Για να αναζητήσετε δραστηριότητες και αξιοθέατα: 

1. Μεταβείτε στο Google Travel. 

2. Στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή Δραστηριότητες . 
3. Στη γραμμή αναζήτησης, εισαγάγετε τον προορισμό που θέλετε να εξερευνήσετε 

και κάντε κλικ στο Enter. 
Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην Αναζήτηση Google, να εισαγάγετε έναν 

προορισμό και να αναζητήσετε το εικονίδιο ταξιδιωτικού οδηγού  στα δεξιά, ή στα 
αποτελέσματα αναζήτησης. 

 
Δραστηριότητες 
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με δημοφιλή αξιοθέατα και δραστηριότητες 
στον προορισμό σας, όπως κορυφαία αξιοθέατα, εστιατόρια, αξιοσημείωτες γειτονιές και 
πολλά άλλα: 

• Διαβάστε κριτικές, ταξιδιωτικά άρθρα και άλλες πληροφορίες που θα σας 
βοηθήσουν να σχεδιάσετε το ταξίδι σας. 

• Βρείτε μια λίστα με εμβληματικά τοπικά πιάτα και μάθετε γιατί τα λατρεύει ο 
κόσμος.  

• Ανακαλύψτε αξιοσημείωτες γειτονιές και εξερευνήστε τα μοναδικά τους αξιοθέατα. 
• Βρείτε κορυφαία αξιοθέατα βάσει συνάφειας με το ιστορικό σας, τα σχόλια από 

άλλους ταξιδιώτες και επισημάνσεις από ντόπιους. Μπορείτε επίσης να 
αναζητήσετε κορυφαία αξιοθέατα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα όπως "Κατάλληλο 
για παιδιά", "Εξωτερικοί χώρο" και "Τέχνη και πολιτισμός". 

 
Ημερήσια προγράμματα 
Βρείτε ιδέες για το ταξίδι σας. Ορισμένα ημερήσια προγράμματα έχουν γραφτεί από την 
Google, ενώ άλλα βασίζονται σε πραγματικές επισκέψεις ταξιδιωτών. Αν έχετε 
αποθηκεύσει μέρη ή αξιοθέατα που σας ενδιαφέρουν, πιθανόν να εμφανίζονται σε μερικά 
από τα προτεινόμενα προγράμματα. Κάντε κλικ σε ένα ημερήσιο πρόγραμμα για να 
βρείτε μια λίστα με αξιοθέατα και ένα προτεινόμενο πρόγραμμα ταξιδιού με έναν χάρτη. 
Κάντε κλικ σε συγκεκριμένα αξιοθέατα για να μάθετε περισσότερα για αυτά. 
 
Παράδειγμα:  
 
Αν έχετε μόνο μία ημέρα 
Μια γεμάτη ημέρα που περάσατε εξερευνώντας τα απαραίτητα αξιοθέατα, όπως το 
συγκρότημα πυραμίδων της Γκίζας, την πλατεία Ταχρίρ και το Αιγυπτιακό Μουσείο. 

https://www.google.com/travel/
https://www.google.com/


 
Με βάση πραγματικές επισκέψεις 
 
Αρχαιότητες της Αιγύπτου 
Απολαύστε τις αρχαιότητες της Αιγύπτου, από τις μνημειώδεις πυραμίδες έως τις 
βασιλικές μούμιες. 

  
Συντάχθηκε από την Google 
 

Ταξιδιωτικά άρθρα 
Μάθετε περισσότερα για τον προορισμό σας και πώς να προγραμματίσετε καλύτερα το 
ταξίδι σας, χρησιμοποιώντας συνδέσμους για άρθρα από άλλους ιστοτόπους, τα οποία 
σχετίζονται με συγκεκριμένους προορισμούς. 

 
Συνέχεια αναζήτησης 
Μάθετε για άλλους προορισμούς και αξιοθέατα στην περιοχή, όταν κάνετε κύλιση στην 
επιλογή "Δείτε περισσότερα ενώ βρίσκεστε εκεί". 
 
 
  



Εργασία 
 
Καταγράψτε τις δραστηριότητες που σημειώνετε να κάνετε πριν από ένα 
ταξίδι (π.χ να πάω να δω τη Fontana di Trevi). 
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