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

 
Οι δυνατότητες που παρέχει είναι: 

• Ταξίδια 

• Δραστηριότητες 

• Πτήσεις 

• Ξενοδοχεία 

• Μεταφορές 

• Ταξιδιωτική οδηγία 
Αρχικά, θα αναφέρουμε για τα ταξίδια και τις επόμενες εβδομάδες θα αναλύσουμε και τα 
υπόλοιπα. 
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τα προσεχή ταξίδια σας, τις κρατήσεις και την 
έρευνα σας, στην καρτέλα Ταξίδια. Η καρτέλα Ταξίδια οργανώνει τις επιβεβαιωμένες 
κρατήσεις που αποστέλλονται στο Gmail σας και οποιαδήποτε δραστηριότητα που 
σχετίζεται με ταξίδια, όπως: 

• κρατήσεις για αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλύματα, 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εστιατόρια και εισιτήρια τρένων και λεωφορείων 

• έρευνα για προσεχή ταξίδια 
• προτάσεις για προορισμούς ταξιδιών 
• πληροφορίες από προηγούμενα ταξίδια 
• πρόσφατη δραστηριότητα ταξιδιού. 

Για να λάβετε όλες τις ταξιδιωτικές σας πληροφορίες, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι 
στον Λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε τα ταξιδιωτικά σας 
σχέδια. 
 

Ρυθμίστε τον Λογαριασμό σας Google για ταξίδια 
Για να βρείτε τις κρατήσεις σας και την έρευνα για ταξίδια στην καρτέλα Ταξίδια, 
βεβαιωθείτε ότι οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένες: 

• Έξυπνες λειτουργίες και εξατομίκευση σε άλλα προϊόντα Google στο 
Gmail: Λάβετε πληροφορίες για το ταξίδι σας στην καρτέλα Ταξίδια, βάσει των 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στο Gmail σας.  

• Ιδιωτικά αποτελέσματα στην Αναζήτηση Google: Αυτή η ρύθμιση εμφανίζει 
αποτελέσματα αναζήτησης με βάση τις κρατήσεις που έχετε ήδη κάνει και τις 
οποίες μπορείτε να δείτε μόνο εσείς. 

• Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών στον Λογαριασμό σας Google: Με αυτήν τη 
ρύθμιση, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμπειρία σας σε όλα τα προϊόντα Google. 
Η Google αποθηκεύει τις αναζητήσεις και τις επισκέψεις σας σε ιστοτόπους από 
συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον Λογαριασμό σας Google.  

 

Έλεγχος των προσεχών ταξιδιών σας 
Σημαντικό: Οι ιδιωτικές πληροφορίες στα προσεχή ταξίδια σας δεν κοινοποιούνται σε 
κανέναν άλλο. 
Μπορείτε να βρείτε όλες τις ταξιδιωτικές σας πληροφορίες, όπως προσεχή και 
προηγούμενα ταξίδια, στο google.com/travel. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στον 
Λογαριασμό Google που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε τα ταξιδιωτικά σχέδια 
και τις κρατήσεις σας. 

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


Αφού επιβεβαιώσετε τις κρατήσεις για δραστηριότητες όπως πτήσεις ή κρατήσεις 
ξενοδοχείων, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του ταξιδιού σας στην καρτέλα Ταξίδια. Για 
να δείτε σημαντικές πληροφορίες, όπως τους χρόνους αναχώρησης πτήσεων και τους 
αριθμούς επιβεβαίωσης, κάντε κλικ ή πατήστε μια μεμονωμένη κράτηση. 
Τα προσεχή ταξίδια προκύπτουν αυτόματα βάσει των επιβεβαιωμένων κρατήσεων που 
στάλθηκαν στο Gmail σας. Αν δεν βρίσκετε την κράτησή σας στην ενότητα Ταξίδια και τα 
μηνύματα επιβεβαίωσης αποστέλλονται σε έναν λογαριασμό που δεν είναι Λογαριασμός 
Gmail, προωθήστε τα μηνύματα επιβεβαίωσης κράτησης στο Gmail σας.  
Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, στις ρυθμίσεις του Gmail, 
απενεργοποιήστε την επιλογή.  
 

Εύρεση προτάσεων ταξιδιού 
Μπορείτε να προγραμματίσετε το ταξίδι σας και να βρείτε δραστηριότητες στον 
προορισμό σας με τη βοήθεια των προτάσεων ταξιδιού. Η Google παρέχει αυτές τις 
προτάσεις με βάση τους προορισμούς και τα ταξίδια που σχετίζονται με τα μηνύματα 
επιβεβαίωσης κράτησης που αποστέλλονται στο Gmail σας. 
Οι ταξιδιωτικές προτάσεις βασίζονται επίσης στις αναζητήσεις σας που σχετίζονται με τα 
ταξίδια και στα κλικ στην Αναζήτηση Google. 

• Τα ξενοδοχεία προτείνονται με βάση τις αναζητήσεις σας στο Google και τα μέρη 
που έχετε αποθηκεύσει από τους Χάρτες ή την Αναζήτηση. 

• Οι Δραστηριότητες προτείνονται με βάση τα στοιχεία που αναζητάτε ή 
αποθηκεύετε στους Χάρτες Google και την Αναζήτηση, ή εξερευνάτε 
στο google.com/travel. 

Για να καταργήσετε τυχόν αποθηκευμένα στοιχεία: Κάντε κλικ ή πατήστε 

Περισσότερα   Κατάργηση. 
Αν καταργήσετε ένα στοιχείο από τη σελίδα Ταξίδια, παραμένει στο ιστορικό αναζήτησης 
και περιήγησης. Αν θέλετε να καταργήσετε ένα στοιχείο από το ιστορικό αναζήτησης και 
περιήγησης, μεταβείτε στην ενότητα: Η δραστηριότητά μου Google 

 
Ανακάλυψη πιθανών ταξιδιών 
Η ενότητα Πιθανά ταξίδια αποτελεί ταξιδιωτικές προτάσεις με βάση την πρόσφατη 
δραστηριότητά σας, όπως οι αναζητήσεις, τα αποθηκευμένα ξενοδοχεία και οι 
δραστηριότητες, καθώς και οι τιμές που παρακολουθείτε. Οι προτάσεις βασίζονται επίσης 
στη δραστηριότητά σας με άλλα προϊόντα Google, όπως οι Χάρτες και το YouTube. 
Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ή να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, 
μεταβείτε στην ενότητα: Προβολή και έλεγχος της Δραστηριότητας ιστού και εφαρμογών. 

 
Εύρεση προηγούμενων ταξιδιών 
Τα προηγούμενα ταξίδια είναι παλιότερα ταξίδια που δημιουργήσατε μη αυτόματα ή που 
δημιουργήθηκαν αυτόματα με βάση τις επιβεβαιώσεις κρατήσεων που στάλθηκαν στο 
Gmail σας, μαζί με τις ημερομηνίες και άλλες πληροφορίες. 
Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για ταξίδια που δημιουργούνται αυτόματα 
με βάση τις επιβεβαιώσεις κρατήσεων που αποστέλλονται στο Gmail σας, από τις 
ρυθμίσεις σας στο Gmail, απενεργοποιήστε την επιλογή: Έξυπνες λειτουργίες και 
εξατομίκευση σε άλλα προϊόντα Google. 

 
 

  

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


Εργασία 
 
Καταγράψτε τις προετοιμασίες που κάνετε πριν από ένα ταξίδι (π.χ να 
κλείσω αεροπορικό εισιτήριο). 
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