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Introduction 
 

Για να ετοιμάζεσαι να διαβάσεις αυτό το e-book σημαίνει ότι αγαπάς τα ταξίδια. Είτε είσαι 

ήδη ταξιδιώτης που θέλεις να μάθεις πώς μπορείς να ταξιδεύεις περισσότερο, ή να κάνεις 

πιο value for money επιλογές, είτε θέλεις να βάλεις το ταξίδι στην ζωή σου είσαι στο 

κατάλληλο μέρος. Έχοντας ταξιδέψει σε πάνω από 40 χώρες και δοκιμάσει πολλές τακτικές 

για να τα καταφέρουμε, συγκεντρώσαμε τρόπους που έκαναν για εμάς το ταξίδι πιο εφικτό 

και πιστεύουμε και για σένα. Σήμερα η αντίληψη ότι τα ταξίδια είναι μόνο για όσους έχουν 

οικονομική άνεση έχει παρέλθει. Πλέον τα ταξίδια είναι πιο εφικτά από ποτέ. Κυρίως λόγω 

των επιλογών και της μείωσης κόστους που προκύπτει από τις επιλογές που υπάρχουν εκεί 

έξω. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι τα ταξίδια είναι δωρεάν. Και πάλι θα χρειαστείς ένα 

budget για ταξιδέψεις, είτε αυτό είναι 100 ευρώ είτε 3000 ευρώ, είτε μπορείς να κάνεις ένα 

ταξίδι τον χρόνο είτε δέκα. Παρακάτω θα βρεις τρόπους, μέσα, εφαρμογές αλλά και το 

κατάλληλο mindset για να μπορέσεις να ταξιδεύεις ανεξάρτητα από το εισόδημά σου. 

Ελπίζουμε να βρεις έμπνευση και εργαλεία που θα σε φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στα 

ταξίδια που ονειρεύεσαι! 

Καλή ανάγνωση! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η τέχνη της αποταμίευσης. 
 

Ζώντας σε μία εποχή δύσκολη για ονειροπόλους και ταξιδευτές το παιχνίδι της 

αποταμίευσης έχει γίνει πιο δύσκολο. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει όταν βρισκόμαστε σε 

δυσκολία είναι να γινόμαστε πιο εφευρετικοί! Κάτι που κατά βάση είναι θετικό και 

παραγωγικό. Επιλέγοντας λοιπόν την θετική πλευρά της κατάστασης θα δούμε πώς να 

εξασκήσεις την τέχνη της αποταμίευσης με μεγάλη μαεστρία, ώστε να μπορέσεις να κάνεις 

τα ταξίδια τον ονείρων σου πραγματικότητα.  

Σε αυτό το κεφάλαιο δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα αλλά δίνουμε πρακτικές συμβουλές, 

καθώς και ανάλυση οικονομικών δεδομένων ώστε να δεις τελικά που πάνε τα χρήματα σου. 

Αν εντοπίσεις που πάνε τα χρήματά σου και εφαρμόσεις μερικές από τις συμβουλές μας θα 

είσαι ένα βήμα πιο κοντά στο ταξίδι σου. Σίγουρα θα χρειαστούν κάποιες θυσίες, αλλά όταν 

έχεις ένα συγκεκριμένο στόχο οι θυσίες αυτές είναι κομμάτι του πλάνου. Στο τέλος της 

ημέρας όλοι έχουμε κάτι που μπορούμε να κόψουμε, ή να διαχειριστούμε διαφορετικά 

χωρίς να είναι τόσο αντιληπτή η απουσία του. Αυτό το κάτι είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι 

είναι διαφορετικό για τον καθένα.  

Άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι. 

Προκειμένου να πετύχεις τους οικονομικούς σου στόχους πρέπει να ξεκινήσεις τις αλλαγές 

από τον τρόπο που σκέφτεσαι. Κάπου διαβάσαμε ότι η αποταμίευση είσαι σαν να κάνεις 

δίαιτα. Και είναι πολύ σωστός τρόπος σκέψης. Οι express-extreme δίαιτες δύσκολα 

κρατάνε. Οι μικρές αλλαγές, οι οποίες γίνονται τρόπος ζωής είναι αυτές που κρατάνε 

περισσότερο και εν τέλει είναι πιο αποτελεσματικές. Όπως σε μία δίαιτα, αν τα κόψεις όλα 

«μαχαίρι» το πιο πιθανό σενάριο είναι να κάνεις «ξεσπάσματα» με μεγάλες δόσεις 

«απαγορευμένων» φαγητών, έτσι και στην αποταμίευση η μεγάλη στέρηση μπορεί να 

οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα και να σε κάνει να αισθάνεσαι καρμίρης και μακριά 

από τον στόχο σου. 

Οπότε το πρώτο βήμα είναι να αρχίζεις να ενσωματώνεις μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής 

σου που θα σε βοηθήσουν να αποταμιεύσεις. Μικρά βήματα, τα οποία θα είναι μετρήσιμα, 

όπως τα κιλά στην ζυγαριά! Ένας πρακτικό τρόπος για να ξεκινήσεις είναι η καταγραφή. Αν 

δεν ξέρεις τι και που ξοδεύεις δεν μπορείς να εντοπίσεις τι είναι αυτό που μπορείς να 

αλλάξεις. Για να το κάνεις αυτό θα προτείναμε να φτιάξεις ένα υποτυπώδες excel,ή να 

χρησιμοποιήσεις κάποιο app στο οποίο θα καταγράψεις τα μηνιαία σου έξοδα και έσοδα. 

Έχει πολύ σημασία να είσαι αντικειμενικός. Αν δεν έχεις ακριβή εικόνα, μπορείς να 

ξεκινήσεις για  2-3 μήνες να καταγράφεις τι ξοδεύεις κάθε μέρα. Έπειτα αφαιρείς τα έξοδα 

από τα έσοδα για να δεις τι μένει. Αν δεν μένει τίποτα, αρχίζεις να μελετάς τα έξοδα για να 

δεις τι μπορείς να μειώσεις, αλλά παράλληλα να σκεφτείς και τρόπους που μπορείς να 

αυξήσεις τα έσοδα. Η καταγραφή έχει μεγάλη σημασία και μπορεί να σου αποκαλύψει 

πράγματα που δεν είχες προσέξει (όπως για παράδειγμα, εμείς συνειδητοποιήσαμε πόσα 

χρήματα δίνουμε σε delivery!). Αυτή την τακτική μπορείς να την χρησιμοποιήσεις και για 

άλλα πράγματα στην ζωή σου. 



Πάμε στο ζουμί της υπόθεσης για να δεις πως μπορείς να κάνεις αποταμίευση. Τελικά τι 

είναι αυτό που μπορείς να βγάλεις από την ζωή σου για να κάνεις ένα ταξίδι, ή ακόμη 

καλύτερα για να κάνεις ένα ταξίδι με τον τρόπο που θέλεις;  Διότι πρώτον δεν είναι όλοι 

budget travelers και δεύτερον αν έχεις ένα ταξίδι όνειρο, πρέπει να το κάνεις όπως το έχεις 

φανταστεί.  

Τα βασικά έξοδα που έχει ένας μέσος άνθρωπος είναι συνήθως τα παρακάτω: 

Ενοίκιο 

Αυτοκίνητο – Βενζίνη 

Τρόφιμα - Σίτιση 

Λογαριασμοί (ΔΕΗ. Νερό, internet κλπ) 

Προσωπικά έξοδα (ρουχισμός, σινεμά, διασκέδαση, ιατρικά κλπ) 

Οικογενειακά – εφόσον έχεις παιδιά (φροντιστήρια κλπ) 

Αν έχεις την δυνατότητα να διαγράψεις ένα από αυτά, όπως για παράδειγμα το ενοίκιο 

είσαι από τους τυχερούς! Πάμε στο δια ταύτα. Αυτά τα ποσά για τον καθένα μπορεί να 

είναι τελείως διαφορετικά ανάλογα τον μισθό του, ή τον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει.  

Συνήθως ο πιο εύκολος τομέας στον οποίο μπορείς να κάνεις προσαρμογές είναι τα 

προσωπικά έξοδα. Θα περάσουμε κατευθείαν στα πραγματικά παραδείγματα για να γίνει 

εύκολα αντιληπτό πώς μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα από εκεί.  

Σίτιση – προσωπικά έξοδα 

Ο καφές! Ναι ναι κλασσικό παράδειγμα (μαζί με τα τσιγάρα!), αλλά μήπως να το πάρεις 

σοβαρά; Ας υποθέσουμε ότι παίρνεις 5 καφέδες την εβδομάδα από γνωστή αλυσίδα με 

ροφήματα και σνακ. Το μέσο κόστος είναι 2 ευρώ. Αν προσθέσεις και τυρόπιτα, ή 

μπουγάτσα χρειάζεσαι άλλα 2 ευρώ. Άρα κάθε μήνα χρειάζεσαι 80 ευρώ για το πρωινό σου 

στην δουλειά! Αν το πρωινό αυτό γίνει από το σπίτι (τοστ και σπιτικός καφέ) πάλι έχει ένα 

κόστος αλλά πολύ μικρότερο (maximum 20 ευρώ το μήνα). Για να δούμε λοιπόν που 

μπορείς να πας αυτή την στιγμή με 80 ευρώ… Άμστερνταμ και Λονδίνο με μία απλή 

αναζήτηση στο Skyscanner (θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα). A, και η τιμή αυτή είναι μετ’ 

επιστροφής! Αν λοιπόν κόψεις το πρωινό απ’ έξω για 4 μήνες θα έχεις 320 ευρώ στην τσέπη 

σου, που σημαίνει ένα αεροπορικό μετ’ επιστροφής και 4 διανυκτερεύσεις των 60 ευρώ. 

Not that bad, right?!  

Το αμάξι 

Το πρόβλημα με την αποταμίευση είναι αυτά τα μικρά καθημερινά έξοδα που μοιάζουν 

ασήμαντα, αλλά αν κάτσεις και το σκεφτείς δεν είναι και τόσο ασήμαντα τελικά. Ας 

πιάσουμε όμως ένα προσωπικό παράδειγμα. Βασιλική is speaking… Δεν αγαπώ ιδιαίτερα 

την οδήγηση και δεν μου αρέσει να οδηγώ σε δρόμους με πολύ κίνηση. Το σπίτι μας από 

την δουλειά έχει μία κάποια απόσταση (περίπου 45 λεπτά με το αμάξι). Όταν δεν πάω στην 

δουλειά με το λεωφορείο οι επιλογές μου είναι οι εξής  δύο: να πάω από την αττική οδό και 



να γλυτώσω λίγη κίνηση και 5-10 λεπτά, ή να πάω από τον κλασσικό δρόμο (Κηφισίας). Το 

θέμα είναι ότι πάντα διάλεγα την βολή μου, δηλαδή την Αττική οδό μέχρι που 

συνειδητοποίησα πόσα χρήματα ξόδευα στα διόδια! Και μεταξύ μας ελαφρώς άχρηστα 

χρήματα. Η κάθε διαδρομή κοστίζει 2,80 ευρώ, άρα σύνολο 5,60 ευρώ την ημέρα. Αν 

υποθέσουμε ότι πάω από την Αττική οδό, 4 φορές την εβδομάδα  αυτό μας κάνει περίπου 

90 ευρώ σε διόδια τον μήνα!  

Αν για δύο μήνες παίρνω πρωινό από το σπίτι μου και πάω στην δουλειά από τον δρόμο 

χωρίς διόδια γλυτώνω 170 ευρώ Χ2 = 340 ευρώ.  Με αυτό το ποσό πας ένα τριήμερο κάπου 

στην Ευρώπη! Τώρα αν έχεις αποφασιστικότητα και κάποιο μακρινό ταξίδι στα πλάνα 

σκέψου 170ευρώ Χ12 μήνες = 2040 ευρώ. Καταλαβαίνεις που πάει αυτή η ιστορία… 

Αν αισθάνεσαι πιο «σκληροπυρηνικός» και το να ταξιδεύεις είναι σημαντικό για σένα (που 

μάλλον είναι για να διαβάζεις αυτό το βιβλίο) μπορείς να προβείς και σε άλλες μεθόδους, 

που στηρίζονται στην φιλοσοφία less is more. Μπορείς δηλαδή να αποχωριστείς το αμάξι 

και ότι συνεπάγεται αυτό.  Θα μου πεις κάτι μας είπες τώρα. Ο λόγος που το αναφέρουμε 

είναι γιατί μερικά πράγματα μας τρομάζουν σαν ιδέα αλλά τελικά στην πράξη μπορεί να 

είναι απελευθερωτικά. Θα βάλω πάλι το προσωπικό παράδειγμα μιας και αυτό το βιβλίο 

στηρίζεται κατά βάση στα προσωπικά μας βιώματα. Εμείς πριν γίνουμε ζευγάρι είχε ο 

καθένας το δικό του αμάξι. Όταν λοιπόν γίναμε ζευγάρι είχαμε δύο αμάξια. Τα οποία ναι 

μεν ήταν χρήσιμα και εύκολη λύση, ωστόσο ήταν διπλό έξοδο. Αποφασίσαμε λοιπόν να 

αποχαιρετήσουμε το ένα. Αυτό αυτόματα είχε ως αποτέλεσμα να χρειάζεται να κάνουμε 

καλύτερο συντονισμό για τις μετακινήσεις μας και βεβαίως να χρησιμοποιούμε πολύ 

περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πέρα από αυτά τα «αρνητικά» όμως έφερε και 

σημαντικά θετικά όπως λιγότερα έξοδα. Μπορούσαμε επιτέλους να πάρουμε ένα δώρο 

Χριστουγέννων που δεν έφευγε όλο στα τέλη των αμαξιών και τις ασφάλειες.  

Το φαγητό 

Το φαγητό είναι μία βασική ανάγκη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό.  Επίσης, 

αποτελεί ένα μεγάλο έξοδο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν γίνεται να κοπούν. 

Υπάρχουν όμως και άλλα που μπορούν αν όχι να κοπούν, να περιοριστούν. Πάλι θα 

χρησιμοποιήσουμε προσωπικά παραδείγματα γιατί πολύ απλά αν μπορούμε εμείς μπορείς 

και εσύ! Μας αρέσει πολύ το φαγητό απ’ έξω. Όταν λέμε απ’ έξω δεν εννοούμε ότι πάμε 

κάθε μέρα σε εστιατόριο. Συνήθως το απ’ έξω για εμάς σημαίνει delivery. Οι ρυθμοί ζωής 

μας είναι αρκετά πιεστικοί, οπότε παρόλο που και οι δύο μαγειρεύουμε πολλές φορές 

νιώθουμε ότι απλώς δεν έχουμε κουράγιο. Οπότε καταφεύγουμε στην εύκολη λύση (ναι 

ντροπή αλλά that is the truth!). Να σου πω όμως κάτι; «Φεύγουν» τα χρήματα τόσο 

γρήγορα όταν κάνεις συνήθεια το φαγητό απ’ έξω. Και δεν μιλάμε να παραγγέλνεις κάθε 

ημέρα αλλά 2-3 φορές την εβδομάδα. Επίσης, έχει σημασία και το τι παραγγέλνεις. Ναι, το 

σουβλάκι κάνει 2,50 ευρώ, αλλά το σούσι, το ιταλικό, το ινδικό κλπ σπάνια κοστίζουν 

λιγότερο από 15 ευρώ για 2 άτομα.  

Υπάρχουν εύκολες λύσεις που μπορούν να αντικαταστήσουν το γρήγορο «απ’ έξω», ιδίως 

τα βράδια που είναι δύσκολο. Εμείς τελευταία έχουμε υιοθετήσει τα λεγόμενα «πιτσάκια». 

Παίρνουμε πίτες από το σούπερ μάρκετ  και κάνουμε home made πιτσάκια, με υλικά του 

τοστ και βασικά ότι άλλο υπάρχει στο ψυγείο… Ναι, μπορεί να σε κάνει να νιώθεις 



καρμίρης μερικές φορές αλλά εν τέλει κάνεις καλό και στην τσέπη σου και στην υγεία σου. 

Στο τέλος της ημέρας προτιμάμε να είμαστε άνετοι στα ταξίδια μας και να μπορέσουμε να 

απολαύσουμε ωραία γεύματα, χωρίς να σκεφτόμαστε το οικονομικό. Κάνε ένα απλό 

πείραμα για ένα μήνα. Κάθε φορά που θέλεις να παραγγείλεις, βάζε το ποσό της 

«δυνητικής» παραγγελίας σου σε ένα κουμπαρά και φάε κάτι από το σπίτι. Άνοιξε τον 

κουμπαρά στο τέλος του μήνα. Μπορεί να εκπλαγείς! 

Άλλα έξοδα 

Υπάρχουν τόσα ακόμη για τα όποια μπορούμε να πούμε. Για παράδειγμα την καλωδιακή! 

Αυτά τα 40 ευρώ το μήνα που αν τα πολλαπλασιάσεις επί 12 μήνες μας κάνουν 480 ευρώ 

που  θα μπορούσαν να είχαν γίνει ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Το αστείο είναι ότι  ένα μεγάλο 

μέρος των ανθρώπων που έχουν καλωδιακή δεν βλέπουν συνδρομητικά κανάλια, ή 

βλέπουν ελάχιστα (όπως εμείς).  

Ο ρουχισμός είναι ακόμη ένα έξοδο που μπορείς να περιορίσεις. Ένας έξυπνος τρόπος είναι 

να κόψεις τις περιττές αγορές. Να σημειώνεις τι είναι αυτά που ακριβώς χρειάζεσαι κάθε 

σεζόν και να ψωνίζεις στοχευμένα στις εκπτώσεις. Επίσης χρήσιμη είναι και η έρευνα 

αγοράς πριν τα ψώνια σου. Μπορεί να δεις ένα ζευγάρι αθλητικά γνωστής μάρκας και να τα 

βρεις online πολύ πιο οικονομικά. 

Το μυστικό λοιπόν κρύβεται στα μικρά ποσά. Σε αυτά που φεύγουν χωρίς να το καταλάβεις, 

εκεί πρέπει να επικεντρωθείς.  Να τα καταγράψεις και μετά να αποφασίσεις από πού θα 

κόψεις. Πώς άλλωστε θα αποταμιεύσεις αν δεν ξέρεις που πάνε τα χρήματα σου;! Το να 

ξέρεις στο περίπου που πάνε δεν βοηθάει πολύ, η ακρίβεια και η καταγραφή μπορεί να σου 

φανερώσει πράγματα που δεν περιμένεις.  

Έσοδα 

Μία άλλη οπτική γωνία των πραγμάτων πέρα από το να «κόψεις» κάποια έξοδα είναι το να 

διαχειριστείς κάποια έσοδα σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Η περίπτωση είναι απλή. Κάθε μήνα 

που λαμβάνεις τον μισθό σου «εξαφανίζεις» ένα ποσό. Το ποσό μπορεί να είναι μικρό, 

τύπου 20 ευρώ μέχρι όσο σε παίρνει. Πώς το εξαφανίζεις χωρίς να χρειαστεί να μπεις στην 

σκέψη, ή τον πειρασμό να τα χρησιμοποιήσεις κάπου αλλού; Κάνεις μία πάγια εντολή στην 

τράπεζα σου και κάθε π.χ πρώτη του μήνα, που υποθέτουμε ότι πληρώνεσαι, σου 

«τραβάει» το ποσό που έχεις επιλέξει και το βάζει σε άλλο λογαριασμό. Έτσι είναι σαν να 

μην τα είχες ποτέ. Όταν έρθει η ώρα όμως θα έχει μαζευτεί ένα ενδιαφέρον ποσό σε αυτό 

τον άλλο λογαριασμό. Αν τώρα θέλεις να το πας ένα βήμα παραπέρα μπορείς να μην 

βγάλεις ποτέ κάρτα αναλήψεως γι’ αυτό τον λογαριασμό, οπότε η πρόσβαση να είναι πιο 

δύσκολη. Κάπως πρέπει να αποφύγεις τον πειρασμό σωστά;! 

Συνοψίζοντας  

 Less is more! Όσο περισσότερες ανάγκες δημιουργείς τόσο μεγαλύτερο άγχος και 

περισσότερα έξοδα (καινούργιο αμάξι, μεγαλύτερο σπίτι κλπ.). Όσο πιο απλά ζεις 

τόσο περισσότερο αποταμιεύεις και εν τέλει επενδύεις σε ουσιαστικές εμπειρίες 

όπως τα ταξίδια.  

 



 Το μυστικό της αποταμίευσης βρίσκεται στα μικρά ποσά. Σε όλα αυτά που φεύγουν 

χωρίς να το καταλάβεις. Λίγα λίγα αλλά εν τέλει πολλά. Κάνε καταγραφή, εντόπισε 

προς τα πού πάει η ροή χρημάτων των χρημάτων σου και ανέλαβε δράση.  

 

 Στο τέλος της ημέρας όλοι έχουμε κάτι που μπορούμε να κόψουμε, ή να 

διαχειριστούμε διαφορετικά χωρίς να είναι τόσο αντιληπτή η απουσία του. 

 

Αναζήτηση Διαμονής 
 

Ένα μεγάλο κεφάλαιο και σύνηθες έξοδο ενός ταξιδιού είναι η διαμονή. Και παρόλο που 

καταλαμβάνει ένα σημαντικό ποσό του ταξιδιού, είναι μία αρκετά ευέλικτη κατηγορία. Τι 

εννοούμε με αυτό; Ότι σήμερα έχεις πολλές επιλογές πέρα από το παραδοσιακό 

ξενοδοχείο. Οπότε πολύ πιθανόν να βρεις κάτι του ταξιδιωτικού σου γούστου αλλά και του 

budget σου. Αυτές τις επιλογές θα αναλύσουμε παρακάτω, καθώς και πώς να 

χρησιμοποιείς ιστοσελίδες που θα κάνουν αυτή την επιλογή πιο εύκολη και value for 

money.  

Προσωπικά είμαστε υπέρ των value for money επιλογών. Τι σημαίνει αυτό: Το πιο φθηνό 

δεν είναι πάντα το καλύτερο και κάθε ταξίδι είναι διαφορετικό, αλλά και οι ανάγκες του 

κάθε ταξιδιώτη. Εμείς θα σου δείξουμε πώς να βρίσκεις τις καλύτερες τιμές είτε θέλεις κάτι 

πολύ οικονομικό, με λιγότερα facilities, είτε κάτι πιο luxury. Τι να προσέξεις, τι να λάβεις υπ’ 

όψιν στην κάθε σου επιλογή αλλά και την σημασία του εκάστοτε προορισμού. 

(Δεν έχουμε συμπεριλάβει το camping και τα τροχόσπιτα-campervan στα παρακάτω 

options.)  

Επιλογές καταλυμάτων 

Ξενοδοχεία 

Διαμερίσματα 

Hostels 

Ανταλλαγή σπιτιών 

Φιλοξενία (είτε με ανταλλαγή υπηρεσίας, είτε όχι) 

Ξενοδοχεία 

Η πιο κλασσική και δημοφιλής  επιλογή καταλύματος  είναι συνήθως το ξενοδοχείο, ιδίως 

για όσους αναζητούν facilities για την διαμονή τους. Υπάρχουν αρκετές ιστοσελίδες εκεί 

έξω που μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση. Εμείς θα σου πούμε για τις 3 που 

χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Η πρώτη, που χρησιμοποιούμε επί το πλείστον όταν αναζητάμε 

ξενοδοχείο είναι το booking.com. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αρχικά είναι πολύ εύκολη και 



ευχάριστη στην χρήση κάτι που έχει σημασία. Επίσης, άπαξ και γίνεις genius member 

βρίσκεις όντως πολύ καλές τιμές, συνήθως καλύτερες από αυτές που δίνει το κατάλυμα 

στην ιστοσελίδα του. Πάμε να τα δούμε ένα ένα όμως. 

Booking.com 

Ο τρόπος χρήσης είναι απλός. Διαλέγεις προορισμό και ημερομηνίες και πατάς αναζήτηση. 

Από εκεί και πέρα έχει πολλά φίλτρα, όπως τα αστέρια, τα facilities, τις περιοχές, την τιμή 

αλλά και το rating (βαθμολογία με βάση τα reviews προηγούμενων πελατών). 

 

 First things first. Κάνεις εγγραφή στην ιστοσελίδα με το e-mail σου, δημιουργώντας 

ατομικό «λογαριασμό». Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να γίνεις genius member και 

να απολαμβάνεις μέχρι και 10% έκπτωση, καθώς και άλλα προνόμια (πχ. Late 

check-out) σε αρκετά καταλύματα. Άπαξ και κάνεις εγγραφή, η ιστοσελίδα 

«αποθηκεύει» τα στοιχεία και τις διαμονές σου και μόλις αυτές γίνουν 5 γίνεσαι 

genius member!  

 

 Τα ξενοδοχεία που έχουν προσφορές genius έχουν ένα ειδικό σηματάκι (δωράκι), 

οπότε μπορείς εύκολα να τα αναγνωρίσεις. Κάνε πάντα cross check με την 

ιστοσελίδα του ξενοδοχείου. Κάποια δίνουν χειρότερες τιμές, κάποια δίνουν ίδιες 

τιμές, ενώ κάποια δίνουν στην ίδια τιμή περισσότερα ή λιγότερα facilities (π.χ 

πρωινό).  

 

 Στο booking.com θα βρεις πολλών ειδών καταλύματα πέρα από ξενοδοχεία. Από 

apartments μέχρι Β&Β, hostel και βίλες. 

 

 Last minute price drop. Αν κάνεις κράτηση τελευταία στιγμή (μία μέρα πριν δηλαδή) 

σου βγάζει στην αναζήτηση ξενοδοχεία με προσφορές τελευταίας στιγμής. Είναι 

ένα βελάκι δίπλα στο review του ξενοδοχείου. Προσοχή όμως αυτό συμβαίνει 

συνήθως low season. Οπότε αν ταξιδεύεις κάπου low season βρίσκεις και 

καλύτερες στιγμή last minute. High season τα πράγματα είναι ανάποδα! 

 

Agoda.com 

Άλλη μία μηχανή αναζήτησης ξενοδοχείων κορυφαία στο είδος της. Επίσης πολύ εύχρηστη 

και με προνόμια. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι δίνει καλύτερες τιμές από το 

booking.com στους προορισμούς της Ασίας, ενώ αντιστρέφεται η κατάσταση σε 

ευρωπαϊκούς προορισμούς.  Ας δούμε όμως τα δικά της ατού και τι προνόμια σου δίνει 

στην χρήση. 

 

 Κάνεις εγγραφή στην ιστοσελίδα για να λαμβάνεις καλύτερες τιμές και πόντους. 

Ναι, πόντους!  Η ιστοσελίδα συνεργάζεται με προγράμματα επιβράβευσης κυρίως 

αεροπορικών εταιρειών, όπως της Qatar (Qatar Airways Privilege Club) της Air Asia 



(AirAsia BIG) και πολλές ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάνεις κράτηση σε κάποια 

καταλύματα κερδίζεις πόντους στο πρόγραμμα μιλίων της αεροπορικής που έχεις 

επιλέξει τους οποίους μπορείς μετά να εξαργυρώσεις. Το πρόγραμμα ονομάζεται 

PointsMAX. 

 

 Κάρτα Δώρου. Όταν κάνεις κράτηση με κάποια καταλύματα κερδίσεις ένα μικρό 

ποσό στην κάρτα δώρου σου. Το ποσό αυτό πιστώνεται στον λογαριασμό σου στο 

Agoda.com 7 ημέρες μετά την διαμονή σου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 

κάποιους μήνες μετά. Κοινώς λειτουργεί σαν έκπτωση. 

 

 Καθημερινές προσφορές. Έχει ένα ειδικό παράθυρο όπου σου βγάζει προσφορές σε 

διάφορους προορισμούς σε περίπτωση που θέλεις να πας κάπου αλλά δεν έχεις 

αποφασίσει που. Αυτή η έκπτωση μπορεί να φτάσει και το 10%. 

 

 Μυστικές προσφορές. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα λειτουργία (στην οποία είναι 

αφοσιωμένη ακόμη περισσότερη η επόμενη ιστοσελίδα που θα δούμε) είναι οι 

μεγάλες προσφορές που δεν γνωρίζεις ωστόσο το κατάλυμα! Τι σημαίνει αυτό; 

Κάνεις κανονικά αναζήτηση βάση προορισμού, διαλέγεις τις μυστικές προσφορές 

και σου παρουσιάζονται καταλύματα όπου φαίνεται το rating, τα αστέρια, η 

περιοχή (όχι με ακρίβεια) και η τιμή. Όλα αυτά χωρίς όμως να γνωρίζεις ποιο 

ξενοδοχείο κλείνεις, παρά μόνο τα χαρακτηριστικά του. Οι τιμές είναι ακόμη πιο 

χαμηλές ακριβώς γιατί δεν γνωρίζεις το κατάλυμα.  

(Το Booking.com & Agoda.com ανήκουν στον ίδιο όμιλο και έχουν παρόμοιο τρόπο χρήσης, 

με διαφορετικά προνόμια ωστόσο) 

Hotwire.com 

Ο λόγος που περιλαμβάνουμε και ενίοτε χρησιμοποιούμε αυτή την σελίδα δεν είναι επειδή 

έχει καλύτερες τιμές (συνήθως δεν έχει), αλλά κυρίως μίας ξεχωριστής λειτουργίας της.  

 Όταν αναζητάς ένα ξενοδοχείο συμπληρώνοντας στο κατάλληλο παράθυρο τον 

προορισμό και τις ημερομηνίες σου εμφανίζει πρώτο τα top deals, ή καλύτερα τα 

μυστικά tops deal. Σου δίνει κάποια χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου, όπως τα 

αστέρια, την ευρύτερη περιοχή, τα facilities καθώς και το guest rating που το 

“τραβάει” από το tripadvisor. Ωστόσο, όπως κατάλαβες δεν σου δίνει το όνομα 

παρά μόνο όταν κλείσεις δωμάτιο. Και όπως μπορείς να μαντέψεις δεν είναι 

refundable η χρέωση. Σε κάποιες περιπτώσεις σου εμφανίζει ένα παράθυρο όπου 

σου λέει «Your Hot Rate hotel is guaranteed to be 1 of these 4» και σου δείχνει 4 

ξενοδοχεία, ένα εκ των οποίων θα είναι τελικά αυτό που θα πάρεις. Η κατάσταση 

είναι λίγο τζόγος δηλαδή. 

 

 Τι θα κερδίσεις απ’ όλη αυτή την διαδικασία; Μπορεί να πετύχεις πολύ χαμηλές 

τιμές σε luxury ξενοδοχεία.  

 



 Ενέχει ρίσκο γι’ αυτό ενδείκνυται περισσότερο σε μέρη με λίγα ξενοδοχεία ώστε να 

μπορέσεις να κάνεις μία πρόβλεψη βάση τα στοιχεία που σου δίνει από το 

tripadvisor. Αν σου αναφέρει δηλαδή μία περιοχή Χ, ότι το ξενοδοχείο είναι 5 

αστέρων και το rating 80%, μπορείς να δεις από άλλες πλατφόρμες – π.χ 

booking.com - πόσα ξενοδοχεία 5 αστέρων υπάρχουν στην περιοχή συνολικά και 

μετά να δεις το rating τους στο tripadvisor και να δεις ποιο ταιριάζει. Οπότε έχεις 

κάνει μία πρόβλεψη, ιδίως σε περιοχές που υπάρχουν λίγα ξενοδοχεία 5 αστέρων 

(ή και μόνο ένα!). 

Άλλες ιστοσελίδες που έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς είναι το Priceline.com (για 

ξενοδοχεία στην Αμερική) και το Secretescapes.com για luxury gateways κυρίως εντός 

Ευρώπης και ιδίως για Αγγλία.  

*Υπάρχουν άπειρες σελίδες για αναζήτηση, εδώ αναφέρουμε αυτές που προτιμάμε εμείς.  

 

Τι πρέπει να προσέχεις  όταν κάνεις μία κράτηση  

Τι ακριβώς περιλαμβάνεται στην τιμή, ώστε να συγκρίνεις όμοια πράγματα, αλλά και να 

εξοικονομήσεις χρήματα! Παρακάτω θα βρεις τα πιο hot SOS! 

 Αν περιλαμβάνεται το πρωινό, ή έχει έξτρα χρέωση.  

 

Extra tip: Όταν θέλεις να μείνεις σε κάποιο luxury ξενοδοχείο, αλλά θέλεις να 

«γλυτώσεις» χρήματα από κάπου, μην επιλέξεις πρωινό το οποίο συνήθως σε αυτά 

τα ξενοδοχεία είναι ακριβό. Προσωπικό παράδειγμα: Μείναμε στο Marina Bay 

Sands στην Σιγκαπούρη, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία και από τα πιο 

ακριβά που έχουμε μείνει. Προκειμένου να μειώσουμε το budget αφαιρέσαμε το 

πρωινό το οποίο κόστιζε 60 ευρώ το άτομο (για μία ημέρα)! Ένα τοστ με έναν καφέ 

από μία καφετέρια βγήκε οικονομικότερα, όπως καταλαβαίνεις.  

 

 Αν περιλαμβάνονται οι φόροι της εκάστοτε χώρας στην τελική τιμή.  

 

Extra info: Σε κάποιους προορισμούς η τιμή που σου δίνει το booking.com δεν 

συμπεριλαμβάνει φόρους που μπορεί να είναι πολύ μεγάλο ποσό. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι Μαλδίβες, ίσως ο πιο δημοφιλής honeymoon προορισμός. Με 

μία απλή αναζήτηση για 2 νύχτες σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, η τιμή που σου 

εμφανίζει το booking.com είναι 243 ευρώ. Αν προχωρήσεις την κράτηση σου 

μεταφέρεσαι στην μάσκα με τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία πληρωμής.  Εκεί σε 

ένα παράθυρο στα αριστερά σου εμφανίζει ότι ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται φόρος 65 

δολάρια, και περιβαλλοντικό τέλος 24 δολάρια. Αμέσως λοιπόν η τελική τιμή πήγε 

περίπου στα 320 ευρώ από 243 που είχες δει στην αρχική καρτέλα.  

 

 Η απόσταση του καταλύματος από τα σημεία ενδιαφέροντος και η σύνδεση με 

δημόσια συγκοινωνία.  

 



Ο λόγος που το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό είναι τόσο το οικονομικό κομμάτι, 

όσο και η βολή. Αν θέλεις να κινηθείς στο κέντρο και αποφασίσεις να κλείσεις 

κάποιο ξενοδοχείο πιο μακριά διότι είναι πιο οικονομικό πρέπει να το σκεφτείς δύο 

φορές πριν το κάνεις. Ναι μεν είναι η εμφανής επιλογή αλλά ανάλογα την χώρα η 

επιλογή αυτή μπορεί να μην είναι πολύ σοφή. Σε άλλες περιπτώσεις είναι η 

καλύτερη. Πάμε να δούμε παράδειγμα: Αν μένεις μακριά από σημεία 

ενδιαφέροντος κ από συγκοινωνία αυτό σημαίνει μετακίνηση με ταξί, ή ενοικίαση 

αμαξιού – μηχανής. Σε συμφέρει αυτό στον προορισμό που βρίσκεσαι; Βάλε κάτω 

το ποσό που γλυτώνεις από το ξενοδοχείο και υπολόγισε το κόστος της μεταφοράς 

σου. Σε χώρες όπως η Σιγκαπούρη το ταξί είναι αρκετά ακριβό και μπορεί να σε 

βγάλει off budget.  

 

 Η τιμή είναι με δωρεάν ακύρωση, ή είναι non refundable. Τρόποι πληρωμής. 

 

Η διαφορά στην τιμή με δωρεάν ακύρωση και χωρίς μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. 

Διάβασε προσεχτικά τα ψιλά γράμματα όχι μόνο για το θέμα της ακύρωσης αλλά 

και για την χρέωση. Κάποια ξενοδοχεία σου δεσμεύουν το ποσό κατά την κράτηση, 

κάποια όταν φτάσεις εκεί, ενώ κάποια ζητάμε προπληρωμή ποσού μέσω paypal και 

άλλων μεθόδων εκτός ιστοσελίδας. Σημαντικό σημείο προσοχής είναι και το αν 

δέχονται κάρτες! Σε κάποιες περιπτώσεις θα σου ζητήσει το ξενοδοχείο εγγύηση 

(και όμως!). Αυτό γίνεται είτε μέσω κάρτας, είτε με μετρητά κατά την άφιξη. Για 

παράδειγμα όταν μείναμε στο Lebua State Tower στην Bangkok μας δέσμευσαν 

στην κάρτα το διπλάσιο ποσό και  αποδέσμευσαν την εγγύηση ένα μήνα μετά.  

  

Διαμερίσματα & σπίτια  

Μία τάση που έχει αναπτυχτεί πολύ με τα χρόνια είναι τα αγαπημένα rooms to rent! 

Ωστόσο, έχουμε ξεφύγει από το κλασσικό δωμάτιο που έβρισκες στο νησάκι το καλοκαίρι 

και πλέον βρίσκεις διαμερίσματα ακόμη και στις πιο κοσμοπολίτικες πόλεις του κόσμου, 

αλλά και πολύ ιδιαίτερα σπίτια! Οι λόγοι που μπορείς να προτιμήσεις διαμέρισμα από 

ξενοδοχείο είναι πολλοί. Συνήθως, είναι πιο οικονομικά ιδίως όταν περνάς πολλές μέρες 

και έχουν facilities σπιτιού, όπως η κουζίνα. Πολύ χρήσιμο για όσους θέλουν να κάνουν 

οικονομία και να μαγειρεύουν, αλλά και για όσους έχουν μικρά παιδιά. 

Αγαπημένη μας πλατφόρμα για διαμερίσματα είναι το Airbnb, παρόλο που θα βρεις και στο 

booking και στο agoda (απ’ όσες ιστοσελίδες προαναφέραμε).  

Airbnb.com 

Η πλέον πολύ γνωστή πλατφόρμα είναι αρκετά εύκολη στην χρήση. Επιλέγεις προορισμό, 

ημερομηνίες και κάνεις αναζήτηση. Όπως στις άλλες ιστοσελίδες έχει φίλτρα, όπως τα 

χρήματα, το αν θέλεις ολόκληρο σπίτι, ή απλώς ένα δωμάτιο καθώς και αν είναι superhost 

αυτός που θα σε «φιλοξενήσει». (*Superhost είναι οι ιδιοκτήτες με πολύ καλές κριτικές).  

 Η χρέωση, ή ένα κομμάτι της χρέωσης γίνεται συνήθως με την κράτηση, ενώ η 

πολιτική ακύρωσης εξαρτάται από το κατάλυμα. Μετά την ολοκλήρωση της 



διαμονής σου ο host γράφει μία κριτική για σένα κα εσύ γι’ αυτόν. Καλό είναι να 

κάνεις χρήση του Airbnb σαν να είναι το σπίτι σου. Να μαζέψεις τα σκουπίδια σου 

πριν φύγεις και να το αφήσεις καθαρό (σε ένα βαθμό), ώστε να έχεις καλές κριτικές 

στο προφίλ σου για να σε δέχονται οι hosts (ναι, μπορούν να αρνηθούν να σου 

νοικιάσουν το σπίτι τους). 

 

 Στο Airbnb πέρα από τα κλασσικά σπίτια-δωμάτια μπορείς να νοικιάσεις και πιο 

«ιδιαίτερα» μέρη για να μείνεις, όπως ένα igloo! Ναι, στην Λαπωνία νοικιάσαμε ένα 

snow igloo μέσω Airbnb, ενώ στην Ανδαλουσία νοικιάσαμε ένα campervan!  

 

 Με συμφέρει οικονομικά; Κατά βάση ναι. Έρευνα του Forbes.com (2018) δείχνει ότι 

σε κάποιες πόλεις όπως στο Τόκυο και στη Μόσχα η μέση τιμή ενός διαμερίσματος 

στο Airbnb και ένας ξενοδοχείου έχει αρκετή διαφορά. Στο Τόκυο για παράδειγμα, 

μέση τιμή ξενοδοχείου σύμφωνα με την έρευνα είναι 220$, ενώ ενός 

διαμερίσματος στο Airbnb είναι 93$. Στις δημοφιλής πόλεις όπως το Λονδίνο και το 

Βερολίνο η διαφορά είναι πολύ μικρή.  

HomeAway 

Μία άλλη δημοφιλής πλατφόρμα ιδανική για να νοικιάζεις σπίτια, διαμερίσματα, ιδιαίτερα 

lodges και bungalows. H HomeAway είναι ιδιοκτησία της Expedia (κολοσσός-ταξιδιωτικό 

site) και προσφέρει πάνω από 50 πλατφόρμες που λειτουργούν regionally ανάλογα την 

χώρα. Είναι λίγο διαφορετικό στην λειτουργία από το Airbnb καθώς σου δίνει την επιλογή 

να πληρώνεις ετήσια συνδρομή για τα πιθανά booking που θα κάνεις. Βεβαίως έχει και 

πληρωμή per booking. 

Hostels 

Αγαπημένη επιλογή όσων θέλουν να κάνουν οικονομία αλλά και των solo travelers! Τα 

hostels έχουν κοιτώνες, όπου μπορούν αν φιλοξενούνται από 4 άτομα μέχρι και 18 άτομα 

(αν και έχουμε δει και με πολλά παραπάνω).  Κάποια hostels έχουν και δωμάτια, δίκλινα, ή 

μονόκλινα συνήθως με κοινό μπάνιο, όπως ισχύει και για τους κοιτώνες. Επίσης, κάποια 

hostels προσφέρουν και κοιτώνες με διπλά κρεβάτια για να μπορείς να κοιμηθείς με 

τον/την σύντροφό σου. 

Σε πολύ κόσμο τα hostel φαίνονται «τρομακτικά». Κυρίως διότι μοιράζονται προσωπικό 

χώρο με αγνώστους, αλλά και επειδή πιστεύουν ότι με τόσο χαμηλή τιμή δεν μπορεί να 

πάρουν κάτι καλό. Και σε μερικές περιπτώσεις ισχύει (θα το αναλύσουμε παρακάτω. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολύ ωραία hostel που έχουν αξιοπρεπή χώρους, είναι πρακτικά αλλά 

σου δίνουν και άπειρες δυνατότητες να συναναστραφείς με άλλους συνταξιδιώτες ιδίως αν 

ταξιδεύεις μόνος. ). Εμείς έχουμε μείνει σε εξαιρετικά hostels στην Ιαπωνία, την Ισλανδία 

και την Σλοβενία (όλα με διπλά κρεβάτια). Άλλοι σκέφτονται το θέμα της κλοπής, αλλά η 

αλήθεια είναι πως τα περισσότερα hostels έχoyn lockers, όπου μπορείς να ασφαλίσεις την 

«πραμάτια» σου 

Είναι σημαντικό να λάβεις υπ’ όψιν σου τα παρακάτω όταν κλείνεις ένα κρεβάτι σε ένα 

hostel: 



 Πόσοι θα είστε στον κοιτώνα; Όσο περισσότερα κρεβάτια τόσο περισσότερες οι 

πιθανότητες κάποιος να κάνει φασαρία, να ροχαλίζει ή γενικώς να μην σέβεται τους 

υπολοίπους. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κανόνας. Επίσης, όσο πιο πολλοί τόσο πιο 

οικονομικό το κρεβάτι. Επίσης, υπάρχουν και κάποια hostel που προσφέρουν 

ωτοασπίδες, όπως αυτό που μείναμε στο Άμστερνταμ, αλλά καλό είναι να έχεις 

προμηθευτεί!  

 

 Έχει κάποιο κοινό χώρο; Κάποιο σαλόνι, ή χώρο για να μπορείς να αράξεις; Είναι 

σημαντικό τόσο για να συναναστραφείς τους γύρω σου ,όσο και για σένα που 

μπορεί να θες να χαλαρώσεις σε ένα χώρο πέρα από το κρεβάτι σου. 

 

 Υπάρχει κουζίνα; Αν θέλεις να κάνεις οικονομία είναι πολύ σημαντικό να μπορείς 

να φτιάξεις κάτι απλό να φας, ή να φτιάξεις έναν καφέ το πρωί.  

 

 Δες τι ακριβώς προσφέρει στην τιμή. Υπάρχει πρωινό; Και αν ναι αξίζει την τιμή του 

ή έχει απλός μία φέτα ψωμί με μαρμελάδα; Υπάρχουν σίγουρα lockers και αν ναι 

θα χρεωθείς παραπάνω για να τα χρησιμοποιήσεις;  

 

Φιλοξενία  

Η πιο διάσημη ιστοσελίδα (πλέον και app) που φέρνει τους ταξιδιώτες πιο κοντά με τους 

local μέσω της φιλοξενίας είναι το Couchsurfing. Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω το 

Couchsurfing είναι απολύτως δωρεάν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσεις για την 

φιλοξενία που σου προσφέρεται. Ωστόσο, πέρα από το οικονομικό κομμάτι, είναι μία πολύ 

ωραία λύση για να δεις πραγματικά πώς ζει ένας local και να κάνεις καινούργιους φίλους 

ανά τον κόσμο.  

 Για να γίνεις κομμάτι αυτής της κοινότητας θα πρέπει να κάνεις εγγραφή στην 

σελίδα. Η εγγραφή είναι δωρεάν. Αν θες να γίνεις verified θα χρειαστεί να 

πληρώσεις ένα fee. Μετά την εγγραφή δημιουργείς το προφίλ σου με πληροφορίες 

που σου ζητάνε. 

 

 Με το couchsurfing μπορείς να έχεις μία πιο «αληθινή» και εκ των έσω εικόνα για 

τον προορισμό που επισκέπτεσαι. Πολλοί hosts δεν θα σε φιλοξενήσουν απλώς. Θα 

σε πάνε στα αγαπημένα μέρη τους και θα γίνουν your local to trust.  

 

 Παρόλο που η λέξη παραπέμπει στο να κοιμηθείς σε καναπέ, στην πραγματικότητα 

πολλοί hosts έχουν διαθέσιμα ολόκληρα δωμάτια με όλες τις ανέσεις. Σε κάθε 

περίπτωση αναγράφεται στο προφίλ τους.  

 

 Καλό είναι να σε φιλοξενούν, αλλά και να φιλοξενείς! Φαίνεται στο προφίλ σου και 

αυτό είναι καλό δείγμα για εσένα αλλά είναι και ένας τρόπος για να έχεις μία 

ολοκληρωμένη εμπειρία.  

 



 Δεν πληρώνεις για την φιλοξενία αλλά είναι ωραία κίνηση να κρατάς ένα μικρό 

συμβολικό δώρο. Στο τέλος της ημέρας το όλο concept είναι να έρθουν σε επαφή 

ταξιδιώτες, αλλά και να στηρίξεις έναν ταξιδιώτη να παρατείνει το ταξίδι του 

«γλυτώνοντας» κάποια χρήματα.  

 

 Όταν στείλεις request σε κάποιον host δώσε πληροφορίες για τον εαυτό σου και 

γιατί θα ήθελες να μείνεις με τον συγκεκριμένο host. Μην στέλνεις απρόσωπα 

μηνύματα. Μπορεί να μην απαντηθούν και ποτέ.  Μπορείς να επιλέξεις αν θα 

μείνεις με άνδρα, γυναίκα, ζευγάρι ή και οικογένεια! 

 

 Μπορεί σε μερικούς να φαίνονται επικίνδυνο να μείνουν σε ένα σπίτι με κάποιον 

«άγνωστο», ωστόσο υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στην σελίδα καθώς και πολλά 

tips, οδηγίες κλπ για την ασφάλειά σου. Διάβασε τις κριτικές που έχουν αφήσει 

άλλοι ταξιδιώτες για να πάρεις μία ιδέα για τον δυνητικό host σου.  

 

Άλλες εναλλακτικές για διαμονή (που δεν έχουμε ωστόσο χρησιμοποιήσει ακόμη!) 

Home Stay 

Όπως λέει και η πρόταση, η διαμονή σε σπίτι είναι ένας άλλος τρόπος που μπορείς να 

λάβεις στα υπ’ όψιν όταν ταξιδεύεις. Τι ακριβώς σημαίνει; Να μείνεις στο σπίτι κάποιου, 

συνήθως σε έξτρα δωμάτιο, με αντάλλαγμα, χρήματα, ή εργασία. Είναι ένας πολύ 

οικονομικός τρόπος διαμονής και ιδανικός για όσους ταξιδεύουν long term.  Η αλήθεια 

είναι πώς προσωπικά δεν έχουμε δοκιμάσει κάτι τέτοιο (τουλάχιστον ακόμη). Ωστόσο, αν 

είναι κάτι που σ’ ενδιαφέρει να διερευνήσεις δύο χρήσιμα site είναι το homestay.com και 

το wwoof.net. Το 2ο αφορά οργανικές φάρμες στις οποίες μπορείς να απασχοληθείς με 

αντάλλαγμα την διαμονή σου.  

House Carers 

Τι θα έλεγες να μείνεις σε ένα σπίτι δωρεάν με μόνη υποχρέωση να προσέχεις το σπίτι, ή 

κάποιο κατοικίδιο; Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα που λειτουργεί για Καναδά, Αυστραλία και 

Νέα Ζηλανδία μπορείς να έρθει επαφή με τους home owners και να γίνεις ένας house 

sitter!  Η ιδέα είναι απλή. Αν έχεις ένα σπίτι που θέλει φροντίδα, πχ κήπο ή κάποιο 

κατοικίδιο και θέλεις να λείπεις 10 ημέρες ή και πιο πολύ θα χρειαστείς κάποιον να το 

φροντίζει. Εκεί έρχεται ο house sitter που ουσιαστικά φροντίζει ή «προσέχει» το σπίτι σου 

ενώ λείπεις. Η υπηρεσία είναι δωρεάν. Ουσιαστικά, είναι ανταλλαγή υπηρεσίας με προϊόν. 

Ο ένας βάζει το σπίτι και ο άλλος την φροντίδα. Δεν πληρώνεσαι για να προσέχεις το σπίτι. 

Ωστόσο, αν το σπίτι έχει πολλές δουλειές μπορείς να διαπραγματευτείς με τον house owner 

για κάποια πληρωμή.    

Home exchange 

Αν έχεις δει την ταινία holiday με την Κάμερον Ντιάζ θα καταλάβεις κατευθείαν τι σημαίνει 

η ανταλλαγή σπιτιών. Θέλεις να πας διακοπές στην Γαλλία και κάποιος από την Γαλλία 

θέλει να έρθει διακοπές στην Ελλάδα. Πολύ ωραία μπορείτε να ανταλλάξετε σπίτια και να 



είστε όλοι κερδισμένοι. Αυτό κάνει και αυτή η εφαρμογή. Σας φέρνει σε επαφή με άτομα 

απ’ όλο τον κόσμο που θέλουν να «ανταλλάξετε» σπίτια για μία συγκεκριμένη περίοδο.  

Workaway.info 

Μία πραγματικά ωραία υπηρεσία που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σύντομα και  σου 

δίνει την δυνατότητα να ταξιδέψεις, να βοηθήσεις και παράλληλα να μειώσεις τα έξοδά 

σου. Το Workaway συνδέει ταξιδιώτες με επιχειρήσεις, οικογένειες ή MKO. Το concept 

είναι απλό. Ένα hostel ζητάει άτομο για βοήθεια, είτε στην υποδοχή, είτε στα social media, 

είτε γενική βοήθεια. Μπορείς να κάνεις αίτηση και σε αντάλλαγμα της δουλειάς σου (που 

είναι συνήθως 4 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα), σου προσφέρουν διαμονή και 

μερικές φορές και σίτιση. Αντίστοιχα, μία MKO μπορεί να ζητάει βοήθεια, ή μία οικογένεια, 

ή μία φάρμα και πάει λέγοντας. Είναι η ιδανική υπηρεσία για όσους ταξιδεύουν long term, 

μιας και συνήθως έχει minimum περίοδο διαμονής τις δύο εβδομάδες. Έτσι γλυτώνεις 

πολλά χρήματα και ζεις πραγματικά με τους locals! 

 

Αναζήτηση αεροπορικών εισιτηρίων  
 

Ίσως το μεγαλύτερο «εμπόδιο» των ταξιδιωτών είναι η ανεύρεση οικονομικών πτήσεων για 

τον προορισμό που επιθυμούν. Επίσης, είναι ένα αναπόφευκτο έξοδο τουλάχιστον για μία 

μεγάλη γκάμα προορισμών! Πώς να πας στην Χαβάη άλλωστε;! Με πλοίο; Επίσης, δεν είναι 

σημαντικό μόνο να βρεις μία τιμή στην οποία μπορείς να ανταπεξέλθεις, αλλά η τιμή αυτή 

να αντικατοπτρίζει και την αξία των χρημάτων σου. Κοινώς να είναι μία value for money 

επιλογή. Είτε μιλάμε για economy, είτε για business class. Και ναι υπάρχουν και 

περιπτώσεις που η business class σου θα κοστίσει λιγότερο από μία θέση στην economy – 

Θα επανέλθουμε στο πώς γίνεται αυτό. Για την ώρα θα μοιραστούμε τις γνώσεις μας, όχι 

μόνο λόγω των ταξιδιών που κάνουμε αλλά και λόγω της προϋπηρεσίας μας σε αεροπορική 

εταιρεία! 

Τι καθορίζει όμως την τιμή ενός αεροπορικού εισιτηρίου;  

Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μία ολόκληρη επιστήμη (airline revenue management) και 

εδώ θα αγγίξουμε την επιφάνεια προσπαθώντας να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε 

τους βασικούς παράγοντες. Είναι σημαντική η κατανόηση της διαδικασίας ώστε να γίνει 

αντιληπτή η φιλοσοφία πίσω από ένα εισιτήριο και άρα να γίνει πιο εύκολη η αναζήτηση 

φθηνού εισιτηρίου.  

Βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. 

Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και σειρά πραγμάτων που μπορεί να μην πάει καν το 

μυαλό σου που καθορίζουν εν τέλει και την τιμή ενός εισιτηρίου. Ξεκινάμε με το προφανές 

που είναι φόροι αεροδρομίων. Τι φόρους έχει καθορίσει το εκάστοτε αεροδρόμιο ότι 

χρειάζεται να εισπράττει. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το που βρίσκεται το αεροδρόμιο 



(χώρα-πόλη) αλλά και τι facilities προσφέρει. Για παράδειγμα το Heathrow, το βασικό 

αεροδρόμιο του Λονδίνου έχει σχεδόν διπλάσιους φόρους από αυτό της 

Κωνσταντινούπολης. Άλλος παράγοντας είναι οι τιμές των καυσίμων. Ένα αεροσκάφος για 

να πετάξει χρειάζεται καύσιμα και μάλιστα τρελές ποσότητες. Πρόκειται για ένα 

αναπόφευκτο έξοδο το οποίο επηρεάζει το τελικό κόστος. Η υπηρεσία catering είναι ένα 

άλλος. Υπάρχει λόγος που οι low cost δεν προσφέρουν δωρεάν φαγητό στις πτήσεις τους.  

Άλλος προφανής λόγος είναι ο ανταγωνισμός. Τι market share, τι κομμάτι δηλαδή της 

αγοράς «ανήκει» στην εκάστοτε αεροπορική και κατ’ επέκταση τι ζήτηση και τι προσφορά 

υπάρχει για ένα δρομολόγιο. Επίσης, έχει σημασία τι compartment επιλέγεις. Οι 

περισσότερες αεροπορικές προσφέρουν την Business Class και την Economy. Ωστόσο, 

αρκετές προφέρουν στα μεγαλύτερα δρομολόγια την First Class και την premium economy. 

Η καθεμία προσφέρει διαφορετικά «προνόμια» εξού και το διαφορετικό κόστος. Σημασία 

έχουν και τα parking stands των αεροπλάνων, με απλά λόγια η άφιξη σε «φυσούνα» - 

γέφυρα αποβίβασης, ή με λεωφορεία; Το κόστος διαφέρει.  

Άλλος ένας παράγοντας που μπορεί να μην έχεις σκεφτεί μιας και είναι λίγο πιο 

«εξιδεικευμένος» είναι η τεχνική βάση της κάθε αεροπορικής, πόσους διαφορετικούς 

τύπους αεροσκαφών έχει (για παράδειγμα μόνο Boeing, ή Airbus, ή και τα δύο). Αυτό 

καθορίζει τις άδειες που χρειάζεται να έχει και κυρίως την κατάρτιση του ιπτάμενου 

προσωπικού και των μηχανικών και το πολύ μεγάλο κόστος της συνεχής τους εκπαίδευσης. 

Όλα αυτά βεβαίως μπορεί να μην σε αφορούν άμεσα, αλλά σου δίνουν μία εικόνα πώς 

εξελίσσονται τα πράγματα σε μία αεροπορική και γιατί κοστίζει όσο κοστίζει ένα 

αεροπορικό εισιτήριο.  

Πώς και πότε να κάνεις αναζήτηση αεροπορικών για να πετύχεις τις καλύτερες τιμές. 

Πολλοί μύθοι έχουν γραφτεί κατά καιρούς για το πώς και πότε θα βρεις τις καλύτερες τιμές 

στα αεροπορικά εισιτήρια. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσες οι μεταβλητές, που σε 

συνδυασμό με τις εξελίξεις στον κλάδο είναι δύσκολο να πεις ξεκάθαρα τι λειτουργεί και τι 

όχι. Ξεκινάμε με το πότε θα βρεις τις καλύτερες τιμές. Πόσο καιρό πριν πρέπει να κλείσεις 

το εισιτήριο σου και ποιες μέρες να προτιμήσεις. Όποιος σου δώσει κάθετη απάντηση σε 

αυτό το ερώτημα, μάλλον δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σου απαντήσει. 

Υπάρχουν όμως παράγοντες που πρέπει να έχεις κατά νου. 

 

 Όταν θέλεις να ταξιδέψεις σε περιόδους που υπάρχει υψηλή ζήτηση, όπως αργίες 

και γιορτές όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα (ιδανικά 5-6 μήνες πριν το ταξίδι σου). 

 

 Οι πιο «busy» μέρες και ώρες για το Αεροδρόμιο της Αθήνας είναι Κυριακή 

απόγευμα, Δευτέρα πρωί, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Οπότε 

συνήθως οι πτήσεις που αναχωρούν τότε έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

πληρότητας. Άρα πιο ακριβά εισιτήρια. Τσέκαρε μία μέρα πριν και μία μέρα μετά.  

 

 



 Αν έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στο να κλείσεις ένα εισιτήριο last minute, ή 5 μήνες 

πριν επέλεξε το 2ο. Αυτό δεν αποκλείει ότι δεν μπορείς να βρεις οικονομικά 

εισιτήρια last minute, απλά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου.  

 

 Όταν κάνεις αναζήτηση στο Internet για αεροπορικά, άνοιξε ένα παράθυρο για 

incognito αναζήτηση και δοκίμασε και εκεί. Όταν αναζητάς κάτι με την βοήθεια των 

cookies γίνεται αντιληπτό ότι θέλεις να πας κάπου και σου δίνει πιο ανεβασμένες 

τιμές. Για παράδειγμα αεροπορικά που το πρωί τα βρίσκεις 80 ευρώ το βράδυ τα 

βρίσκεις 160 ευρώ. Δοκίμασε Incognito αναζήτηση να δεις αν σου δίνει την ίδια 

τιμή. Πολλές φορές βεβαίως λόγω των cookies σου εμφανίζονται προσφορές όταν 

αναζητάς κάτι συχνά. Οπότε τσέκαρε και τις δύο περιπτώσεις.  

 

 Μπορεί να βρεις πιο οικονομικό εισιτήριο, ή ίδια τιμή στην Business Class, με την 

Economy class, οπότε κάνε αναζήτηση και στα δύο. Ο πιο απλώς λόγος είναι ότι 

υπάρχει πιθανότητα η Economy να είναι γεμάτη και να «πουλάει» τον πιο ακριβό 

ναύλο, ενώ η Business να είναι άδεια και να πουλάει τον πιο οικονομικό ναύλο, ή 

κάποια προσφορά. 

 

Ποιες ιστοσελίδες χρησιμοποιούμε για αναζήτηση αεροπορικών εισιτηρίων. 

Skyscanner 

Ίσως η αγαπημένη μας πλατφόρμα στην αναζήτηση εισιτηρίων αυτή την στιγμή. Ο λόγος 

είναι η απλότητα στην χρήση της, οι πολλές επιλογές και η πρωτοτυπία σε κάποια 

χαρακτηριστικά.  Πάμε να τα δούμε αναλυτικά: 

 Σου δίνει πολλές επιλογές όταν κάνεις μία απλή αναζήτηση. Μία από αυτές είναι η 

επιλογή «Προσθήκη κοντινών αεροδρομίων». Για παράδειγμα επιλέγεις να 

ταξιδέψεις από την Αθήνα στο Τόκυο. Το Τόκυο έχει 2 αεροδρόμια, το Haneda και 

το Narita. Με την επιλογή αυτή σου βγάζει πτήσεις από Αθήνα και στα δύο 

αεροδρόμια του Τόκυο. Βολικό! Το ίδιο χαρακτηριστικό μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις και αν στον προορισμό διαλέξεις «Τόκυο οπουδήποτε». Αν θέλεις 

να το κάνεις συγκεκριμένο έχει βεβαίως την επιλογή «Τόκυο Narita».  

 

 Το αγαπημένο χαρακτηριστικό, ιδίως για τους αναποφάσιστους ταξιδιώτες είναι η 

επιλογή «οπουδήποτε» στον προορισμό. Έχεις ελεύθερες μέρες και δεν έχεις 

αποφασίσει προορισμό, ενώ παράλληλα έχεις και κάπως περιορισμένο budget; 

Πόλυ απλά διαλέγεις αεροδρόμιο αναχώρησης και στον προορισμό πατάς 

«οπουδήποτε». Σου εμφανίζει χώρες ξεκινώντας από τα πιο οικονομικά εισιτήρια 

που μπορεί να εντοπίσει εκείνη την στιγμή. Μπορεί για παράδειγμα να σου βγάζει 

επιλογές «Ελλάδα από 30ευρώ», «Ιταλία από 60ευρώ» κλπ. Αν διαλέξεις Ιταλία θα 

σου εμφανίσει πόλεις. Για παράδειγμα «Ρώμη Απευθείας 60ευρώ», «Νάπολη 

1+στάσεις 100ευρώ» κλπ.  

 



 Θέλεις να πας σε έναν συγκεκριμένο προορισμό και δεν έχεις περιορισμό στις 

ημερομηνίες; Υπάρχει επιλογή στην Αναχώρηση και την Επιστροφή «Ολόκληρος 

μήνας». Το επιλέγεις και σου εμφανίζει τις τιμές ολόκληρο π.χ τον Οκτώβριο ώστε 

να διαλέξεις τις πιο value for money μέρες. Αντίστοιχα στο ίδιο πεδίο υπάρχει 

επιλογή «φθηνότερος μήνας» όπου σου εμφανίζει τον μήνα που εντοπίζει τα πιο 

φθηνά αεροπορικά για τον προορισμό που έχεις επιλέξει.  

 

 Βεβαίως το skyscanner έχει και όλες τις κλασσικές επιλογές όπως το μέχρι πόσες 

ανταποκρίσεις είσαι διατεθειμένος να πραγματοποιήσεις για να φτάσεις στον 

προορισμό που επιθυμείς, τι ώρες θέλεις να ταξιδέψεις και με ποιες εταιρείες. . 

 

Momondo 

Άλλη μία πολύ δημοφιλής πλατφόρμα αναζήτησης εισιτηρίων και αρκετά εύκολη στην 

χρήση. Με πολύ χρώμα σε προετοιμάζει για το επόμενο ταξίδι σου! Πάμε να δούμε 

αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της κα πώς λειτουργεί: 

 Η πρώτη σελίδα περιήγησης είναι απλή. Επιλέγεις το αεροδρόμιο αναχώρησης και 

της άφιξης, καθώς και τις ημερομηνίες. Βεβαίως, έχεις πολλές επιλογές για την 

άφιξη, όπως το «οπουδήποτε»  (ίδιο με το Skyscanner). Αυτό που έχει διαφορετικό 

είναι ότι μπορείς να επικεντρωθείς σε ηπείρους. Συμπληρώνεις δηλαδή αναχώρηση 

από Αθήνα και άφιξη Αφρική. Έτσι, σου δίνει επιλογές σε όλη την Αφρικανική 

ήπειρο με τιμές!   

 

 Όταν πατήσεις αναζήτηση σου εμφανίζει έναν χάρτη με τιμές πάνω στις περιοχές – 

πόλεις του ενδιαφέροντός σου. Αν πατήσεις οπουδήποτε σου βγάζει έναν 

παγκόσμιο χάρτη και σου δείχνει πάλι τις τιμές στους προορισμούς. Έτσι η 

αναζήτηση γίνεται ευχάριστη και διαδραστική. Αν τώρα πατήσεις πάνω σε ένα από 

τα σημεία που δείχνει στο χάρτη μαζί με την τιμή (σου δείχνει την πιο οικονομική), 

σου εμφανίζει τις επιλογές που έχεις σε πτήσεις για τον συγκεκριμένο προορισμό 

που επέλεξες. Για παράδειγμα, διαλέγεις ATH-RUH (Αθήνα – Ριάντ). Σου εμφανίζει 

πρώτα την πιο οικονομική πτήση που εντοπίζει στις ημερομηνίες που επέλεξες 

(αυτή που σου εμφανίζει και πάνω στον χάρτη). Από κάτω εμφανίζει και όλες τις 

υπόλοιπες ξεκινώντας από την πιο οικονομική.  

 

 Όπως και στο Skyscanner, στο σημείο που εμφανίζονται όλες οι πτήσεις για τον 

προορισμό που έχεις επιλέξει η πλατφόρμα by default σου δείχνει πρώτα την πιο 

φθηνή. Ωστόσο, μπορείς να επιλέξεις και άλλα φίλτρα, όπως την πιο γρήγορη 

(ανεξαρτήτου τιμής), καθώς και την καλύτερη (συνδυασμός τιμής και διάρκειας 

πτήσης).  

 

 Πολλά χαρακτηριστικά στις δύο πλατφόρμες, Skyscanner & Momondo είναι κοινά. 

Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι κοινές και οι τιμές.  

 



Άλλες δύο ιστοσελίδες που έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς είναι η Kayak και η Google 

Flights. 

 

 

 

Error Fares & deals 

Υπάρχουν άπειρες σελίδες αναζήτησης που μοιάζουν με τις προηγούμενες δύο αλλά αυτές 

βρίσκουμε εμείς πιο εύχρηστες. Υπάρχουν βεβαίως και άλλου είδους σελίδες που 

εντοπίζουν error fares και συνεπώς πολύ καλά deals. Πριν πούμε γι’ αυτές όμως μία ιδέα 

για το τι είναι error fare. Είναι αυτό που λέει και η πρόταση. Λάθος στον ναύλο. Είναι λάθη, 

που προκύπτουν είτε από ανθρώπινο χέρι είτε από συστημικό λάθος. Λάθη στην τιμή (τον 

ναύλο) ενός εισιτηρίου. Πώς καταλαβαίνεις ότι είναι λάθος; Όταν ξαφνικά βλέπεις 

αεροπορικό εισιτήριο με Delta Airlines Αθήνα- Νέα Υόρκη 100 ευρώ καταλαβαίνεις ότι κάτι 

δεν πάει καλά μιας και συνήθως η τιμή για ένα τέτοιο δρομολόγιο είναι τουλάχιστον 

διπλάσια.  

Είναι safe να αγοράσεις ένα τέτοιο εισιτήριο;   

Αν βρεις ένα error fare θα πρέπει να κινηθείς γρήγορα στην αγορά σου γιατί το λάθος θα 

εντοπιστεί από την αεροπορική (αργά, ή γρήγορα!). Άπαξ και αγοράσεις το εισιτήριο είναι 

δύο τα ενδεχόμενα. Η αεροπορική να «τιμήσει» την αγορά σου και ας προέκυψε από λάθος 

τους, ή να ακυρώσει το εισιτήριο σου και να σου επιστρέψει τα χρήματα. Όταν βεβαίως 

έχει εκδοθεί και σου έχει σταλεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο δύσκολα θα το ακυρώσει μία 

αεροπορική αλλά πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο. Όπως και να έχει δεν θα χάσεις τα λεφτά 

σου.  

Site με error fares & deals 

Error fares μπορείς να βρεις και στο Skyscanner αν «λιώνεις» ψάχνοντας αλλά υπάρχουν 

και site που επικεντρώνουν εκεί. Ένα αρκετά εύχρηστο είναι το jacksflightclub.com που 

είναι UK based γι’ αυτό και η πλειονότητα των deals που εντοπίζει είναι από Αγγλία. 

Λειτουργεί διαφορετικά από την κλασσική σελίδα αναζήτησης μιας και δεν μπορείς να 

ψάξεις συγκεκριμένα δρομολόγια κλπ. Αυτό που κάνεις είναι να γραφτείς με το e-mail σου. 

Κάθε τόσο λοιπόν έρχονται στο mail σου τα deals που «τρέχουν». Σήμερα το πρωί για 

παράδειγμα μου ήρθε mail για αεροπορικά Μάντσεστερ – Αζόρες από 40 έως 60 ευρώ, 

όταν συνήθως η τιμή για αυτό το δρομολόγιο είναι 120 ευρώ.  Άλλα χρήσιμα site για τέτοιες 

περιπτώσεις είναι: 

 secretflying.com 

 airfarewatchdog.com 

 scottscheapflights.com 

 fly4free.com 

Error fares tips 



 Κλείσε το εισιτήριο όσο πιο γρήγορα μπορείς όταν εντοπίσεις την προσφορά. 

 Μην επικοινωνήσεις με την αεροπορική για να ρωτήσεις αν ισχύει το deal που 

βρήκες. 

 Κάνε την αγορά σου με πιστωτική. 

 Να είσαι ευέλικτος στις κρατήσεις ξενοδοχείου & δραστηριοτήτων μην βρεθείς προ 

εκπλήξεως αν η αεροπορική δεν «τιμήσει» το εισιτήριο.  

Προγράμματα πιστότητας αεροπορικών εταιρειών και πώς σε 

βοηθάνε να ταξιδεύεις φθηνότερα. 
 

Τι είναι τα προγράμματα πιστότητας; 

Τα προγράμματα έχουν μία φιλοσοφία και ίσως είναι γνωστά σε όσους ταξιδεύουν συχνά. 

Ωστόσο, γι’ αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι θα τα αναλύσουμε, ενώ γι’ αυτούς που 

είναι θα τους δώσουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες που ίσως να μην γνωρίζουν και τους 

φανούν χρήσιμες. Τα προγράμματα πιστότητας λοιπόν είναι συστήματα επιβράβευσης των 

επιβατών που επιλέγουν να ταξιδεύουν με κάποια συγκεκριμένη αεροπορική, ή με μία 

«συμμαχία» αεροπορικών (alliance). Τα προνόμια που παρέχουν λοιπόν έχουν στόχο να σε 

κάνουν να επιλέγεις συγκεκριμένες αεροπορικέ, ή «συμμαχίες» αεροπορικών όταν 

ταξιδεύεις. Βεβαίως το καθένα έχει τα δικά του κριτήρια και τα δικά του προνόμια. 

Ποιες αεροπορικές έχουν τέτοια προγράμματα και ποιες είναι οι «συμμαχίες». 

Τέτοια προγράμματα έχουν σχεδόν όλες οι αεροπορικές ακόμη και οι low cost. Οι 

«συμμαχίες» είναι ουσιαστικά ομάδες αεροπορικών που σου επιτρέπουν να έχεις κοινά 

προνόμια, εφόσον πάντα πετάς με τις αεροπορικές που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Οι τρεις 

πιο δημοφιλής «συμμαχίες» είναι η Star Alliance, η Sky Team και η One World. Στην 

καθεμία ανήκει άλλη ομάδα αεροπορικών. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα: 

 Στην Star Alliance ανήκουν οι Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels, Turkish, Aegean, 

Air Canada, LOT, Air New Zealand, TAP, SAS, Singapore, United, Thai και μερικές 

ακόμη.  

 

 Στην Sky Team ανήκουν οι Air France, KLM, Aeroflot, Air Europa, AeroMexico, 

Alitalia, Delta και μερικές ακόμη.  

 

 Στην One World ανήκουν οι American, British, FINNAIR, Iberia, Qatar, Qantas, Royal 

Jordanian και μερικές ακόμη. 

 

Πώς να επιλέξεις σε ποιο πρόγραμμα να εγγραφείς. 

Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια που μπορεί να οδηγήσουν στην κατάλληλη επιλογή. Το 

βασικό είναι να δεις με ποιες αεροπορικές από αυτές πετάς πιο συχνά και κυρίως αν αυτή 

που επιλέγεις υπάγεται σε κάποια «συμμαχία» αεροπορικών που επίσης επιλέγεις να 



πετάξεις συχνά, ή ενίοτε. Έχε στο νου σου ότι μπορείς να γραφτείς σε όσα προγράμματα 

θέλεις. Το πιο σοφό είναι να γραφτείς σε μία αεροπορική από κάθε γκρουπ. Και εδώ 

προκύπτει το ερώτημα. Σε ποια όμως;  

Κάθε αεροπορική έχει το δικό της σύστημα μιλίων και τα δικά της ξεχωριστά προνόμια. 

Πάμε να το δούμε με ένα παράδειγμα. Επιλέγεις να γραφτείς στο πρόγραμμα μιλίων της 

Aegean Airlines που ανήκει στην Star Alliance γιατί πετάς συχνά με αυτή την αεροπορική. Η 

συγκεκριμένη αεροπορική έχει τρεις βαθμίδες, τα λεγόμενα status, ανάλογα με το πόσα 

μίλια συγκεντρώνεις. Βεβαίως στην κάθε βαθμίδα τα προνόμια διαφέρουν. Ας υποθέσουμε 

ότι έχεις συμπληρώσει τα 24.000 που χρειάζεσαι στην Aegean για να γίνεις «χρυσό μέλος», 

που είναι η ανώτερη βαθμίδα που προσφέρει αυτή η αεροπορική. Σε αυτή την βαθμίδα 

έχεις διάφορα προνόμια, όπως upgrades σε business class, πρόσβαση στα lounges, έξτρα 

βαλίτσα, εκπτώσεις και διάφορα άλλα. Αν πετάξεις με Turkish Airlines, επειδή είναι στην 

ίδια συμμαχία θα κερδίσεις μίλια (λιγότερα βεβαίως με το αν πέταγες με την αεροπορική 

στο πρόγραμμα της οποίας έχεις εγγραφεί). Πέρα από τα μίλια όμως, θα έχεις πρόσβαση 

στο Lounge της Turkish και επιπλέον αποσκευή χωρίς χρέωση. Εν ολίγοις αρκετά προνόμια 

είναι κοινά και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και στις υπόλοιπες αεροπορικές που 

ανήκουν στην συμμαχία.  

Το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι γιατί να επιλέξω για παράδειγμα να γραφτώ στο 

πρόγραμμα της Aegean Airlines και όχι της Lufthansa που ανήκουν στην ίδια 

«συμμαχία». 

Εδώ θα πρέπει να μελετήσεις και άλλους παράγοντες. Κάτι που δεν προσέχουν πολλοί όταν 

εγγράφονται σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης είναι το πόσα μίλια πρέπει να 

συγκεντρώσεις από πτήσεις έτσι ώστε να γίνεις «χρυσό» μέλος. Ένα «χρυσό» μέλος της 

Aegean έχει σχεδόν τα ίδια προνόμια με ένα «χρυσό» μέλος της Lufthansa. H διαφορά 

όμως, και εδώ θέλω την προσοχή σου, είναι ότι στην Aegean μπορείς να γίνεις «χρυσό» 

μέλος με 24.000 μίλια, ενώ στην Lufthansa θα πρέπει να συγκεντρώσεις 100.000 μίλια για 

να γίνεις «χρυσό» μέλος. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνεις «χρυσό» μέλος στην Aegean 

και να απολαμβάνεις τα κοινά προνόμια. Γι΄ αυτό μπορεί να συναντήσεις Κινέζους που δεν 

έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα να έχουν κάρτα μέλους της Aegean. Γιατί πολύ απλά έχουν 

μελετήσει τα συστήματα. 

Ο βασικός λόγος που υπάρχει αυτή η διαφορά στα μίλια είναι διότι καλύπτουν άλλο δίκτυο. 

Ένα δρομολόγιο με την Lufthansa από την Γερμανία προς την Αμερική προσφέρει 

περισσότερα μίλια μιας και συνήθως είναι πιο ακριβός ναύλος και πολύ μεγαλύτερη 

χιλιομετρική απόσταση από ένα Αθήνα- Ρώμη με την Aegean. Να σημειωθεί βεβαίως ότι 

υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί στα μίλια, όπως ότι πρέπει να συγκεντρωθούν μέσα σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Πάντως για να λύσουμε την απορία, η Aegean Airlines όντως προσφέρει το πιο «εύκολο» 

πρόγραμμα επιβράβευσης (στην Star Alliance) για να φτάσεις στην ανώτερη βαθμίδα. Όσον 

αφορά την SkyTeam το πιο «προσιτό» πρόγραμμα επιβράβευσης φαίνεται να το έχει η Air 

France με 40,000 μίλια και στην OneWorld η American, η οποία αξιολογεί με κάπως 

διαφορετική μέθοδο (δρομολόγιο, αξία ναύλου κλπ). Βεβαίως, παίζουν και άλλοι 

παράγοντες ρόλο αυτή είναι το κεντρικό σκεπτικό για να καταλάβεις τι συμβαίνει. 



Πώς όλα αυτά με βοηθάνε τα πετάω πιο οικονομικά; 

Το νούμερο ένα είναι ότι μπορείς να κάνεις εξαργύρωση μιλίων σε αεροπορικά εισιτήρια! 

Οπότε αφού ούτως ή άλλως θα ταξιδέψεις με κάποια πτήση γιατί να μην κερδίσεις από 

αυτήν στο μέλλον; Πρόσθεσε στην εξίσωση και τα επιπλέον προνόμια όπως πρόσβαση στα 

lounges, τα οποία προσφέρουν φαγητά, σνακς, ποτά και άλλα πράγματα χωρίς έξτρα 

χρέωση, καθώς και την επιπλέον βαλίτσα. Τέλος, δεν θα ήταν ωραία να μπορείς να 

ταξιδέψεις ενίοτε και πιο άνετα στην business class χωρίς να πληρώσεις μία περιουσία; 

Τι γίνεται με τις low cost εταιρείες; 

Οι low cost εταιρείες έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία και γι΄αυτό μπορούν να 

προσφέρουν πολύ οικονομικά εισιτήρια. Οπότε μπορεί να μην συναντήσεις τα 

«παραδοσιακά» προγράμματα επιβράβευσης, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιες από 

αυτές δεν έχουν βρει εναλλακτικούς τρόπους επιβράβευσης. Η Easy Jet για παράδειγμα 

προσφέρει το πρόγραμμα Easy Jet Plus με πολλά προνόμια όπως η επιλογή θέσης με extra 

leg room, Fast Track για τα security, dedicated, ξεχωριστό counter, δωρεάν αλλαγές 

πτήσεων κλπ. Ωστόσο, όλα αυτά έρχονται με ετήσια συνδρομή που κοστίζει 215 λίρες. 

Οπότε ουσιαστικά σε συμφέρει μόνο αν πετάς πολύ συχνά με Easy Jet. Κάτι αντίστοιχο με 

λιγότερα προνόμια αλλά και χαμηλότερη συνδρομή (29,99 ευρώ) προσφέρει η Wizz, με το 

Wizz Discount Club. Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα στο οποίο είμαστε μέλη είναι της AirAsia, 

το AirAsia BIG. Αν ταξιδεύεις στην Ασία, ιδίως την Νοτιοανατολική συμφέρει αρκετά μιας 

και έχει καλό πρόγραμμα εξαργύρωσης μιλίων αλλά και πολύ καλές προσφορές που 

φανερώνει πρώτα στα μέλη της.  

 

Άλλα χρήσιμα Apps & ιστοσελίδες  
 

Παραπάνω μιλήσαμε για χρήσιμα sites & apps που αφορούν την αναζήτηση διαμονής και 

αεροπορικών εισιτηρίων. Σε αυτή την ενότητα αναφέρουμε άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες για 

να μειώσεις το κόστος ενός ταξιδιού, να οργανωθείς καλύτερα, ή να κάνεις track του 

κόστους 

Freetour.com 

Άλλο ένα κόστος των ταξιδιών είναι τα διάφορα tours που θέλεις να κάνεις. Σε μερικά μέρη 

είναι ωραίο και χρήσιμο να υπάρχει κάποιος που θα σου δώσει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες ενώ κάνεις επίσκεψη σε έναν νέο τόπο. Το Freetour.com είναι μία ιστοσελίδα 

που προσφέρει δωρεάν walking tours σε πάνω από 120 προορισμούς. Το δωρεάν βεβαίως 

είναι officially γιατί ουσιαστικά πληρώνεις όσο θέλεις, δίνοντας tips στον οδηγό σου. Κάτι 

που είναι σωστό να κάνεις. Και πάλι όμως το πιθανότερο να σου στοιχίσει λιγότερο από μία 

fix τιμή. Είναι δική σου απόφαση το ποσό που θα δώσεις, βάση του tour και της εμπειρίας 

που μόλις είχες. Άλλο ένα παρόμοιο site που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει είναι το 

Sandeman’s New Europe tours.  



Rome2rio.com 

Ένα από τα αγαπημένα μας site Που χρησιμοποιούμε ανελλιπώς. Ουσιαστικά λειτουργεί σε 

ένα σημείο σαν το Google Maps δείχνοντας σου πώς να πας από το ένα μέρος στο άλλο. Για 

παράδειγμα συμπληρώνεις ότι θέλεις να πας από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Σου 

εμφανίζει ότι μπορείς να πας με αεροπλάνο, με ταξίδ, με λεωφορείο, με τρένο, ή απλώς με 

αμάξι. Το χρήσιμο είναι ότι πέρα από τις επιλογές των μέσω σου δείχνει και το estimated 

κόστος. Σε γενικές γραμμές το έχουμε βρει να είναι συνεπές στις πληροφορίες του και είναι 

επίσης εξαιρετικά εύκολο στην χρήση. 

Currency Plus 

Ένα από τα πολλά application που σου δείχνουν το συνάλλαγμα και must για κάθε 

ταξιδιώτη. Υπάρχουν αρκετά εκεί έξω, απλώς επέλεξε ένα που σε εξυπηρετεί και είσαι 

έτοιμος. Το να υπολογίζεις στο περίπου πόσο είναι 5.000 Ισλανδικές Κορόνες σε ευρώ όταν 

βιάζεσαι μπορεί να οδηγήσει σε περιττά έξοδα, γιατί πολύ απλώς συνήθως δεν το 

υπολογίζεις καν. Όταν όμως βλέπεις την τιμή ενός πράγματος σε γνώριμο νόμισμα, 

καταλαβαίνεις την αξία του. Σίγουρα και αυτά τα apps έχουν αποκλίσεις, όπως και το 

συνάλλαγμα αλλά θα σου δώσουν την μεγάλη εικόνα. 

Trip Expense Manager 

Άλλο ένα χρήσιμο app και απλό στην χρήση. Είναι ουσιαστικά το «μπλοκάκι» που 

σημειώνεις τα έξοδά σου σε ένα ταξίδι. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνεις όταν θέλεις να 

μειώσεις το κόστος, ιδίως όταν ταξιδεύεις πάνω από τρεις μέρες. Καταγράφοντας τι 

ξόδεψες και που σου δίνει μία εικόνα για το ημερήσια budget σου. Αν λοιπόν είχε 

υπολογίσει σε ένα ταξίδι ότι μπορείς να ξοδέψεις για παράδειγμα  100 ευρώ την ημέρα και 

βλέπεις ότι ξόδεψες 120 ευρώ, την επόμενη μέρα θα προσπαθήσεις να εξισορροπήσεις και 

να ξοδέψεις μέχρι 80 ευρώ για να μείνεις μέσα στο budget του ταξιδιού. Εμείς το 

εφαρμόζουμε συνέχεια, οπότε έχουμε μία εικόνα τι μας παίρνει να κάνουμε και τι όχι ενώ 

βρισκόμαστε σε κάποιο ταξίδι.  

  

Πώς να οργανώσεις ένα ταξίδι μόνος σου step-by-step 
 

Η οργάνωση ενός ταξιδιού είναι σαν ένα είδος τέχνης. Μία τέχνη που γίνεται καλύτερη με 

την εξάσκηση.  Η αλήθεια είναι πώς όταν αποφασίζεις να κάνεις ένα ταξίδι μόνος σου, 

εννοώντας χωρίς κάποιο πρακτορείο, αναμφίβολα θα χρειαστεί να ασχοληθείς. Και η 

αλήθεια είναι πώς είναι μία όμορφη διαδικασία, αρκεί να την «αγκαλιάσεις». Κάθε αρχή 

και δύσκολη βεβαίως. Εδώ είμαστε όμως για να δώσουμε κάποια βασικά tips για το πώς να 

ξεκινήσεις να οργανώνεις τα ταξίδια σου με επιτυχία.   

Η επιλογή  προορισμού -  Πού και πότε 

Step 1 



Ας πούμε ότι έχεις επιλέξει προορισμό. Τι πρέπει να δεις αμέσως μετά; Την περίοδο που θα 

επισκεφθείς τον προορισμό. Πολλοί βρίσκουν πότε υπάρχουν φθηνά αεροπορικά και έτσι 

αποφασίζουν. Και μερικές φορές αυτό λειτουργεί τέλεια. Ωστόσο, αυτή η τακτική θέλει 

προσοχή διότι η περίοδος αυτή μπορεί να είναι τελείως ακατάλληλη για τον συγκεκριμένο 

προορισμό. Για παράδειγμα μπορεί να βρίσκεις φθηνά αεροπορικά & διαμονή για το Dubai 

τον Ιούλιο. Ωστόσο, τότε η ζέστη είναι αφόρητη και αυτός ο παράγοντας παίζει καθοριστικό 

ρόλο για την καλοπέρασή σου. Η καλύτερη λύση είναι να τα ζυγίσεις. Αν δηλαδή θέλεις να 

αποφύγεις την high season σε ένα μέρος, ακριβώς επειδή όλα είναι πιο ακριβά, κινήσου 

στις μεταβατικές περιόδους. Στους μήνες της μετάβασης από την high season στην low 

season. Για παράδειγμα αν η high season είναι από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο, εσύ 

κάνε την αναζήτηση σου για Μάιο ή Σεπτέμβρη.  

Step 2 

Αφού κατηγοριοποιήσεις τις πιθανές σου ημερομηνίες ξεκινάς πρώτα με την τελική 

αναζήτηση εισιτηρίων. Τι εννοούμε κατηγοριοποίηση; Διαλέγεις την ιδανική για εσένα 

ημερομηνία, αλλά διαλέγεις και εναλλακτικές ημερομηνίες. Ξεκινάς την αναζήτηση των 

εισιτηρίων  για τις ημερομηνίες που έχεις επιλέξει αλλά και για τις εναλλακτικές 

ημερομηνίες. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει τεράστια διαφορά στην 

τιμή. Ένα προσωπικό παράδειγμα. Πτήση από Λονδίνο για Αθήνα αναχώρηση Κυριακή 

βράδυ και άφιξη Δευτέρα ξημερώματα 200 ευρώ πιο φθηνή από πτήση Λονδίνο-Αθήνα με 

την ίδια αεροπορική το πρωί της Δευτέρας. Συμπέρασμα: Μία ημέρα πίσω ή μπροστά 

μπορεί να έχει πολύ μεγάλη διαφορά.  

Step 3 

Πριν προχωρήσεις με την αγορά των αεροπορικών σου εισιτηρίων τσέκαρε τι έγγραφα 

χρειάζεσαι για να κάνεις είσοδο στην χώρα. Ιδίως για ταξίδια που θα κάνεις άμεσα. Ο 

βασικός λόγος είναι ότι μπορεί να χρειάζεσαι κάποια visa που δεν προλαβαίνεις να 

αποκτήσεις, ή σε βγάζει εκτός budget γιατί είναι ακριβή. Επίσης, βασικό να δεις αν και η 

ισχύ του διαβατηρίου σου αρκεί για να κάνεις είσοδο στην χώρα. Αν για παράδειγμα θέλεις 

να πας στην Τουρκία τυπικά το διαβατήριό σου πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες. Αν 

θέλεις να πας τον Μάρτιο δηλαδή και το διαβατήριό σου λήγει τον Απρίλη μπορούν να συ 

αρνηθούν την είσοδο ακόμη και αν το εισιτήριο επιστροφής σου είναι πριν την λήξη του 

διαβατηρίου. Οπότε πριν κλείσεις αυτό το εισιτήριο για το Πεκίνο μίλα με την πρεσβεία. Για 

αρκετούς προορισμούς το ίδιο πρέπει  να κάνεις και για το ζήτημα υγεία. Δηλαδή να δεις 

αν χρειάζεσαι εμβόλια, ή κάποια φαρμακευτική αγωγή. Γι’ αυτό συμβουλεύεσαι το 

ΚΕΕΛΠΝΟ (ταξιδιωτική Ιατρική). Τέλος, κανονίζεις την ταξιδιωτική σου ασφάλεια.  

Step 4  

Αφού αγόρασες τα εισιτήρια σου πάμε στο κομμάτι διαμονή. Η αλήθεια είναι πώς πλέον 

έχεις πολλές επιλογές στην διαμονή και με μπορείς να την προσαρμόσεις αναλόγως το 

budget σου. Ακόμη και στους πιο ακριβούς προορισμούς στον κόσμο όπως οι Μαλδίβες, 

μπορείς να βρει affordable επιλογές. Μπορεί να μην μείνεις σε overwater bungalow αλλά 

και πάλι θα απολαύσεις παραλίες. Στο Κεφάλαιο Διαμονή θα βρεις αναλυτικά tips και πώς 

να χρησιμοποιήσεις κάποια από τα πιο χρήσιμα site για αναζήτηση διαμονής. Αυτό που 



αξίζει να ειπωθεί λοιπόν εδώ είναι ότι αν ταξιδεύεις Low season δεν χρειάζεται να σε 

αγχώνει το κομμάτι διαμονή καθώς μπορείς να κλείσεις την διαμονή σου όταν βρίσκεσαι 

ήδη στον προορισμό σου. Αν λοιπόν δεν είσαι σίγουρος ότι θες να περάσεις 5 μέρες σε ένα 

μέρος, κλείσε την διαμονή σου για 2 μέρες και αποφάσισε εκεί τι θα κάνεις τις υπόλοιπες. 

Έτσι, συνήθως βρίσκεις και καλύτερες τιμές την low season. Την high season δεν το 

συνιστούμε. Επίσης, αν όλο αυτό είναι too much stress για σένα κλείσε τα όλα in advance. 

Step 5  

Μετά την διαμονή έρχεται η αναζήτηση πληροφοριών. Τόσο για τον τόπο, τι να δεις & τι να 

κάνεις. Αυτό θα σε βοηθήσει να οργανωθείς αλλά να δεις και τι θα πακετάρεις. Αφού 

τελειώσεις με τις τυπικές πληροφορίες, όπως τον καιρό προχώρα με τις δραστηριότητες. 

Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι οι πιο καθοριστικοί για το τι να πακετάρεις. Δες αν 

χρειάζεσαι κάτι βασικό που δεν έχεις, ώστε να προλάβεις να βρεις/αγοράσεις πριν το 

ταξίδι. Όσον αφορά στο τι αξίζει να κάνεις σε κάθε μέρος εκεί θα χρειαστεί να κάνεις την 

έρευνα σου. Αυτό που οφείλουμε να σου πούμε είναι να μην μείνεις μόνο σε μία πηγή 

πληροφοριών. Όπου διαβάσεις, είτε blog είτε οδηγό «εδώ θα βρεις τα πάντα» 

καταλαβαίνεις ότι δεν το έχει γράψει κάποιος πραγματικός ταξιδιώτης. Διάβασε blog, 

οδηγούς, κάνε cross check πληροφορίες, μίλα με κάποιον γνωστό που έχει πάει. Εν τέλει 

θα κάνεις αυτό που «τραβάει» εσένα περισσότερο και βρίσκεις ενδιαφέρον. Να θυμάσαι 

ότι καλό είναι να κάνεις κάποιο ρεαλιστικό πλάνο για το τι θα μπορέσεις να δεις στον χρόνο 

που έχεις. Για παράδειγμα εμείς κάνουμε μία λίστα με τα must see και μία με όσα θα 

θέλαμε να δούμε αν έχουμε χρόνο. Οπότε prioritize!  

Step 6 

Αν έφτασες εδώ σημαίνει ότι  είσαι ready to go! Τελευταίο βήμα είναι 1-2 μέρες πριν το 

ταξίδι σου να κάνεις ένα τελευταίο check κυρίως για την πτήση σου. Να δεις τα e-mail σου 

αν υπάρχει κάποια έκτακτη αλλαγή, αλλά να κάνεις και ένα refresh και σε λεπτομέρειες 

όπως ώρα αναχώρησης, terminal κλπ. Καλό θα είναι μαζί σου να έχεις φωτοτυπίες των 

εγγράφων σου σε περίπτωση κλοπής, καθώς και λεπτομέρειες ξενοδοχείου, κρατήσεις κλπ. 

Έξοδα που δεν υπολογίζεις αλλά δεν μπορείς να αποφύγεις. 
 

Αν και τα περισσότερα έξοδα σε ένα ταξίδι είναι υπό τον δικό σου έλεγχο και μπορείς να 

επιλέξεις για παράδειγμα που θα φας ή που θα κοιμηθείς υπάρχουν και κάποια που απλώς 

δεν είναι στο χέρι σου. Δύο τέτοια βασικά έξοδα είναι η visa και η ταξιδιωτική ασφάλεια.  

Ταξιδιωτική ασφάλεια 

Μπορεί να μην είναι υποχρεωτική με την έννοια της visa  αλλά συνιστούμε να κάνεις. 

Πολλοί έμπειροι ταξιδιώτες δεν κάνουν, αλλά πίστεψέ μας την κάνεις γι΄ αυτή την μία φορά 

που θα σου χρειαστεί. Για ποιόν λόγο να κάνεις; Πρώτον γιατί πρόκειται για την υγεία σου. 

Αν σου συμβεί κάτι, η εταιρεία με την οποία έχεις κάνει ασφάλεια θα σε καθοδηγήσει και 

θα σου πει που να πας για περίθαλψη (στα μέρη που καλύπτει). Δεύτερον για οικονομικούς 

λόγους. Μπορεί η ασφάλεια να σου κοστίσει 30 ευρώ και τα έξοδα από την περίθαλψη που 



δυνητικά μπορεί να χρειαστείς να είναι στα 3.000 ευρώ. Η εταιρεία που συνήθως 

χρησιμοποιούμε είναι η World Nomads και κάνουμε την αγορά του πακέτου μας 

ηλεκτρονικά βάζοντας τις ημέρες, τον προορισμό και την ηλικία σου στα αντίστοιχα πεδία. 

Άλλη εταιρεία που ειδικεύεται στην ταξιδιωτική ασφάλεια και λειτουργεί και στην Ελλάδα 

είναι η Mondial Assistance.  

Visa 

Ένα αναπόφευκτο έξοδο για να ταξιδέψεις σε πολλές χώρες είναι η απόκτηση visa. Χωρίς 

αυτή (και το διαβατήριό σου) πολύ απλά μπορεί να μην καταφέρεις να μπεις ποτέ στην 

χώρα. Βεβαίως υπάρχουν και πολλές χώρες που πας χωρίς visa. Ωστόσο, για εκεί που θα τη 

χρειαστείς είναι ένα αναπόφευκτο έξοδο. Το κόστος ανάλογα την χώρα μπορεί να είναι από 

20 ευρώ μέχρι 100 ευρώ για μία απλή τουριστική visa για ελληνικά διαβατήρια. Κάποιες 

μπορείς να τις πάρεις στην άφιξη, όπως κάναμε εμείς στην Ζανζιβάρη, ενώ κάποιες θέλουν 

προεργασία πριν το ταξίδι σου όπως για την Κίνα, την Ρωσία και για την Ινδία.   

 

 

Οικονομικοί προορισμοί για value for money ταξίδια 
 

Το κόστος ενός ταξιδιού καθορίζεται κατά πολύ από τον προορισμό. Αντικειμενικά 

μιλώντας σε κάποιους προορισμούς με 40 ευρώ την ημέρα ζεις «βασιλικά» και σε άλλους 

οριακά καλύπτεις τα βασικά. Υπάρχουν άπειροι προορισμοί που τα χρήματα σου θα έχουν 

μεγάλο value, εννοώντας ότι μπορεί να σε πάνε πιο «μακριά». Παρακάτω δίνουμε 

παραδείγματα τέτοιων προορισμών καθώς και ένα estimated κόστος. 

 

Νοτιοανατολική Ασία 

Πολύ hot προορισμοί για budget travelers, αλλά και για όσους θέλουν κάτι πιο luxury σε 

χαμηλές τιμές. Όταν μιλάμε για την Νοτιοανατολική Ασία, εννοούμε τις εξής χώρες: 

Βιετνάμ, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Μυανμάρ, 

Μπρουνέι, Σιγκαπούρη, Ανατολικό Τιμόρ. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι 

ιδανικές για ταξίδια χαμηλού κόστους, ή value for money ταξίδια. Η πιο εμφανής εξαίρεση 

από αυτές είναι η Σιγκαπούρη, η οποία είναι πιο ακριβή, τόσο όσον αφορά στην διαμονή, 

όσο και στα every day έξοδα (πάντα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες). Δες αναλυτικά κόστη 

για τρεις χώρες, που είναι και από τις πιο δημοφιλής βάση της προσωπικής μας εμπειρίας.  

Βιετνάμ  

To Βιετνάμ είναι ένας από τους πιο value for money προορισμούς που έχουμε ταξιδέψει και 

ένας από τους πιο οικονομικούς στην Νοτιοανατολική Ασία, κυρίως όσον αφορά στην 

διαμονή και την διατροφή. Αναλυτικότερα: 



Διαμονή (ανά διανυκτέρευση) 

 Κρεβάτι σε hostel: 5 – 8 ευρώ  

 Double Room σε mid-range hotel: 25-30 ευρώ (συνήθως με πρωινό) 

  Double Room σε luxury hotel (5 stars): από 70 ευρώ. 

Διατροφή 

Αν επιλέξεις τοπική κουζίνα, που είναι πεντανόστιμη και πολύ οικονομική υπολόγισε από 

0.80 – 5 ευρώ, ανάλογα το μέρος και το φαγητό. Ένα κλασσικό pho (noodles soup με κρέας ) 

κοστίζει γύρω στα 2 ευρώ, ενώ ένα σάντουιτς Bahn Mi μπορεί να το βρεις και με 0.80 ευρώ 

(και είναι αρκετά χορταστικό!). Αν προτιμάς δυτική κουζίνα να υπολογίζεις μεγαλύτερο 

budget (5-12 ευρώ).  

Μετακινήσεις  

Οι μετακινήσεις στο Βιετνάμ παραδόξως δεν είναι τόσο οικονομικές όσο τα υπόλοιπα 

πράγματα, αλλά και πάλι σε σύγκριση με τα δυτικά standards είναι πολύ πιο χαμηλές οι 

τιμές. Για παράδειγμα η διαδρομή Hanoi-Sapa (one way), με το λεωφορείο θα σου κοστίσει 

περίπου 15 ευρώ (διάρκεια 5 ώρες), ενώ με το τρένο 25-50 ευρώ. Ενώ αν θέλεις να 

νοικιάσεις scooter, θα σου κοστίσει 5-7 ευρώ την ημέρα ανάλογα το μέρος και το γραφείο.  

Εσωτερικές πτήσεις 

Τα κόστη των εξωτερικών πτήσεων είναι αρκετά χαμηλό αλλά εξαρτάται πολύ από την 

αεροπορική που θα επιλέξεις. Μία εσωτερική πτήση στο Βιετνάμ μπορεί να σου κοστίσει 

μόλις 15 ευρώ. Οι πιο δημοφιλής αεροπορικές, όσον αφορά στις low cost είναι οι Vietjet Air 

& Jetstar, ενώ ο εθνικός αερομεταφορέας είναι η Vietnam Airlines. 

Ταϊλάνδη  

Ίσως ο πιο δημοφιλής προορισμός στην Νοτιοανατολική Ασία είναι η Ταϊλάνδη. Αρκετά 

μεγάλη σε μέγεθος, έχει άπειρες επιλογές και διαφορετικές διαβαθμίσεις στα κόστη 

ανάλογα την περιοχή. Παρακάτω θα βρεις έναν μέσο όρο στα κόστη, στηριζόμενοι στις πιο 

τουριστικές περιοχές. Έχει στο νου σου ότι οι τιμές μπορεί να είναι χαμηλότερες στα 

λιγότερο τουριστικά μέρη της χώρας. Αναλυτικότερα: 

Διαμονή (ανά διανυκτέρευση) 

 Κρεβάτι σε hostel: 5 – 10 ευρώ  

 Double Room σε mid-range hotel: 27-60 ευρώ (συνήθως με πρωινό) 

  Double Room σε luxury hotel (5 stars): από 75 ευρώ. 

Διατροφή 

Οι επιλογές στην Ταϊλάνδη είναι άπειρες. Πάλι αν προτιμήσεις τοπική κουζίνα θα κρατήσεις 

το budget πιο χαμηλά.  Για street food υπολόγισε 1-3 ευρώ για κάτι χορταστικό. Ένα πιάτο 

κοτόπουλο με curry ή pad Thai, σε ένα τοπικό μαγαζί θα σου κοστίσει γύρω στα 3 ευρώ. Αν 



προτιμάς δυτική κουζίνα να υπολογίζεις μεγαλύτερο budget, όπως και στο Βιετνάμ (5-12 

ευρώ).  

Μετακινήσεις  

H Ταϊλάνδη με έναν περίεργο (αλλά εν τέλη λειτουργικό τρόπο) καλύπτει σχεδόν κάθε 

είδους μετακίνηση, προσφέροντας πολλές επιλογές και καλύπτοντας κάθε budget. Μία 

διαδρομή από Bangkok για Chiang Mai που διαρκεί 9-11 ώρες θα συ κοστίσει με το τρένο 

13-45 ευρώ, ενώ με το λεωφορείο 15-25 ευρώ. Στην Ταϊλάνδη υπάρχουν και τα Joint tickets 

που μπορεί να συνδυάζουν λεωφορείο και ferry ή ακόμη και πτήση. Μπορείς να κάνεις 

κράτηση μέσω κάποιο γραφείο εκεί ή ηλεκτρονικά από το 12Go Asia. 

Εσωτερικές πτήσεις 

Η Ταϊλάνδη προσφέρει πολλές επιλογές και στο κομμάτι των αεροπορικών εισιτηρίων μιας 

και πετάνε πολλές αεροπορικές από εκεί. Μία πτήση one way Bangkok-Phuket μπορεί να 

σου κοστίσει μόλις 15 ευρώ! Οι low cost αεροπορικές που προσφέρουν δρομολόγια για 

πολλούς προορισμούς εσωτερικού (και εξωτερικού μερικές) είναι η AirAsia, Thai Lion, 

Vietjet Air.com, Wok Air και Thai Smile. Ενώ οι δυο βασικοί παίχτες στις συμβατικές 

αεροπορικές είναι η Thai και η Bangkok Airways.  

 

Ινδονησία  

Ένας από τους αγαπημένους προορισμούς και αρκετά value for money είναι βεβαίως η 

Ινδονησία. Ίσως είναι ελάχιστα πιο ακριβή από τις άλλες δύο, αλλά και πάλι εξαρτάται που 

θα πας. Το παρακάτω budget έχει στηριχθεί στο Bali, που είναι ο πιο δημοφιλής 

προορισμός στην Ινδονησία και ίσως και ο πιο ακριβός. 

Διαμονή (ανά διανυκτέρευση) 

 Κρεβάτι σε hostel: 4– 8 ευρώ  

 Double Room σε mid-range hotel: 20-50 ευρώ (συνήθως με πρωινό) 

  Double Room σε luxury hotel (5 stars): από 70 ευρώ. 

 

Διατροφή 

Όπως και στις άλλες χώρες στην Ινδονησία η τοπική κουζίνα και το street food είναι οι πιο 

budget επιλογές. Ένα πιάτο Nasi Goreng (τηγανιτό ρύζι με μυρωδικά) θα σου κοστίσει 1-2 

ευρώ, ενώ ένα δυτικού τύπου (όπως burger) γύρω στα 4 ευρώ. Αν επιλέξεις street food 

όπως satay μπορείς να φας με κάτω από 1 ευρώ!  

Μετακινήσεις  

H Ινδονησία δεν είναι τόσο εύκολη από άποψη επιλογών όπως η Ταϊλάνδη στο θέμα των 

μετακινήσεων. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν έχει λεωφορεία και τρένα (σε κάποια 



μέρη) που μπορείς να χρησιμοποιήσεις με πολύ καλές τιμές. Αυτό όμως που θα δεις ότι 

είναι επίσης πολύ οικονομικό είναι τα ταξί. Πριν ωστόσο κάνεις μία διαδρομή φρόντισε να 

έχεις συμφωνήσει την τιμή από πριν. Μία διαδρομή από το αεροδρόμιο Denpasar (Bali) για 

το Sanur θα σου κοστίσει γύρω στα 4 ευρώ. Στο Bali μπορείς επίσης να προσλάβεις οδηγό 

για μία ημέρα με περίπου 40 ευρώ (κατά μέσο όρο).  

Εσωτερικές πτήσεις 

Το κόστος των εσωτερικών πτήσεων στην Ινδονησία είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με άλλες 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και πάλι βεβαίως για τα ελληνικά δεδομένα είναι πολύ 

προσιτές οι τιμές. Μία πτήση Bali- Yogyakarta θα σου κοστίσει γύρω στα 60-70 ευρώ με την 

AirAsia (low cost). Άλλες αεροπορικές που επιχειρούν στην Ινδονησία είναι η Lion Air (low 

cost) και η Garunda Indonesia.  

Άλλα γενικά Tips για να μειώσεις το budget στην Νοτιοανατολική Ασία. 

Να μειώσεις την κατανάλωση αλκοόλ. 

Εξαρτάται βεβαίως από το είδος του ποτού! Μία μπύρα τοπική, τύπου Bintang κοστίζει 

συνήθως γύρω στο 1,5 ευρώ. Βεβαίως σε αντιστοιχία με το φαγητό δεν είναι φθηνές αλλά 

είναι μία καλή τιμή. Για ένα κοκτέιλ οι τιμές ανεβαίνουν στα 5-7 ευρώ, ενώ το κρασί στις 

περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι ακριβό. Για ένα πολύ μέτριο κρασί 

μπορεί να πληρώσεις 25 ευρώ το μπουκάλι!  

Προτίμησε street Food. 

Πέρα από το γεγονός ότι είναι must 8:28 ΠΜtry σε αυτές τις χώρες , μιας και είναι στην 

κουλτούρα τους και υπάρχουν άπειρες επιλογές είναι και πολύ οικονομική επιλογή 

φαγητού. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ safe. Ένα γεύμα της ημέρας 

μπορείς πολύ άνετα να το αντικαταστήσεις με street food και να μειώσεις το συνολικό 

budget. 

Κλείσε τα tours που θέλεις εκεί. 

Οι τιμές για τα tours που θέλει σαν κάνεις μπορείς να είναι και 50% κάτω από αυτές που θα 

βρεις online! Υπάρχουν πολλά γραφεία στους δρόμους και σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία 

συνεργάζονται με κάποιον ή έχουν κάποιον να σου προτείνουν. Οπότε μπορείς να κάνεις 

έρευνα αγοράς και να «χτυπήσεις» πολύ καλύτερες τιμές από αυτές που περιμένεις! 

Διαπραγματεύσου. 

Στις περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου δεν αναγράφονται τιμές μπορείς 

να διαπραγματευτείς. Κυρίως για αγορές ρούχων, σουβενίρ και tours. Η χώρα που 

συνειδητοποιήσαμε ότι χρεώνουν πολύ παραπάνω τους τουρίστες από τους ξένους ήταν το 

Βιετνάμ. Όχι παντού βεβαίως αλλά συνέβη αρκετές φορές.  

Extra tip: Όλα τα site που έχουμε προτείνει για αναζήτηση ξενοδοχείων λειτουργούν σε 

αυτά τα μέρη. Ωστόσο, αυτό που θα βρεις καλύτερες τιμές, με πιο συχνές προσφορές για 

Ασία είναι στο agoda.com. 



Ανατολική Ευρώπη - Βαλκάνια 

Προσιτοί προορισμοί για budget ταξίδια είναι πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και τα 

Βαλκάνια. Στους περισσότερους προορισμούς μπορείς να βρεις πολύ φθηνά αεροπορικά 

από Ελλάδα τουλάχιστον και είναι ιδανικοί και για πιο σύντομες αποδράσεις. Οι χώρες στις 

οποίες αναφερόμαστε είναι η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η 

Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβενία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δες αναλυτικά κόστη για δύο 

χώρες, που είναι και από τις πιο δημοφιλής. 

Ρουμανία 

Η Ρουμανία είναι μία πολύπλευρη χώρα με εξαιρετικά τοπία, όπως τα Καρπάθια όρη αλλά 

και όμορφες πόλεις. Επίσης, είναι κατάλληλος προορισμός για όλες τις εποχές και 

εξαιρετικά value for money σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής χερσονήσου. Τα 

παρακάτω budget έχουν στηριχθεί στα πιο δημοφιλή μέρη της χώρας και αν κινηθείς off 

the beaten path μπορείς να βρεις και καλύτερες τιμές.  

Διαμονή (ανά διανυκτέρευση) 

 Κρεβάτι σε hostel: 7– 15 ευρώ  

 Double Room σε mid-range hotel: 30-60 ευρώ (συνήθως με πρωινό) 

  Double Room σε luxury hotel (5 stars): από 90 ευρώ. 

Διατροφή 

Στην Ρουμανία έχεις πολλές επιλογές και στο φαγητό. Ένα ωραίο γεύμα σε ένα 

παραδοσιακό εστιατόριο στο Βουκουρέστι θα σου κοστίσει γύρω στα 7-10 ευρώ το άτομο 

για ένα πλήρες γεύμα. Αν θέλεις κάτι πιο οικονομικό, θα βρεις πολλά καφέ που σερβίρουν 

φαγητό με 3-4 ευρώ το πιάτο καθώς και shawarma stands, που είναι τύπου κεμπαπτζίδικα 

επίσης πολύ οικονομικά.  

Μετακινήσεις  

Άλλο ένα κομμάτι στο οποίο η Ρουμανία αποδεικνύεται ότι είναι ένας value for money 

προορισμός είναι οι μετακινήσεις. Ένα all day pass για το μετρό θα σου κοστίσει λιγότερο 

από 2 ευρώ. Μία διαδρομή από το Βουκουρέστι προς το γραφικό Brasov θα σου κοστίσει 

με το λεωφορείο 10-15 ευρώ, ενώ με το τρένο 5- ευρώ (3-4 ώρες ταξίδι).  Στην Ρουμανία θα 

συναντήσεις και τα Maxi-Taxi, που είναι σαν μικρά van και συνήθως κάνουν στάση σε 

κεντρικούς σταθμούς. Μία διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο του Βουκουρεστίου θα 

σου κοστίσει μόλις 1-1,5 ευρώ! 

Πτήσεις 

Μία πτήση Αθήνα- Βουκουρέστι μπορεί να σου κοστίσει με την Ryanair μόλις 15 ευρώ, αν 

ψαχτείς, ενώ με την Aegean & την Tarom (τον εθνικό αερομεταφορέα) από 50 ευρώ και 

πάνω συνήθως. Όλες απευθείας πτήσεις. Βεβαίως υπάρχουν και οι εσωτερικές πτήσεις για 

τις μεγαλύτερες αποστάσεις. Μία πτήση από Βουκουρέστι για Κλουτζ Ναπόκα θα σου 

κοστίσει περίπου 25 ευρώ με την Blue Air, ή την Tarom. 



Κροατία 

Μία πραγματικά πανέμορφη χώρα με εξαιρετικό φαγητό, φυσικά τοπία, γραφικές πόλεις 

και θάλασσα! Αυτό ωστόσο που συμβαίνει στην Κροατία είναι ότι στα τουριστικά μέρη, 

όπως το Ντουμπρόβνικ οι τιμές δεν είναι ιδιαίτερα budget friendly. Αν κινηθείς στα πιο 

Under the radar μέρη (π.χ Zadar, Pula, Zagreb) οι τιμές έχουν τρομερή διαφορά. Παρακάτω 

θα παρουσιάσουμε ένα estimated κόστος στους πιο budget friendly προορισμούς. Για το 

Ντουμπρόβνικ υπολόγισε ένα 30-40% πάνω.   

Διαμονή (ανά διανυκτέρευση) 

 Κρεβάτι σε hostel: 10– 18 ευρώ  

 Double Room σε mid-range hotel: 40-80 ευρώ (συνήθως με πρωινό) 

  Double Room σε luxury hotel (5 stars): από 120 ευρώ. 

 

Διατροφή 

Η κουζίνα της Κροατίας είναι πολύ νόστιμη παρόλο που δεν έχει πάρει τα credits που της 

αξίζουν. Όσον αφορά στο κόστος μπορείς να φας πολύ καλά με 10-12 ευρώ το άτομο. 

Ωστόσο για να συμβεί αυτό απέφυγε τα τουριστικά μαγαζιά και όλα όσα βρίσκονται σε 

μέρη που προσελκύουν πολύ κόσμο. Για παράδειγμα στις παλιές πόλεις, οι οποίες είναι ναι 

μεν όμορφες αλλά όχι τόσο budget friendly συνήθως.  

Μετακινήσεις  

Η Κροατία είναι μία χώρα ιδανική για destinations-hopping. Δηλαδή αξίζει να πας σε αρκετά 

μέρη που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις είτε αμάξι είτε μέσα μαζικής 

μεταφοράς. Το δίκτυο των τρένων δεν είναι πολύ εκτενές, αλλά τα λεωφορεία θα σε 

καλύψουν και οι τιμές είναι αρκετά καλές. Μία διαδρομή Ντουπρόβνικ – Σπλίτ θα σου 

κοστίσει με το λεωφορείο 12-25 ευρώ περίπου. 

Πτήσεις  

Από την Ελλάδα προς την Κροατία υπάρχουν αρκετές πτήσεις ιδίως την καλοκαιρινή σεζόν. 

Οι εταιρείες που εξυπηρετούν προς τα εκεί είναι η Volote (low cost), η Aegean Airlines και η 

Croatia Airlines. Με την Volotea Μπορείς να βρεις πολύ οικονομικά εισιτήρια τύπου 30 

ευρώ. Με τις υπόλοιπες ένα one way Αθήνα – Ντουπρόβνικ θα σου κοστίσει κατά μέσω όρο 

120 ευρώ. Οι εσωτερικές πτήσεις στην Κροατία δεν είναι ιδιαίτερα οικονομικές. Για 

παράδειγμα μία πτήση Ντουπρόβνικ – Σπλίτ θα σου κοστίσει με την Croatia Airlines από 70 

ευρώ και πάνω.   

Άλλοι οικονομικοί και value for money προορισμού.  

Υπάρχουν πολλοί προορισμοί που είναι αρκετά οικονομικοί. Αν δεν υπολογίσεις το 

αεροπορικό εισιτήριο, που για κάποιες από αυτές τις χώρες δεν είναι τόσο budget friendly, 

τα υπόλοιπα κόστη είναι αρκετά χαμηλά. Παραδείγματα: 



Το Μαρόκο είναι ένα πολύ value for money προορισμός και μάλιστα ανήκει σε αυτούς 

όπου βρίσκεις οικονομικά εισιτήρια από την Ελλάδα. Ένα ταξίδι μίας εβδομάδας με 

διαμονή, φαγητό, εκδρομές και αεροπορικά εισιτήρια ακολουθώντας έναν medium budget 

τρόπο ζωής εκεί θα σου κοστίσει γύρω στα 600 ευρώ. Βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει και πιο 

χαμηλό.  

Ινδία, Νεπάλ, Σρι Λάνκα.  

Αυτές οι τρεις χώρες της Ασίας είναι πολύ budget friendly αλλά το κόστος του εισιτηρίου 

είναι πιο υψηλό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ταξίδι μας στην Ινδία ήταν για εμάς το πιο 

budget ταξίδι που έχουμε κάνει σε ταξίδια διάρκειας πάνω από 10 ημέρες. Μία εβδομάδα 

στην Ινδία με ένα medium budget θα σου κοστίσει περίπου 500 ευρώ (διαμονή, φαγητό, 

εκδρομές).    

Κάποιες χώρες της κεντρικής Αμερικής. 

Χώρες όπως το Μεξικό, μπορεί να μην είναι εύκολο να βρεις οικονομικά αεροπορικά 

εισιτήρια αλλά αν βρεις αξίζει να πας, όχι μόνο γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χώρα, 

αλλά είναι και πολύ Budget friendly. Ίσως εξαιρούνται οι πολύ δημοφιλής περιοχές, που 

επισκέπτονται πολύ οι Αμερικάνοι, όπως το Cancun και η Playa Del Carmen. Άλλες χώρες 

που κινούνται σε τέτοιες τιμές πάνω κάτω είναι η Νικαράγουα, η Γουατεμάλα και το Μπελίζ 

(και όχι μόνο βεβαίως).  

Κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής. 

Πάλι το να βρεις οικονομικά αεροπορικά από Ελλάδα για αυτές τις χώρες μπορεί να είναι 

πρόκληση, αλλά κάποιες από αυτές τις χώρες αντισταθμίζουν τα έξοδα με το να είναι 

αρκετά οικονομικές στα υπόλοιπα. Τέτοιες χώρες είναι η Κολομβία, το Εκουαδόρ, η 

Βραζιλία και το Περού. Κάποιες δραστηριότητες, ή αξιοθέατα ενδέχεται να μην είναι και τα 

πιο οικονομικά, όπως το η είσοδος για το Μάτσου Πίτσου, αλλά αυτό συμβαίνει στα πολύ 

δημοφιλή σημεία. Η διαμονή και το φαγητό είναι αρκετά value for money.  

Καταλήγοντας.  
 

Αυτό το e-book γράφτηκε βασισμένο στην προσωπική μας εμπειρία και είναι αυτή η 

εμπειρία μας που μπορεί να σου πει με σιγουριά ότι υπάρχει τρόπος να ταξιδεύεις αν 

υπάρχει θέληση. Τα ταξίδια αναμφισβήτητα έχουν έξοδα αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

χρειάζεται να είσαι πλούσιος για να μπορείς να ταξιδεύεις. Όλα όσα επεξεργαζόμαστε 

παραπάνω είναι τρόποι που θα σε βοηθήσουν να ταξιδέψεις πιο πολύ. Είτε πρόκειται για 

ένα παραπάνω ταξίδι είτε για πέντε. Και μόνο τις μισές από τις παραπάνω πληροφορίες να 

χρησιμοποιήσεις θα βγεις κερδισμένος.  

Το μυστικό βρίσκεται στην αλλαγή του τρόπου σκέψης. Αν εφαρμόσεις 2-3 tips για 

αποταμίευση και ανοίξεις τους ορίζοντες σου ως προς τους προορισμούς που υπάρχουν 

εκεί έξω θα είσαι έτοιμος για το επόμενο ταξίδι σου ακόμη πιο γρήγορα. Ο μόνος που 

μπορεί να έχει τον έλεγχο στον τρόπο που θέλει να ζήσει είσαι εσύ!  



Και να θυμάσαι…όπου πηγαίνεις, να πηγαίνεις με ανοιχτά μάτια και ακόμη πιο ανοιχτή 

καρδιά! 


