Βιέννη: Η λαμπερή πρωτεύουσα της
Αυστρίας

Χώρα: Αυστρία
Πρωτεύουσα: Βιέννη
Επίσημη γλώσσα: Γερμανική
Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία
Νόμισμα: Ευρώ
Πληθυσμός: 1.754.134 κάτοικοι
Το ταξίδι στην Βιέννη είναι ταξίδι στην τέχνη. Είναι σχετικά κοντά στην Ελλάδα (καθώς βρίσκεται
στην Ευρώπη) και είναι ένα μέρος γεμάτο από την μουσική μεγάλων καλλιτεχνών όπως ο Μότσαρτ,
ο Μπετόβεν και ο Στράουζ, που μεγαλούργησαν εκεί. Τα αξιοθέατα άπειρα και το κέντρο της πόλης
μαγικό. Πάμε να δούμε τι μπορείς να κάνεις στην πόλη.
Γενικές Πληροφορίες:
Η Βιέννη είναι η πρωτεύουσα της Αυστρίας και διαθέτει πληθυσμό περίπου 2 εκατομμύρια. Ιδρύθηκε
περίπου το 500 π.Χ και σήμερα διαθέτει κάποια πολύ σημαντικά αξιοθέατα του κόσμου. Ένα από
αυτά είναι σίγουρα η όπερα της Βιέννης. Η έκταση της πόλης είναι 415 τ.χλμ.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Γάνδη: Η πιο όμορφη μεσαιωνική πόλη
του Βελγίου

Η Γάνδη είναι ένα όμορφο μεσαιωνικό παραμύθι που βρίσκεται στο Βέλγιο. Όταν περπατήσεις στα
σοκάκια της πόλης θα καταλάβεις τον λόγο που χάνει τα λόγια του όποιος την επισκέπτεται.
Είναι συνήθως -για όλους τους επισκέπτες- μια μη προγραμματισμένη και περαστική στάση. Μετά
όμως τα πρώτα λεπτά στην πόλη, οι περισσότεροι ταξιδιώτες την ερωτεύονται.
Χώρα: Βέλγιο
Πρωτεύουσα: Βρυξέλλες
Πόλη: Γάνδη
Νόμισμα: Ευρώ
Διαφορά ώρας με Ελλάδα: -1 ώρα
Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία
Επίσημες γλώσσες: Ολλανδικά (60%), Γαλλικά (39%), Γερμανικά (0.60%), Φλαμανδικά
Γενικές Πληροφορίες:
Η Γάνδη είναι πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας. Είναι
μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και σήμερα αποτελεί μια πολυάσχολη πόλη με μεγάλο
λιμάνι. Έχει περίπου 230.000 κατοίκους και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Είναι

το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι του Βελγίου και διαθέτει εξαιρετικά αρχιτεκτονήματα.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Τοσκάνη: Αναγεννησιακή ομορφιά

Τα αρχαία χρόνια ονομαζόταν Τουσκία ή Ετρουρία. Η Τοσκάνη είναι περιφέρεια της κεντρικής
Ιταλίας και αποτελείται από 10 επαρχίες με πρωτεύουσα την Φλωρεντία.
Γενικές πληροφορίες
Η έκταση της είναι 23000 τχ και ο πληθυσμός της 3.680.000 κάτοικοι. Η Τοσκάνη έχει
καταπληκτικά τοπία και είναι γνωστή για την πολιτιστική κληρονομιά της . Έξι σημεία της έχουν
κηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την Unesco. Στα πολυάριθμα μουσεία της μπορείς
να θαυμάσεις έργα των Michelangelo, Donatello, Leonardo DaVinci, Rafaello , Botticelli και πάρα
πολλών άλλων.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Βόλος: Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός

Στον Βόλο θα βρεις ό,τι έψαχνες. Θα ανακαλύψεις μια όμορφη και γεμάτη ζωή πόλη, που είναι
ζωηρή και έτοιμη να την εξερευνήσεις. Σήμερα αποστολή μας να σε πάμε σε μια από τις γοητευτικές
πόλεις της Ελλάδας και να σου την παρουσιάσουμε στα καλύτερά της.
Πόλη: Βόλος
Χώρα: Ελλάδα
Νόμισμα: Ευρώ
Κλίμα: Μεσογειακό
Περιφέρεια: Θεσσαλία
Γενικές Πληροφορίες:
Ο Βόλος είναι μια πανέμορφη πόλη της Θεσσαλίας και είναι χτισμένη στους πρόποδες του Πηλίου.
Είναι μία από τις πιο μεγάλες πόλεις και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας. Ο
μόνιμος πληθυσμός του διευρυμένου Δήμου Βόλου, ανέρχεται σε 144.449 κατοίκους, ενώ η πόλη του
Βόλου έχει 125.248 κατοίκους.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Το Road Trip που πρέπει να κάνεις:
Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα - Βιέννη

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ταξίδια που μπορείς να κάνεις στην Κεντρική Ευρώπη είναι το Road
Trip σε Βουδαπέστη, Μπρατισλάβα και Βιέννη. Με αυτό το τρίπτυχο επισκέπτεσαι τρεις
διαφορετικές χώρες και τρεις εξαιρετικές πόλεις του κόσμου με ένα ταξίδι. Θα σου πρότεινα να
αφιερώσεις από 8-9 μέρες σε αυτό το ταξίδι για να μπορείς να απολαύσεις τα μέρη, να μάθεις
την κουλτούρα της κάθε χώρας και να γευτείς όλες τις ταξιδιωτικές εμπειρίες των πόλεων αυτών.
Μπορεί να ονομάζω Road Trip αυτό που κάναμε και στην πραγματικότητα να είναι, όμως ομολογώ
πως έχουμε κάνει μια μικρή παρασπονδία. Δεν ξεκινήσαμε με αμάξι από την Ελλάδα, αλλά με
αεροπλάνο. Πετάξαμε με την Wizzair (φθηνή αεροπορική, αντίστοιχη της Ryanair) και φτάσαμε στο
πρώτο προορισμό μας που δεν ήταν άλλος από την Βουδαπέστη.
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (Ουγγαρία)
Για καλή/κακή μας τύχη ο καιρός ήταν πολύ κρύος αλλά έτσι είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε
την Βουδαπέστη χιονισμένη. Για πρώτη φορά είδα την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας τόσο
χειμερινή και τόσο όμορφη. Παλιότερα έχω ξαναεπισκεφθεί την Βουδαπέστη όμως αυτή τη φορά και
σε συνδυασμό με το road trip ήταν μαγεία. Από την πόλη αυτή της Ουγγαρίας πήραμε και το αμάξι
μας (πιο συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο) και ξεκινήσαμε το ταξίδι μας και επίσημα.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Ταϊλάνδη: Η περιπετειώδης χώρα της
Ασίας που θα σε καταπλήξει

Ανακαλύψαμε, ταξιδέψαμε και σου παρουσιάζουμε τον τέλειο προορισμό για να ξεκινήσεις τις
ταξιδιωτικές σου σχέσεις με την Νοτιοανατολική Ασία. Η Ταϊλάνδη ή αλλιώς Σιάμ -όπως είναι
γνωστή, μαγεύει κάθε επισκέπτη με τις φυσικές ομορφιές, τα παρθένα τοπία και την διαφορετική
κουλτούρα της.
Γενικές Πληροφορίες:
Ο πληθυσμός της χώρας ξεπερνάει τους 65.00.000 κατοίκους. Ο ταϊλανδικός πολιτισμός
επηρεάστηκε πολύ από την Κίνα και την Ινδία για αυτό τον λόγο μοιάζουν και τόσο πολύ. Η λέξη
Τάι σημαίνει “ελευθερία” στην Ταϊλανδέζικη γλώσσα. Η εθνική εορτή είναι τα γενέθλια του
Βασιλιά, στις 5 Δεκεμβρίου. Η Ταϊλάνδη είναι γνωστή και για το Μάι Τάι ή Ταϊλανδική
πυγμαχία που είναι το εθνικό άθλημα της χώρας. Το νόμισμα της χώρας είναι το Μπαχτ.
Που να πας – Τι να δεις:
Η Ταϊλάνδη είναι μεγάλη αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρέπει να κάνεις σίγουρα και
δεν επιτρέπεται να τα παραλείψεις. Τα αξιοθέατα που δεν πρέπει να χάσεις είναι το Βασιλικό
Παλάτι στη Μπανγκόκ, το Kao Yai National Park, την ChinaTown της Μπανγκόκ, το
νησί Κο Ταπού δηλαδή το νησί του James Bond, την παραλία της ταινίας The Beach με τον

Leonardo Di Caprio δηλαδή την Maya Beach και την αγορά Chatuchak.
Δείτε τα περισσότερα στο happytraveller.gr

ΜΠΑΛΟΣ: Η παραλία της Κρήτης που
πρέπει να πας, έστω μια φορά στη ζωή
σου

Μπάλος! Μπορεί να είναι πανάρχαιος ελληνικός χορός, είναι όμως και μια από τις ομορφότερες
παραλίες του κόσμου. Θα τον δεις να στέκεται περήφανος στο βορειοδυτικότερο άκρο της Κρήτης,
στο νομό Χανίων.
Φιλοξενεί στους μικρούς κολπίσκους του εκατοντάδες τουρίστες οι οποίοι θέλουν να μάθουν γιατί
γίνεται τόσος λόγος για αυτή την παραλία. Μόλις φτάσεις εκεί, καταλαβαίνεις όλους τους λόγους..
και δεν θέλεις με τίποτα να φύγεις από αυτό το μέρος!
Το Business Insider χάρισε στην παραλία του Μπάλου μια θέση στα 35 άγνωστα «στολίδια» του
κόσμου. «Υπέροχες λευκές αμμουδιές, καταγάλανα νερά και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας»,
έγραφε για αυτήν το γνωστό περιοδικό. Και είχε απόλυτο δίκιο. Μια επίσκεψη σε αυτή τη παραλία
θα σε πείσει. Εμείς επισκεφθήκαμε το Μπάλο και είμαστε κατενθουσιασμένοι.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Πυθαγόρειο: Το χωριό-«αφιέρωμα» στον
μέγα μαθηματικό και φιλόσοφο
Πυθαγόρα | Σάμος

Το Πυθαγόρειο πήρε το όνομά του από τον γνωστό σε όλο τον κόσμο Πυθαγόρα. Ο
φιλόσοφος,γεωμέτρης, θεωρητικός της μουσικής και φυσικά μαθηματικός, άφησε το στίγμα του
έντονα στο χωριό αυτό.
Τουριστικό, γοητευτικό και γραφικό το Πυθαγόρειο είναι σίγουρα ένας από τους λόγους, που θα σε
κάνει να ταξιδέψεις μέχρι το ελληνικό νησί.
Χωριό: Πυθαγόρειο
Νησί: Σάμος
Χώρα: Ελλάδα
Πληθυσμός: 1.272 κάτοικοι
Γενικές Πληροφορίες:
Το όνομα του οικισμού μέχρι το 1955 ήταν Τηγάνι όμως από τότε και έπειτα καθιερώθηκε το
Πυθαγόρειο ως επίσημη ονομασία του. Κατά την αρχαιότητα στη θέση του Πυθαγορείου βρισκόταν η
αρχαία πόλη της Σάμου. Μάλιστα το λιμάνι του οικισμού στέκει εκεί από τα αρχαία χρόνια και
περιγράφεται από τον Ηρόδοτο ως ένα από τα θαυμαστά έργα του νησιού. Φυσικά είναι το
αρχαιότερο τεχνητό λιμάνι της Μεσογείου.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Ballinskelligs Beach: Η πιο μαγευτική
παραλία της Ιρλανδίας

Το καλοκαίρι γεμίζει από παραθεριστές που θέλουν να κάνουν μπάνιο και να την απολαύσουν. Τον
χειμώνα οι τουρίστες την επισκέπτονται για να περπατήσουν και να αγναντέψουν το
κάστρο McCarthys. Είναι η παραλία Ballinskelligs και είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα
διατηρημένα μυστικά του Νότιου Κέρρυ.
Παραλία:Ballinskelligs
Χώρα: Ιρλανδία
Γαλάζια σημαία: Διαθέτει
Πάρκινγκ: Διαθέτει
Καφετέρια: Διαθέτει
Γενικές Πληροφορίες:
Η Ballinskelligs Beach απέχει μόλις 16χλμ. από την πόλη Cahersiveen. Είναι μια από τις πιο
δημοφιλείς παραλίες του Νότιου Κέρρυ και αποτελεί απαραίτητο προορισμό για όλους τους
τουρίστες. Η παραλία διαθέτει μπλε σημαία, άνετο πάρκινγκ (για περίπου 50 αμάξια) αλλά και
καφετέρια. Το καλοκαίρι διοργανώνονται δωρεάν μαθήματα κολύμβησης. Στο σημείο υπάρχει
τρεχούμενο νερό και φύλακες.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

ΠΑΞΟΙ: Το νησί που δημιούργησε ο
Ποσειδώνας για να ζήσει τον έρωτά του

Παξοί! Το νησί που απέσπασε ο Ποσειδώνας από την Κέρκυρα, για να το κάνει ερωτικό καταφύγιο
για την Αμφιτρίτη και τον ίδιο. Το γλυκόπιοτο κρασί του νησιού κάνει τον ταξιδιώτη να ονειρεύεται
ότι είναι και εκείνος θεός και έφερε την αγαπημένη του σε αυτό το ευλογημένο μέρος.
Τόπος ειδυλλιακός με δαντελωτές ακρογιαλιές, γραφικούς όρμους και απόκρημνες ακτές. Οι
μαγικές θαλάσσιες σπηλιές του, οι αιωνόβιες ελιές του αλλά και οι παραδοσιακοί οικισμοί του
αναδεικνύουν την καρδιά της Ελλάδας που χτυπά ακριβώς εκεί.
Νησί: Παξοί
Χώρα: Ελλάδα
Αρχιπέλαγος: Ιόνιο Πέλαγος
Νησιωτικό σύμπλεγμα: Επτάνησα
Αριθμός νήσων: 7
Πληθυσμός: 2.374
Έκταση: 25,3 km2
Υψόμετρο: 231 μ
Υψηλότερη κορυφή: Άγιος Ίσαυρος
Γενικές Πληροφορίες:
Οι Παξοί αποτελούνται από τη σύσταση μικρών νησιών και βραχονησίδων. Με πρωτεύουσα και

λιμάνι των Παξών τον Γάιο, οι Παξοί διατηρούν ακόμη την παραδοσιακή χροιά τους χωρίς να
χάνουν σε τουριστική κίνηση. Ενώ στους Παξούς κυριαρχούν οι αιωνόβιοι ελαιώνες, στους
Αντίπαξους κυριαρχούν οι αμπελώνες. Γενικώς δεν είναι φθηνό νησί, αλλά σίγουρα μπορείς να
βρεις προσιτές τιμές, με λίγο ψάξιμο. Οι Παξοί ήταν πολιτιστικό χωριό της Ευρώπης το 2004.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

