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• ΟΡΤΣΑ ΤΑ ΠΑΝΙΑ!!! 

 



Άσκηση 1.  

Γίνετε ζευγάρια, διαβάστε προσεκτικά το κείμενο στην άσκηση 2 (σελ. 

176-177) και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.  

Πού βρίσκεται το παραδοσιακό ξενοδοχείο;  

Πώς είναι τα δωμάτια του ξενοδοχείου;  

Ποιες δραστηριότητες μπορεί να προσφέρει η λίμνη Κερκίνη; 

Ποιος ποταμός και ποια πόλη υπάρχουν κοντά στο ξενοδοχείο και πόσο απέχουν 

αντίστοιχα από το ξενοδοχείο;  

Πότε η τιμή του ξενοδοχείου μειώνεται; 

Σε ποια μέρη πραγματοποιούνται κρουαζιέρες; 

Πώς είναι τα κρουαζιερόπλοια; 

Άσκηση 2.  

Διάβασε προσεκτικά το κείμενο στην άσκηση 2 (σελ. 176) και 

συμπλήρωσε το λεξικό με λέξεις/φράσεις που θα χρειαστείς για να 

διαφημίσεις ένα ξενοδοχείο κοντά σε λίμνη. 

Αα αξιοποιήστε [αξιοποιώ] Ιι  Ρρ  

Ββ  Κκ  Σσ  

Γγ το γεύμα, τα γεύματα Λλ  Ττ τοποθεσία [η 

τοποθεσία, οι 

τοποθεσίες] 

Δδ δροσιστικό ποτό [ο 

δροσιστικός, η 

δροσιστική, το 

δροσιστικό] 

Μμ  Υυ  

Εε  Νν  Φφ  



Ζζ ζεστά χρώματα [ο 

ζεστός, η ζεστή, το ζεστό] 
Ξξ  Χχ  

Ηη  Οο  Ψψ  

Θθ  Ππ  

 

Ωω  

 

 

Άσκηση 3.  

Με τη βοήθεια του λεξικού που συμπλήρωσες και της άσκησης 9 (σελ. 

183) γράψε στον παρακάτω πίνακα ένα τουριστικό πακέτο διακοπών 

για ένα ξενοδοχείο κοντά σε λίμνη.  
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Άσκηση 4.  

Διάβασε το κείμενο στην άσκηση 8 (σελ.182) και βάλε [Σ] για τις 

ΣΩΣΤΕΣ προτάσεις που συμφωνούν με το κείμενο και [Λ] για τις 

ΛΑΘΟΣ προτάσεις. 

   

1η μέρα  Αναχώρηση από το Αεροδρόμιο της Ζανζιβάρης με 

προορισμό το Ναϊρόμπι. 

  

2η μέρα Επίσκεψη στη Λίμνη Naivasha.    

3η μέρα  Πρωινό ξύπνημα για σαφάρι στην Κένυα.   

4η μέρα  Ξενάγηση στο αυθεντικό χωριό της Ντόχα και στη 

συνέχεια πρωινό σαφάρι.  

  

5η μέρα  Πρωινό. Μετάβαση στο Αεροδρόμιο της Αθήνας για 

την πτήση της επιστροφής.  

  

 

 

Άσκηση 5.  

Γίνετε ζευγάρια, διαβάστε προσεκτικά το κείμενο στην άσκηση 7 (σελ. 

202) και βρείτε ένα τίτλο για την κάθε μία συμβουλή.  

Συμβουλές για ταξίδι στο εξωτερικό με το αυτοκίνητο 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

3. 4. 

2. 
Καλό 

σας 

ταξίδι!!! 

 



Άσκηση 6.  

Διάβασε προσεκτικά το κείμενο στην άσκηση 1 (σελ. 214) και 

απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.  
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_______ 

Ποια εποχή σας 

προτείνει το κείμενο 

να ταξιδέψετε στην 

Κέρκυρα; Γιατί; 

Γιατί η Κέρκυρα 

είναι ένας 

μοναδικός τόπος; 

Τι είναι η 

φογάτσα; 

Ποιο είναι το 

έθιμο με τους 

μπότηδες; 


