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Μοιράσου τις ταξιδιωτικές σου εμπειρίες όπως λέει και το 

«σλόγκαν». Γι’αυτό και εμείς στήσαμε αυτό εδώ το πραγματάκι 

για να μοιραστούμε τις ταξιδιωτικές μας ιστορίες, προτάσεις 

και πληροφορίες από διάφορους προορισμούς μαζί σας!

 

Και μιας τα ταξίδια δεν είναι μόνο για βόλτες και 

φωτογραφίες, αλλά και για φαγητό, μέσα από το tripadvisor 

μπορείτε να δείτε τα μέρη που περιδρομιάζουμε παρέα και με 

τις κριτικές τους!!

Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α  Μ Ε  Ε Μ Α Σ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Κ Ω Σ Τ Α Σ  &
Ε Λ Ε Ν Α

Είμαστε η Έλενα και ο Κώστας, μαζί στη ζωή, μαζί και 

στα ταξίδια.. (τα περισσότερα!!). Τα ταξίδια γίνονται με 

σκοπό την αναψυχή, αλλά και για να δούμε και να 

γνωρίσουμε νέα μέρη και διαφορετικές κουλτούρες. Να 

δοκιμάσουμε νέες γεύσεις από τις τοπικές κουζίνες, 

αλλά και να απεικονίσουμε την ομορφιά κάθε τόπου 

ξεχωριστά φωτογραφίζοντας τον.



ΕΛΕΝΑ
TRAVEL BLOGGER

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Χέρσο, ένα χωριό 

λίγο πιο έξω από το Κιλκίς. Τα τελευταία χρόνια 

μένω μόνιμα στην Αθήνα.

 

Αγαπάω πολύ το φαγητό (είμαι κυρίως λάτρης 

του street food) και δεν χάνω καιρό να 

δοκιμάζω νέες γεύσεις. Από ένα παραδοσιακό 

εστιατόριο με τοπικές σπεσιαλιτέ, μέχρι το πιο 

απλό μεζεδοπωλείο.

ΚΩΣΤΑΣ
TRAVEL BLOGGER

Ονομάζομαι Κώστας, είμαι 33ων ετών 

Μηχανολόγος μηχανικός όπου γεννήθηκα και 

μένω στην Αθήνα.

 

Μέσα από το travelshare.gr μοιράζομαι τις 

ταξιδιωτικές μου εμπειρίες, συμβουλές και 

κριτικές για κάθε προορισμό με σκοπό την 

ενημέρωσή σας για την καλύτερη οργάνωση των 

ταξιδιών σας.

Εστιάζοντας στο ελληνόφωνο κοινό και σε 

ηλικίες μεταξύ 20-45, το TravelShare.gr είναι 

το ιδανικό travel blog για να προωθήσετε τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
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