
 

”Adventure may hurt you,

 but monotony will kill you.”

 

Ένας σύντομος οδηγός για τις επόμενες αποδράσεις σας



"Γιατί ένα
ταξίδι με το
αυτοκίνητο

είναι μια καλή
επιλογή

σήμερα..."

VIDULUS.GR
Μέσα από την
ασφάλεια του
αυτοκινήτου

σας...

 



*Για  την  διαμονή
σας  προτιμήστε

μικρά
ενοικιαζόμενα
δωμάτια .Είναι

πιο  ασφαλή από
τα  μεγαλύτερα  

και  πιο
συγχρωτισμένα

ξενοδοχεία

*Μπορείτε  να
σταματήσετε

σε
οποιοδήποτε

σημείο  σας
τραβήξει  την
περιέργεια!!!

*Μπορείτε  να
συνδυάσετε  να
επισκεφτείτε

ανθρώπους
που  έχετε
καιρό  να

συναντήσετε . . .  



*Το ταξίδι με το δικό  σας μεταφορικό
μέσο,εκτός από την ασφάλεια που παρέχει
μπορεί να αποτελέσει μια ακόμα ευκαιρία

για επικοινωνία κατα την διάρκεια του. Και
πάντα με συντροφιά του αγαπημένου σας

playlist!!  

*Οι προορισμοί που θα επιλέξετε μπορεί να
μην απέχουν και πολύ από το σπίτι σας.

Σίγουρα θα υπάρχουν πολλά που δεν έχετε
δει, ακόμα και σε απόσταση λίγων

χιλιομέτρων ...



Τι θα 
χρειαστείτε:

Μαξιλαράκι Ταξιδίου Σακβουαγιάζ 

Βαλίτσα

για ξεκούραστο
ταξίδι

για καλύτερη οργάνωση 
των προσωπικών σας

 αντικειμένων

για εύκολη
αποθήκευση



"Υπάρχει πάντα
χρόνος για μια

σύντομη
απόδραση από

την
καθημερινότητα"

VIDULUS.GR
Προορισμός
... Βουνό!!!

 



Προσφέρεται για
δραστηριότητες

όπως πεζοπορία,

και ορειβασία.

Απαιτεί λίγο
περισσότερη

οργάνωση, αλλά
η εμπειρία θα σας

ανταμείψει

*Η επαφή με
την φύση

έχει
ευεργετική
επίδραση

στην
ψυχολογία

*Το  ανάγλυφο
της  Ελλάδας

μας
προσφέρεται

για
εξερεύνηση ! !

sd



*Η πεζοπορία εκτός από εξαιρετική άσκηση
είναι και ένας τέλειος μηχανισμός άμυνας
απέναντι στα στρεσογόνα ερεθίσματα ...

*Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι , με μεγάλη
εμπειρία και γνώση, για να αντλήσετε
απαραίτητες πληροφορίες αλλά και να

ακολουθήσετε σε νέους προορισμούς ...



Τι θα 
χρειαστείτε:

Εκδρομικό Σακίδιο πλάτης

Τσαντάκι μέσης 

Ισοθερμικό Σακίδιο
Πλάτης

για να μην σας
λείψει κάτι

για δροσερό νερό 
και τρόφιμα

για να εχετε επάνω σας 
τα απαραίτητα



VIDULUS.GR
Προορισμός

Εξοχή... "Βρείτε ένα
σκιερό σημείο

και απλώστε την
κουβερτούλα

σας..."



Προσφέρεται για
δραστηριότητες
όπως ποδήλατο,

πικνίκ, ακόμα
και με φίλους,

ακολουθώντας τα
μέτρα ατομικής

προστασίας.

*Για  όσο  καιρό
δεν  μπορείτε  να
ασκηθείτε  στο
γυμναστήριο

*Μπορείτε  να
το

οργανώσετε
γρήγορα  και
ανέξοδα ,  και

να
αποδειχθεί

μια
εξαιρετική
εμπειρία ! ! !

μια βόλτα με
ποδήλατο
μπορεί  να

αποτελέσει
μια  άριστη

εναλλακτική .



*Καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας, εκτός από
τρόφιμα και ροφήματα , ένα νεσεσέρ με

εντομοαπωθητικά και είδη πρώτης
ανάγκης

*Φροντίστε να συμπεριλάβετε στο
ισοθερμικό σας και παγοκύστες ώστε να
παραμείνουν δροσερά τα ροφήματά σας 



Τι θα 
χρειαστείτε:

Μεγάλο Σακίδιο πλάτης

Νεσεσέρ

Ισοθερμική Τσάντα

για να μην σας
λείψει κάτι

για δροσερό νερό 
και τρόφιμα

για το εντομοαπωθητικό 
και τα είδη πρώτης ανάγκης



"Γιατί στην
Ελλάδα

μπορούμε να
κάνουμε βουτιά

εκεί όπου η
φύση

μεγαλούργησε..."

VIDULUS.GR
 Το

καλοκαίρι
θέλει και

παραλία!!!

 



*Πολλές
ανεξερεύνητες

παραλίες,
μπορεί να

απαιτούν λίγη
περισσότερη

οργάνωση, αλλά
είναι   έτοιμες  να

σας
υποδεχτούν . . . sd

*Μπορεί να
πρέπει να

αποφύγουμε τις
πολύ

οργανωμένες
παραλίες, χωρίς
να μας λείψει η
θαλασσινή αύρα

*Υπάρχει
πληθώρα
γραφικών

καταλυμάτων  ,
οπου  η

φιλοξενία
απολετεί

προτεραιότητα   



*Καλό θα ήταν να μην αφήνετε εκτεθειμένο
το κινητό σας και τα χρήματα σας όσο θα

απολαμβάνετε το μπάνιο σας.

*Προτιμήστε ένα νεσεσέρ που θα
καθαρίζεται εύκολα από τυχόν διαρροές του

αγαπημένου σας αντηλιακού.  



Τι θα 
χρειαστείτε:

Τσάντα Μπάνιου Νεσεσέρ Παραλίας

Αδιάβροχο τσαντάκι
μέσης

για να χωράνε
όλα 

για να τα αντηλιακά 

για να έχετε τα ασφαλή 
τα προσωπικά σας είδη



Μερικές γενικές
συμβουλές

Αν θα χρειαστείτε να αλλάξετε περισσότερα από ένα
μέσα μεταφοράς, επιλέξτε μια βαλίτσα που
καθαρίζεται πολύ εύκολα ...

Τα μαξιλαράκια ταξιδιού, μπορούν να πλυθούν-όχι
στο πλυντήριο ρούχων- και να στεγνώσουν σε ένα σκιερό
μέρος

Όταν επιλέγετε ισοθερμικό , φροντίστε να ελέγξετε
το υλικό στο εσωτερικό του. Θα πρέπει να διαθέτει
ανθεκτικό υλικό μόνωσης.
 



 

 


