
επιχειρηματικά ΔΩΡΑ
που κερδίζουν τις εντυπώσεις!

για τις γιορτές

Ποιοτικά, κομψά,
πρωτότυπα, πρακτικά!

εμείς,

κατεβάσαμε
τις τιμές

εσείς,
κάντε δώρα

που ανεβάζουν
το κύρος σας

δείτε αναλυτικά

και για αγορές online

Σόλωνος 71, Αθήνα, Tηλ. 210 3616943, info@travelbookstore.gr, www.travelbookstore.gr



που κερδίζουν τις εντυπώσεις!

Υδρόγειες Σφαίρες

Φωτιζόμενες

“Τα Μεγάλα Μουσεία του κόσμου”
μια καταπληκτική σειρά με 22 τόμους

Πολιτική 
και

Γεωφυσική
Τιμή: 45,50€

Ιστορική
και
Ανακαλύψεων
Τιμή: 47,70€

Σειρά: “Τα Μεγάλα Μουσεία”
Τόμοι: 22
Διαστ. τόμου: 18 x 27cm
Σελίδες τόμου: 144
Τιμή: 264€

διαστάσεις:
Διάμ.: 25 cm
Υψος: 36 cm

ανάψτε το φως και...
από Πολιτική γινεται Γεωφυσική

ή αντίστοιχα
από Ιστορική γίνεται Ανακαλύψεων!

ένα δώρο, ιδανικό για
κάθε γραφείο!

ειδική προσφορά

μια σειρά απαραίτητη για κάθε βιβλιοθήκη

και για αγορές online

Σόλωνος 71, Αθήνα, Tηλ. 210 3616943, info@travelbookstore.gr, www.travelbookstore.gr

ειδική
προσφορά

1-5 τμχ 42 € /τμχ
6-10 τμχ 37 € /τμχ

11-20 τμχ 33 € /τμχ
21 τμχ και άνω 28 € /τμχ

ειδική
προσφορά

1-5 τμχ 42 € /τμχ
6-10 τμχ 40 € /τμχ

11-20 τμχ 36 € /τμχ
21 τμχ και άνω 32 € /τμχ

1-5 σειρές 200 € /σειρά
6-10 σειρές 140 € /σειρά

11-20 σειρές 70 € /σειρά
21-30 σειρές 50 € /σειρά
31 σειρές και άνω 30 € /σειρά

Μια πολυτελής έκδοση, που ðáñïõóéÜæåé τα πιο φημισμένα μουσεία του κόσμου, με åíäéáöÝ-
ñïõóåò ðëçñïöïñßåò για τους δημιουργούς και τις ιστορικές περιόδους, πëïýóéï öùôïãñáöéêü
õëéêü και ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí ÷þñï. Ç óåéñÜ åßíáé ÷ñÞóéìç ôüóï ãéá ôïõò åðéóêÝðôåò üóï êáé
ãéá åêåßíïõò ðïõ áðïæçôïýí ôçí åíçìÝñùóç ãéá ôá óçìáíôéêüôåñá ìïõóåéáêÜ åõñÞìáôá.



Αθήνα - Πειραιάς -
Προάστια  
κωδ.: ΚΠ. 10504
έκδοση: 35η έκδ.-Μαϊ.'11
κλίμακα: 1:7.500
σελίδες:464
διάσταση: 14,5 x.20,5 cm
τιμή: 20,00 €

Όλες οι περιοχές γύρω από
την Αθήνα. Χάρτες Μετρό &
Προαστιακού, Ταχ..Κώδικες,
Ευρετήρια οδών, πάρκα κ.ά.

Η Αθήνα, ο Πειραιάς,
τα Προάστια, μαζί με Χάρτες
Μετρό, Δακτυλίου, Ταχ. Κωδι-
κούς, ευρετήρια οδών, υπηρε-
σιών, νοσοκομείων κ.λπ.

Λεκανοπέδιο
Αττικής
κωδ.: ΚΠ. 10503
έκδοση: 9η έκδ.-Μαϊ.'11 
κλίμακα: 1:7.500
σελίδες: 832
διάσταση: 14,5 x.20,5 cm
τιμή: 30,00 €

Λεκανοπέδιο
Αττικής
κωδ.: ΚΠ.10502
έκδοση: 5η έκδ.-Απρ.'09
κλίμακα: 1:6.500
σελίδες: 848
διάσταση: 17 x 24 cm
τιμή: 35,00 €

Οδικοί χάρτες-βιβλία “Στ. Καπρανίδη” όλα, με την
έγκριση της

Ιδανικά για όλους τους οδηγούς, και ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες:
delivery, courier, αυτοκινητιστές, πωλητές, μεταφορείς, αντιπροσώπους κ.ά.

εδώ και 40 χρόνια οι πιο αξιόπιστοι οδικοί χάρτες

2πλόςΤΟΜΟΣ

506 χάρτες που καλύπτουν
όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής.

Χάρτες Μετρό, Δακτύλιου Αθή-
νας κ.λπ., ταχυδρομικοί κώδικες,

ευρετήρια οδών, εκκλησιών,
πλατειών, υπηρεσιών, νοσοκο-

μείων, ξενοδοχείων κ.λπ.

Η Αθήνα, ο Πειραιάς,
τα Προάστια, όλες οι γύρω πε-
ριοχές μαζί με τα ευρετήρια,
τους επιμέρους χάρτες και τις
δεκάδες πληροφορίες τους σε
έναν ενιαίο ΔΙΠΛΟ ΤΟΜΟ.

ειδική
προσφορά

ειδική
προσφορά

Ευρύτερη Περιοχή
Πρωτευούσης
κωδ.: ΚΠ. 10508
έκδοση: 9η έκδ.-Μαϊ.'11
κλίμακα: 1:7.500
σελίδες:464
διάσταση: 14,5 x.20,5 cm
τιμή: 20,00 €

ΤΟΜΟΣ Α

ΤΟΜΟI A+B MEΓΑΛΟ

ΤΟΜΟΣ Β

που κερδίζουν τις εντυπώσεις!

και για αγορές online

Σόλωνος 71, Αθήνα, Tηλ. 210 3616943, info@travelbookstore.gr, www.travelbookstore.gr

1-5 τμχ 28 € /τμχ
6-20 τμχ 23 € /τμχ

21-30 τμχ 20 € /τμχ
31-50 τμχ 18 € /τμχ

50 τμχ και άνω 15 € /τμχ

1-5 τμχ 31 € /τμχ
6-20 τμχ 28 € /τμχ

21-30 τμχ 25 € /τμχ
31-50 τμχ 21 € /τμχ

50 τμχ και άνω 18 € /τμχ

ειδική
προσφορά

1-5 τμχ 18 € /τμχ
6-20 τμχ 16 € /τμχ

21-30 τμχ 14 € /τμχ
31-50 τμχ 12 € /τμχ

50 τμχ και άνω 10 € /τμχ

ειδική
προσφορά



έκδοση: 2002
σελίδες: 312
διάσταση: 27 Χ 31 cm
γλώσσα: Ελληνικά + Αγγλικά
τιμή: 70,00 €

Η Ελλάδα από τον 14ο έως τον 21ο
αιώνα, η φύση, η ιστορία,  ο πολιτισμός και

το κοινωνικό πρόσωπο της χώρας καθώς
και η εξέλιξή της μέσα από τους εθνικούς

απελευθερωτικούς αγώνες.

ειδική προσφορά

της Αννίτας Π. Παναρέτου

Ελλάδα - Διαδρομή Αιώνων

έκδοση: 2000
σελίδες: 204
διάσταση: 28 x 28 cm
γλώσσα: Ελληνικά +Αγγλικά
τιμή: 50,00 €

Eικαστικό λεύκωμα με
140 σπάνιες υδατογραφίες του Πάρι Πρέκα.
Oι υδατογραφίες αυτές είναι έργο ζωής του

καλλιτέχνη ο οποίος, εδώ και 40 χρόνια,
περιδιάβαινε την Eλλάδα "σαν τους

παλιούς περιηγητές, απ' άκρου εις άκρον",
όπως έλεγε ο ίδιος, θέλοντας

"να της κάνει το πορτραίτο".

γράφουν: Kώστας Γεωργουσόπουλος,
Xρύσανθος Xρήστου,
Στέλιος Λυδάκης, 

Η Ελλάδα του Πάρι Πρέκα

έκδοση: 2010
σελίδες: 328
διάσταση: 30Χ37 cm
γλώσσα: Ελληνικά
τιμή: 100,00 €

ειδική προσφορά

γράφει η Όλγα Τρέμη

Ελλάς Άνωθεν
Ένας πολυτελής συλλεκτικός τόμος, με σπάνιες

αεροφωτογραφίες του Γιάννη Γιαννέλου και
κείμενα της δημοσιογράφου Όλγας Τρέμη: “Κι-
νητοποιεί το συναίσθημα σε μια χαμηλή πτήση

υψηλών προδιαγραφών”. Τοπία γαλήνια, κάμποι,
θάλασσες, νησιά, μοναστήρια, οικισμοί,

ποτάμια αλλά και σύγχρονα
δημιουργήματα. 

ειδική προσφορά

που κερδίζουν τις εντυπώσεις!

και για αγορές online

Σόλωνος 71, Αθήνα, Tηλ. 210 3616943, info@travelbookstore.gr, www.travelbookstore.gr

1-5 τμχ 65 € /τμχ
6-10 τμχ 55 € /τμχ

11-20 τμχ 48 € /τμχ
21 τμχ και άνω 40 € /τμχ

1-5 τμχ 85 € /τμχ
6-10 τμχ 75 € /τμχ

11-20 τμχ 62 € /τμχ
21 τμχ και άνω 55 € /τμχ

1-5 τμχ 45 € /τμχ
6-10 τμχ 40 € /τμχ

11-20 τμχ 35 € /τμχ
21 τμχ και άνω 30 € /τμχ



έκδοση: 2010
σελίδες: 260
διάσταση: 45 x 33 cm
γλώσσα: Ελληνικά
τιμή: 300,00 €

ειδική
προσφορά

της Μαρίας Γυπαράκη 

Ελλάδα - Το Φως

έκδοση: 2011
σελίδες: 237
διάσταση: 28 Χ 28 cm
γλώσσα: Ελληνικά + Αγγλικά
τιμή: 42,50 €

ειδική προσφορά

των Βερέμη, Βαλτινού,
Βατόπουλου

Ελλάδα - Πατρίδα του φωτός

Η δημιουργία και το φως συνδυάζονται με τους τό-
πους, την ιστορία, τη λογοτεχνία και την ποίηση, τα
χρώματα, τις αλήθειες.  Οι τόποι εμφανίζονται μο-
ναδικοί, όπως τους  καταγράφει ο φωτογραφικός
φακός, δημιουργώντας μιαν αφήγηση της εικόνας

που άλλοτε αιφνιδιάζει, άλλοτε παρακινεί,
μα οπωσδήποτε σαγηνεύει.

Ένα λεύκωμα, μέσα στο οποίο η δημιουργία
και το φως συνδυάζονται με τους τόπους την ιστορία,

τη λογοτεχνία και την ποίηση, δείχνοντας μια χώρα
ντυμένη με τη μουσική της, τους μύθους, την ιστορία

και τις παραδόσεις της, παραδομένη στις αλήθειες
της. Οι τόποι εμφανίζονται πρωτόγνωροι, μυστικοί,
όπως τους καταγράφει ο φωτογραφικός φακός και

τους μεταβάλλει σε ένα παιχνίδι, δημιουργώντας μιαν
αφήγηση της εικόνας που φτάνει στα όρια της αφηρη-

μένης τέχνης, των χρωμάτων,
της σύγχρονης μαρτυρίας.

που κερδίζουν τις εντυπώσεις!

και για αγορές online

Σόλωνος 71, Αθήνα, Tηλ. 210 3616943, info@travelbookstore.gr, www.travelbookstore.gr

έκδοση: 2011
σελίδες: 177
διάσταση: 26Χ26 cm
γλώσσα: Ελληνικά + Αγγλικά
τιμή: 37,50 €

ειδική προσφορά

Ένα πολυτελές λεύκωμα με 139 φωτογραφές του Νίκου
Δεσσύλα, που  παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και κολα-

κευτικό πορτρέτο της Αθήνας. Μιας πόλης που ζει ανάμεσα
στους ρυθμούς των εντάσεων και των αντιθέσεών της, που

αφομοίωσε τα στοιχεία του παρελθόντος και αρμονικά ενσω-
μάτωσε νέες τάσεις, νέες ιδέες και νέους κατοίκους. 

γράφει η  Αθηνά Σχοινά

Αθήνα - Το κλεινόν άστυ

1-5 τμχ 200 € /τμχ
6-10 τμχ 180 € /τμχ

11-20 τμχ 160 € /τμχ
21 τμχ και άνω 145 € /τμχ

1-5 τμχ 38 € /τμχ
6-10 τμχ 35 € /τμχ

11-20 τμχ 30 € /τμχ
21 τμχ και άνω 25 € /τμχ

1-5 τμχ 33 € /τμχ
6-10 τμχ 30 € /τμχ

11-20 τμχ 27 € /τμχ
21 τμχ και άνω 23 € /τμχ



σελίδες: 172 
διάσταση: 26 x 26 cm
γλώσσα: Ελληνικά +Αγγλικά
τιμή: 41,50 €

Σαράντα αιώνες κυκλοφορεί μέσα στις φλέβες μας
το Αιγαίο Πέλαγος. Ξεπερνώντας τα όρια του αρχαίου κόσμου και
της ιστορίας φώτισε τις κορφές και τα φαράγγια της γης και προ-

ετοίμασε τον ηθικό και πνευματικό δρόμο του νεότερου ανθρώπου.
Εδώ βλάστησαν τα έπη και οι λυρικοί κι ανθίσανε ο ανθρωπισμός, η

λαχτάρα της περιπέτειας, η αέναη αναζήτηση της αλήθειας.

του Ματθαίου Μουντέ

Θέα στο Αιγαίο

έκδοση: 2010
σελίδες: 312
διάσταση: 45 x 33 cm
γλώσσα: Ελληνικά + Αγγλικά
τιμή: 275,00 €

ειδική προσφορά

της Κλέα Σουγιουλτζόγλου 

Ακρόπολη - Nέο Μουσείο
Ο υπερπολυτελής αυτός τόμος

παρουσιάζει το μνημείο-σύμβολο της παγκόσμιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς, σπάνιες συνολικές και επιμέ-
ρους όψεις του γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνα

καθώς και  άλλα μνημεία και γλυπτά της Ακρόπολης,
όπως εκτίθενται στο Νέο Μουσείο. Αντιμετωπίζονται

από τον φακό ως ένα σύνολο που ευθέως παραπέμπει
στη συλλογική φιλοσοφική, κοινωνικοπολιτική και ιδεο-

λογική διάσταση της αρχαίας Αθήνας.

ειδική προσφορά

που κερδίζουν τις εντυπώσεις!

TRAVEL BOOKSTORE

Σόλωνος 71, Αθήνα, Tηλ. 210 3616943, Fax. 210 3616948
info@travelbookstore.gr

www.travelbookstore.gr
και για αγορές online

1-5 τμχ 200 € /τμχ
6-10 τμχ 180 € /τμχ

11-20 τμχ 160 € /τμχ
21 τμχ και άνω 140 € /τμχ

1-5 τμχ 37 € /τμχ
6-10 τμχ 34 € /τμχ

11-20 τμχ 29 € /τμχ
20 τμχ και άνω 25 € /τμχ


