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Електронско истражување на 
патување
Научете како да го користите интернетот за да се инспирирате да патувате и како 
да го истражите вашиот следен прекрасен одмор. 

Како интернетот може да помогне
Можете да го користите интернетот за речиси секој 
аспект на патувањето, од истражување до резервирање, 
па дури и за електронски билети и пасоши. Можете:
•  да користите веб-страници како што е YouTube за да 

пребарате видеозаписи за одредишта и активности
• да ја посетите огромната колекција виртуелни 

прошетки на Google Earth
• да користите локации за патувања како што се Lonely 

Planet или TripAdvisor, за да ви помогнат да го најдете 
совршеното одредиште, екскурзија или настан

• да создадете бесплатна сметка на веб-страница 
за патувања, за да ги оцените вашите минати 
патувања, да објавите фотографија и да го 
рангирате вашето искуство со до пет ѕвездички.

Интернетот може да ви 
помогне да истражувате, да 
резервирате и да плаќате за 

патување

Веб-страниците што нудат бесплатни сметки 
обично им ги продаваат вашите лични детали на 
рекламни служби и на други локации. Секогаш треба 
да внимавате не деталите што ги внесувате на овие 
локации и што се чувствувате удобно да споделите. 

Користете го интернетот за да резервирате и плаќате
Можете да го користите мобилниот телефон и интернетот за да резервирате и плаќате за:
• авионски билети
• сместување
• некои оброци

• патувања и локални 
настани

• патничко осигурување

• некои медицински 
потреби

• и многу друго!

beconnected.esafety.gov.au
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Електронско истражување на 
патување

Користете го интернетот за да најдете важни информации за патување
Интернетот е вреден ресурс за:
•  совети за патувања
• државни предупредувања или препораки за патување
• пасошки информации (како барања за виза)
• медицински предупредувања (како што се ограничувања заради КОВИД-19) 

Чување на важни патнички документи онлајн
Можете да го користите мобилниот уред или складот 
во облак за да складирате и да пристапувате до 
дигитални копии од важни документи, како што се:
•  вашиот план за патување
• детали за контакт со вашиот туристички агент
• вашите медицински информации
• информации за вашето патничко осигурување, 

како број на полиса и детали на контакти во итен 
случај

• билети за следниот лет.

Споделете го патувањето додека сте во движење
Можете да ги користите веб-страниците на социјалните мрежи и облакот за да ги 
споделувате фотографиите и белешките од вашето патување. Ако сликате фотографија 
со мобилниот телефон додека сте на одмор, можете да ја споделите речиси веднаш со 
пријателите и семејството дома.

Споделувајте фотографии од вашето патување 
на социјалните мрежи само откако ќе се вратите 
дома. Споделувањето фотографии додека не се 
наоѓате дома е знак дека вашата куќа е празна.

Складирајте ги документите 
за патување во облакот или 

во вашиот телефон за да 
имате лесен пристап додека 

патувате

beconnected.esafety.gov.au
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Користете го интернетот за да се движите наоколу
Вашиот мобилен уред и апликациите како што е Google Maps можат да ви помогнат да 
се снајдете во странски град и ви овозможуваат да гледате препораки за нештата што 
треба да ги видите и направите. Исто така, постојат апликации што ви овозможуваат 
да преведувате странски јазици и знаци со вашиот мобилен уред.

Најдете инспирација
На располагање ви стојат толку многу опции за патување, така што тешко е да изберете. 
Почнете со една едноставна идеја и употребете го интернетот за да откриете повеќе.

Како YouTube може да ве инспирира
За да ја посетите YouTube, внесете https://www.
youtube.com во полето за пребарување на вашиот 
прегледувач. 
Можете да пребарате што било, од градови до 
конкретни идеи. Обидете се да напишете автохтони 
екскурзии (indigenous tours) и видете ги резултатите!
Исто така, ќе видите список со препорачани 
видеозаписи десно од резултатите од пребарување. 
Можете да ги гледате за да добиете повеќе идеи.

Откривање со пребарување на Google Earth и 
Voyager 

1.  Внесете https://earth.google.com во лентата за 
пребарување на прегледувачот. Потоа, кликнете 
на копчето Стартувај ја Earth (Launch Earth) 
што се наоѓа во горниот десен дел.

2.  Во менито на левата стана, кликнете на 
иконата Пребарај (Search), што личи на лупа.

3.  Во Истакнато на Google Earth (Featured in 
Google Earth), кликнете на синиот текст што 
вели Повеќе на Voyager (More in Voyager).

Како да добиете идеи од официјални локации 
за туризам и од социјалните мрежи
Повеќето земји имаат официјални веб-страници за туризам. На нив се приоритизира 
безбедното патување и се покажуваат важни информации и предупредувања во 
горниот дел на екранот. На пример, официјалната веб-страница за туризам на Нов 

YouTube може да биде 
одличен извор на 

инспирација за патување

Google Earth може да ви даде 
голем број идеи за места што 

можете да ги посетите

beconnected.esafety.gov.au
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Зеланд е на адресата https://newzealand.com/au. Тоа е специјална верзија на локацијата 
за посетители од Австралија и дава информации конкретно за австралиските патници, 
на пример, како да патувате во Нов Зеланд без рестриктивни мерки. 
Проверете ги вашите социјални мрежи за да видите каде биле неодамна вашите 
пријатели и семејство за да добиете одлични идеи од нивните фотографии и видеозаписи.
Пребарајте ги официјалните страници на социјалните мрежи или на туристичките компании.

Како да изберете одредиште
Еве некои интересни ресурси што помагаат да 
добиете поконкретни информации за одредиштето 
и да најдете важни информации, како што се 
сезонски настани, визи и здравствени и безбедносни 
предупредувања.

Smart Traveller
https://smartraveller.gov.au 
Smart Traveller на Австралиската влада ги вклучува 
сите важни информации што ви требаат за безбедно 
патување во сите земји и региони во светот.

Lonely Planet
https://lonelyplanet.com
Lonely Planet се фокусира врз написи за патувања и 
одредишта, кога сакате да добиете слика за некое 
одредиште претставена од професионален писател. 
Исто така, тука можете да видите критики од други 
патници.

Локации на авиокомпании
https://qantas.com, https://airnewzealand.com/au 
Голем број авиокомпании имаат слични услуги 
како и оние на TripAdvisor и Lonely Planet, кадешто 
можете да пребарате одредишта. На пример, на 
веб-страницата на Qantas изберете Одредишта 
(Destinations) од менито во горниот дел, за да 
видите идеи и критики.

Користете ги патувањата на 
пријателите и семејството 

како идеи каде да отпатувате 

Специјализираните веб-
страници даваат огромен 

број информации и критики 
од патници

beconnected.esafety.gov.au

https://newzealand.com/au
https://smartraveller.gov.au
https://lonelyplanet.com
https://qantas.com
https://airnewzealand.com/au


5

Електронско истражување на 
патување

Пребарајте повеќе од одредишта 
Повеќето локации за патувања исто така имаат голем број други информации, како што се:
• детали на сезонски настани
• најдобро време за патување
• на што да внимавате кога сте надвор од туристички области
• кога вашето одредиште е вон сезона
• кога да патувате за да избегнете гужва
• кога сместувањето е поевтино.

Државните локации за туризам го ставаат на прво 
место безбедното патување и обично вклучуваат 
важни информации во горниот дел на екранот.

Веб-страниците за патувања може исто така да ви 
дадат информации за нешта што ви требаат за да 
патувате безбедно. Во нив се вклучуваат:
• медицински информации
• здравствени предупредувања
• информации за визи 
• други барања за патување.

Читајте критики од други патници
Една од најдобрите одлики на веб-страниците за 
истражување патувања е дека на корисниците им е 
дозволено да објавуваат критики од одредиштата, 
патувањата, сместувањето... речиси од сè!
Со создавање на сметка, корисниците можат да 
напишат неколку збора и да го оценат одредиштето 
или патувањето, обично со оцена до пет ѕвездички. 

Локациите за патувања 
помагаат со информации 

кога да патувате и што ќе ви 
треба 

beconnected.esafety.gov.au
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патување

Добијте информации за измами 
За жал, измамите за жал, се негативна реалност кога 
патувате. Државните веб-страници за туризам и веб-
страниците како што се TripAdvisor и Lonely Planet 
може да вклучуваат информации за вообичаените 
измами и како да ги избегнете.
Можете да дознаете за сè - од лажни патувања (кои 
само ви ги земаат парите), до како да се справувате 
со питачи и улични продавачи, едноставно 
користејќи ја функцијата за пребарување на тие 
локации.

Како да најдете важни информации
Лесно е да се чувствувате преплавени со сè што треба да помнете кога патувате. Но, 
не грижете се! Интернетот и вашиот мобилен уред или компјутерот помагаат важните 
информации да ви бидат на дофат, за да можете да патувате безбедно. 

Информации за КОВИД-19
https://smartraveller.gov.au
Во горниот дел на веб-страницата Smart Traveller 
ќе видите црвена лента со врски до информации за 
КОВИД-19. Кликнете или допрете на врските за да 
видите информации.
Исто така, можете да ја користите одликата за 
пребарување на веб-страницата за да го внесете 
името на одредиштето. На пример, можете да внесете 
Париз (Paris). Резултатите ќе ја вклучуваат Франција, 
и ако патувањето не е дозволено, на црвената лента 
ќе пишува Не патувајте (Do Not Travel).

Здравствени и медицински услуги
https://smartraveller.gov.au/before-you-go/health
Овој дел на веб-страницата Smart Traveller покажува голем број информации како да 
патувате со попреченост, заразни болести на кои треба да внимавате, како да добиете 
лекарска помош во странство и многу друго.

Внимавајте на вообичаените  
патнички измами 

Најдете владини совети за 
патување на веб-страницата 

Smart Traveller

beconnected.esafety.gov.au
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патување

Информации за лекови
https://tga.gov.au/leaving-australia
Кога патувате во странство, можеби ќе треба да земете препишани лекови што 
можеби се ограничени за користење во други земји.
Веб-страницата на Therapeutic Goods Administration (TGA) ги наведува нештата што 
треба да ги направите за да носите со себе препишани лекови надвор од Австралија.

Финансиски прашања
Важно е да ја посетите почетната страница на вашата банка за да најдете информации 
за патување во странство, вклучувајќи ги провизиите и трошоците за користење 
банкомати или кредитна картичка во странство. 
Исто така, можете да ја повикате банката или издавачот на кредитна картичка и да ги 
прашате за безбедносните опции додека патувате. 

Водете виртуелен бележник
Истражувањето и планирањето на патување значи да следите голем број 
истражувања, информации, адреси на веб-страници, видеоврски и друго.
Еден начин да ги чувате сите овие информации организирани е да ги зачувувате како 
што ги прегледувате. 

Создавање резервна копија во облакот и 
зачувување во мобилниот телефон
Ако направите резервна копија од папката 
Моето патување (My Trip) во облакот, можете да 
пристапувате до неа од кој било уред со интернет-
поврзување секаде во светот. 
Некои веб-пребарувања ќе завршат со опција да 
прикажете или преземете пренослива датотека во 
облик на документ или PDF. Создадете папка во вашиот 
компјутер или мобилниот уред во која ќе ги чувате 
овие датотеки PDF. 
Можете да означите, зачувате и да направите 
резервна копија од датотеки, веб-страници, датотеки 
PDF и друго, користејќи мобилен телефон и таблет. 
Чекорите се малку различни од оние на вашиот 
компјутер, но функционираат на сличен начин. 

Направете резервна копија 
од важни документи за 
патување во уредот и во 

облакот

beconnected.esafety.gov.au
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