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Ταξιδεύοντας στην Αυστραλία
Ακολουθήστε τη Jan και τον Tom καθώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, για να 
αναζητήσουν, να προετοιμαστούν και να κλείσουν ένα ταξίδι στη Δυτική Αυστραλία.
Η Jan και ο Tom σχεδιάζουν ένα μεγάλο ταξίδι από 
τη Μελβούρνη στη Δυτική Αυστραλία. Θέλουν να 
εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις διακοπές τους, όποτε 
θα περιλαμβάνουν:
•  Πτήσεις προς Περθ 
•  Διαμονή και δραστηριότητες στο Περθ
•  Περιήγηση στη ντόπια κουζίνα
•  Ένα ταξίδι με ιστορικό σιδηρόδρομο
•  Μερικές νύχτες σε διάφορα αγροκτήματα και B&B.
Ευτυχώς για τη Jan και τον Tom, ξέρουν πώς μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο (και έναν 
ταξιδιωτικό πράκτορα) για να το πραγματοποιήσουν.

Πώς εμπνεύστηκαν η Jan και ο Tom το ταξίδι τους
Η Jan και ο Tom θα κάνουν κάποιες αναζητήσεις στο διαδίκτυο, πριν κάνουν κρατήσεις. 
Ελπίζουν να βρουν κάποια μη αναμενόμενα αποτελέσματα ή να δουν πράγματα που δεν 
είχαν σκεφτεί, για να γίνει το ταξίδι τους ακόμη καλύτερο.

Αναζήτηση στο YouTube για ταξίδια στη Δυτική Αυστραλία
https://www.youtube.com
Η Jan και ο Tom χρησιμοποιούν τη λειτουργία αναζήτησης του YouTube για να βρουν 
βίντεο για:
•  Αξιοθέατα στο Περθ
•  Τον σιδηρόδρομο του Bunbury, καθώς και πληροφορίες για τα τρένα 
•  Τουρισμός στη γηγενή Δυτική Αυστραλία, που δίνει στη Jan μια νέα ιδέα - περιήγηση 

στη ντόπια κουζίνα!
•  Πού να μείνουν το βράδυ πριν το ταξίδι δυο ημερών.

Μπορείτε να οργανώνετε ταξίδια 
χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο 

και έναν πράκτορα

beconnected.esafety.gov.au
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https://www.welcometocountry.com
Η Jan επισκέπτεται έναν ιστότοπο γηγενούς τουρισμού, 
για να αναζητήσει περιηγήσεις στη ντόπια κουζίνα 
κοντά στο Περθ:
• Ένα αποτέλεσμα είναι οι περιηγήσεις Mandoon

Estate Bush Tucker Tasting tours
• Η Jan χρησιμοποιεί τη λειτουργία Σελιδοδείκτη του

προγράμματος περιήγησης, για να αποθηκεύσει τη
σελίδα για αργότερα, όταν θα κάνει τις κρατήσεις της.

Αναζήτηση πληροφοριών για τη Δυτική Αυστραλία
Ο Tom κάνει αναζητήσεις στο Google για τη Δυτική 
Αυστραλία και το Περθ.
• Ελέγχει τον καιρό, για να βρει ποια είναι η καλύτερη

εποχή για να ταξιδέψουν
• Τον Οκτώβριο ο καιρός είναι ήπιος και ανθίζουν τα

άγρια λουλούδια
• Ο Tom και η Jan επιλέγουν να ταξιδέψουν τον Οκτώβριο.

Η Jan και ο Tom ελέγχουν τους κυβερνητικούς 
ιστότοπους
https://smartraveller.gov.au
Η Jan και ο Tom ελέγχουν τις ταξιδιωτικές συμβουλές 
για τη Δυτική Αυστραλία. Ο ιστότοπος Smart Traveller 
τους καθησυχάζει ότι:
• Έχουν όλες τις απαραίτητες ταυτότητες
• Μπορούν να μεταφέρουν διάφορα φάρμακα

χωρίς προβλήματα
• Η Jan και ο Tom μπορούν επιτέλους να κάνουν

κρατήσεις!

Η Jan και ο Tom κάνουν αναζήτηση 
για το ταξίδι τους
Από την αρχή, η Jan και ο Tom αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν έναν ταξιδιωτικό 
πράκτορα, για να κλείσουν πτήσεις, μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο και διαμονή 
κοντά στο Περθ. Ο πράκτορας τους βοηθά να βρουν τις φθηνότερες πτήσεις με τη 
μεγαλύτερη ευελιξία.

Αποθηκεύστε ιστότοπους 
με ταξιδιωτικές ιδέες ως 

σελιδοδείκτες στο πρόγραμμα 
περιήγησής σας

Χρησιμοποιήστε κυβερνητικούς 
ιστότοπους, για να βρείτε 

πληροφορίες για το τι 
χρειάζεστε για ένα ασφαλές 

ταξίδι

beconnected.esafety.gov.au

http://www.welcometocountry.com
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Η Jan κάνει κράτηση σε περιήγηση στη ντόπια 
κουζίνα
Τώρα ξέρει τις ημερομηνίες που θα βρίσκονται στο 
Περθ και ανοίγει τον σελιδοδείκτη Mandoon Estate 
Bush Tucker tour.
• Κάνει κλικ στο Κάντε κράτηση τώρα
• Η Jan ολοκληρώνει την κράτηση μέσω της 

πιστωτικής της κάρτας
• Μόλις κλειστεί η περιήγηση, η Jan γνωρίζει πότε να 

κάνει κράτηση για διαμονή στο αγρόκτημα. 

Χρήση ιστοτόπων σύγκρισης για να βρείτε B&B
https://www.tripadvisor.com
Έπειτα, η Jan ξεκινά να κάνει αναζήτηση για διαμονή Bed & Breakfast (B&B) τη νύχτα πριν 
την περιήγηση στη ντόπια κουζίνα.
• Χρησιμοποιεί τη λειτουργία αναζήτησης του ιστότοπου, για να βρει διαμονή σε ιστορικά 

αγροκτήματα κοντά στην τοποθεσία της περιήγησης στη ντόπια κουζίνα
• Βρίσκει ένα αγρόκτημα που της αρέσει, το οποίο έχει λάβει τέσσερα αστέρια σε κριτικές 

από άλλους ταξιδιώτες.

Ο Tom κάνει αναζήτηση για τα δρομολόγια του σιδηροδρόμου Bunbury
Ο Tom από το iPad του υπολογίζει το ημερήσιο δρομολόγιο στον σιδηρόδρομο Bunbury. 
• Κλείνει εισιτήρια για εκείνον και τη Jan με την πιστωτική τους κάρτα
• Ο Tom σημειώνει ημερομηνία και ώρα και ενημερώνει τη Jan ότι πρέπει  

να κάνει κράτηση σε B&B για τη νύχτα πριν το δρομολόγιο με το τρένο.

Η Jan και ο Tom διαβάζουν τα «ψιλά γράμματα»
Καθώς σχεδιάζουν τις υπέροχες διακοπές τους, η Jan και 
ο Tom γνωρίζουν πάντα το κόστος που δεν είναι εμφανές, 
όπως:
• Τέλη καθαρισμού ή κράτησης
• Κυρώσεις για χαμένες ώρες αποχώρησης
• Έξοδα αποσκευών
•  Μεταφορά προς και από διάφορες 

δραστηριότητες.

Αφού ξέρετε τις ημερομηνίες 
που ταξιδεύετε, μπορείτε 
να αρχίσετε να κλείνετε 

περιηγήσεις 

Ελέγξτε κρυμμένα κόστη, πριν 
κάνετε κάποια κράτηση

beconnected.esafety.gov.au

https://www.tripadvisor.com
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Η Jan και ο Tom κλείνουν τη διαμονή τους
Η Jan βρήκε ένα αγρόκτημα, όπου μπορούν να μείνουν με τον Tom πριν την περιήγηση στο 
Mandoon Estate Bush Tucker Tour. Ας την ακολουθήσουμε, καθώς κλείνει το αγρόκτημα 
στον ιστότοπο του TripAdvisor.

1.  Η Jan χρησιμοποιεί τη σελίδα του αγροκτήματος 
στο TripAdvisor για να δει φωτογραφίες του 
καταλύματος και να βεβαιωθεί ότι είναι αυτό που 
θέλει.

2.  Η Jan βλέπει ότι το αγρόκτημα έχει βαθμολογία 
4,5 αστέρια από πάνω από 100 κριτικές στο 
TripAdvisor. Ορισμένοι αναφέρουν ότι το ζεστό 
νερό δεν διαρκεί πολύ, αλλά η Jan πιστεύει ότι 
αυτό δεν θα είναι πρόβλημα.

3.  Η Jan παρατηρεί πως αν και θα μείνουν μόνο 
μια νύχτα, πρέπει να πληρώσουν προκαταβολή 
ασφαλείας $500. Η προκαταβολή θα επιστραφεί 
εντός 10 ημερών από την αναχώρησή τους. 

4.  Το TripAdvisor παρέχει πληροφορίες στη Jan για να καλέσει τον μεσίτη που είναι 
υπεύθυνος για το κατάλυμα. Του τηλεφωνεί, για να ρωτήσει για:
• Ώρες check-in και αναχώρησης
• Τι θα γίνει αν εκείνη και ο Tom φτάσουν εκτός εργάσιμων ωρών
• Αν το αγρόκτημα έχει δικό του WiFi.

5.  Ο μεσίτης εξηγεί:
• Μπορούν να πάρουν το κλειδί από ένα τοπικό σταθμό υπηρεσιών
• Το αγρόκτημα δεν έχει WiFi, δυστυχώς! 
• Αλλά το σήμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή είναι πολύ ισχυρό.

6.  Καθησυχασμένοι από όλα αυτά, η Jan προχωρά στην κράτηση και λαμβάνει την 
επιβεβαίωση στο email της, που συμπεριλαμβάνει:
• Τις λεπτομέρειες της διαμονής 
• Αριθμό κράτησης που μπορεί η Jan να χρησιμοποιεί, όταν κάνει ερωτήσεις
• Τον αριθμό που μπορεί να καλέσει αν έχει περισσότερες ερωτήσεις.

Ελέγξτε τις φωτογραφίες των 
ιστοτόπων, για να διασφαλίσετε 

ότι το κατάλυμα πληροί τις 
ανάγκες σας

beconnected.esafety.gov.au
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Κυριότερα σημεία από το ταξίδι της Jan και του Tom
Τώρα που η Jan και ο Tom επέστρεψαν από τις υπέροχες διακοπές τους στη Δυτική 
Αυστραλία, ας δούμε τα κυριότερα σημεία.

Χρήση εφαρμογής συνεπιβατισμού, για να μεταφερθούν στο κατάλυμα διαμονής 
τους
Μετά την περιήγηση στη ντόπια κουζίνα, η Jan και ο 
Tom έπρεπε να επιστρέψουν στο κατάλυμα διαμονής 
τους από μια μακρινή τοποθεσία.
Χρησιμοποίησαν την εφαρμογή συνεπιβατισμού Uber 
για να κλείσουν και να προπληρώσουν για μεταφορά 
στο κατάλυμα B&B. 

Εύρεση αγαπημένου εστιατορίου
Ένα αναπάντεχο σημείο ήταν η εύρεση ενός νέου 
αγαπημένου εστιατορίου ένα βράδυ στο Περθ:
• Ο Tom χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για 

να αναζητήσει στο Google κοντινά εστιατόρια
• Εκείνος και η Jan επέλεξαν εστιατόρια ανά τύπο και 

είδαν κριτικές από άλλους πελάτες
• Ένα θαυμάσιο εστιατόριο απείχε μόλις πέντε λεπτά!

Χρήση Google Maps για να μεταβείτε σε σημείο ενδιαφέροντος
Ο Tom, συνταξιούχος πυροσβέστης, ήθελε να επισκεφθεί το Μνημείο Πυροσβεστών στο 
King’s Park. 
• Αυτό βρισκόταν στο άλλο άκρο του πάρκου από όπου είχαν εισέλθει
• Χρησιμοποιήσαν την εφαρμογή Google Maps για οδηγίες
• Ο Tom και η Jan περπάτησαν μέσα από τους κήπους προς το μνημείο.

Δημιουργία κοινόχρηστου άλμπουμ στο Google Photos
Η Jan δημιούργησε ένα άλμπουμ στο Google Photos για να κοινοποιεί τις αγαπημένες τις 
φωτογραφίες με φίλους και συγγενείς πίσω στη Βικτώρια.
• Η Jan προσέθετε νέες φωτογραφίες στο άλμπουμ κάθε βράδυ
• Έβαζε και λεζάντα στην κάθε μία 
• Χρησιμοποίησε τη σύνδεση Wi-Fi του καταλύματος, για να εξοικονομήσει τα δεδομένα 

κινητής τηλεφωνίας.

Οι υπηρεσίες συνεπιβατισμού 
μπορούν να κλειστούν μέσω 

εφαρμογής στο smartphone σας

beconnected.esafety.gov.au

http://www.beconnected.esafety.gov.au
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