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Патување во Австралија
Следете ги Гордана и Петар како го користат интернетот за да истражуваат, да се 
подготват и да резервираат патување во Западна Австралија.
Гордана и Петар планираат големо патување од 
Мелбурн до западна Австралија. Тие сакаат да го 
искористат максимално слободното време, па затоа, 
нивниот одмор ќе вклучува:
•  летови до Перт 
•  сместување и активности во Перт
•  екскурзија за запознавање со храната на 

Аборигините
•  патување со историската железница 
•  неколку ноќи во различни викенд-куќички или 

објекти за ноќевање и доручек.
За среќа, Гордана и Петар знаат дека можат да 
користат интернет (и туристички агент) за да го 
остварат ова патување.

Како Гордана и Петар се инспирираа за нивното патување
Гордана и Петар ќе пребараат на интернет пред да извршат резервација. Тие се 
надеваат дека ќе добијат некои неочекувани резултати или дека ќе видат нешта за кои 
не размислиле, но ќе го направат нивното патување уште подобро.

Пребарување патување во Западна Австралија на YouTube
https://www.youtube.com
Гордана и Петар ја користат функцијата на YouTube за наоѓање видеозаписи за:
•  знаменитости што треба да се видат околу Перт
•  железничката станица Бaнбери, вклучувајќи информации каде да се качат на возот 
•  аборигински туризам во Западна Австралија што ѝ дава на Гордана нова идеја - 

екскурзии за запознавање со храната на Аборигините!
•  каде да преноќат пред дводневните патувања.

Можете да го планирате 
патувањето користејќи 

интернет и туристички агент

beconnected.esafety.gov.au

https://www.youtube.com
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Патување во Австралија

https://www.welcometocountry.com
Гордана ја посети туристичката локација на First 
Nations за да побара екскурзии за запознавање со 
храната на Аборигините во близина на Перт:
• еден резултат се екскурзиите за запознавање со 

храната на Аборигините во Mandoon Estate
• Гордана ја користи одликата за обележување за 

да ја зачува оваа страница за подоцна, кога ќе 
бидат подготвени да извршат резервации.

Пребарување информации за Западна 
Австралија
Петар пребарува општи информации на Google за Западна Австралија и Перт.
• Ја проверува временската прогноза за да најде кога е најдобро време во годината 

за патување
• Во октомври времето е поблаго и исто така, дивите цвеќиња почнуваат да цветаат
• Гордана и Петар избираат да патуваат во октомври.

Гордана и Петар ги проверуваат државните 
локации
https://smartraveller.gov.au
Гордана и Петар ги проверуваат советите за патување 
за Западна Австралија. Исто така, локацијата Smart 
Traveller им потврдува дека:
• ги имаат сите потребни документи
• можат да ги понесат со нив разните лекови 

без проблеми 
• Гордана и Петар конечно можат да почнат да 

резервираат!

Гордана и Петар го истражуваат 
нивното патување
На почеток, Гордана и Петар решија да употребат туристички агент за да резервираат 
летови, транспорт од аеродром и сместување во или околу Перт. Туристичкиот агент 
им помага да ја најдат најдобрата зделка со најголема флексибилност.

Зачувајте веб-страници 
за идеи за патување како 

обележувачи во вашиот веб-
прегледувач

Користете ги државните 
веб-страници за да најдете 
информации за она што ви 

треба за да патувате безбедно

beconnected.esafety.gov.au

http://www.welcometocountry.com
https://www.welcometocountry.com
https://smartraveller.gov.au


3

Патување во Австралија

Гордана резервира екскурзија за запознавање со 
храната на Аборигините
Сега знае на кој датуми ќе се наоѓа во Перт и го отвора 
обележувачот на веб-страницата на Mandoon Estate.
• Кликнува на Резервирај сега (Book now)
• Гордана го завршува резервирањето користејќи ја 

нејзината кредитна картичка
• Штом ќе ја резервира екскурзијата, Гордана знае 

кога да го резервира престојот во викенд-куќичката. 

Користење локации за споредба за да најдете 
објекти за ноќевање и доручек
https://www.tripadvisor.com
Потоа, Гордана почнува да го истражува сместувањето во објекти за ноќевање и 
доручек (Bed & Breakfast - B&B) за ноќта пред екскурзијата за запознавање со храната 
на Аборигините.
• Таа ја користи функцијата на веб-страницата за да најде сместување во 

традиционална викенд-куќичка во близина на локацијата на екскурзијата
• Таа наоѓа викенд-куќичка што ѝ се допаѓа и којашто е оценета со четири ѕвезди од 

други патници.

Петар го истражува возниот ред на железницата Бaнбери
Петар е на неговиот iPad и го разгледува еднодневното патување со железницата Бaнбери. 
• Тој резервира билети за себе и за Гордана користејќи ја неговата кредитна картичка
• Петар ги запишува датумите и времињата и ѝ кажува на Гордана дека треба да 

резервира ноќевање и доручек за вечерта пред патувањето со железницата.

Гордана и Петар го разгледуваат текстот печатен 
со ситни букви
Додека го подготвуваат нивниот прекрасен заеднички 
одмор, Гордана и Петар се постојано свесни за 
трошоците што можеби не се очигледни, како на 
пример:
• трошоци за чистење и резервација
• казни за пропуштено време за одјавување
• трошок за багаж
• превоз од и до разни активности.

Штом ќе ги знаете датумите 
на патување, можете да 
почнете да резервирате 

екскурзии 

Пред да извршите 
резервација, проверете дали 
има некои скриени трошоци

beconnected.esafety.gov.au

https://www.tripadvisor.com
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Гордана и Петар го резервираат нивното сместување
Гордана ја најде викенд-куќичката каде таа и Петар може да престојуваат пред 
екскурзијата за запознавање со храната на Аборигините во Mandoon Estate. Ајде да ја 
следиме додека ја резервира викенд-куќичката на веб-страницата TripAdvisor.

1.  Гордана ја користи веб-страницата TripAdvisor 
за да ги разгледа фотографиите од поседот и да 
биде сигурна дека е точно тоа што го сака.

2. 

3.  Гордана забележува дека и покрај тоа што ќе 
престојуваат само една ноќ, тие сепак ќе мора 
да платата 500 долари безбедносен депозит. 
Депозитот ќе им биде вратен во рок од 10 дена 
по враќањето. 

 Гордана забележува дека викенд-куќичката 
е оценета со 4,5 ѕвездички во повеќе од 100 
критики на TripAdvisor. Некои велат дека топлата 
вода не трае доволно долго, но Гордана смета 
дека тоа ќе биде во ред.

4.  TripAdvisor ѝ дава на Гордана детали за да го 
повика претставникот на поседот одговорен за 
викенд-куќичката. Таа му се јави за да праша за:

• времето на пријавување и одјавување

• што да прави ако таа и Петар пристигнат вон работно време

• дали викенд-куќичката има сопствена Wi-Fi-мрежа.

5.  Претставникот на поседот објаснува:

• дека можат да го земат клучот од локалната бензинска станица

• дека, за жал, викенд-куќичката нема Wi-Fi-мрежа! 

• Но, сигналот за мобилни податоци во областа е многу добар.

6.  Охрабрена од сето ова, Гордана ја врши резервацијата и добива потврдување на 
нејзината сметка на е-пошта што вклучува:

• детали за нивниот престој 

• број на резервација што Гордана може да го употребува кога поставува 
прашања

• број што може да го повика ако има дополнителни прашања.

Проверете ги фотографиите 
на веб-страницата за 

да бидете сигурни дека 
сместувањето ги исполнува 

вашите потреби

beconnected.esafety.gov.au
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Патување во Австралија

Најзначајни моменти од патувањето на Гордана и Петар
Сега, штом Гордана и Петар се вратија од нивниот одличен одмор во Западна 
Австралија, ајде да се потсетиме на некои од најзначајните моменти.

Користење апликација за споделување превоз за патување до објектот каде беа 
сместени
После нивната екскурзија за запознавање со храната 
на Аборигините, Гордана и Петар требаше да се 
вратат до нивното сместување од локација прилично 
далеку од градот.
Тие ја употребија апликацијата за споделување 
превоз Uber за да резервираат и да платат авансно 
за автомобил што ги однесе точно пред вратата на 
објектот за ноќевање и доручек. 

Наоѓање омилен ресторан
Еден неочекувано значаен момент беше наоѓањето 
омилен ресторан, една вечер во Перт:
• Петар го употреби неговиот мобилен телефон за 

да пребара блиски ресторани на Google
• Тој и Гордана можеа да изберат ресторани според 

тип и да видат критики на други ресторани
• Еден прекрасен ресторан се наоѓаше на оддалеченост од само пет минути!

Користење на Google Maps за навигација до место од интерес
Петар, кој е пожарникар во пензија, сакаше да го посети Споменикот на пожарникарите 
во Кралскиот парк. 
• Тој се наоѓаше на спротивниот крај на паркот од точката во која влегоа во него
• Тие ја употребија апликацијата Google Maps за да добијат упатства
• Петар и Гордана пешачеа низ паркот директно до споменикот.

Создавање споделен албум на Google Photos
Гордана создаде албум на Google Photos за да ги сподели омилените слики со 
пријателите и семејството во Викторија.
• Гордана додаваше нови фотографии во албумот секоја вечер
• Таа додаде објаснување за секоја слика 
• Ја употреби Wi-Fi-врската во објектот каде беа сместени за да заштеди мобилни 

податоци.

Услугите за споделување 
превоз може да се 

резервираат од апликација 
на вашиот паметен телефон

beconnected.esafety.gov.au

https://beconnected.esafety.gov.au/

	Патување во Австралија
	Како Гордана и Петар се инспирираа за нивното патување
	Пребарување патување во Западна Австралија на YouTube
	Посета на 
	Пребарување информации за Западна Австралија
	Гордана и Петар ги проверуваат државните локации

	Гордана и Петар го истражуваат нивното патување
	Гордана резервира екскурзија за запознавање со храната на Аборигините
	Користење локации за споредба за да најдете објекти за ноќевање и доручек
	Петар го истражува возниот ред на железницата Бaнбери
	Гордана и Петар го разгледуваат текстот печатен со ситни букви

	Гордана и Петар го резервираат нивното сместување
	Најзначајни моменти од патувањето на Гордана и Петар
	Користење апликација за споделување превоз за патување до објектот каде беа сместени
	Наоѓање омилен ресторан
	Користење на Google Maps за навигација до место од интерес
	Создавање споделен албум на Google Photos





