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Ταξιδεύοντας στο εξωτερικό
Ακολουθήστε τη Ruby στο ταξίδι της στη Νέα Ζηλανδία και μάθετε πώς μια κινητή 
συσκευή σας βοηθά να ταξιδέψετε με ασφάλεια και άνεση. 
Η Ruby ταξιδεύει μόνη της και θέλει να επισκεφτεί τη 
Νέα Ζηλανδία. Ξέρει ότι μπορεί να βρει περισσότερες 
πληροφορίες για το ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία στον 
ιστότοπο της κυβέρνησης της Αυστραλίας Smart 
Traveller https://smartraveller.gov.au 
Χρησιμοποιεί τη λειτουργία αναζήτησης αυτού 
του ιστότοπου, για να ψάξει πληροφορίες για τη 
Νέα Ζηλανδία και σημειώνει τους πιο πρόσφατους 
ταξιδιωτικούς κανόνες και συμβουλές, καθώς και τυχόν 
περιορισμούς.

Προετοιμασία για ταξίδι
Η Ruby ετοιμάζεται για το ταξίδι της, ελέγχοντας τα 
σημαντικά ταξιδιωτικά έγγραφα, αναζητώντας και 
οργανώνοντας υπηρεσίες που θα χρειαστεί, όσο είναι 
μακριά.

Η Ruby ανανεώνει το διαβατήριό της
Το διαβατήριο της Ruby έχει λήξει, οπότε πρέπει να εκδώσει καινούργιο. 
• Αφού το διαβατήριό της έχει λήξει μόνο λίγους μήνες, μπορεί να το χρησιμοποιήσει 

για να εκδώσει ένα καινούργιο.
• Η Ruby χρειάζεται και το δίπλωμα οδήγησης για να κάνει ηλεκτρονική αίτηση για νέο 

διαβατήριο.
• Επισκέπτεται το https://www.passports.gov.au, όπου μπορεί να υποβάλλει και να 

παρακολουθεί την αίτηση διαβατηρίου. Μπορεί, επίσης, να κλείσει συνεντεύξεις που 
απαιτούνται ως μέρος της διαδικασίας αίτησης.

Προμήθεια ταξιδιωτικής ασφάλειας
Μετά την έκδοση του διαβατηρίου της, η Ruby είναι έτοιμη να οργανώσει την ταξιδιωτική 
της ασφάλεια. Μπορεί:
• Να κάνει αναζήτηση για τον πάροχο που θα χρησιμοποιήσει και να βάλει σελιδοδείκτη 

στον ιστότοπο για αργότερα

Το Smart Traveller παρέχει 
πληροφορίες για το πώς να 
παραμένετε ασφαλείς, όταν 

ταξιδεύετε

beconnected.esafety.gov.au
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• Να χρησιμοποιήσει έναν ιστότοπο σύγκρισης για να αναζητήσει επιλογές 
• Να πληρώσει για την ασφάλεια αφού γνωρίζει της ημερομηνίες ταξιδίου.

Έλεγχος αρχείων εμβολιασμού
Η Ruby έχει κάνει το εμβόλιο για COVID-19, οπότε μπορεί 
να ταξιδέψει χωρίς να μπει σε καραντίνα. Μπορεί:
• Να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό myGov για να 

ελέγξει ότι τα εμβόλιά της είναι επικαιροποιημένα
• Να επισκεφθεί το https://smartraveller.gov.au για 

να βρει πληροφορίες για τους κανόνες εμβολιασμού 
της Νέας Ζηλανδίας.

Οργάνωση διεθνούς κάλυψης κινητής τηλεφωνίας
Η Ruby καλεί τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας για να 
μάθει πώς μπορεί να κάνει κλήσεις και να χρησιμοποιεί 
το διαδίκτυο ενώ ταξιδεύει στη Νέα Ζηλανδία.
• Η αγορά τοπικής κάρτας SIM είναι η φθηνότερη 

επιλογή, αλλά η Ruby επιλέγει να χρησιμοποιήσει 
το διεθνές roaming

• Θα λάβει ένα πακέτο δεδομένων για όσο διάστημα ταξιδεύει 
• Οι φίλοι και οι συγγενείς της θα μπορούν να την καλούν στο Αυστραλιανό της νούμερο.

Ο λογαριασμός σας στο myGov 
έχει αποθηκευμένο το ιστορικό 

εμβολιασμών σας

Το κόστος για διεθνές roaming διαφέρει ανάλογα τη 
χώρα που επισκέπτεστε. Ορισμένες χώρες θα έχουν 
υψηλές χρεώσεις και συχνά είναι οικονομικότερο να 
προμηθευτείτε μια τοπική κάρτα SIM.

Η Ruby σχεδιάζει και κάνει κράτηση των διακοπών της
Η Ruby έχει περιορισμένο προϋπολογισμό και θα κλείσει τα αεροπορικά εισιτήρια μόνη της 
μέσω της αεροπορικής εταιρείας, επειδή γνωρίζει τη διαδικασία. Για όλα τα υπόλοιπα θα 
χρησιμοποιήσει τον τοπικό της ταξιδιωτικό πράκτορα.
Για αρχή, επισκέπτεται τον ιστότοπο της αεροπορικής εταιρείας που επιλέγει. Ψάχνει 
ένα εισιτήριο σε προσφορά και κατανοεί ότι αυτό μπορεί να μην είναι ευέλικτο όπως ένα 
κανονικό εισιτήριο. 

beconnected.esafety.gov.au
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1.  Πώς κλείνει η Ruby τα εισιτήριά της  
Η Ruby θέλει να αποφύγει την υψηλή περίοδο, 
οπότε αποφασίζει να ταξιδέψει τον χειμώνα.

 •  Εισαγάγει ημερομηνίες αναχώρησης και 
επιστροφής τον Ιούλιο στο πεδίο αναζήτησης 
της αεροπορικής εταιρείας

 •  Θέτει το φίλτρο αναζήτησης ανά τιμή, από τη 
χαμηλή προς την υψηλή 

 •  Τα αποτελέσματα επιστρέφουν ένα πολύ φθηνό 
εισιτήριο στο επάνω μέρος, στις επιλεγμένες 
ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής. 
Τέλεια!

2.  Έλεγχος καθίσματος αεροπλάνου 
Τώρα που γνωρίζει την πτήση της, η Ruby αναζητά 
τον τύπο αεροπλάνου με τον οποίο θα πετάξει. 
Είναι ένα Boeing 737.

 •  Επισκέπτεται το https://www.seatguru.com για να ελέγξει τα καλύτερα 
καθίσματα οικονομικής θέσης που υπάρχουν 

 •  Το κάθισμα 14A είναι κοντά στο παράθυρο και στον διάδρομο εξόδου, οπότε έχει 
επιπλέον χώρο για τα πόδια

 •  Σημειώνει να το επιλέξει, αν διατίθεται ακόμη, όταν θα κάνει check in 24 ώρες 
πριν την πτήση.

3.  Πληρωμή και λήψη αεροπορικών εισιτηρίων 
Η Ruby μπορεί να χρησιμοποιήσει την πιστωτική της κάρτα για να πληρώσει τα 
εισιτήρια στον ιστότοπο της αεροπορικής εταιρείας. Γνωρίζει ότι είναι ασφαλές να 
χρησιμοποιήσει την πιστωτική της κάρτα σ' αυτόν τον ιστότοπο, γιατί:

 •  Είναι ο επίσημος ιστότοπος της αεροπορικής εταιρείας

 •  Η διεύθυνση του ιστότοπου ξεκινά με https:// 

 •  Έχει το σύμβολο κλειδώματος στην μπάρα διεύθυνσης, οπότε η συναλλαγή της θα 
κρυπτογραφηθεί για ασφάλεια.

 Η α εροπορική εταιρεία στέλνει αυτόματα με email τα ηλεκτρονικά εισιτήρια ή τα 
ψηφικά εισιτήρια στη Ruby.

 •  Επιλέγει το πλαίσιο για να προβάλει το εισιτήριό της τώρα στον υπολογιστή

 •  Εμφανίζεται ένα PDF του ηλεκτρονικού εισιτηρίου

 •  Η Ruby μπορεί να εκτυπώσει το ηλεκτρονικό της εισιτήριο

 •  Το έντυπο έγγραφο αποτελεί χρήσιμο αντίγραφο ασφαλείας, αν για κάποιον λόγο 
η Ruby δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο email της από το τηλέφωνό της. 

Οι ιστότοποι των αεροπορικών 
εταιρειών διευκολύνουν τις 

κρατήσεις και πληρωμές 
πτήσεων

beconnected.esafety.gov.au
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Το δρομολόγιο της Ruby 
Αφού έκανε κράτηση των πτήσεών της, ο πράκτορας 
της Ruby κλείνει τη διαμονή, τις μεταφορές και τις 
δραστηριότητες ανάμεσα στις ημερομηνίες άφιξης και 
αναχώρησης.
Το σύστημα υπολογιστή του πράκτορα ενσωματώνει 
όλες τις πληροφορίες για το ταξίδι της στο δρομολόγιό 
της:
• Είναι μια λίστα που δείχνει πού θα βρίσκεται η Ruby 

ανά ημερομηνία και ώρα
• Ο πράκτορας εκτυπώνει ένα αντίγραφο του 

δρομολογίου για να το έχει μαζί της η Ruby και της 
το στέλνει μέσω email ως PDF

• Ο πράκτορας μπορεί, επίσης, να της στείλει μέσω email ενημερώσεις ή αναπάντεχες 
αλλαγές στο δρομολόγιό της

• Το δρομολόγιο περιέχει μια σελίδα με Επαφές (Contacts). Εδώ περιλαμβάνονται 
τηλεφωνικοί αριθμοί, ιστότοποι και διευθύνσεις email για σημαντικές υπηρεσίες, καθώς 
και τηλεφωνικοί αριθμοί της Νέας Ζηλανδίας σε περίπτωση ιατρικής έκτακτης ανάγκης ή 
αν η Ruby χρειαστεί βοήθεια από την πρεσβεία της Αυστραλίας

• Περιλαμβάνει, επίσης, τον αριθμό της ταξιδιωτικής της ασφάλειας, καθώς και έναν 
τηλεφωνικό αριθμό που μπορεί να καλέσει αν χρειαστεί βοήθεια

• Η Ruby αποθηκεύει το δρομολόγιο που της έστειλε μέσω email στην κινητή συσκευή της, 
ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτό χωρίς να χρειάζεται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Το ψηφιακό σημειωματάριο και τα φάρμακα της Ruby
Αποθηκεύει το δρομολόγιο σε νέο φάκελο στο κινητό της που ονομάζει Οι διακοπές μου. Ο 
φάκελος είναι ένα ψηφιακό σημειωματάριο, όπου αποθηκεύει χρήσιμα έγγραφα, φωτογραφίες 
και αρχεία από το ταξίδι της. Το χρησιμοποιεί για να αποθηκεύει χάρτες, γενικές πληροφορίες για 
τη Νέα Ζηλανδία και PDF του Milford Sound. 
Η Ruby λαμβάνει συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα, οπότε φροντίζει να δημιουργήσει 
ένα αρχείο με αυτά για όταν λείπει.
• Η Ruby αποθηκεύει ένα έγγραφο στην κινητή συσκευή της που αναφέρει όλα τα 

φάρμακα που χρειάζεται 
• Ακόμη, έχει μαζί της τις αυθεντικές συσκευασίες των φαρμάκων της. Τα κουτιά 

αναγράφουν το όνομά της και τα στοιχεία του γιατρού, που αποδεικνύει ότι της τα 
συνταγογράφησε.

Ένα δρομολόγιο περιλαμβάνει 
σημαντικές λεπτομέρειες του 

ταξιδιού

beconnected.esafety.gov.au
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Οι χώρες έχουν διαφορετικούς κανόνες για τα φάρμακα 
που επιτρέπεται να μεταφέρονται. Ελέγξτε το πριν 
ταξιδέψετε και έχετε μαζί σας έγγραφα των συνταγών που 
θα δείξετε στους ελέγχους στο τελωνείο.

Πτήση προς Νέα Ζηλανδία: Ημέρα αναχώρησης της Ruby
Η Ruby πετάει για Νέα Ζηλανδία και χρησιμοποιεί την κινητή της συσκευή για να κάνει τη 
διαδικασία απλή και άνετη.

1.  Η μεγάλη μέρα έφτασε! 
Η Ruby λαμβάνει ένα μήνυμα κειμένου μέσω 
SMS από την αεροπορική εταιρεία που της 
υπενθυμίζει:

 •  Την ώρα αναχώρησης της πτήσης

 •  Ότι πρέπει να βρίσκεται στο αεροδρόμιο 90 
λεπτά πριν την αναχώρηση της πτήσης

 •  Να κάνει ηλεκτρονικό check-in, 
χρησιμοποιώντας το κινητό της τηλέφωνο και 
έναν σύνδεσμο που θα παρέχει η αεροπορική 
εταιρεία στο μήνυμα. 

2.  Η Ruby έκανε ήδη check in! 
Η αεροπορική εταιρεία της Ruby επιτρέπει στους επιβάτες να κάνουν check in έως 
και 24 ώρες πριν την πτήση τους. 

 • Η Ruby έκανε check in εκ των προτέρων στον ιστότοπο της αεροπορ ικής εταιρείας, 
επειδή ήθελε να επιλέξει το κάθισμά της στο αεροπλάνο

 •  Ευτυχώς, το κάθισμα 14A ήταν ακόμη διαθέσιμο!

3.  Προβολή και αποθήκευση της κάρτας επιβίβασης  
Αφού η Ruby έκανε check in, η αεροπορική εταιρεία της έστειλε ένα email με την 
κάρτα επιβίβασής της. 

 •  Η Ruby πρέπει να τη δείξει στην οθόνη του κινητού της στην ασφάλεια και στην 
πύλη αναχώρησης

 •  Αποθήκευσε την κάρτα επιβίβασης στην εφαρμογή του κινητού της τηλεφώνου Τα 
αρχεία μου, σε περίπτωση που δεν έχει σήμα στο αεροδρόμιο.

Οι αεροπορικές εταιρείες 
στέλνουν SMS υπενθύμισης για 

τις ώρες των πτήσεων

beconnected.esafety.gov.au
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4.  Μετάβαση στο αεροδρόμιο 
Η Ruby πρέπει να πάει στον σιδηροδρομικό σταθμό για να πάρει το τρένο προς το 
αεροδρόμιο: 

 •  Κατεβάζει την εφαρμογή των δρομολογίων στο κινητό της τηλέφωνο και ελέγχει 
το πρόγραμμα

 •  Κλείνει ταξί προς τον σιδηροδρομικό σταθμό χρησιμοποιώντας την αγαπημένη της 
εφαρμογή για ταξί.

5.  Στο αεροδρόμιο 
Επειδή έχει κάνει ήδη check-in χρησιμοποιώντας 
το κινητό της τηλέφωνο, η Ruby δεν χρειάζεται 
να περιμένει στην ουρά στο αεροδρόμιο για 
να κάνει check in στην πτήση της. Αντιθέτως, 
πηγαίνει στον γκισέ για να αφήσει τη βαλίτσα της 
για φόρτωση στο αεροπλάνο.

 Με τ ο διαβατήριο και την κάρτα επιβίβασης στην 
οθόνη του τηλεφώνου της, η Ruby: 

 •  Περνάει τον έλεγχο ασφαλείας 

 •  Περνάει από το τελωνείο μέσω του 
SmartGate. χρησιμοποιώντας το τσιπ του 
ηλεκτρονικού διαβατηρίου που έχει το νέο 
της διαβατήριο

 •  Δείχνει την κάρτα επιβίβασης στην οθόνη 
του κινητού της ακόμη μια φορά στην 
πύλη αναχώρησης, καθώς επιβιβάζεται στο 
αεροσκάφος.

6.  Κατά την πτήση 
Η Ruby περνάει την τρίωρη πτήση της:

 •  Παίζοντας παιχνίδι στο κινητό της

 •  Παρακολουθώντας μια ταινία που κατέβασε, 
πριν φύγει 

 •  Φορτίζει την μπαταρία του τηλεφώνου, 
συνδέοντάς το στον φορτιστή του καθίσματός 
της.

7.  Άφιξη στη Νέα Ζηλανδία και δείπνο! 
Ο ταξιδιωτικός πράκτορας της Ruby κανόνισε τις μεταφορές από το αεροδρόμιο 
προς το ξενοδοχείο στο Queenstown και όλα βαίνουν καλώς. Στο ξενοδοχείο:

 • Η Ruby χρησιμοποιεί ορισμένα δεδομένα roaming από το κινητό της  τηλέφωνο για 
να βρει ένα κοντινό εστιατόριο 

Το ηλεκτρονικό check in 
βοηθάει στην αποφυγή της 

ουράς στο αεροδρόμιο

Παρακολουθήστε, παίξτε ή 
ακούστε κάτι στο κινητό σας 

κατά τη διάρκεια της πτήσης και  
πληρώστε ό,τι χρησιμοποιήσετε

beconnected.esafety.gov.au
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 •  Η Ruby βρίσκει ένα κοντινό εστιατόριο και χρησιμοποιεί το Google Maps για 
οδηγίες για πεζούς

 •  Πριν να μπει, ελέγχει πρώτα τις τιμές του μενού στο παράθυρο και χρησιμοποιεί 
την κινητή της συσκευή και την αναζήτηση στο Google για να μετατρέψει το 
κόστος από δολάρια Νέας Ζηλανδίας σε δολάρια Αυστραλίας. 

 • Μετά το δείπνο, η Ruby χρησιμοποιεί το δρομολόγιο στο κινητό τη ς για να ελέγξει 
τις αυριανές δραστηριότητες. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα 
roaming γι' αυτό, επειδή είχε αποθηκεύσει ένα αντίγραφο στο κινητό της. 

Το SmartGate (ονομάζεται eGate στη Νέα Ζηλανδία) χρησιμοποιεί 
τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να διασταυρώσει τη 
φωτογραφία του διαβατηρίου ενός επιβάτη. Είναι σημαντικό 
να έχετε το ίδιο κούρεμα με αυτό του διαβατηρίου σας και ίσως 
χρειαστεί να βγάλετε τα γυαλιά σας.

Milford Sound: Η υπέροχη ημερήσια εκδρομή της Ruby
Ώρα για το αποκορύφωμα του ταξιδιού της Ruby στη 
Νέα Ζηλανδία: η ημερήσια κρουαζιέρα της στο Milford 
Sound!
• Η Ruby χρησιμοποιεί το κινητό της για να ελέγξει τον 

καιρό
• Χρησιμοποιεί το δωρεάν Wi-Fi του ξενοδοχείου 

για να κατεβάσει μερικά podcasts στο κινητό της, 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ABC Listen

• Έχει το τηλέφωνό της στη φόρτιση, για να είναι 
σίγουρη ότι θα έχει μπαταρία για το ταξίδι με το 
λεωφορείο ως το Milford Sound και πίσω.

Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, η Ruby 
φωτογραφίζει το Milford Sound χρησιμοποιώντας την 
κάμερα του κινητού της. 
• Η Ruby θέλει να τις μοιραστεί με την οικογένειά της
• Στο Queenstown, μπορεί να τις στείλει χρησιμοποιώντας το διεθνές roaming του κινητού 

της ή το δωρεάν Wi-Fi του ξενοδοχείου
• Στο Milford Sound, δεν υπάρχει σήμα στα κινητά, οπότε θα πρέπει να περιμένει, μέχρι να 

γυρίσει στο ξενοδοχείο. 

Οι εφαρμογές καιρού σας 
επιτρέπουν να βλέπετε τις 
προγνώσεις για κάθε χώρα

beconnected.esafety.gov.au
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Μεταφόρτωση φωτογραφιών και βιντεοκλήση
Πίσω στο ξενοδοχείο συνδέεται στο δωρεάν Wi-Fi και χρησιμοποιεί τον λογαριασμό 
της στο νέφος για να μοιραστεί μερικές από τις φωτογραφίες. Επιλέγει προσεκτικά να 
μοιραστεί τις φωτογραφίες με λίγους εκλεκτούς φίλους και συγγενείς.
Μοιράζεται και τις περιπέτειες της ημέρας κάνοντας μια βιντεοκλήση προς την οικογένειά 
της χρησιμοποιώντας το δωρεάν WiFi του ξενοδοχείου και την εφαρμογή για βιντεοκλήσεις 
στο κινητό της.

Η πολυπόθητη ξεκούραση
Πριν πέσει για ύπνο, η Ruby χρησιμοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης του κινητού της για 
να επισκεφθεί το https://smartraveller.gov.au και να ελέγξει τυχόν νέες ταξιδιωτικές 
συμβουλές που θα έπρεπε να ξέρει. 
Για να πέσει για ύπνο, η Ruby διαβάζει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στο κινητό της 
χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ηλεκτρονικής ανάγνωσης και επισκέπτεται μερικούς 
ιστότοπους με ειδήσεις της Αυστραλίας.
Η Ruby βάζει το ξυπνητήρι του κινητού της να χτυπήσει στις 8:00 π.μ.

beconnected.esafety.gov.au
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