Γιατί να οργανώσω το Γαμήλιο Ταξίδι μου σε τουριστικό γραφείο;
Παρ, 20/11/2015 - 13:13

Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς: "Έλα μωρέ, τί χρειάζεται πια το ταξιδιωτικό γραφείο για
το γαμήλιο ταξίδι; Αφού μπορώ να ψάξω στο Internet, να δω προορισμούς, ξενοδοχεία,
κριτικές από άλλους που έχουν πάει, να δω φωτογραφίες, να ρωτήσω στα fora
λεπτομέρειες και να μου απαντήσουν, ακόμα και οι ίδιοι οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, να
βρω αξιοθέατα και να διαβάσω αφιερώματα για τα top ρομαντικά μέρη. Σιγά μην πάω σε
γραφείο!"

Υπάρχουν όμως σημαντικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να εμπιστευτείς το ομορφότερο
ταξίδι της ζωής σου σε εξειδικευμένους ταξιδιωτικούς συμβούλους:
1) Το γαμήλιο ταξίδι είναι συνήθως μακρινό και "διαφορετικό"
Το γαμήλιο ταξίδι θα γίνει μια φορά στη ζωή και είναι η προαγματοποίηση ενός ονείρου, να
πας στο ιδανικό για σένα μέρος με τον ιδανικό για σένα άνθρωπο! Ινδία, Ανατολική Ασία,
Αφρική, Ν. Αμερική, μέρη που δεν είναι εύκολο να ξαναπας. Ανάλογα με τον προορισμό,
υπάρχουν εξειδικευμένοι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι, που θα σε βοηθήσουν να σχεδιάσεις
σωστά το καθημερινό σου πρόγραμμα, να σε ενημερώσουν για όλες τις λεπτομέρειες του
ταξιδιού και θα σε προειδοποιήσουν από την εμπειρία τους για πιθανά προβλήματα που
ίσως αντιμετωπίσεις, ώστε να έχεις πολύ λιγότερα πράγματα στο μυαλό σου, ειδικά την
πιεσμένη περίοδο που σχεδιάζεις το γάμο σου!
2) Τιμές πακέτου - προσφορές
Ο μύθος λέει ότι όλα είναι φθηνότερα στο Internet! Λάθος!! Ο ταξιδιωτικός πράκτορας
ενημερώνεται συνεχώς και γνωρίζει την καλύτερη εποχή για κρατήσεις σε κάθε μέρος,
όπως και τις περιόδους ειδικών εκπτώσεων και προσφορών. Επίσης, ξέρει "την πιάτσα" και
μπορεί να καταλάβει μια φαινομενικά καλή τιμή, η οποία όμως μπορεί να κρύβει έξτρα
"περίεργες" χρεώσεις που δεν έχεις ίσως φανταστεί. Και το σημαντικότερο, θα σου δώσει
από την αρχή μια τελική τιμή που θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες και τους
συνδυασμούς τους, χωρίς απασχολείσαι με προσθαφαιρέσεις και "αλχημείες"
3) Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
Ο ταξιδιωτικός σύμβουλος μπορεί να σε βοηθήσει με όλες τις μικρές λεπτομέρειες του
σημαντικού αυτού ταξιδιού. Θα σου δώσει όλες τις επιλογές και τελικά θα οργανώσει όλες
τις τοπικές δραστηριότητες, κρατήσεις εστιατορίων και spa, θα προετοιμάσει ειδική
υποδοχή νεόνυμφων και άλλες extra παροχές, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για κράτηση
μέσω Internet.
4) Βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης.
Ένα γαμήλιο ταξίδι είναι το όμορφότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις με τον άνθρωπό
σου και δεν θέλεις τίποτα απολύτως να σου το χαλάσει, τι κάνεις όμως αν κάτι πάει
στραβα; Καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσης; Λάθος δωμάτιο, απώλεια εγγράφων, ανεπάρκεια
υπηρεσιών σε σχέση με τα υπεσχημένα; Η ύπαρξη ενός ταξιδιωτικού συμβούλου
εξασφαλίζει ότι πάντα μπορείς να επικοινωνήσεις ανά πάσα στιγμή με κάποιον που θα
κάνει τα πάντα για να λύσει όσα προβλήματα προκύψουν.
Μη θεωρείς τη βοήθεια του ταξιδιωτικού γραφείου στο γαμήλιο ταξίδι σου κάτι
ξεπερασμένο ή αχρείαστο. Στο σημαντικότερο ταξίδι της ζωής σου Να θυμάσαι ότι στο
σημαντικότερο ταξίδι της ζωής σου, η ανάμνηση της απογοήτευσης από ελλιπείς
υπηρεσίες και κακή ποιότητα, θα κρατήσει πολύ περισσότερο από τη ικανοποίηση για μια
φαινομενικά "φθηνή τιμή"!
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