Με ποιους να πας διακοπές και τρόποι
για να περάσεις καλά

Οι τρόποι για να ταξιδέψει κανείς είναι αρκετοί. Για παράδειγμα όλοι μας θυμόμαστε τις πρώτες
μας διακοπές με την παρέα ή την πρώτη φορά που ταξιδέψαμε με τον έρωτα της ζωής μας. Βέβαια οι
άνθρωποι με τους οποίους μπορούμε να πάμε διακοπές δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν κι άλλοι
όπως η οικογένειά μας, φιλικά ζευγάρια ή ακόμη και ο …. εαυτός μας! Πάμε να δούμε τα
διαφορετικά είδη διακοπών καθώς και τρόπους για να περάσουμε καλά σε κάθε περίπτωση.
1. Με γονείς
Οι διακοπές με τους γονείς γίνονται συνήθως όταν είμαστε μικροί, χωρίς βέβαια αυτό να είναι
απόλυτο. Οι διακοπές με τους γονείς και τα αδέρφια μας μπορεί να φαντάζουν «βαρετές» και
επαναλαμβανόμενες αλλά είναι σίγουρα από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μας. Είναι τότε που
η οικογένεια ενώνεται και περνάει καλά, αποβάλλοντας την πίεση όλης της χρονιάς. Όταν
πηγαίνεις διακοπές με τους γονείς φρόντισε να περάσεις αρκετές ώρες μαζί τους και να απολαύσεις
κάθε στιγμή. Δεν θα έχεις πάντα την ευκαιρία να το κάνεις αυτό. Αν είσαι γονιός φρόντισε να μην
πιέζεις το παιδί (ανάλογα πάντα την ηλικία) να είναι συνεχώς μαζί σας, σίγουρα η βαρεμάρα θα του
χτυπήσει εύκολα την πόρτα.
2. Με φίλους
Οι διακοπές με φίλους είναι σίγουρα οι καλύτερες όλων μας. Είναι σίγουρα εκείνες που θυμόμαστε
όλοι ως τις καλύτερες διακοπές της ζωής μας. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να ταιριάζεις με τους
φίλους που θα ταξιδέψεις, αν και είναι αρκετά δύσκολο να συμπίπτεις με όλους. Σε κάθε περίπτωση
σεβάσου την διαφορετικότητα του καθένα και προσπάθησε να περάσεις όσο πιο τρελά μπορείς.
3. Με φιλικά ζευγάρια
Εδώ η κατάσταση είναι «λεπτή». Σε αυτή την περίπτωση οι παρεξηγήσεις μπορεί να είναι πιο
εύκολο να γίνουν και έτσι θα πρέπει να είσαι διπλά προσεκτικός. Βέβαια οι ζευγαροδιακοπές είναι

σίγουρα ενδιαφέρουσες αν τα ζευγάρια που ταξιδεύουν γνωρίζονται αρκετά και δεν υπάρχει
πιθανότητα να προκύψουν απρόοπτα και νεύρα.
4. Με σύντροφο
Βρήκες το άλλο σου μισό και θέλεις να πάτε τις πιο τέλειες διακοπές. Αφού εντοπίσετε τον
προορισμό ξεκινάτε για το πιο φανταστικό ταξίδι. Πριν πας οπουδήποτε όμως μαζί του/της θυμήσου
κάποια πράγματα. Αν δεν γνωρίζεις πολύ καλά τον σύντροφό σου ή αν δεν έχετε ταξιδέψει άλλη
φορά μαζί φρόντισε να είσαι διακριτικός μαζί του/της. Οι άντρες ας φροντίσουν να είναι gentleman
και οι γυναίκες ανεκτικές στην -συνηθισμένη- ακαταστασία των ανδρών.
5. Με οικογένεια
Έφτιαξες την οικογένειά σου, έχεις κάνει τα παιδιά σου και τώρα θέλετε να πάτε διακοπές.
Βεβαίως! Θα είναι και οι καλύτερες της ζωής σου. Σε όποια ηλικία και αν είναι τα μωρά, σίγουρα
θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και για αυτά και για εσάς. Φροντίστε να δείξετε την απαραίτητη
αγάπη μεταξύ σας και μετά στα παιδιά σας. Έτσι οι διακοπές σας θα είναι σίγουρα ονειρεμένες.
6. Μόνος
Όταν ταξιδεύεις μόνος τα πράγματα είναι πιο απλά από όσο φαντάστηκες. Δεν έχεις να
διαχειριστείς τις ιδιοτροπίες κανενός, ούτε την αλλαγή του προγράμματος. Τα κανονίζεις όλα όπως
θέλεις και την ώρα που τα θέλεις. Αποφάσισε ποιο είδος διακοπές σου ταιριάζει περισσότερο και
κλείσε εισιτήρια τώρα. Καλές διακοπές!

