Road trip από Mulhouse για Στρασβούργο
- Ταξίδι με αμάξι

Ταξίδι με αμάξι περνώντας από την Ευρώπη. Ωραίο ακούγεται. Οι αυτοκινητόδρομοι Ελβετίας,
Γαλλίας και Γερμανίας είναι πολύ καλοί και έτσι σε κάνουν να θέλεις να οδηγείς για ώρες χωρίς να
κουράζεσαι. Οι οδήγηση σε τέτοιες χώρες με τόσο καλοφτιαγμένους δρόμους φαντάζει παιχνίδι για
έναν προσεκτικό οδηγό με ένα ωραίο αμάξι. Εμείς στο ταξίδι μας είχαμε την τύχη να έχουμε το Mini
Cooper το οποίο είχε και ενσωματωμένο gps που μας βοήθησε πολύ. Το βλέπεις άλλωστε στην
παρακάτω φωτογραφία. Σήμερα θέλω να σου πω κάποια tips που ίσως σε βοηθήσουν στα ταξίδια
σου με αμάξι! Ειδικά το ενσωματωμένο GPS θα σου γλιτώσει χρόνο, κόπο και πολύ ψάξιμο. Όμως
εκτός από αυτό σου έχω και κάποια άλλα πολύτιμα tips που θα βοηθήσουν το ταξίδι σου να γίνει
πιο άνετο και χωρίς άγχος.

Γενικά tips για ένα ασφαλές και πάνω από όλα άνετο ταξίδι με αμάξι:
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Οδήγησε με προσοχή και πάντα να προσέχεις τα αμάξια που διέρχονται με μεγαλύτερη ταχύτητα
από εσένα.
Μην ξεχνάς ΠΟΤΕ να βάλεις ζώνη στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους.
Έχε πάντα περισσότερη βενζίνη στο ντεπόζιτο από ότι θα χρειαστείς γιατί σε περίπτωση που
χαθείς θα σου φανεί πολύ χρήσιμη η έξτρα βενζίνη.
Φρόντισε να υπάρχουν κάποια φαγώσιμα στο αμάξι (κριτσίνια, ριζογκοφρέτες, φρούτα ή ότι άλλο
επιθυμείς). Μην ξεχάσεις το νερό και ίσως κάποιο χυμό ή τσάι. Ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να σε
πιάσει λιγούρα.
Άφησε τον συνοδηγό να ψάχνει ότι θέλεις (πχ. κάποιον δρόμο, το μπουκάλι με το νερό, τα γυαλιά
του ηλίου σου κτλ) και μην αφήνεις την οδήγηση και αποσπάσαι από τέτοιου είδους πράγματα
στους μεγάλους δρόμους ή αν είσαι μόνος σου επέλεξε την τελευταία λωρίδα για να το κάνεις.
Φόρα άνετα ρούχα αν ξέρεις πως θα οδηγείς για αρκετή ώρα έτσι ώστε να μην έχεις πρόβλημα και
να νιώθεις βολικά.
Φρόντισε να υπάρχει air condition και θέρμανση (ανάλογα την εποχή) αν έχεις νοικιασμένο
αυτοκίνητο γιατί θα κάνει το ταξίδι σου πιο ξεκούραστο και σε φυσιολογικές θερμοκρασίες.
Όταν παρκάρεις το αμάξι κάπου για να δεις κάποιο αξιοθέατο, φρόντισε να μην φαίνονται οι
βαλίτσες και οι τσάντες μέσα στο αμάξι σου γιατί έτσι γίνεται στόχος Νο1 για κλοπή.
Φρόντισε να υπάρχει GPS και ένας χάρτης στης χείριστη περίπτωση.

Για να δεις το vlog που κάναμε στο mini μας πάνε εδώ.
Ελπίζω να σε βοήθησα λίγο με τα tips που σου έδωσα και να έχεις και εσύ ένα τόσο ευχάριστο road
trip όσο και εμείς!
Καλό ταξίδι!

