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Ποιος δεν θα ήθελε να πραγματοποιεί ταξίδια σε όλο τον κόσμο και να έχει μαζί το πιστό
τετράποδο φιλαράκιτου; Ένας σκύλος μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετική και διασκεδαστική
παρέα για ταξίδια, υπό την προϋπόθεσηότι έχουν γίνει οι απαραίτητες προετοιμασίες και
έχουν ληφθεί τα σωστά μέτρα προστασίας.

Αρχικά, πρέπει να γίνουν βασικές προετοιμασίες οργάνωσης του ταξιδιού. Συγκεκριμένα,
ποιο μέσο θα επιλεχθεί για τη μεταφορά ανθρώπου και σκύλου, να βρεθεί το κατάλληλο
κατάλυμα που στεγάζει και κατοικίδια ζώα, ποιές δραστηριότητες υπάρχουν για τον σκύλο
στο συγκεκριμένο προορισμό. Ας μη ξεχνάμε ότι η συνοδεία ζώου στις διακοπές δεν είναι
διακοσμητική, αντιθέτως οι μικροί μας φίλοι έχουν ανάγκη από παιχνίδι και αθλητικές
δραστηριότητες.

Όσον αφορά στα απαραίτητα μέτρα προστασίας, σε αυτά περιλαμβάνονται: λουρί, ζώνη
ασφαλείας, κιβώτιο μεταφοράς του σκύλου, κολάρο που αναγράφεται η ταυτότητα του
ζώου, μικροτσίπ που δείχνει τη τοποθεσία του. Αν πάλι δεν γίνεται ο σκύλος να παρευρεθεί
στο ταξίδι καλό είναι να βρεθεί κάποια νταντά σκύλων ή κάποιο προσωρινό κέντρο
φιλοξενίας, για να είναι το ζώο ασφαλές, υγιές, με σωστή φροντίδα και περιποίηση.

Δευτερεύοντα, αλλά εξίσου σημαντικά αξεσουάρ σκύλου που πρέπει να έχει το σκυλάκι
μαζί του είναι:
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2.
3.
4.
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7.

1.μπολ νερού-φαγητού
2.λιχουδιές
3.παιχνίδια
4.κουβερτούλα ή κρεβατάκι
5.σακουλάκια απορριμμάτων
6.φάρμακα
7. βιβλιάριο υγείας.

- Ταξίδι στον «αέρα», με αεροπλάνο!

Πριν από την οριστικοποίηση του ταξιδιού καλό είναι να γίνεται λεπτομερής αναζήτηση των
αεροπορικών εταιρειών και των «κομφόρ» που παρέχουν σε σκύλους. Η μεταφορά του ζώου
στον χώρο αποσκευών δεν είναι πολύ ευχάριστη ιδέα, ακόμα και για σκύλους που
απολαμβάνουν μόνοι την ηρεμία τους. Ορισμένες εταιρείες επιτρέπουν την ύπαρξη
μικρόσωμων σκύλων εντός του αεροπλάνου σε ειδικό κιβώτιο κάτω από το κάθισμα.

Υπάρχουν ορισμένες τέτοιες εταιρείες που η πολιτική τους επενδύει στις φιλικές σχέσεις
με τα ζώα και επιτρέπουν αποκλειστικά τη μεταφορά σκύλων με αεροπλάνο, χωρίς άλλους
επιβάτες. Μία εξ’ αυτών είναι η «PetAirways».Ωστόσο, αυτές οι αερογραμμές δεν έχουν
εδραιωθεί σε μεγάλο βαθμό και προσφέρουν μικρό αριθμό πτήσεων για συγκεκριμένους
προορισμούς.
- Ταξίδι στην «άσφαλτο».

Αντικειμενικά, το ταξίδι με αυτοκίνητο έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας για τους
τετράποδους φίλους μας, καθώς σε γενικές γραμμές αποτελεί έναν γνώριμο και οικείο
μέσο. Ωστόσο, υπάρχουν σκύλοι που έχουν αντίθετη άποψη, διότι έχουν συνδέσει το όχημα
με τραυματικές εμπειρίες, όπως για παράδειγμα η επίσκεψη στον κτηνίατρο και η όλη ιδέα
τους προκαλεί άγχος. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι οι βόλτες σε πάρκα, σε χώρους
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δραστηριοτήτων-παιχνιδιών, σε καταστήματα Petshop ή οπουδήποτε αλλού περνούν
ευχάριστα. Το μυστικό είναι ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης με το αυτοκίνητο και η
σύνδεση του με όμορφες εμπειρίες.

Σε περίπτωση που είναι επείγουσα μια μακριά διαδρομή χωρίς τη ‘’συγκατάθεση’’ του
σκύλου, υπάρχει η λύση αγχολυτικών φαρμάκων που διευκολύνουν ελαφρώς τη κατάσταση,
αλλά πρέπει να χορηγούνται μόνοαπό κτηνίατρο και με τη σύμφωνη γνώμη του. Κάθε
φάρμακο πρέπει να δίνεται με φειδώ και ύστερα από εξέταση.

Για το ταξίδι με αυτοκίνητο υπάρχουν κάποια βασικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψιν από τον οδηγό. Πρώτα-πρώτα καθορισμός του συνολικού χρόνου ταξιδιού,
πραγματοποίηση στάσεων ανά 3-5 ώρες, για να ξεκουραστούν όλοι οι συνεπιβάτες.
Επιπλέον, για να πιει νερό, να φάει και να τεντωθεί το σκυλάκι. Στη συνέχεια, αναζήτηση
διαθέσιμων και διανυκτερευόντων κτηνιατρείων.
- Ξενοδοχειακά καταλύματα.

Η διαμονή σε ένα ταξίδι έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά όταν πρόκειται για κατοικίδια ζώα,
που έχουν ξεχωριστές ανάγκες. Η αναζήτηση φιλικά διακείμενων προς τους σκύλους
ξενοδοχείων που παρέχουν υπηρεσίες όπως, ειδικά κρεβατάκια σκύλων, σπα, περιποίηση
σώματος, ακόμα και roomserviceείναι ό,τι καλύτερο τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για
τα τετράποδα μέλη της οικογένειας!

Αυτό που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής σε αυτά τα καταλύματα είναι το κόστος και ο τρόπος
χρέωσης των παροχών. Για παράδειγμα, πολλά ξενοδοχεία απαιτούν προκαταβολή κάποιου
ποσού μέχρι το checkin(άφιξη) και καθημερινή συνδρομή, ενώ άλλα χρεώνουν επιπρόσθετα
τις υπηρεσίες καθαρισμού. Με οργάνωση και προετοιμασία δεν θα βρεθείτε αντιμέτωποι με
δυσάρεστες εκπλήξεις και θα ευχαριστηθείτε ξέγνοιαστες διακοπές μαζί με το σκυλάκι.
- Άλλα είδη καταλυμάτων.

Τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής με πρωινό ή οι ξενώνες δεν είναι το ιδανικό μέρος φιλοξενίας
ζώων, καθώς δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα για ‘’τριχωτούς’’ επισκέπτες. Προτιμήστε
ξενοδοχεία που καλύπτουν ανθρώπινες και σκυλίσιες ανάγκες για να παραμένουν όλοι
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ευχαριστημένοι.
- Κάμπινγκ.

Η επαφή με τη φύση είναι πλεονέκτημα και στις διακοπές ανθρώπων και σκύλων, γιατί ως
γνωστόν, απελευθερώνει από άγχος-στρες, ξεκουράζει μυαλό και σώμα και εξευγενίζει το
πνεύμα. Ειδικά για τα μικρά μας σκυλάκια είναι πολύ ωφέλιμο να απολαμβάνουν τα
«θέλγητρα» της φύσης, ενώ συγχρόνως έχουν άπλετο χώρο για παιχνίδια και
δραστηριότητες. Εντούτοις, δεν επιτρέπουν όλοι οι χώροι κατασκήνωσης την ύπαρξη ζώων,
οπότε η σωστή ενημέρωση πριν από ένα ταξίδι γλιτώνει από πολύ κόπο και χρόνο.

Αυτά είναι, λοιπόν, τα βασικά στοιχεία που πρέπει όλοι να έχουν κατά νου κατά τον
σχεδιασμό και τη μελέτη ενός ταξιδιού με τη συνοδεία του αγαπημένου τους σκύλου, για να
είναι προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο και να αξιοποιήσουν στο έπακρο λίγες μέρες
ηρεμίας και αναζωογόνησης.
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