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Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών διοργανώνει κάθε χρόνο ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο
εξωτερικό, σε χώρες που παρουσιάζουν ελληνικό ενδιαφέρον. Το 2019, εμπιστευθήκαμε την
οργάνωση του ταξιδιού μας στην Ιορδανία στο HIMALAYA TRAVEL, με το οποίο είχαμε ξανά
συνεργαστεί και το 2012 με αφορμή το ταξίδι μας στην Κωνσταντινούπολη. Οι λόγοι που μας
ώθησαν να απευθυνθούμε στο συγκεκριμένο γραφείο είναι η άψογη συνεννόηση με τον διευθυντή
Κ. Γεώργιο Δημόπουλο και την ομάδα του, η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να
πραγματοποιούν προσωποποιημένα ταξίδια, εκτός της πεπατημένης, και η εξαιρετική σχέση
ποιότητας-τιμής των ταξιδιών που προτείνουν.
Πράγματι, και αυτή τη φορά οι εντυπώσεις όλων των συμμετεχόντων στο ταξίδι υπήρξαν κάτι
περισσότερο από θετικές.
Παρόλο που ο σχεδιασμός του ταξιδιού ξεκίνησε μόλις 2 μήνες πριν την αναχώρησή μας, το
HIMALAYA TRAVEL ανταποκρίθηκε πλήρως σε αυτή την πρόκληση: εξασφάλισε αεροπορικά
εισιτήρια για 48 άτομα και δωμάτια σε ξενοδοχεία για μια χρονική περίοδο υψηλής
επισκεψιμότητας, κάτι το οποίο διαπιστώσαμε και οι ίδιοι επί τόπου. Στην Πέτρα και το Αμμάν,
όπου μείναμε, τα καταλύματα ήταν υπερπλήρη! Και το πιο σημαντικό: το γραφείο μας έδωσε τη
δυνατότητα να επιλέξουμε οι ίδιοι τα 2 ξενοδοχεία στα οποία καταλύσαμε μέσα από έναν μακρύ
κατάλογο καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων. Η κράτηση έγινε όντως στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία
χωρίς να υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, όπως συνηθίζεται από πολλά γραφεία.
Τα ξενοδοχεία, πράγματι, εκπληρώσαν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ένας απαιτητικός
ταξιδιώτης, όπως οι ξεναγοί. Πολύ μεγάλα δωμάτια, εκπληκτικά κρεβάτια και στρώματα, wi-fi
δωρεάν και γενικά υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, στο ξενοδοχείο στην Πέτρα 5 αστέρων
η κουζίνα διακρινόταν όχι μόνο από την ποικιλία των πιάτων αλλά και από την ποιότητά τους. Όλα
τα μέλη της αποστολής ενθουσιάστηκαν. Αντίθετα, στο δεύτερο ξενοδοχείο στο Αμμάν 4 αστέρων,
το πρώτο δείπνο ήταν σαφώς κατώτερο από όλες τις απόψεις. Ύστερα από παράπονα ορισμένων
ξεναγών, εκφράσαμε τη δυσαρέσκειά μας στη διεύθυνση του ξενοδοχείου. Αναφέρομαι σε αυτό το
δευτερεύον γεγονός για να τονίσω ότι η παρέμβαση του γραφείου και του τοπικού πράκτορα με τον
οποίο συνεργάζεται στην Ιορδανία υπήρξε αμεσότατη! Τις επόμενες τρεις ημέρες τα δείπνα
αναβαθμίστηκαν εμφανέστατα!!! Γενικά, η επικοινωνία με τον τοπικό πράκτορα υπήρξε
καθημερινή. Ήθελε να ενημερώνεται συνέχεια για την πορεία του ταξιδιού και το βαθμό
ικανοποίησης του γκρουπ και ήταν έτοιμος να παρέμβει αν ανέκυπταν προβλήματα, το οποίο
ευτυχώς, πλην του πρώτου δείπνου στο Αμμάν, δεν χρειάστηκε!
Ένα επιπλέον θετικό στοιχείο του ταξιδιού υπήρξε το γεγονός ότι το γραφείο δεν τροποποίησε και
εκτέλεσε άψογα ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα απαιτητικό που εκτελείται για πρώτη φορά από ελληνικό
γκρουπ στην Ιορδανία!
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στον ξεναγό μας Σαλίμ, τον καλύτερο ελληνόφωνο ξεναγό της
Ιορδανίας και τον οδηγό μας Μαχμούντ, οι οποίοι έφεραν εις πέρας ένα φορτωμένο, μοναδικό και
δύσκολο πρόγραμμα εις βάρος των ωραρίων τους με ευγένεια!
Η διοργάνωση ενός ταξιδιού για λογαριασμό του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών δεν είναι
ποτέ μία εύκολη υπόθεση δεδομένων των απαιτήσεων των Ξεναγών, οι οποίοι είναι ίσως το
δυσκολότερο κοινό, καθώς αποτελούν μέρος του τουριστικού κυκλώματος και γνωρίζουν εκ των
έσω τις ιδιαιτερότητες της τουριστικής “ βιομηχανίας”. Παρόλα αυτά, όλοι οι συμμετέχοντες στο
ταξίδι ενθουσιάστηκαν με τις εντυπωσιακές και υπέροχα εναλλασσόμενες εικόνες του ταξιδιού, το
υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ελκυστικότατη τιμή!
Εκ μέρους όλης της αποστολής θα ήθελα να απευθύνω συγχαρητήρια και πολλά ευχαριστώ στην
ομάδα του HIMALAYA TRAVEL και ιδιαίτερα στον Κ. Γεώργιο Δημόπουλο και τη συνεργάτιδά
του Κα. Νίκη Πενταλιού που συνεργάστηκαν άψογα μαζί μας και των οποίων η υποστήριξη τόσο
κατά την προετοιμασία όσο και τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν συνεχής και πολύτιμη!!!
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος του ΔΣ του ΣΔΞ
Αρχηγός αποστολής.

