AMIT A CSALÁDI
SZÁLLÁSRÓL TUDNI KELL
 A brit fogadó családok kisvárosi hangulatú elővárosokban, békés lakónegyedekben élnek. A
kirándulás angliai napjain ezek a családok szállást, étkezést, fürdőszoba-használatot és teljes
felügyeletet biztosítanak az ott-tartózkodás idejére.
 Ugyanannál a családnál a szervező pedagógus és a csoport tagjaival közösen készített beosztás alapján
2, 3 vagy 4 utas kap szállást. Azokat a gyerekeket, akik nem beszélnek angolul, célszerű egy angolul
tudó utastárssal egy családhoz beosztani. Utasaink a családtagoktól elkülönítve, külön szobában
kapnak szállást.
 A diákokat kísérő pedagógusok, az idegenvezető és az autóbuszvezetők külön családoknál kapnak
szállást, ezért a diákoknak önállóan, felnőtt segítsége nélkül kell kommunikálniuk a
családtagokkal, bár amennyiben nem kommunikálnak angolul önállóan, a pedagógussal is lakhatnak.
 A Brit Nemzetközösség területén komolyan tiltják és büntetik a rasszizmus bármely formáját, ezért a
családok bőrszíne, vallása, származása alapján semmiféle megkülönböztetést nem tolerálnak. Főleg
Londonra és környékére jellemző az etnikai sokszínűség.
 A brit házak jellemzően kétemeletesek. A földszinten található a nappali, a konyha és az étkező, míg
a fürdőszoba és a hálószobák az emeleten vannak.
 Minden család biztosít az utasoknak a megfelelő számú párnát és paplant, ágyneműhuzattal és
lepedővel együtt.
 Utasaink a családtól teljes ellátást kapnak: reggelit, hideg ebédcsomagot és meleg vacsorát.
 A megérkezés napján már kapnak vacsorát, ahogy a távozáskor reggelit és ebédcsomagot is.
 A reggeli a brit szokásoknak megfelelően jellemzően pirítós, lekvár, tej, kakaó, müzli, kávé, tea.
 A hideg ebédcsomag tartalma: 2 db szendvics, kis üveges üdítő vagy ásványvíz, csokoládé vagy
müzli-szelet, kis zacskó chips és egy gyümölcs: körte, alma vagy banán.
 A vacsora meleg egytálétel, melyhez üdítőitalt vagy vizet adnak. A menü jellemzően olyan étel, amiről
a brit családok tudják, hogy a külföldi gyerekek is megeszik, ezért tipikusan pizza, sertéssült, csirkesült,
lasagne, halrudacska kerül a tányérokra rizs-, burgonya- vagy tészta-körettel. Jellemző a desszert is.
 A brit családok környezettudatosak, ezért a vízpazarlás elkerülése érdekében jellemzően tusolásra van
lehetőség. Javasoljuk, hogy az utasok este fürödjenek. A mosdókagyló az esetek többségében külön
hideg- illetve meleg csappal rendelkezik, a keverőcsapok nem elterjedtek a szigetországban.
 Az autóbusz nem visz házhoz minden egyes utast, hanem egy parkolóban áll meg. Utasainkat innen a
házigazda autóval viszi és hozza minden nap. Kivételt ez alól azok a házak képeznek, melyek
néhány percnyi sétára találhatóak a találkozóponttól. Az ilyen, közeli házakba beosztott utasok
gyalogosan érik el a buszt, illetve esténként a családot.
 A családoknál dohányozni és kábítószert használni a legszigorúbban tilos!
 A biztonság érdekében a fogadó családok a diákokat nem engedhetik már este ki a házból, főleg
nem szórakozóhelyekre.
 A családoknál Wi-Fi kapcsolat nem mindenhol működik és nem feltétele a fogadásnak.
 A nagy-britanniai szabvány szerinti konnektorokból a magyarországi eszközök (telefontöltő,
hajszárító…) nem működtethetőek, ezért átalakítóról gondoskodni kell. Egy ilyen adapterhez
legfeljebb hármas elosztó használható, ezért 2-3 utasonként egy adapterre szükség van. Hajszárító
kérhető a családoktól.
 A családnál felmerülő bármiféle problémáról a diákok a csoport idegenvezetőjét vagy a kísérő tanárt
telefonon azonnal értesíthetik. Munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül segítenek.
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