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Nyaralás

kamasszal

Nem állítom, hogy minden családi nyaralásunk tökéletes lett volna.
Egyszer augusztusban besokalltunk a tömegtől és a tikkasztó
hőségtől Szardínia szigetén, máskor meg napokig kempingeztünk
az esőben az észak-spanyolországi Asztúriában – meg is értettük,
honnan kapta a régió a Zöld Spanyolország becenevet. Én pedig
megtanultam, hogy bármily gondosan választok is szállást vagy
tervezem meg a programot, soha nem lesz mindenki elégedett.
Heather Cowper írása

Most, hogy a gyerekeim már kamaszok, mások az igényeink, mint amikor még kisgyerekes család
voltunk. Lassacskán kikísérletezem, milyen nekünk az ideális pihenés. Mire belejövök, addigra ők már
önállóan csavarognak majd, de remélhetőleg az utazás szeretete és a kalandvágy rájuk ragad ezeken
a családi alkalmakon. Repüljetek ki a fészekből, madárkáim – csak ne túl korán! Addig is nézzük meg,
mi kell ahhoz, hogy a kamaszok is élvezzék a családi nyaralást.

Tilos a korai indulás
Ha csak egy kis esély is kínálkozik rá, a legtöbb tini sokáig fent marad este, másnap pedig ebédig al
szik. De én sem bánom, ha nyaralás idején behozhatom a lemaradásom az alvás terén, hiszen amikor
dolgozom, úgyis mindig korán kelek. Úgyhogy nálunk szóba sem jöhet olyan program, ami 9 órakor
kezdődik. 10 órakor kényelmesen megreggelizünk, aztán 11-kor indulhat a nap.

Adjunk nekik teret
Azok a napok már elmúltak, amikor mindannyian egy családi szobába zsúfolódtunk be. Mindig külön
hálószobákat foglalok, lehetőleg külön fürdőszobával. A tinik már szeretnének függetlenek lenni
a szüleiktől, ráadásul egyre jobban zavarja őket, ha ruhátlanul kell mutatkozniuk előttünk, így jó, ha
van egy nyugodt helyük, ahol zuhanyozhatnak és átöltözhetnek. Ha saját szobájuk van, otthonos ren
detlenséget csinálhatnak benne, szanaszét szórhatják a ruháikat a padlón, nekünk pedig ezt észre sem
kell vennünk. Különben is, hamarosan továbbállunk és úgyis újra be kell csomagolni mindent.

Kevés holmival
Ez a szabály minden utazóra vonatkozik, bár néha nehéz betartatni a tinilányokkal, akik minden alka
lomra más öltözéket vennének fel. A mi családunk úgy utazik kevés poggyásszal, hogy mindenki olyan
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Tinibarát szállások különböző
árfekvésben:
Home Rooms Deluxe Hostel, Valencia:
Butikhostel, ahol minden szobát más-más
művész tervezett meg más-más stílusban.
Ugyanabban az épületben apartmanokat is
bérelhetünk. roomsdeluxe.com
Mandragora Boutique Hostel, Budapest:
Barátságos, indiai stílusban berendezett hostel
egy régi lakóházban.
Art’Otel: Modern, stílusos 4 csillagos
szállodák, telis-tele műalkotásokkal.
Budapesten, Berlinben, Kölnben, Drezdában és
Amszterdamban is megtalálhatóak. artotels.
com
Hullám Hostel, Révfülöp: Nyugis, családbarát
hostel közel a Balaton-parthoz. Nincs sok
szobája, időnként élőzene szól, és bográcsban
főzik a pörköltet. balatonhostel.hu
Treyarnon Hostel, Cornwall, Anglia:
A tökéletes tengerparti szálló. A strand,
a sziklaösvények és a szörfözés mind egy
karnyújtásnyira. Fürdőszobás és családi
szobáik is vannak. yha.org.uk/hostel/
treyarnon
Circus Hotel, Berlin: Butikhotel a divatos
Mitte körzetben, szobákkal, apartmanokkal
és fantasztikus személyzettel. Kistestvére,
a Circus Hostel az utca túloldalán található.
circus-berlin.de
Hotel Laguna Molindrio, Plava Laguna,
Horvátország: Modern, stílusos, 4 csillagos
üdülőkomplexum 2 medencével, saját sziklás
tengerparttal és a közelben számtalan
sportolási lehetőséggel. lagunaporec.com

kis bőröndöt hozhat, amekkorát kézipoggyászként felengednek a repülőgépre. Minden családtagnak
saját magának kell kikísérleteznie, mennyi cucc fér a bőröndjébe, és magának kell bepakolni, kipakolni,
valamint vinni a csomagot. Ha hosszabb útra megyünk, egy nagy családi bőröndöt adunk fel, amibe
a méretesebb tárgyak kerülnek, de általában csak kézipoggyásszal utazunk.

Vigyünk barátokat
A kamaszok egy dolgot utálnak nagyon: távol lenni a barátaiktól. Még ha minden barátjuk ugyanakkor
nyaral is, mint mi, akkor is meg vannak győződve róla, hogy otthon éppen valami szuper buli zajlik,
amiről ők lemaradnak. Így aztán a rövidebb utakra a barátaikat is meghívjuk – bár a kamaszok akkor
a legboldogabbak, ha minden barátjukat magukkal vihetik nyaralni.

Válasszunk otthonos szállást
Ha nem tudjuk vinni a barátokat, foglaljunk olyan szállást, ahol hozzánk hasonló utazókkal találkozha
tunk és ismerkedhetünk. Apartmanból általában olyat keresek, ahol van közös medence, esetleg
kávézó vagy bár, ahol más kamaszok is előfordulnak. Sokszor szállunk meg családbarát hostelekben,
hátizsákos turisták között, bár inkább saját fürdőszobás szobát kérünk, és nem a hálóteremben alszunk.
Ha szállodában szállunk meg, kisebb butikhoteleket szoktam választani, amelyek fiatalos és barátságos
hangulatúak.

Ne szakadjunk el a világhálótól
A kamaszoknak nagyon fontos, hogy kapcsolatban maradjanak a barátaikkal, és az internet is min
dennapjaik része. Napi egy óra Facebooktól sokkal jobban érzik magukat, ezért mindig olyan szállást
foglalok, ahol van ingyenes wifi – ezeken a helyeken általában sok fiatal utazó megfordul. A legrövidebb
utakat kivéve mindig viszem magammal a laptopot vagy a tabletet, hogy azzal használjuk az ingyenes
wifit, de a szállásokon legtöbbször van olyan számítógép, ami a vendégek rendelkezésére áll.

Városnézés helyett nyüzsgés
A magam részéről semmit sem szeretek jobban, mint körülnézni egy gyönyörű templomban
vagy egy érdekes múzeumban, de a gyerekeim már a gondolattól is forgatják a szemüket, tehát
kompromisszumra van szükség. Az úszás és a kerékpározás viszont mindig bejön, úgyhogy olyan
szállást keresek, ahol van medence vagy más fürdési lehetőség a közelben, mondjuk tengerpart vagy
tó. A várak jobban bejönnek nekik, mint a barokk paloták, és a múzeumba is be lehet csábítani őket,
ha az kicsi, különleges és megfelel az érdeklődési körüknek. A városokban pedig lehet velük lófrálni
egy parkban, üldögélni és bámészkodni egy kávézó teraszán vagy csellengeni egy bolhapiacon. Ezek
mindig nyerők.

Nyugodt tempó, sok szünet

Ajánlott úti célok kamaszokkal:
Devon és Cornwall, Anglia
A gyönyörű tengerparton aranyló homokos
szakaszok és sziklás részek váltogatják egymást,
ráadásul számtalan vízi sport nyújt elfoglaltságot
a tiniknek. A legjobb a szörfözés az északi
parton Bude és St. Ives között. Nekünk nagyon
bejött a kerékpározás is a Camel túraútvonalon
Wadebridge-től a csinos halászfaluig, Padstowig, ahol fish and chipsszel zártuk a túrát. Ne
mulasszuk el felfedezni a parttól távolabb eső
részeket sem, hiszen Exmoor és Dartmoor rengeteg
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szabadtéri kalandot kínál a sziklamászástól
a hegyikerékpározásig, de vízeséstúrára is mehetünk
a folyókon.
Balaton
A magyaroknak nyilván nem kell bemutatnom.
Mi nagyon élveztük az a néhány napot, amit
Révfülöpön töltöttünk. A gyerekeim imádták
a nyugis hangulatot és a hostel kertjét. Nagyokat
úsztunk, sétahajóztunk, és kirándultunk a szigligeti
várba, ahol kipróbáltuk az íjászatot.

Taghazout, Marokkó
A Marokkó atlanti-óceáni partvidékén található
kisváros a szörfösök Mekkája. A világ minden
részéről özönlenek ide, hogy kiélvezzék
a hullámokat, amelyeket az óceán téli viharai
keltenek. A szörfös szezon novembertől márciusig
tart, a klíma egész évben meleg és napos. A mi
kamaszainknak nagy élmény volt a hagyományos
hamam (gőzfürdő), a bazár Agadirban és
a kirándulás a Paradise Valley vízeséseihez, ahol
jókat lehet úszni az édes vizű kis tavakban.

Fotó: Heatheronhertravels.com

Mint minden családi nyaraláson, a kamaszokkal sincs értelme megerőltető tempót diktálni, csak
hogy minden látnivalót kipipálhassunk a listánkon. Egy nap egy dolgot nézünk meg, aztán hagyjuk
magunkat sodortatni az árral. Mi a nyugis reggeli után későn indulunk útnak, este viszont korán
visszatérünk, hogy pihenjünk, olvassunk, és egész nap sokszor tartunk pihenőt, hogy üldögéljünk egy
parkban, együnk egy fagyit vagy egy utcai árusnál megkóstoljunk valami helyi specialitást. Ugyan én
szeretném jól megnézni magamnak a nevezetességeket, de néha be kell érnem azzal, hogy az utca
túloldaláról bámulom őket egy kávézóból.

