Club Marpen
Tapasztalatok és Tanácsok Vállalkozó Kedvűeknek
Utazás:
Több féle módon elérhetjük úti célunkat én
ezek közül kettőt javasolnék attól függően
hogy ki hogyan szeret utazni és mennyire
vállalkozó kedvű. Elsőként szólnék pár
szót a repülőről kényelmes nem sokkal
drágább mint más utazási mód és ha valaki
jó légitársaságot fog ki és elég előre
lefoglalja a jegyet az könnyen eljuthat
Párizsba majd onnan TVG-vel vagy
normál vonattal Angoluembe ahonnan már
közel van nagyon a tábor. Ezt az utazási formát inkább
kényelmesebb és olyan embereknek ajánlanám akik nem
szeretnek sokat stresszelni és kicsit jobban aggodalmaskodnak a
dolgok miatt. Ha valaki rendelkezik kocsival az mindennel
együtt

(hosszabb az út mint repülővel ezért: szálás,
táplálék, és egyebek biztosítása az útra) talán
kicsit olcsóbban de nagyságrendileg hasonló árból
tud kijönni mint repülővel. De hát azért mégiscsak
belehet járni fél Európát (na jó nem a felét de a jó
országoknak azért a javát) így az út úgy 5-6 napig
tart (érdemes elnézni Horvátország gyönyörű
kikötőibe, belecsöppenni egy kis olasz életbe, meg
hát ugye a Riviéra, Monte Carlo, Velence ugye
bár, a svájci hegyek meg a jéghideg tengerszemek). Szó mi szó aki kicsit is kalandvágyó meg persze azért
némileg rátermett is, mert azért ezt nem lehet annyira megszervezni mint egy repülést annak ezt tudnám
ajánlani. Finnyások, elkényeztetettek, kevésbé önállóak ezzel ne
nagyon próbálkozzanak (de ez agy picit azért igaz az egész
„Club Marpenre” is), mert sok hátránya van is azért a
kocsikázásnak (pl.: kempingkeresés, néha kocsiban alvás, napi
6-8 óra utazás, néha elég stresszes,
össze vagy zárva egy vagy két
emberrel egy kis utastérben néha
elég kemény tud lenni). Jó hálózsák
az úton és a táborban is minden
pénzt megér. A kocsisoknak
érdemes vinni hazai ízeket, vagy ki
lehet próbálni mindenféle kígyót,
békát, tengeri sünt.

A Táborról:
Először is mindenkinek nyomatékosan
felhívnám a figyelmét arra, hogy ez
nem egy üdülőtábor itt tényleg kell
segíteni a franciáknak minden nap 6
órát és amikor szabadnapos egyszer
egy héten akkor főzni kell és
kitakarítani a közös helyiségeket (ezen
a napon érdemes sok lánnyal együtt lenni és hárítani rájuk a
munkákból bőségesen, mert külföldi csajok szép számmal szoktak
jelentkezni, persze aki ambiciózus annak nem kell megijedni egy
kis főzéstől úgy 40-50 emberre). Alapjában véve 3 tábor van (1.
Sigogne 2. Coulgens 3. Chavagnac) a 2. vagy a 3. az elég luxus az 1. az sátoros a táborok közt sajna nem
nagyon van átjárás csak a közös programokon 2 hét alatt ebből kb. 4-5 van. Ahol sátoros a dolog ott is van
konténeres fürdő meg viszonylag jó konyha kőházban a másik hely persze minden szempontból
kifogástalan. Aki sátorozik készüljön melegen, nedves 25 fokos mediterrán hideg éjszakás éghajlat van.
Érdemes még néhány szót említeni a táborvezetőkről („Animátoroknak” hívják magukat) van akit szeretni
fogsz van akit kevésbé, alapjában véve sok diák
jön mindenhonnan akik elég barátságosak (a
külföldi lányok eléggé kedvelik ezt a tábort). A
nyelvről csak annyi jó jó hogy ha valaki beszél
franciául de egyáltalán nem szükséges, az angol az
itt is teljesen jól használható nyelv (németet azt
mindenki felejtse el és inkább tanuljon oroszul
jobban mondva ukránul nagyobb hasznát veszi
Franciaország ezen részén). Egy utolsó fontos
aspektust érdemes még talán megemlíteni a
táborban nem mindig first class a kaja ezt érdemes
otthoni tartalékokkal kompenzálni, egyébként
viszonylag rendes mennyiségben biztosítanak
kaját a franciák azt hogy milyet azt mindenki
döntse el maga. Érdemes mindenkinek kipróbálni
ha elmész legalább megtanulod a
„WAKE
UP!!”
szó
súlyát
reggelente. Tényleg jó és életre
szóló élmény minden ott jártnak.
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