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Wyjazd do Anglii był dla nie pierwszym wyjazdem zagranicznym ale podczas niego po raz pierwszy               

podróżowałam bez rodziny. Do tego moje wcześniejsze doświadczenia związane z zagranicznymi podróżami            
były zawsze wyjazdem do moich znajomych rozrzuconych po całym świecie.  

Całe przedsięwzięcie wymagało ode mnie wielu działań logistycznych - a że przeważnie to ja (w               
rodzinie) zajmuje się planowaniem wakacji w kraju wiedziałam już gdzie szukać np noclegów czy jak               
rozwiązać sprawę transportu.  
Moja znajomość języka angielskiego przed wyjazdem była na średnim poziomie. Zauważyłam jednak duże             
problemy ze swobodnym porozumiewaniem się w sytuacjach życiowych. Dlatego postanowiłam skorzystać z            
kursu języka angielskiego w szkole językowej. Dzięki zajęciom indywidualnym zaproponowanym przez szkołę            
podszkoliłam komunikację. 
Kolejnym zadaniem było przygotowanie się do mojej podróży:  

- zarezerwowanie lotu,  
- zorganizowanie przewozu z lotniska pod Londynem do Bournemouth gdzie odbywał się kurs,  
- zarezerwowanie kwatery za pośrednictwem portalu airbnb.  

 
Przygotowałam również słownictwo jakie będzie mi niezbędne na lotnisku, w podróży samochodem i w              

kontaktach z gospodarzami domu w którym wynajęłam pokój. Telefonicznie ustaliłam warunki zamieszkania i             
godzinę przyjazdu. 

Za pośrednictwem facebooka znalazłam grupę Polonii zamieszkującą Bournemouth i dzięki temu           
dowiedziałam się więcej o tej przepięknej miejscowości położonej nad Kanałem La Manche. Otwarci ludzie              
zamieszkujący okolice od lat - poradzili mi co warto zobaczyć w okolicy, jak korzystać z komunikacji miejskiej                 
(doradzili zakup biletu długoterminowego), wskazali miejsca ważne dla Polonii oraz restauracje z tradycyjnymi             
daniami kuchni angielskiej.  

Nabyłam również wiedzę o tradycjach angielskich korzystając z przewodników on-line i ciekawych            
blogów podróżniczych.  

Przed każdą podróżą za granicę wykupuję zawsze dodatkowe ubezpieczenie by zapewnić sobie            
dodatkową ochronę. Wykorzystałam również możliwość bezpłatnego ubezpieczenia proponowanego przez         
Narodowy Fundusz Zdrowia i wyrobiłam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.  

 
Wnioski: 

● zapoznałam się z atrakcjami turystycznymi miasta Bournemouth, sposobami komunikacji miejskiej,          
poznałam historię miasta oraz miejsca ważne dla jego mieszkańców oraz Polonii, 

● powtórzyłam słownictwo niezbędne w codziennej komunikacji czy to z gospodarzami kwatery czy z             
ludźmi napotkanymi w Bournemouth, 

● samodzielnie dokonałam rezerwacji i zakupu biletów lotniczych, zarezerwowałam noclegi i po raz            
pierwszy zapłaciłam za pośrednictwem Internetu. 

 


