Toques de peus a terra? Això vol dir que ja has arribat a la teva destinació. En tenies ganes, oi? Cal
però que segueixis algunes recomanacions per fer la teva estada més agradable, fixa’t:

• Allà on vagis, fes el que vegis. Respecta els costums, la cultura, la religió, la legislació i les infraestructures del
lloc on estiguis.
• A més d’estar amb el teu grup de gent, intenta fer noves amistats, no t’aïllis i sàpigues que es fan grans amics
pel món. Hi ha persones que et poden ajudar a descobrir llocs meravellosos que no surten als mapes.
• Informa’t dels horaris laborals i dels dies festius del teu destí.
• Tingues a mà l’adreça de l’oficina de turisme, dels punts d’informació juvenil locals i de l’ambaixada de l’Estat
Espanyol per si tens una emergència.
• Porta sempre un diccionari de butxaca de l’idioma del país on viatges, per si tens una paraula a la punta de la
llengua, però no t’acaba de sortir.
• No t’oblidis dels teus, fes una trucada a casa per dir que has arribat bé o envia un sms, així ningú patirà. Pots
fer servir el mòbil (si t’has informat de les tarifes i et semblen bé), comprar una targeta per les cabines de
telèfon o fer servir un locutori o cibercafè. Tingues en compte la diferencia horària per no despertar ningú, i els
prefixos.
• Una altra manera de parlar amb els de casa és per Internet, en un cibercafè o, si estàs en un hostal, hotel, o
fins i tot en un càmping, pregunta si disposen d’un ordinador amb connexió.
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