Beszámoló a londoni utazásról 2015.október 27 - november 02.
A Student Lines Diákutazási Iroda szervezésében 55 diák, 2 szülő 4 tanár tölthetett el 7
felejthetetlen napot az Egyesült Királyság fővárosában. Az utazás során diákjaink nemcsak
London nevezetességeivel ismerkedhettek meg, de bepillantást nyerhettek az angol családok
mindennapi életébe, használhatták az eddig csak iskolai körülmények között gyakorolt angol
nyelvet, és ezen az igen hosszú úton megérthették és megérezhették
„What a Wonderful World”
1.nap PASSAU
Délelőtt indultunk Budapestről. Városnézés volt a "Három folyó városában", Passau-ban
(Óváros, Dóm, Gizella királyné sírja). Tovább utaztunk Németországon és Belgiumon
keresztül. Éjszakát a buszon töltöttük.
2. nap A KENTI GRÓFSÁG

Átkeltünk Angliába a Csalagúton. Sétáltunk a doveri tengerparton ("fehér sziklák").
Városnézésünk volt Canterbury-ben (katedrális, barangolás az óvárosban), majd sétáltunk
Dickens városában, Rochester-ben, szabadprogramunk volt a belvárosban. Este foglaltuk el a
szálláshelyeinket a családoknál, akik meleg vacsorával vártak minket.
3. nap LONDON FELFEDEZÉSE
Westminster-negyed: Parlament, Big Ben, Whitehall: Lovastestőrség laktanyája, Downing
Street 10, zenés őrségváltás a Buckingham Palotánál, St. James' Park, The Mall, Piccadilly
Circus, Soho, China Town, Trafalgar tér, ellátogattunk a National Gallery-be.

4. nap KENSINGTON-NEGYED
Délelőtt csoportonként meglátogathattuk a Natural History Museum-t (dinoszauruszok,
földrengés-imitáció, esőerdő stb.) vagy a Science Museum-t (a tudomány és technika
fejlődése), majd közösen sétáltunk a Hyde parkban (Diana Memorial Fountain, Albert
Memorial). Délután Londont nézhettük meg felülnézetből a világ egyik legnagyobb
óriáskerekéről, a London Eye-ról.

5. nap MÚZEUMI SÉTA
Délelőtt a páratlan gyűjteménnyel rendelkező British Museum tekintettük meg (ókori kincsek,
Rosetti kő, múmiák, stb.), majd szabadprogramunk volt, vásárlási lehetőséggel az Oxford
Street-en. Délután barangoltunk a Covent Garden-ben, majd a City-n áthaladva sétáltunk a
Tower körül (Tower Bridge, St. Katharine's Docks).

6. nap GREENWICH
Délelőttel elutaztunk Greenwich-be. Meglátogattuk a Hajózási Múzeumot (Nelson kiállítás,
hadihajó-szimulátorok, stb.) majd sétáltunk a kikötőben. Hazafelé Flandria legszebb városában,
Brugge-ben volt városnézés .(Szentvér-kápolna, Városháza, Notre Dame, csatornák partja).

7. nap MELK
Utaztunk Belgiumon, Németországon és Ausztrián keresztül. Útközben megálltunk a melki
apátságnál. Budapestre a délutáni órákban érkeztünk.

Összegzés:
2015.október 27-én 50 fős csapatunk útra kelt Londonba. 2 napon át buszoztunk.
Közben azért, megálltunk Passauban, Doverben és Canterburyben. Késődélután fáradtan,
de izgatottan érkeztünk meg Londonba, ahol már vártak ránk vendéglátóink. Egy
barátságos kertvárosban kaptunk szállást az erre vállalkozó családoktól. Másnap, a finom,
kontinentális reggeli után kezdődtek a programok. A hét folyamán megnéztük a
leghíresebb londoni nevezetességeket: A British Museum és a National Gallery olyan
hatalmas volt, hogy csak néhány részletet tudtunk megnézni. A National History Museum
termeiben őslények „bámultak” ránk. Részt vettünk egy zenés őrségváltáson a
Buckingham Palota előtt, majd megpihentünk a St. James Parkban. A Madame Tussaud
Panoptikumban „viasz sztárokkal” fényképezkedtünk. Volt, akinek legjobban a horror
szoba tetszett. Sajnos, itt nem lehetett fotózni. Voltunk a kínai negyedben, a Covent
Gardenben, a Szent Pál Székesegyháznál, megnéztük a Parlamentet és még sok
nevezetességet. Sétáltunk a Temze partján és a Tower hídon. A legizgalmasabb program
a London Eye volt. Az óriáskerékről az egész város látható volt! Szerencsére senkinek
nem volt tériszonya. Az Oxford Street-re mindenki hozta a pénztárcáját. Innen nagy
bevásárlószatyrokkal tértünk vissza a buszhoz. A vasárnap este pakolással telt. Másnap
elbúcsúztunk a családoktól, majd hazafelé vettük az irányt. Visszafelé néhány városban
megálltunk. Voltunk Rochesterben, Brugge-ben és Melkben. Szombat délután fáradtan,
de jókedven érkeztünk meg. A hazaérkezés után a gyerekek fényképek és élmények
sokaságával árasztották el szüleiket.

