The Spirit of London(-don-don-don)
2018. október 28 – november 3.
Az angliai tanulmányút az idén remekül sikerült, az izgalmas programoknak, lenyűgöző nevezetességeknek, a
kedves/fura fogadócsaládoknak, a kegyes időjárásnak, a kellemes útitársaknak, a rugalmas kísérőtanároknak, a
felkészült és szórakoztató idegenvezetőnek köszönhetően mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat.

Íme néhány benyomás-, véleményfüzér a diákok tollából:
Egy nappal utazás után komppal keltünk át a tengeren. A kompról lenézve-körülnézve életem eddigi legszebb pillanat,
látványa tárult a szemem elé.
A tenger látványa mellett a második legkellemesebb élményem a fogadócsalád megismerése volt.
Nemcsak az első benyomás volt pozitív, egész héten bizonyították, milyen kedvesek és vendégszeretőek.
Nekem nagyon tetszett a Cutty Sark és hogy milyen jól megoldották, hogy egy
igazi hajón jársz, de közben egy interaktív múzeum is. Még több időt is
eltöltöttem volna Greenwich-ben, fura volt tudni, hogy ott állok a 0⁰
hosszúsági körön.

Mi szerencsére nagyon jól kijöttünk a fogadócsaládunkkal, jó volt látni, hogy ilyen gondoskodóak. Azért is jó ötlet
volt, hogy családoknál szálljunk meg, mert így megismerhetjük más nemzetiségű, vallású családok szokásait.
Első londoni napunkon a Westminster városrészben tettünk egy egész napos sétát.
Számomra hatalmas élmény volt saját szememmel megcsodálni London főbb
nevezetességeit, mint pl a London Eye, Buckigham Palace, Big Ben, Trafalgar Square
és a Westminster Abbey, a lovas testőrök, az utca, ahol a Miniszterelnök lakik, stb.
Külön kiemelném az óriáskerékről elénk táruló csodálatos látványt.
Találkoztunk (Thabet) Tamimmal, aki direkt miattunk utazott Londonba. Együtt sétáltunk a St
James’s parban. Az idén Birmingham-ben tanul, visszavárjuk. És tényleg sok a mókus.
A következő napon, azaz kedden Cambridge felé vettük az irányt, ahol a település
leghíresebb nevezetességéről, az egyetemről gyűjthettünk információt. Szerencsénk
volt találkozni iskolánk egy odajáró, volt diákjával, Ruzsiczky Lilivel, aki még
részletesebben mutatta be nekünk az ő College-t, annak ebédlőjét és a hangulatos várost.
Az Ely katedrális fenséges nyolcszögletű kupoláját, oszlopdíszeit,
impozáns belmagasságát nem tudják visszaadni a fényképes, ahogy
azt az inspiráló lelkesedést sem, amivel angol idegenvezetők
mutatták be helyi büszkeségüket, a katedrálist. Én iszonyúan
élveztem a mi bácsinkat, annyira cuki volt. Cromwell szülőháza előtt
Balázs idegenvezetőnktől még egy történelemórát is kaptunk Cromwell és angol köztársaság koráról.
Szerdán a Tower of Londonban megtekintettük a királyi ékszereket, fegyvereket,
a várat és felmentünk a Tower Bridge-re, ahogy gyönyörű látvány tárult elénk a
Temzére, és beláthattuk London nagy részét. Ezután Shakespeare Globe
színházába látogattunk el, ahol az angol idegenvezető érdekesen és viccesen
mutatta be az egykori színházat.
A számos program közt a Stonehenge-t is meg kell említeni, mely mind
építészetileg és a körülötte lévő történetek terén is lenyűgöző.
A Salisbury-katedrálisban nagyon jó ötlet volt a feszített
víztükör, látni lehetett benne a mennyezetet.
És én nem tudtam, hogy ott őrzik az egyik példányát a Magna Carta-nak. És hihetetlenül szép
volt az udvara (kerengője).

A történelmi háttereket is jó volt megismerni, érdekesek voltak a vidéki helyek, hatalmas
élményt, újat mutattak. A vakondos sztori és az út alatti filmek is jók voltak. A programokat is
nagyon izgalmasnak találtam.
A hazaindulás napján, pénteken, a hazaúron ellátogattunk a Leeds
Castle-be, ahol a kastély, a park, a tó, a sövénylabirintus mellett a
rengeteg madár közt kacsákat is szemrevételezhettünk. A
vállalkozó kedvű madarak még egy szelfire is bepózoltak a
kedvünkért.
Igaz, hogy a kacsák és a fekete hattyúk nem megvetendők, de nekem a szuper társaság, Balázs
idegenvezető és a sok látnivaló tetszett a legjobban, úgy mint a London Eye és a Natural History Museum.
Nagyon tetszett, hogy a kísérőtanárok megbíztak bennük, és sok helyen szabad teret engedtek, minden
nap volt egy kis szabadidőnk.
Ez a szabadság teret adott sok dolog személyesebb megismerésének és új ismeretek megszerzésére.
Az út azt is megmutatta nekem, hogy a szomszéd füve nem mindig zöldebb: még Londonban is
rengeteg a társadalmi és gazdasági probléma.
Felejthetetlen élményeket szereztünk az utazás és az angliai tartózkodás alatt. Iszonyú fáradt voltam, mikor hazaértem,
csak egy gyors vacsorát akartam enni, de kb 3 órás lett, mert nem tudtam abbahagyni a mesélést. Próbáltam
kiválogatni a 100 legjobb/legemlékezetesebb képet, de sokkal több leg- van.

Összefoglalva, csodás napokon vagyunk túl. Mindenki örül, hogy eljött,
és reméljük, a következő utazásunk is ilyen élménydús és szórakoztató lesz.

