Rendkívül korai volt az indulás és többen úgy érkeztek, hogy alig álltak lábukon.
Zökkenőmentes indulást kővetően igen hosszú buszút vette kezdetét, amelyet három óránkénti
megállások tagoltak.
Első éjszakánkat egy németországi tranzitszálláson töltöttük, ami meglepően
rendesnek és kényelmesnek bizonyult. Másnap indultunk első nagyobb megállóhelyünkre,
Amszterdamba. Gyalogosan megnéztük a város egy részét. Volt arra lehetőségünk, hogy
önállóan is bejárjuk Észak Velencéjét és hogy igazi sajttal tömjük meg bendőnket, ugyanis
minden sajtboltban lehetett kóstolni az árut, korlátlan mennyiségben.
A városból délután indultunk tovább a kompunk kikötőjébe, ahol viszonylag hamar fel
is tudtunk szállni az úszó kontinensre. A komp elviselhető volt azt leszámítva, hogy aki nem
vitt magával ennivalót, az arany áráért tudott ott vásárolni. Közel egy félnapi hánykolódás
után megérkeztünk Newcastle-be, ahonnan már busszal Edinburgh felé vettük az irányt.
Első látványosságunk az edinburgh-i vár volt, ami nekem rendkívül tetszett. Szerintem
sok érdekességet lehetett megtudni a várról és akár a városról is. A vár megtekintése után
Royal Mile kövezett utcáján tettünk egy sétát. A legtöbb épületet csak kívülről tekintettük
meg, de a St. Giles Katedrálist volt lehetőségünk belülről is megcsodálni. A közös séta után
kaptunk kis szabadidőt, amit többen étkezésre fordítottak, mert sokan nem vittek magukkal
ennivalót. Többen itt szembesültek a ténnyel, hogy nem minden fontot fogadnak el skót
barátaink. Ezek után az Ibis Hotel felé vettük az irányt, ahol meleg vacsora várt minket.
Másnap reggel a Holyroodhouse palotát, a királynő skóciai rezidenciáját néztük meg
először. Falkirk kerekéhez vettük az irányt, de mikor odaértünk, helyek hiánya miatt tovább is
álltunk. Stirling várát látogattuk meg, ami érdekesnek bizonyult, bár nem fogott meg annyira,
mint az előző vár. A Falkirk kerék egy kellemes hajóútból állt, ami nem ment túl gyorsan.
Ezek után vissza a szállásra és meleg vacsora után kipihentük az út fáradalmait. Másnap
reggel mindenki izgatottan várta a napi programokat, ugyanis aznap látogattuk meg Loch
Ness-t és Nessi-t. Bár ezek előtt a Blair Kastély felé vettük az irányt, ami kívülről gyönyörű
fehér színekben pompázott. A kiállítás is nagyon megérintette a társaságot és sok új infót
tudhattunk meg Skóciáról. A kastély bejáratánál egy skót dudás fogadott minket, amik
mindenki örömmel hallgatott, miközben elfogyasztotta tízóraiját az épület előtti kertben.
Loch Ness volt a következő megálló. Mikor megérkeztünk, gyönyörű látvány fogadott
minket. A tó és a mögötte magasló dombok és sziklák vártak minket tárt karokkal. Túránk
elején egy kis filmet tekintettünk meg, ami az ottani Urquhart Kastélyról tartott nekünk
beszámolót. Megnéztük a romokat és a tavat, majd a csodálatos Glencoe völgyet néztük meg,
mielőtt visszaindultunk a szállásunkra.
Következő nap a Glamis kastélya volt első programunk, ami köztudottan szellemjárta
mindenféle titkos folyosóval és szobával. A kastély után Dundee-ba mentünk, ahol a
Discovery hajó útját feldolgozó múzeumot látogattuk meg. A várost elhagyva St. Andrewsba
mentünk, ahol Skócia legősibb és legnagyobb katedrálisának romjai közt sétáltunk és egy igen
előnyös csoportkép is készült ezen a helyen. Ezen a napon töltöttük utolsó esténket
Edinburgh-ban.
Másnap már London felé vettük az irányt, de út közben megnéztük Gretna Green-t és
Coventry-t. Estére már Londonba értünk és a családoknál töltöttük esténket. Az első
napunkon Londonban gyalogos városnézést keretében néztük meg, a város főbb
látványosságait, többet között a Parlamentet és a Big Ben-t. Megtekintettük az őrségváltást , a
Buckingham Palace-t és a St. James’s Parkot. A Westminster Abbey-t belülről jártuk körbe,
ahol a híres történelmi személyiségek és tudósok sírjain túl rengeteg gyönyörű alkotást
láthattunk és érdekes infókat tudhattunk meg. Majd a London Eye-jal a magasba emelkedtünk
és gyönyörű képeket készítettünk a városról. Nagyon fárasztó napon voltunk túl, amit egy jó
pár óra sorban állás fűszerezett.

Másnap a Hampton Court Palace-t látogattuk meg, ami már három éve is nagy sikert
aratott és szerintem ezt most is el lehet mondani. Majd a Tower épületegyüttes csodáit
tekintettük meg, ami az évek során rengeteg szerepet betöltött, volt többek közt palota, börtön,
kincstár stb. London és a Tower múltjáról tudhattunk meg többet. Utolsó esténket töltöttük a
londoni családoknál.
Reggel Canterbury-be utaztunk, ahol a Világörökség részét képező katedrálist
tekintettük meg kívülről, és zsíros, olajos, zamatos Fish & Chipssel csillapítottuk éhségünket.
Majd a komp felé indultunk és átkeltünk a csatornán, este Premiere Class hotelben szálltunk
meg. Utolsó előtti napunkon Párizst látogattuk meg. Megnéztük a várost gyalog és a Szajnán
egy hajóút formájában, emellett Napóleon sírját is megtekintettük. Lőttünk pát képet az
Eiffel-toronynál, majd buszra ültünk és 3 óránkénti magállókkal hazafelé vettük az irányt.
Éjszaka érkeztünk és mindenki sietett haza, hogy minél hamarabb a saját ágyába
feküdhessen. A kirándulást mindenki élvezte és nem csak a programok miatt. A programok
mellet a hangulat is remek volt. A társaság összehangoltan szerezte az élményeket az egész
kiránduláson keresztül. Remélem, az elkövetkezendő kirándulások is ilyen hangulatban
fognak telni és ilyen jó élményeket szerezhetnek a diákot, mint amilyeneket én szereztem
most.
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