ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Márciusban egy felejthetetlen tanulmányi kiránduláson vettünk részt. Nagyon sok érdekes
helyen jártunk, ami örök emlék marad számunkra.
Úti célunk első állomása Köln volt, ahol megcsodáltuk a híres dómot. Innen a kikötővárosba,
Rotterdamba vettük az irányt. Itt különleges formájú felhőkarcolókban gyönyörködhettünk.
Utunkat hajóval folytattuk tovább. Az éjszakát az Északi-tengeren töltöttük, majd reggel
megérkeztünk az Egyesült Királyság-beli Hullba.
A második napon a Falkirk kerékhez buszoztunk. Ez mintegy 35 méter magas „hajólift”, ami
abban segíti a hajókat, hogy folytatni tudják útjukat egy másik, 24 m-rel magasabban fekvő
csatornán. Ezután a Stirlingi várat tekintettük meg. Skóciának ez a legfontosabb vára. Egy
domb tetejére építették, így 3 oldalról is sziklafalak határolják. Este elfoglaltuk szállásunkat a
skót családoknál. A vendéglátók kedvesek voltak és ízletes vacsorával vártak minket.
Másnap reggel felébredve, kicsit fáradtan a Rosslyn kápolnát látogattuk meg. Ez gótikus
stílusban épült a 15. században. Következő állomásunk Skócia fővárosa, Edinburgh volt. Itt
egy fantasztikusan szép várat fedeztünk fel. Az ősi erődítményben minden megtalálható az
ágyúktól a királyi koronázási ékszerekig.
A negyedik napon a Glamis kastélyban jártunk. Sok érdekességet tudtunk meg az ott kísértő
szellemekről, akiket a mai napig lehet hallani. Majd Dundee-ban megnéztük a hatalmas
Discovery hajót és múzeumát. Ezt követően St. Andrews-ba utaztunk, ahol Skócia legrégebbi
egyetemét kerestük fel. Vilmos herceg és Katalin hercegné is itt tanult. Szabadidőnkben
sétálhattunk az Északi- tenger homokos partján.
A következő napon a skót felföld felé vettük az irányt. Először Loch Ness-t látogattuk meg,
ahol a szerencsésebbek találkozhattak Nessy-vel, aki a legendák szerint a tó mélyén élő
szörnyeteg.  Ezután útba ejtettük Glencoe völgyét, és megcsodálhattuk a gyönyörű
hegyvonulatokat. A kilátás szenzációs volt! Majd visszautaztunk Stirlingbe, ahol egy ifjúsági
szállóban szálltunk meg.
Másnap Yorkban ellátogattunk a vármúzeumba. Sok mindent megnézhettünk egy érdekes
kiállításon a viktoriánus kori divattól a börtönön át az ételekig. Szabadidőnkben a városban
sétáltunk, és gyönyörködtünk a szabadon mászkáló vadludakban. Este visszamentünk Hullba,
hajóra szálltunk és ismét az Északi-tengeren éjszakáztunk.
Az utolsó napon Amszterdamba utaztunk. Megcsodáltuk a város nevezetes épületeit, sőt
részt vettünk egy csatornai hajókiránduláson is. Nagyon nagy élményt jelentett számunkra!
Szívesen visszamennénk Skóciába, mert sok szép helyen megfordultunk, rengeteg érdekes
dolgot láttunk, és remekül éreztük magunkat. Ezek az élmények egy életen át maradandóak
lesznek számunkra! Sajnos nagyon gyorsan eltelt ez az emlékezetes 8 nap!
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