
2015. június 28-án elindultunk a várva várt angliai utunkra. 

Első nap Passau óvárosában sétáltunk (Passau a három folyó városa, itt 

találkozik a Duna, az Ilz és az Inn folyó). Miután megtekintettük Gizella királyné 

síremlékét, kaptunk egy kis szabadidőt, amit városnézéssel töltöttünk el. 

A buszon töltött éjszakánk után  átkeltünk Angliába . A kompon lehetőségünk 

volt ajándék, étel és ital vásárlására. Anglia felé közeledve  a doveri fehér 

sziklák, az ország tradicionális kapui nyújtottak gyönyörű látványt. Canterbury 

utcáin szívesen sétáltunk, közelebbről megismerhettük az angol kisvárost, és a 

Canterburyi katedrálist. Ezután ellátogattunk Rochesterben levő várromhoz. 

Este elfoglaltuk mobilszállásainkat. A mobilházak egy kis szigeten helyezkednek 

el, amelynek az a jellegzetessége, hogy mindenhol nyuszik ugrálnak. 

A 3. napon megérkeztünk Londonba. Túránkat az angol parlamentnél kezdtük, 

az épület keleti szárnyának végén lévő toronyórát csodálhattuk meg. A 

Buckingham palotánál az őröket és az óriási vaskaput vehettük szemügyre. 

Nagyon tetszett nekünk London egyik fő látványossága, az óriás kijelzővel, 

reklámfelülettel a Piccadilly Circus. Nem messze ettől található a világ 

legidősebb metrója 

London kínai negyede azonnal felismerhető a rengeteg kínai étteremről és 

ajándéküzletről. Tradicionális kínai kapuk találhatók itt és az utcák felett 

kifeszített vörös lampionok díszelegnek. Sétánk során beléphettünk egy piros 

telefonfülkébe, ami a brit utcák elmaradhatatlan kiegészítőjének számít és 

miniatűr változatban ajándékként is tökéletes. Városnézésünk során ezután a 

Trafalgar tér, London egyik legnevezetesebb köztere következett. A tér 

közepéből kiemelkedik a csaknem 52 méter magas Nelson-emlékoszlop, mely 

Nelson admirálisnak állít emléket. A National Gallery-ben híres festményeket 

nézhettünk meg. A 4. napon a Natural History Múzeummal kezdtünk, ami 

leginkább a kiállított dinoszaurusz csontvázai és a díszes épülete miatt híres. A 

következő látványosság a London Eye volt, ami a város jelképe. Az 

óriáskerékből felülről is megnézhettük a várost, a légkondicionált fülkékben 

körülbelül 18-20 ember tartózkodhatott egyszerre. A programokban gazdag 

napunk után ismét visszatértünk mobilszállásainkra. Mivel a szállásunktól nem 

messze volt a tengerpart, így majdnem minden este megnéztük a naplementét 

és sétáltunk a parton. A következő napon már a  londoni British Museumban  

nézelődtünk ,amely egyike a világ legnagyobb, az emberi történelemmel és 

kultúrával foglalkozó múzeumainak. Itt található az 1802-ben megszerzett 
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Rosette-i kő. Ezután jó programnak bizonyult a Madame Tussaud’s 

meglátogatása, ahol olyan hírességek viaszszobraival találkozhattunk mint pl. a 

királyi család vagy a Beatles. Ezt követő állomásunk a Tower Bridge (közúti híd a 

Temze felett).  Aznap ez volt az utolsó programunk. Másnap a Csalagúton 

keresztül mentünk át Londonból Párizsba. (A Csalagút  hosszú vasúti alagút a La 

Manche csatorna alatt.) Párizsba érkezésünk után elfoglaltuk 

tranzitszállásunkat. 

Másnap reggel korán keltünk, hisz aznap is nagyon sok érdekes program várt 

minket. Első megállónk a Sacré Coeur Bazilika volt. Ez egy római katolikus 

templom, amely a város legmagasabb pontján, a Montmartre-on áll. Kis séta 

után eljutottunk az Eiffel-toronyhoz, amely egy világkiállításra készült 

eredetileg. A kiállítás után lebontották volna, erre azonban nem került sor. Ma 

Párizs egyik szimbóluma. Utunk utolsó programja Disneyland volt. 

Mindannyiunk gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy ide eljutottunk. 

Köszönjük szépen Klériné Kormány Ilona és Kavalyecz Emőke tanárnőknek, 

hogy megszervezték ezt a csodálatos az utat.  

 

       Bialkó Flóra és Tóth Gábor 
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