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A 11. évfolyamban eljött az ideje a várva várt 

prágai kirándulásunknak, mely a csütörtöki napon 

kezdődött egy hosszú buszúttal. 

A buszon reggeliztünk ízletes szendvicseket 

kakaóval. Ezt követően néhányszor megálltunk, az 

egyik nagyobb megállóhelyünk Győrben volt, ahol 

ebédeltünk. Szállásunkra a Hotel Prokopka-ba az esi 

órákban értünk, egy közeli étteremben vacsoráztunk. 

Másnap a svédasztalos reggeli után elindultunk 

megismerni Prágát, idegenvezetőnkkel, aki hihetetlen 

közvetlen, okos és humoros. A prágai várba tartva is 

sok nevezetességet mutatott és érdekességet mesélt a 

városról. A délelőttöt a várban töltöttük, ahol rengeteg 

ismerettel 

gazdagodtunk, szemtanúi lehettünk egy 

őrségváltásnak is. A Szent Vitus székesegyház és 

az Aranyművesek utcája volt szerintem a legszebb.   

Ebéd után ellátogattunk Krušovice-be a 

sörgyárba, ahol betekintést kaptunk a sör 

előállításának rejtelmeibe, és kóstolót is kaptunk! 

Az eső miatt ezután már nem néztük meg a Károly 

Hidat és az Órjolt, innen egyből a szállásra vezetett 

az utunk.  

Szombaton reggeli után elhagytuk a szállodát és 

megismerkedtünk az új idegenvezetőnkkel. Másfél 

órás út vezetett Kutná Horá-ba, ahol a 

Csontkápolnát tekinthettük meg, igen 

különlegesnek találtuk, mert itt még a csillár is 

emberi csontokból készült. A városban is 

szétnéztünk, sok érdekességet hallottunk 

idegenvezetőnktől. Következő célunk Brno volt, 

ahol megebédeltünk, ismét megnéztük a 

látványosságokat, a Spilbergi várat, ott a 

kazamatákat, betekintést nyertünk ezzel az itteni börtönlétbe, szétnéztünk a városban, majd 



elbúcsúztunk idegenvezetőnktől. Az érdekes nap végén elindultunk Pozsonyba, ahol a 

szállásunk volt. 

Az utolsó nap délelőttjét is tartalmasan töltöttük, a harmadik idegenvezetőnkkel is 

megismerkedünk, aki Pozsony városát mutatta be nekünk, 

buszozás közben érdekes információkat osztott meg 

velünk, majd megnéztük a várat, a Szent Mihály Kaput, a 

Prímás palotát. Az idegenvezetés végeztével lehetőséget 

kaptunk egy kis szabadidőre, melyet ajándéktárgyak 

vásárlásával és fagylaltozással töltöttük. 

Ezután elindultunk haza, Budapesten elfogyasztottuk 

aznapi ebédünket, már nem volt olyan aktív beszélgetés a 

buszon, elfáradtunk a hosszú hétvége alatt, de nem bántuk, 

mert rengeteg élménnyel és tudással gazdagodtunk ez alatt 

a néhány nap alatt. este hét óra körül érkeztünk Egerbe. 

Örök élmény marad nekünk ez a kirándulás, a gyönyörű 

helyek és programok. 

Kulcsár Vivien 
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