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Ez egy olyan bentmaradós volt, ahol bent kellett maradni, Sopronban… 

Pénteken a szobák elfoglalása után a bentmaradós hétvége programját egy angol 

nyelvvizsga felkészítővel kezdtük. 2 óra hasznos tanulás után végre megtölthettük a bendőnket 

a Kék Lagúnában. Evés után várt ránk egy kis pihi, ismételten tanulás mellett. Az est hátralévő 

részét filmnézéssel töltöttük. Majd 10 órakor fekvés, alvás! 

A szombat reggelünk igen korán kezdődött, nagyon fáradtak voltunk, de a buszsofőr 

Laci bá’ a humorával és kedvességével felvidított bennünket. Az időben odaérés miatt a reggelit 

a buszon fogyasztottuk el. 11 órakor Sopron ikonikus jelképeivel kezdtük és első utunk a 

Tűztoronyba vezetett. Miután a magasból láttuk, megnéztük a földről is Sopron 

nevezetességeit. Ezután városnéző kisvonatra ültünk és bejártuk vele a várost. 

Sopron nagyon szép és hangulatos hely. Finom és bőséges ebédet kaptunk egy pinceétteremben. 



Ebéd után elfoglaltuk a szállásunkat. Szép és tiszta kollégiumban aludtunk. Még konditerem is 

volt! Használtuk is!! A délután hátralevő részét a Harrer Csokoládéműhely és Cukrászdában 

töltöttük, ahol még kóstolót is kaptunk. Ez Magyarország első csokoládéműhelye, mely 2010-

ben nyitotta meg kapuit. Csokizás után egy hosszas barangolás várt minket. Célpont: Kecske-

templom, Stornoház, Várfalsétány volt. Séta után megvacsoráztunk és visszatértünk a 

szálláshelyre. 2 óra szabadfoglalkozást kaptunk, (ekkor kondiztunk, beszélgettünk) fürdés, 

majd 10 órakor ismét álomba szenderültünk. 

 

 Vasárnap reggel 8 órakor ébresztő majd reggeli után elhagytuk a szállást, buszra 

pattantunk, és Kőszegig meg sem álltunk. Első utunk a Jurisics- várhoz vezetett. A várat 

kvízjátékon keresztül ismerhettük meg és ez nagyon izgalmas volt mindenki számára. Kis 

szórakozás után szétnéztünk az Orsolya-napi vásárba. Nézelődés után ebéd következett, 

szokásosan nagyon bőséges és finom ételekben volt részünk majd egy kis kajakóma után utunk 

utolsó állomása Írottkő volt. A 884m magas Írottkőre – ami nem csak a Kőszegi-hegység 

legmagasabb pontja, hanem a Dunántúl csúcspontja is - egy könnyű 50 perces túrával értünk 

fel. A tetején lévő kilátó arról nevezetes, hogy az országhatár a közepén halad át, így annak fele 

Ausztriához, fele Magyarországhoz tartozik. Megpihentünk, aztán visszasétáltunk a buszhoz, 

és irány Eger. Hosszú, tartalmas hétvége volt….szép volt, jó volt minden!  
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