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Ezen a benntmaradós hétvégén a 11T osztály Csehországba látogatott el. Az indulás 

előtti estén a Mátyás Király úti kollégiumban gyűlt össze az 

osztály, mindenki lelkesen és készen várta a másnap reggeli 

indulást, még a korán kelés ellenére is. Út közben megálltunk 

Budapesten, ahol megnéztük a Hősök Terét, a Halászbástyát és 

ebédeltünk egyet a Hotel Berlinben. Az ebéd után kezdetét vette 

a hosszú utazás Csehország felé. Hihetetlenül el voltunk fáradva 

a késői érkezés miatt, így gyorsan elmentünk vacsorázni, azután 

pedig elfoglaltuk a szállásunkat. 

Hétfő reggel svédasztalos reggeli várt mindet az 

ebédlőben, ahol mindenki kellő képen befalatozott. Reggeli után megismerkedtünk az 

idegenvezetőnkkel, Darina kisasszonnyal, aki hihetetlenül lelkes, okos és rengeteget segített 

nekünk. Megnéztük a prágai várat, ami gyönyörű volt és 

megismerkedtünk rengeteg érdekes történettel. A vár 

körbejárását követően elsétáltunk a szinte 

„eszméletlenül” pici arany utcácskába. Mielőtt 

ebédeltünk volna, szemügyre vettük a gyönyörű Károly-

hidat. Visszaérve a szálláshelyünkre kezdetét vette az 

ebéd, ahol megismerkedhettünk a cseh tradíciókkal. Az 

ebédet követően elindultunk Krusowitze-be sörgyár látogatásra. 

Kedden a reggeli után nekilendültünk a Kutna Hora felé vezető másfél órás útnak. A 

csontkápolna látványa és hangulata szinte mindenkit 

megdermesztett és kellő képen meghökkentett. 

Rögtön a kápolna után egy 105 km-re lévő városba, 

Telc-re látogattunk el. Itt megnéztük a város főbb 

nevezetességeit és érdekességeit. Fél kettőre már 

Brno-ban voltunk ebédelni, a négycsillagos 

Bobycentrum Hotelben. Ezt követően 

megnéztük a Brnoi várat és egy felettébb izgalmas, emlékezetes 

látogatást tettünk a börtönmúzeumban. 



A múzeum után, az újdonsült  idegenvezetőnk, Sanyi bácsi, végigvitt minket Brno sétáló utcáin 

és a központon. Napunk végén egy hatalmas bevásárlóközpontban volt lehetőségünk elkölteni 

a koronáinkat, és utána elindultunk a másik szálláshelyünkre, Pozsonyba. 

Szintén a késői érkezés miatt, már itt is csak vacsorázni volt időnk és utána elfoglalni a szállást 

és a szobákat.  

Pozsonyban másnap reggel megismerkedünk a harmadik idegenvezetőnkkel is, aki a 

buszból történő városnézés során érdekes információkat osztott meg velünk. Ezután elkalauzolt 

minket a várba, ahonnan lesétáltunk a Mihály toronyhoz, megnéztük a Prímás palotát, Színház 

Teret és a Szent Márton Dómot is. Ezután egy kis szabad program keretében itt is lehetőségünk 

adódott ajándéktárgyakat vásárolni hazára. Végül elindultunk Magyarországra és körülbelül 

este 7 óra körül érkeztünk haza.  

Mindenki nagyon elfáradt a nap, és a benntmaradós végére, de messzemenőkig ez volt 

az egyik legjobb hétvégénk együtt az osztállyal. 
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