
Bécsi AJTP hétvége 

Az Arany János Tehetséggondozó Program segítségével ismét gyönyörű helyekre tudtunk 

ellátogatni. 

Ezúttal sikerült megtekintenünk Sopront, Bécset és Fertődöt. Az indulás 2013. október 25.- 

én pénteken volt a pozsonyi úti kollégiumból. Indulás előtt még megreggeliztünk és nyolc óra 

körül sikerült elindulnunk. Útközben a kapott hidegcsomagokból megebédeltünk majd 

utunkat Sopron felé vettük. 

 
Délután odaértünk Sopronba ahol a buszról való leszállás után egy városnéző körút várt 

minket. Rengeteg csodálatos épületet és műemléket tekintettünk ilyen volt például a 

Tűztorony vagy a Városháza. Mindezek után elindultunk a szállodába ahol a hétvégén el 

voltunk szállásolva. A regisztráció és szobaelfoglalás után következett a svédasztalos vacsora, 

ahol annyit ettünk, hogy szinte a szobákba is alig bírtunk felmenni. Utána csendes pihenő 

volt majd villanyoltás. A második nap az ébresztés után megreggeliztünk, ismét bőségesen, 

majd elindultunk Ausztriába. Az első megállónk a Hinterbrühli tavas barlang volt. Ez Európa 

legnagyobb földalatti tavas barlangja. Körülbelül egy órát sétáltunk és csónakáztunk a 

bányában, mert ez valójában egy gipszbánya volt, majd elindultunk Bécsbe. Miután 

odaértünk az ebéd következett egy helyi étteremben. Természetesen a menü bécsi szelet 



volt. Az ebéd után következett a bécsi városnézés, ami szintén nagy élményt nyújtott az 

egész osztálynak. Többek között megnéztük a Szent István dómot és a Hofburgot. 

Természetesen itt is idegenvezető segítségével boldogultunk a városban. Ezek után 

elbuszoztunk a Schönbrunnba. 

 Majd egy órás 

betekintést kaptunk 

a palota belsejéről. 

Ez után a kertet is 

megtekintettük, 

majd visszaindultunk 

busszal a szállásra. A 

vacsora után 

villanyoltás 

következett. Az 

utolsó itt töltött 

napunk is olyan jó 

volt, mint az összes 

többi. A reggeli után 

kitakarítottuk a 

szobákat, bepakoltunk a buszba és végleg ott hagytuk a szállásunkat. Ismét Ausztria felé 

vettük utunkat. Igaz, hogy nagyon nagy köd volt, de ez nem állíthatott meg minket. Ezen a 

napon az első megállónk a Hohe Wand Természeti Park volt. Gyönyörűen lehetett látni a 

környéket, mert már felmentünk annyira, magasra, hogy a ködöt már csak felülről láttuk. Itt 

egy rövid túrát tettük és rengetek csodás fényképet készítettünk. Majd visszaindultunk 

Magyarországra. Fertőd volt a következő úti célunk.  Itt megtekintettük az Eszterházy 

kastélyt, ami szintén nagy élmény volt.  Itt is körülbelül egy órát töltöttünk majd ebédeltünk 

és elindultunk vissza Egerbe. Ide fél hét körül értünk és innen mindenki hazafelé vette az 

irányt mivel innentől elkezdődött számunkra is az őszi szünet. Szerintem az egész osztály 

nevében mondom, hogy nagyon tetszett mindenkinek ez a kirándulás és reméljük, hogy még 

sok ilyen programon vehetünk részt. 

 

Pozsik Máté 11.i. (11.t) 


