
Bécsi kirándulás 2015 

Mint minden évben, idén is sor került a bécsi kirándulásra, melyet az iskola tanulói 

érdeklődve fogadtak. A sajnálatos párizsi esemény hatására az idei évben csak 1 buszra 

elegendő diák jelentkezett, az addig megszokott két busszal szemben. 

Kora reggel 4 órakor indultunk el az iskola elől. A hajnali órákat sokunk még alvással töltötte, 

majd a határhoz közeledve egyre élénkebbek lettünk mi is. Sikeresen átérve a másik országba, 

megejtettük az első hosszabb pihenőnket. A határhoz közeli designer outlet karácsonyi 

hangulatú sétáló utcáin bolyongva, felfedezhetünk egy aranyos karácsonyi történetet is, mely 

egy kicsiny téren található nagy könyvben volt olvasható. Innen tovább indulva pár órán belül 

már Bécs forgalmas utcáin haladtunk. 

  

A fővárosban az első megállónk a Schönbrunn kastély volt. A leszállás után nagyjából félóra 

szabadidőt kaptunk, amely alatt körbe lehetett nézni a kastély előtti vásárban. Itt a puncstól 

kezdve a palacsintáig mindenféle finomság megtalálható volt. Az étel és ital mellett kézműves 

ajándéktárgy vásárlására is volt lehetőség. A kastély ismételten gyönyörű volt. Az épületben 

mindenki a saját, neki megfelelő tempóban haladhatott. Ezt nagyjából egy óra alatt sikerült 

megtenni, amelyet körülbelül ismételten egy óra szabadidő követett. Ez idő alatt meg lehetett 

nézni a kastély kertjét, vagy folytatni lehetett a vásárban való nézelődést. 

 



A schönbrunni kastélyt elhagyva elindultunk a Rathaus felé, ahol a karácsonyi vásár teljes 

pompájában várt minket. Először az tűnt fel nekem, hogy a fák szívecske és hóember alakú 

lufikkal voltak díszítve, ezzel is hangulatot adva a vásárnak.  

 

Aztán leszálltunk a buszról és elkezdtük bejárni az adventi vásárt. Több helyen is találtunk 

élet nagyságú betlehemet és adventi koszorút. Továbbhaladtunk az árusok felé, akik 

mindenféle enni és innivalóval, karácsonyfa díszekkel és kézműves ajándékokkal várták az 

arra látogatókat. Miután körülnéztünk a csapattal és mindenki megvette az ajándékokat a 

családjának, elindultunk felfedezni Bécset. A kapott térképpel eljutottunk a Mária Terézia 

téren lévő karácsonyi vásárba is, aminek különlegessége volt, hogy mindenki csizma alakú 

bögrébe kapta a puncsot vagy forralt bort. Folytatva utunkat láttunk egy épületet, ami 

fényfestéssel volt megvilágítva, ezzel is színesítve a város hangulatát. Majd innen jutottunk el 

a Maria Hilfer útra, ahol megcsodáltuk Bécs egyik legszebben kivilágított utcáját.  

Mialatt bejártuk ezt a kis körutat sokat nevettünk és új barátokra találtunk, akikkel azóta is 

összefutunk egy-egy szünetben váltani pár szót. Majd elindultunk vissza a buszhoz, ami már 

várt minket, hogy haza vigyen. 
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