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éntek délután 3-kor indult el a 10.T osztály 

Győrbe. A buszon mindenki nagyon jól érezte magát, mindig jó hangulat volt. 

Gyönyörködtünk a szép tájakban a buszról. Útközben megálltunk Tatabányán 

pihenni és kinyújtózkodni egy kicsit. 8 órakor megérkeztünk Győrbe a Révay kollégiumba, 

elfoglaltuk a szállást, ami nagyon szép volt. Mindegyik 

szobának külön erkélye volt. Megvacsoráztunk egy 

nagyon szép étteremben, majd elindultunk városnézésre 

Tanár úr vezetésével. Rengeteg szép helyen voltunk. 

Körbejártuk a belvárost, ahol még éjszaka is zajlott az 

élet. Végigsétáltunk egy nagyon szép hídon, ami 

csodálatosan ki volt világítva a szivárvány minden 

színével. Egy téren megálltunk, hogy megörökítsük a közösen eltöltött perceket. Késő este 

értünk vissza a szállásunkra.  Mindenki kifáradt, így könnyű volt elaludni.  

Szombaton 7-kor keltünk. Megreggeliztünk, majd elindultunk Pannonhalmára, az 

apátságba.  Itt is sok érdekes dolgot láthattunk. Egy idegenvezető bemutatta nekünk az egész 

apátságot és mesélt nekünk a történelméről. Ezután visszamentünk Győrbe ebédelni, majd 

újabb sétát tettünk Győrben. Nagyon jó idő volt, ezért nem féltünk beszaladni a szökőkút 

közepére a főtéren. Nagyon élvezetes volt, egy csomót röhögtünk, és mindezek végén 

kaptunk fagylaltot. Majd elindultunk a püspöki palota megtekintésére. Felmásztunk a tornyába, 

ahonnan tökéletes kilátás volt Győr városára. Szebbnél szebb helyeken jártunk, mindenkinek 

tetszett. 5 órakor elindultunk Sopronba, majd mikor odaértünk 

megvacsoráztunk. Vacsora után sétáltunk a belvárosban, amit 

mindenki élvezett. Kellemesen elfáradtunk, majd 

visszamentünk a kollégiumba és 

elaludtunk. 

Vasárnap reggel szintén 7-

kor keltünk. Megreggeliztünk. Bepakoltunk a buszba és 

elindultunk Fertőrákosra, ahol kisvonattal jártuk be a falut. 

Keresztülmentünk a Fertő-Hanság Nemzeti Parkon is, majd 

hajóra szálltunk és séta hajókáztunk a Fertő tavon. Átmentünk 

Ausztriába is. Mikor visszaértünk a kikötőbe, ugyanazzal a 
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kisvonattal elmentünk a buszhoz. Egy étteremben ebédeltünk, majd Sopront is bejártuk egy 

kisvonattal. A város nagyon tetszetős volt. A végállomás a Tűztorony volt, aminek a tetejéről 

csodálatos kilátás volt Sopronra. Ezek után felszálltunk a buszra, és elindultunk Egerbe. 

Útközben megálltunk Budapesten egy McDonald’s étteremben, ahol uzsonna gyanánt 

mindenki kapott egy menüt. Mikor itt 

végeztünk, a végállomás már Eger volt. 

Mire ideértünk, Tanárnő már mindenkinek 

megrendelte a finom vacsorát.  

Nagyon jól éreztük magunkat ezen 

az eseménydús, élményekben gazdag 

hétvégén. Az osztályunk egy újabb remek 

hétvégét töltött együtt.  

 

Eger, 2015.10.07. 


