
Hosszas utazás után, megérkeztünk Budapestre, a Baroque Hostelbe. Fáradtan, de 

izgatottan vártuk a szobaelosztásokat, ez idő alatt megfigyelhettük az épület és a helyiségek 

különleges, bohókás stílusát. Tükrökön keresztül közlekedtünk, mindenféle nyelven beszélő 

vendégekkel találkoztunk (akik rendkívül segítőkészek voltak az elszállásolásunknál és a reggeli 

előkészítésénél is), finomat is vacsorázhattunk rögtön az érkezés után. Egyedülálló, különleges, 

számunkra lenyűgöző hangulattal bírtak a szobák, a közterek egyaránt.  

Ottlétünk első napján egy kedves 

idegenvezető hölgy mutatta be nekünk 

Budapest látványosságait. Ellátogattunk a 

Városligetbe, a Hősök terére, a Széchenyi 

fürdőbe, majd az időjárás viszontagságai 

következtében utunk busszal folytattuk. 

Áthaladtunk az Andrássy úton, majd a Budai 

Várhoz 

érkeztünk. Itt 

szemtanúi lehettünk egy őrségváltásnak, és bár hangzavar volt az 

építkezések miatt, ez sem 

zavarta meg városnézésünket, 

a gyönyörű panoráma 

megcsodálását. Itt ismét 

eleredt az eső, ezért buszra 

szálltunk; utunk a Szent 

István Bazilikához vezetett. 

Kis várakozás után még a kupolába is felmehettünk, 

megcsodálhattuk Budapest látképét, készíthettünk pár 

fényképet is. Az idegenvezetés lejárta után szabadprogram 

következett, amelyet mindannyian nagyon élveztünk. 7 órakor ismét meleg vacsorával vártak a 

kedves vendéglátók.  

 

 



Szerdai programunk a Piarista 

Gimnázium meglátogatásával kezdődött, 

ahol nagyon szívélyesen fogadtak 

bennünket a diákok és tanárok egyaránt. 

Süteményekkel, finomságokkal és érdekes 

feladatokkal készültek számunkra. Először 

csapatokra osztva körüljárhattuk a Piarista 

Gimnázium különböző szegmenseit, a 

kápolnát, a könyvtárat és a múzeumot is. Ezeknek köszönhetően 

sok új ismerettel gazdagodhattunk. Egy gyors ebéd után 

villámgyors városnézés következett, amelyre a vendéglátó fiúk 

kísértek el bennünket. A gimnáziumi látogatás után friss 

élményekkel gazdagodva, bár kissé fáradtan, folytattuk utunkat 

Esztergomba. A panoráma megcsodálása után, amely 

Szlovákiára nyújtott rálátást, egy még aranyosabb néni  vezetett 

körbe bennünket a bazilikában és annak kincstárában. Könnyes 

szemmel, Pilinszkyt idézve köszönt el tőlünk, ezután 

koszorúztunk, és gyalogszerrel átmentünk egy fagyi erejéig 

Párkányba, Szlovákia határ menti magyarlakta vàrosába. 

Kalandos napunk egy gyrossal zártuk Gárdonyban, majd elfoglaltuk az új szállásunkat.  

A következő nap Székesfehérvárra vezetett 

utunk, ahol bemutatták nekünk a vár romjait és a 

koronázó város legszebb látványosságait. 

Megtudhattuk, hogy itt koronáztak majdnem minden 

magyar királyt, egy kis rendhagyó történelemórában 

volt részünk. A város bejárása után a Bory-várhoz 

látogattunk, amely érdekes történetének köszönhetően 

mindannyiunkat lenyűgözött. A kellemes és ismeretekben bővelkedő időtöltést szabadidős 

program követte Székesfehérvár szívében. Már a hazaútra készülve ültünk fel a buszra, az utolsó 

szállásunkig, meleg vacsora után mindenki hamar nyugovóra tért, hiszen fárasztó, de csodálatos 

napokon voltunk túl.  



Péntek reggel a gondosan elkészített útravalóinkkal hazafele vettük az irányt. A buszon jó 

hangulat uralkodott, a sofőrünk kedves és barátságos volt; kis megszakításokkal ugyan, de hamar 

hazaértünk. Fáradtan, de felejthetetlen, életre szóló élményekkel a tarsolyunkban.  


