Kirándulásunk a Börzsönybe
Ez évi kirándulásunk a Börzsönybe vitt minket, reggel 6kor indultunk csütörtökön, az út
egész kellemesnek mondható volt, megálltunk egy boltnál és mindenki feltölthette élelmiszer
és ivóvíz készletét. Ez után egy egész keskeny úton haladtunk a szállás felé, ami nagyon szép
volt, látszottak a hegyek is néhol, ahogy haladtunk felfelé. Először tanár úr egy túrára invitált
minket a Hideghegy tetejére, ami kicsit félelemmel töltött el minket, de utána annál nagyobb
lelkesedéssel vágtunk neki a programnak. Az ösvény néhol meredek, de egész jól bejárható
volt. Mindenki fáradtsága egyből elmúlt, mihelyst megláttuk a gyönyörű és szemkápráztató
kilátást. Ott készítettünk is néhány képet az osztállyal és egyénileg is. A lefele való út már
sokkal rövidebbnek tűnt és utána mikor mindenki leért elfoglaltuk a kisinóci szobáinkat, majd
18 óra körül pedig megkaptuk az ízletes vacsoránkat. Este már nagyon hideg volt, de ez sem
akadályozott minket az élmények mesélésében és a beszélgetésekben. Másnap 7 óra tájékán
keltünk kisebb-nagyobb sikerrel. Reggeli után buszra szálltunk és elindultunk, majd
átkompoztunk a másik oldalra, ahol a híres és magas visegrádi fellegvár található, ahova kicsit
túrázni kellett, de megérte a csodálatos látványért. Ott ugyancsak nem maradhatott el a
fotózkodás és készült néhány új profilkép is a Facebookra.

Ez után jött a várva várt bobozás, ami eléggé izgalmasan és hangosan telt. Majd elmentünk a
Hunyadi palotába, bár volt, akiknek fájt már a lába, de megnéztük magát az épületet és
nagyon szép és idilli volt. Ezt követően elindultunk vissza a szállásra, először komppal majd a
buszunkkal. Ismét 18 óra magaslatán elfogyasztottuk a vacsoránkat majd kitárgyaltuk az
aznapi történéseket és kulturális látványosságokat. A kirándulásunk utolsó napja érkezett el,
már mindenki nagyon fáradt volt, de nagyon kíváncsiak voltunk az osztályfőnök külön
meglepetésére. A meglepetéshez megint ugyan kicsit sétálni kellett, de nagyon szép két tavat
nézhettünk s csodálhattunk meg. Ezt követően az otthon szeretete miatt elindultunk hazafelé.
A kirándulást egy nagyon kellemes és baráti búcsúval zártuk és mindenki elindult saját maga
útjára.
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