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Az idei tanévben 14 vörösmartys indult a hosszú 

buszos útra a Student Lines utazási iroda 

szervezésében. A több éves tapasztalat miatt rutinosan 

vágtunk neki az útnak, tudtuk, hogy a szervezés 

makulátlan lesz. 

Idegenvezetőnk és az autóbusz sofőrjei biztosan 

vezettek minket végig a programon. 

A szálláshely tiszta, kulturált, felszerelt volt. 

Étkezéseinket itt biztosítottuk tanulóinknak az utazási 

iroda által megvásárolt élelmiszerekből. 

Szerencsések vagyunk, mert május 6. híres dátum a Csalagút életében: 25 évvel 

ezelőtt, ezen a napon adták át a szigetországot a kontinenssel átkötő útvonalat. Ez 

alkalommal ünnepi hangulat és ajándék fogadott itt minket. A Csalagúton való 

átkelés után első utunk Chichesterbe vezetett, ami Sussex megye egyik legszebb, 

római eredetű városkája. A katedrális megtekintése után a Market Crossra 

látogattunk, ahol megvettük első angliai portékáinkat. Este elfoglaltuk 

szállásunkat a Holiday Parkban, ami angliai tartózkodásunk otthona lett. 

A fiúk várva- várt programja a Beaulieu- beli New Forest turisztikai komplexum 

volt. No nem a Montague család viktoriánus otthona, vagy a cisztercita apátság 

romjai miatt, hanem a világ egyik leghíresebb autó- és motormúzeuma, a World 

of Top Gear miatt. Rengeteg történelmi autó, motor, kerékpár, és más 

közlekedéssel kapcsolatos gyűjtemény ez, ahol bizony mi lányok is tátott szájjal 

nézelődtünk. Fotózkodtunk Elvis Presley- vel a Cadillecje mellett, de Mr Bean 

csodajárgánya mellett sem mentünk el csak úgy. A múzeum saját készítésű (angol 

nyelvű) feladatlapját a gyerekek nagy örömmel töltögették.  

Hazafelé menet a vidéki hangulatot árasztó Lyndhurst-ben sétáltunk. 

A következő nap esővel ébredtünk. 

Pourtsmouth-ba érve teljesen feladtuk, hogy 

valaha eláll az eső. Komppal indultunk a 

partszakasz legnagyobb szigetére, a Wight- 

szigetre. Amint kikötöttünk ezen a szigeten, 

kisütött a nap, és csodálatosan szikrázó 

napsütésben, de szeles időben töltöttük a nap 

hátralévő részét. A szigeten megtapasztaltuk 

a helyi emberek szíves vendéglátását, 

segítőkészségét. A Carisbrooke Castle újabb 

élménnyel látott el minket. A kastélytól a The Needles egyedülálló 

sziklaképződményéhez mentünk, ahol megtapasztalhattuk a víz óriási erejét, és 



nyugtató hullámzását. A sziklás tengerparton 

való buszozás gyönyörű látványt nyújtott, 

amit  Shanklin nádfedeles házakkal övezett 

főutcáján való séta zárt le.  

Utolsó előtti napunkon Norfolk hercegének 

kastélyában, az Arundel Castle-ben 

töltöttünk pár órát. Ez a normann erőd 

viktoriánus – kori lakosztályaival, 

kápolnájával, angolkertjével lenyűgöző 

élményt nyújtott. A város felett álló Szent Mihály templom megtekintése után 

Worthing tengerpartján szórakoztak a gyerekek: köveket dobáltak, a hullámok 

elől szaladtak. Igazi gyerekprogrammá vált a délután. 

Hazafelé jövet Brighton városában töltöttünk még pár órát: a városnézés mellett 

(Palace Pier) elköltöttük maradék pénzünket, s zárásként megkóstoltuk a híres 

Fish and Chipset.  

 

Mint tanulmányi kirándulás, a fő célunk a nyelvgyakorlás biztosítása volt, 

amelyre bőven adódott lehetőség. A nagyobbak önállóan vásárolhattak, a 

kisebbek pedig elleshették, hogy hogy is kell ezt angolosan csinálni. Az emberek 

nyitottsága lehetőséget adott a helyiekkel való beszélgetésre: a kutyás nénik 

mindig jó partnerek ehhez  . 

Biztosak vagyunk abban, hogy gyermekeink maradandó élménnyel gazdagodtak. 

Jövőre igyekszünk szintén hasonló élményekhez juttatni a jelentkezőket. 
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