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November 22-én Bécsbe utaztunk megnézni a Schönbrunn-i kastélyt, és a
karácsonyi vásárt.

Reggel 4.30-kor indultunk busszal, a Poligon mögötti parkolóból a csoporttal. Az út
hosszú volt, de jól elbeszélgettünk, játszottunk, nézelődtünk. Amikor 8 óra körül
elértük a határt, az idegenvezető hosszan mesélt Ausztria történetéről. Megtudtuk
kik voltak Ausztria uralkodói, a zászló és a címer történetét, az ország földrajzát és
még sok érdekes dolgot.

Fél 10 körül megérkeztünk a Schönbrunn-i
kastélyhoz. Ott  először 1 órás szabad program
volt, a kert megtekintéséhez. A kert nagyon szép
és nagy volt. Láttunk ott mókusokat, madarakat,
és szép fákat, építményeket, galambházat. Azután

fél 11-kor bementünk a kastélyba is, ahol kis hallgatókat kaptunk. Idegenvezető
helyett az mesélte el nekünk a szobák történetét. A háromnegyed órás Kastélytúra
nagyon érdekes volt.

A kijáratnál az ajándékboltban rengeteg
szép királyi szuvenír volt. Kastélynézés után
megtekintettük az épület előtti udvarban
felállított karácsonyi vásárt is. Sok
ínycsiklandó karácsonyi ételt, italt, érdekes
szuvenírt és még sok más különegességet
lehetett ott kapni. Nagyon finom, helyben
készített kandírozott mandulát vettünk.



Ezután fél órás buszos városnézés
következett a Ring-en. Rengeteg szép
épületet láttunk. Többek között
karácsonyfa formában kivilágított
épületet, ami egyben egy Időjárás-
előrejelző torony volt. Láttuk még a
Rathaus épületét, és a parlamentet is.

A szervezett városnézés után Bécs belvárosában,
szabadprogram keretében meglátogattuk a
Museumsquartier-i és a Rathaus-i karácsonyi vásárt, ahol
hangulatos fa házikókban rengeteg finomságot, forró
italokat, különféle díszeket, dísztárgyakat, játékokat,
plüssfigurákat, bőr- és faárukat, szebbnél-szebb
ajándéktárgyakat lehetett venni. A Rathaus-nál még
kreatívan feldíszített fákat is láthattunk, valamint egy
aprócska, játékház-szerű, működő postahivatalt is.

Amikor nagyon átfáztunk, beültünk egy gyorsétterembe,
ahol jól átmelegedtünk, miközben megvacsoráztunk.

6 óra körül felszálltunk a buszra, majd elindultunk hazafelé. Addigra már nagyon
fáradt volt mindenki, így sokan aludtak a buszon. Nem sokkal 10 óra után már
ismét Pakson voltunk. Hosszú, fárasztó nap volt, de remek programok, csodaszép
helyek vártak minket, nagyon jól éreztük magunkat.


