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Dél-Tirol, Steinach am Brenner

Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Paksi Atomerőmű segítségét!
Nélkülük valóban nem jöhetett volna létre!

De létrejött és fantasztikus volt!

Vidám kis csapatunk -24 diákunk és 4 kísérőjük-éjjel indult útnak, hogy egy percet se
veszítsünk és a lehető legtöbb látnivalót megnézhessük.

A programunknak megfelelően első állomásunk Salzburg volt, ahol megnéztük a csodálatos
Mirabellgartent, a Hohensalzburg várat és a meglepetésekkel teli, vízi játékairól híres
Hellbrunni kastélyt.

Szállásunkra érve, a finom vacsora után új erőre kapva a gyerekek birtokba vették a
sportpályát és kellemes, esti focimeccset játszottak. Ez a szokásuk egész hétre megmaradt, mi
több, egy amerikai csoport érkezése után már nemzetközivé is vált.

A második napunkat a közeli Innsbruckban töltöttük. Megnéztük a Hofburgot, a Tiroler
Volskunstmuseumot, az Ambras kastélyt és gyönyörködtünk a város központjában lévő
Goldenes Dachl napfényben szikrázó épületében. A nap szó szerinti csúcsa a Bergisel Ski
Jump volt. Láthattuk a síugrók műfüvön történő edzését és felmentünk a toronyba is. A kilátás
felejthetetlen volt!

Következő napunk a bajor kastélyok jegyében zajlott. A Linderhofi kastélyban és pazar
parkjában gyönyörködhettünk. Fantasztikus! Ráadásul a barlang, melynek taván II. Lajos
bajor király ringatózott díszes csónakjában, amikor egy-egy kedvenc operájának előadását
nézte! Aztán jött Oberammergau! Ilyen gyönyörű házak még Tirolban is említésre méltóak.

Negyedik napunk csillogó-villogó volt! Wattenben, a Swarovski kristályvilágot barangoltuk
be. Erre mondják, hogy nehéz leírni - ezt látni kell! Valamennyiünket csodálattal töltött el.

Kicsit szomorúak voltunk a hazautazás miatt! Útközben még megálltunk Hallstadtban. Ez a
kisváros szépségével megkoronázta az egész kirándulásunkat! A sóbánya szintén érdekes és
lenyűgöző volt. A gyerekek nagyon élvezték a "beöltözést", a csúszdát, amellyel annak idején
a bányászok is a mélyebben lévő szintekre jutottak, valamint a kisvonatot, amivel újra a
felszínre értünk.

Nagyon elégedetten, élményekkel telve érkeztünk haza. Sok gyerek ezzel a kérdéssel
búcsúzott: ”Ugye jövünk jövőre is?"




