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Szombaton, hajnalba indult a buszunk, 

egészen pontosan 4.00-kor. A reggeli 

órákban nagyon nagy csend volt, hiszen 

mindenki nagyon álmos volt. Esztergomból, 

Tata felé vettük az irányt, ahol csatlakoztak 

hozzánk a Balatonbogláriak, majd onnan 

egyenes a Mosoni pihenőhöz mentünk. Ott a 

kötelező megállás és egyéb szükséges dolgok 

mellett, felvettük a Szombathelyi csoportot 

is. Így, már közösen és tele busszal utaztunk 

első szálláshelyünkre, Belgiumba. A 

határokat várakozás nélkül sikerült átlépni, 

kivéve egyet, az Osztrák- Német határt, 

ugyanis ott felszálltak a rendőrök a buszra és 

a régi személy igazolványokat elvitték 

ellenőrzésre. Németországba érve Murphy 

törvénye alapján sikerült Németországban 

egy dúr defektet kapnunk, sofőröknek 

köszönhetően egy bő 3/4 órás kényszer-

pihenő után tovább tudtunk haladni Belgiumi 

szállásunk felé. Körülbelül 17 órás utazás 

után megérkeztünk a Formula 1-es tranzit szállásra. Nagyon fáradtak voltuk, így 

nem volt gondunk az elalvással. Sikerült is kialudni magunkat, ugyanis másnap 

reggel 9-kor indultunk Belgiumot felfedezni, megálltunk Brüsszelben ahol 

megnéztünk az Atomium-ot és az előtte lévő szökőkutat.  

 

A ,,kis’’ megálló után egy másik településre mentünk,aminek érdekessége, hogy 

nem lakik ott senki, csak turisztikai célra szolgál. Ezen településen sikerült egy 

nagyon finomat ebédelnünk is.  Nagyon hangulatos településről van szó.  

 



 

Az étteremben ülve, a főtéren elhangzó ismert dallamokat hallgattuk. Délután 

16.00-kor elindultunk Franciaországi szállásunkra. Másnap reggel az előzőhez 

képest, igen  korán kellett kelnünk, ugyanis 7.45-kor Calais kikötőjéből  indult a 

kompunk. Természetesen, hogy ne legyen minden túl egyszerű itt is átestünk 

egy dupla ellenőrzésen, a hosszú várakozás miatt eggyel, későbbi komppal, 

mentünk át Angliába, mint terveztük. A fedélzetéről gyönyörű szép kilátás tárult 

elénk, igaz nagyon nagy szél fújt, de a látvány mindent felülmúlt. Másfél óra 

utazás után ki is kötöttünk Doverben, megérkeztünk Angliába. Miután lejöttünk 

a kompról, Londonba indultunk. Nagyon érdekes és szokatlan volt látni, hogy 

baloldali közlekedés van. Első állomásunk a London-Eye, volt. 

 
Miután mindenki lejött London egyik leghíresebb nevezetességéről, buszos 

városnézés következett. Így volt szerencsénk látni a Big Ben-t, Parlament és a 

különböző híres parkokat, de ezek mellett a hangulatos kis belvárosról és az 

igazi,,Harry Potter”házakat sem szabad elfelejteni! A Londoni ízelítő után már 

utaztunk is tovább Észak-Walesi mobil otthonunkba Hosszú út állt előttünk, 

ugyanis Londontól szállásunkig 6 óra buszozás volt. Már mindenki várta, hogy 

megérkezzünk, ugyan nem a saját, de egy kényelmes ágyban aludhasson.  

Liverpoolba érve felkerestük a híres Beatles múzeumot, nagyon érdekes és 

tartalmas volt számunkra.  



 
A múzeum után, városnézéssel töltöttünk el egy rövid időt. Délután folytattuk 

utunkat a sokak által ismert leszbikus pár házához. Melynek miután 

meghallgattuk történetét, a házat is bejárhattuk. Fontos kiemelni, hogy egy 

csodálatosan szép festői környezetben található ez az objektum.  

Ez volt a nap utolsó programja, utána ugyanis kétórás szabadidőnk volt, amit 

egy bevásárló központba töltöttünk el. Kora este pedig visszautaztunk 

szállásunkra, azonban ezzel korántsem ért véget a nap, hiszen minden este 

fantasztikus hangulatban telt. A szerdai nap, szintén  érdekes programokban volt 

gazdag, reggel nagyon hűvös volt,de ez egy percig sem vette el a kedvünk az 

előttünk álló naptól. Elmentünk Anglia leghosszabb nevű vasút állomásra, 

természetesen itt elmaradhatatlan volt a fényképezés. Aznapi következő 

állomásunk, egy várlátogatás volt, itt már kegyes volt hozzánk az időjárás, 

hiszen előbújt a nap. Délután, egy kikötőbe mentünk ahol rengeteg sirályt 

láttunk és bejártuk a környéket. Következő, egyben utolsó programunk  aznapra 

egy közeli szép tengerpart volt, ahol a bátrabbak levették a cipőjüket és bokáig 

bele merészkedtek a vízbe, ami irgalmatlanul hideg volt. E hosszúnap után 

indultunk is vissza a szállásra. Természetesen ez nap is remek hangulatban telt, 

hiszen néhányan, szálláshelyünkön közel eső tengerpartra sétáltunk este. Az 

apályt kihasználva pár bátor ember úgy döntött, hogy besétálnak a tengerbe 

ameddig lehetséges. Másnap reggel 8-kor indult is a buszunk egy csodálatosan 

szép helyre, itt még a kisvonatra is felpattantunk és azzal jártuk be ezt a 

területet. Itt szintén sikerült lemennünk a tengerpartra és gyönyörködni benne. 

Utána, ismert botanikus kertbe mentünk ahol egy fantasztikus délutánt 

töltöttünk. Visszafelé a szállásra megálltunk egy nagy élelmiszer boltnál, hiszen 

Pénteken, hajnal 5-kor indultunk hazafelé. Nagyon korán kellett kelni, hogy 

viszonylag időben elérjük következő tranzit szállásra, útközben megálltunk 

Shakespeare szülőházánál, ezután egy igen hosszú út várt ránk, egészen Doverig 



meg sem álltunk, ahol felszálltunk a kompra és át jöttünk kontinensünkre. Késői 

utazásunknak köszönhetően volt szerencsénk látni a kompról. Késő este meg 

érkeztünk Antwerpenbe. Másnap egészen,,sokáig” tudtunk aludni, hisz  

11 órakor indult a busz Amszterdamba. Városnézés után itt akadt egy kis 

szabadidőnk is. Délután pedig indultunk Németországi szállásunkra. Vasárnap 

reggel 6.45-kor elindultunk haza, egy szinte egész napos utazás állt előttünk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


