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Szeptember végén volt egy lehetőségem, hogy elutazhatok Londonba egy teljes hétre. Nagyon 

örültem ennek a fantasztikus kirándulásnak, és éltem is az ajánlattal. 

Az utazás nagyon hosszú volt, több mint egy napig tartott az út a kényelmes 

autóbusszal. Szerencsére 3-4 óránként megálltunk pihenni. Az utazás legrosszabb része a 

Csalagút volt, ami egy 50,5 km hosszú vasúti alagút. Franciaországot és Angliát köti össze. 

Mikor kiértünk a terminálból, hihetetlen látványban volt részünk, ugyanis megérkeztünk 

Angliába.  Az első utunk Doverbe vezetett. Ez a város Kent tartományban található, nagyon 

híres a fehér krétaszikláiról. Itt megnézhettük a tengerpartot, sőt aki nagyon bátor volt, az bele 

is mehetett a hideg vízbe.  A következő megálló Walmer volt.  Itt a kastélyt tekintettük meg, 

melyet VIII. Henrik építtetett tengerparti erődítménynek. A kastély csodálatos volt, mesés 

parkkal. Különböző fák, bokrok és virágok díszítették a helyszínt.  Majd kora este 

megérkeztünk a szállásra, amely Allhallows-ban található a Temze partján. Itt mobile home-

okban laktunk. Egy kis házikóban 7 fő fért el. Minden este a „kis családoknak” önállóan 

kellett elkészítenie a vacsorát. Nagyon sok vidámsággal és felejthetetlen élményekkel járt.  

Esténként lemehettünk a helyi szórakozóhelyre, ahol élvezhettük az élőzenét és a különböző 

szerencsejátékokat. Akinek ehhez nem volt kedve, az sétálgathatott az esti fényekben, és 

megnézhette a Temzénél az ár-apály jelenséget.  Reggelente 6 órakor volt az ébresztő, 

ugyanis minden nap nyolc órakor indultunk Londonba. Ez körülbelül 1,5 órás utazást 

jelentett.  

Hirtelen megjelentek a piros, emeletes buszok és a fekete taxik. Az emberek 

változatosak voltak, mivel Angliában nagyon sok ember telepedett be, és így a népesség 

sokszínűen oszlik meg. Mindenféle nemzetiségű embereket láttunk, kínaiakat, japánokat, 

illetve négereket. Nagyon sok nevezetességet megtekintettünk, többek között a Westminsteri 

apátságot. A székesegyház hagyományosan az angol királyok koronázási és temetkezési 

helye. A városközpontban megtekintettük a Tower Bridge-t, mely London egyik 

szimbólumává vált. A Tower of Londonban találhatók a koronaékszerek, de sajnos oda nem 

tudtunk bemenni. Itt található még a Wesminster-palota, és az épületegyütteshez részét képezi 

a híres toronyóra, a Big Ben, mely London másik jelképe.  



cA vásárlást kedvelő fiatalok élvezhették az Oxford Street kínálatát. Akadt olyan 

ember, aki már itt elköltötte az összes pénzét.  A Buckingham-palota is elég népszerű, ez a 

hatalmas épület ad otthont a brit királyi családnak. Olyan szerencsénk volt, hogy 

megnézhettük az őrségváltást. A leghíresebb múzeum a British múzeum, amit szintén 

megtekintettünk. Ez a múzeum az emberi történelemmel és kultúrával foglalkozik. A 

kezdetektől a jelenkorig mutatja be az emberi kultúra történetét. Ha az ember az Egyesült 

Királyságba látogat, ezt is mindenképpen meg kell néznie. Itt található a Föld legnagyobb 

óriáskereke, a London Eye, mely hatalmas magasságával lenyűgöző látványt nyújt a városra. 

Járhattunk a híres Madam Tussoud Panoktikumban, ahol a híres emberek viaszbábui vannak 

kiállítva, többet között Diana hercegnőé, Michael Jacksoné.  

Egy 4D-s mozi élményét is átélhettük. Nagyon élveztük, noha a film sajnos csak 15 

percig tartott. Voltunk a Picadilly Circus-nál, melynek a fő jellegzetessége az óriás kijelzők, a 

videós reklámfelületek. Itt helybeli táncos fiúk szórakoztatják a járókelőket.   A művészlelkek 

sem unatkozhattak egy darabig sem, mivel az utolsó előtti napot is Londonban töltöttük, a 

National Gallery-ben, mely a Trafalgar téren található. Megtekinthettük a st. Jame’s parkot, 

mely csodás látványt nyújtott. Ide nagyon sok ember jár pihenni, élvezik a nyugalmat. A 

kisgyermekek etették a mókusokat, galambokat.  Sajnos elérkezett az utolsó nap, és ezt 

Greenwich-ben töltöttük. Előbb a Hajózási Múzeumban gyönyörködhettünk, majd megnéztük 



a zónaidőt.   

Nagyon fantasztikus egy hét volt, ha még elmehetnék több időre, élnék az ajánlattal. 

Viszont van egykét furcsaság, mint például, hogy nagyon sok gyorsétterem található, az előre 

elkészített ételeket a fiatal korosztály egyre gyakrabban fogyasztja. A leghíresebb ételük a fish 

and chips. A beef steak a leggyakoribb vasárnapi ebéd Nagy-Britanniában, de emellett számos 

halétel megtalálható az étlapokon, melyet burgonyakörettel fogyasztanak. A krémes 

sütemények nem jellemzők. Általában csak teasüteményeket fogyasztanak, a teázás mellé, 

amely egy tradíció, főleg a délutáni. De ez a szokás már egyre inkább megy ki a divatból, 

inkább csak az elitebb rétegek őrzik ezt a hagyományt. Nagyon hihetetlen volt, hogy mindez, 

amit csak álmomban képzeltem el, és a képeken láttam, ezzel az utazással valóssággá vált. 

Mindenkinek nagyon ajánlom, ha van ilyen lehetőség, és van rá alkalom, akkor ilyen élményt 

ne hagyjon ki senki sem.  
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