Az én nyaram
Én nagyon élveztem az idei nyarat. Szép és meleg idő volt, aminek nagyon örültem, és
sok szép élményben lehetett részem.
Nem sokkal az iskola vége után úgy döntöttünk, hogy meglátogatjuk az esztergomi
bazilikát. Az út jól telt, körülbelül négy óra alatt értünk oda. Az érkezés után elmentünk
ebédelni, majd a bazilika felé vettük az irányt. Belépve egy hatalmas termet találtunk, ahol a
többi turista csodálta ezt a gyönyörű építményt. A főoltár mindenki szemét magára vonta.
Megcsodáltuk a kupolát, amit 24 vastag oszlop tartott. 12 ablakán keresztül fény hatolt az
épületbe, ezzel még csodálatosabbá és mesésebbé téve a látványt.

A kriptánál egy olyan érzés kerített hatalmába, amit nehezen
tudnék elmagyarázni. Egy elképesztő hely volt ez, ahol órákig is
maradtam volna.
A bazilikai túra után elmentünk fagyizni, majd fáradtan
hazaindultunk.

Nyár közepe felé Zalakaroson töltöttünk négy napot. Az első nap az Erdészkilátót néztük
meg. A magas építményről csodás kilátás tárult elénk.
Sokáig gyönyörködtünk a látványban, és sok képet készítettünk.

Másnap a zalakarosi fürdőben töltöttük a napot. Sok
medencében fürödtünk, és sokat szórakoztunk.

A harmadik nap a zalakarosi parkerdő rabjai lettünk, hiszen egy több mint négy kilométeres
túrán vettünk részt. Kellemes volt az erdőben sétálni, és a természetet csodálni.

Hazaindulás előtt még benéztünk a zalavári Történelmi Parkba, ahol sok régi tárgyat és
helyet láttunk. Az épület csodás és élvezetes volt, olyannyira, hogy alig akartam hazamenni.
A szabadidő végére is terveztünk egy mókás kirándulást, ami a tapolcai
tavasbarlangba vitt. A tó és a barlang olyan összhangban volt, hogy rendesen érezni lehetett
az energiát, ami belőle áramlik. Nagyon élveztem ott lenni, és ha lehet, akkor megint meg
szeretném
látogatni.

Ezeket a kirándulásokat sajnos csak a gondolataimban élhettem át, mivel idén nyáron nem
volt lehetőségünk elmenni ilyen helyekre. De azért remélem, hogy jövőre már egy
valóságos, hasonlóan élményekben gazdag vakáció részese lehetek.
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