Románia
Egy hétfıi napon indultunk el Romániába. 5 diák, 2 tanár és a sofır. Az elsı nap, szinte
semmi másról nem szólt csak az utazásról. Reggel 10 órakor indultunk Paksról, a romániai
határig 4 óra alatt jutottunk el. A vámvizsgálat nagyon gyorsan és egyszerően történt. Elkérték
az iratainkat, és máris folytathattuk utunkat. Innen a szállásig még nagyon hosszú út várt ránk.
Persze addig érdekes és gyönyörő tájakat csodálhattunk meg. Este 10 óra környékén értünk a
hegyekbe, ahol nagy hó várt ránk, amire senki se számított. Ezt a pár kilométer elég sok idı
alatt tettük meg, de ez se okozott problémát, mert addig is élvezhettük a kilátást. Éjfélkor
értünk az elsı napi szálláshelyünkre, ami Gyergyószentmiklóson volt. Itt egy faházba
aludtunk, ami belülrıl és kívülrıl is csodálatos volt.
Kedden nagyon korán kellett indulnunk, hisz még nagy táv volt vissza a célunkig, Vasluiig.
Mire odaértünk a finnek és az észtek már megérkeztek. Elıször mindannyian elmentünk a
polgármesteri hivatalba, ahol a polgármester köszöntött minket. Miután ez megtörtént,
ebédelni mentünk. Étkezés után, a román diákok segítségével össze kellett raknunk egy-egy
számítógépet. Két csapatba voltunk osztva. Ez a feladat nagyon érdekes volt. Egy városi túrán
is részt vehettünk, ahol megmutatták nekünk Vaslui híres, nevezetes építményeit. Az egész
város káprázatos volt. Az este egy kis pihenésrıl szólt. Román diákok és tanárok kíséretével
taxival elvittek minket a Silver Mall-ba. Itt egy jót biliárdoztunk, majd 10 órakor vissza kellett
mennünk a szállásunkra.
Szerdán egy nagy kiruccanásban vettünk részt. 4 órát utaztunk. Libegıvel megnéztünk egy
várost, ami felülrıl nagyon érdekes volt. Utána elmentünk megnézi a Békási-szorost.
Ebédelni egy étteremben ebédeltünk, hisz nem értünk vissza idıben Vasluiba. Este sehova se
mentünk, mindenki hamar elment lefeküdni, hisz fárasztó volt ez a nap.
Az egész csütörtöki napot Iasiban töltöttük. Megnéztük az egyetemet, aminek minden falán
ikonok voltak. Körbevezettek minket Iasiban, majd szabad program volt, ami abból állt, hogy
elvittek minket az ottani plázába. Itt mindenki azt csinált, azt vett, amit szeretett volna. Mivel
ez az este volt az utolsó, így elég különleges volt. Külön vacsoráztak a diákok és a felnıttek.
Minket diákokat, vacsora után elvittek megint a Silver Mallba, ahova a román diákok kísértek
el.
Pénteken indultunk vissza Magyarországra. Senki se kelt olyan korán, mint mi, hisz mi
jöttünk a legtávolabbról. Éjfélre érkeztünk haza.
Lehet, hogy ez a kirándulás csak 5 nap volt, de gyönyörő tájakat, kedves embereket
ismerhettünk meg, akiket sose fogunk elfelejteni.

