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Március 29-30-31-én volt az utolsó programhétvégénk. Nagyon vártuk ezt az eseményt már,
hiszen ez a hétvége is lezárt egy korszakot az életünkben. Hónapokkal ezelőtt készültünk,
tervezgettük már, hova is utazzunk ezen a fontos hétvégén.

Anita néni a csoportvezetőnk felajánlotta nekünk, hogy a várost, a régiót mi határozhatjuk meg.
A csoport Budapest mellett döntött, a látogató helyszíneket Anita néni választotta ki számunkra.
A tervek között volt komoly és lazább program is. Kísérőtanáraink Anita néni és Gálné Kardos
Judit tanárnő voltak.

Március 29-én 15.00 órakor, szép napsütéses időben indultunk a kollégium elől. Budapesten
először elfoglaltuk a szállásunkat a Center Hostel szállóban. Foglalás után vacsoráztunk
szintén a szálláshelyünkön. Pénteken este volt egy szórakoztató programunk is, az E-Exit
Escape Game-ben, ami egy szabaduló szoba. Majd újra visszamentünk a szállásra és
nyugovóra tértünk.

Szombaton 8.30-kor reggeliztünk majd ellátogattunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol egy
érdekes és szórakoztató tárlatvezetést kaptunk Petőfi Sándorról és Arany Jánosról. A délelőtti
órákat itt töltöttük. Az ebédünket a Piroska Étteremben fogyasztottuk el. Ebéd után a
Láthatatlan Kiállítás nyújtott nekünk élményt. A kiállítás után visszamentünk a szállásra. Sok idő
ment el a helyszínekhez való érkezéssel is, mert mindegyik nap nagy forgalom volt
Budapesten. A szálláson vacsoráztunk és csinosan felöltöztünk, hiszen egy remek komédiát
néztünk meg a Ram Colosseumban. A darabot Madách Színház társulata adta elő, címe:
Páratlan páros. Sokat nevettünk, nagyon jó előadás volt! Színház után visszamentünk a
szállásra és kialudtuk magunkat.

Vasárnap reggel szintén 8.30-kor reggeliztünk. Reggeli után összecsomagoltunk és
elköszöntünk szállásadóinktól. Az első programunk a Szépművészeti Múzeumban volt, ahol az
Ókori Egyiptomi kiállítás néztük meg, valamint a felújított Román Csarnokot és a Képtárat.
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Nagyon szép volt! Az ebédünket a Jégkert Cafe biztosította. Ebéd után az Orvostörténeti
Múzeumot kerestük fel és hallgattuk meg a történetét. Ezt követően elindultunk hazafelé.
Hazaérkezés után a Vitafit Étteremben vacsoráztunk, majd fáradtan lepihentünk második
otthonunkban, a kollégiumban.

Kellemes hétvége volt, mindannyiunknak nagyon tetszett, és biztos vagyok benne, hogy örök
emlék marad mindenki számára.
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