Publikováno z Arcibiskupské gymnázium (http://www.arcig.cz)
Domů > Tercie v Anglii

Vydal Administrátor [1], Sobota, 26. Duben 2014 - 22:00
Téma: Zahraniční pobyty
[2]

V pondělí 24.3. se na parkovišti hlavního nádraží sešla početná skupina obou tercií
Arcibiskupského gymnázia.
Cesta autobusem byla dlouhá, ale s našimi nejroztodivnějšími příběhy to rychle uteklo. V noci
nás pohltil vír nočního Německa a Belgie. Ve Francii jsme se nalodili na nový trajekt a vydali
se na dobrodružnou plavbu přes kanál La Manche. Při mírném pohupování jsme mohli
obdivovat třpyt paprsků vycházejícího slunce a útesy na pobřeží Anglie. Po asi hodinové cestě
Anglií jsme dorazili do Londýna. Tento den, to jest druhý den našeho výletu, jsme se zaměřili
na část Londýna v oblasti Westminster. Prohlídku Londýna jsme zakončili projížďkou na
London Eye. Večer jsme prožili s místními rodinami, které, jak jsme zjistili, moc dobře nevaří.
Dalšího dne jsme poznali všemožná zákoutí Oxfordu a Windsoru, kde jsme měli
komentovanou prohlídku. Večer nás rodiny přivítaly s večeří a my jsme šli na kutě. Poslední
den v Londýně jsme si velice užili. Prohlídka startovala u nultého poledníku v Greenwichi. Poté
jsme nadzemkou dojeli ke katedrále sv. Pavla, kde jsme mohli obdivovat výhled z druhé
největší kopule na světě. Odpoledne jsme došli k Tower Bridge a navštívili jsme Tower of
London. Po velkém nákupu v Marks & Spencer jsme se vydali na zpáteční cestu domů...
Dominik Jirsa a Michaela Králová
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Odkazy
Lyžařský kurz kvint
Izraelská výměna...
21. 10. 2019...
Německá
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