Wycieczka językowa do Barcelony
W dniach 25.04 - 01.05.16r. uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę językową do
Hiszpanii, podczas której uczestnicy zwiedzali wiele zabytków, zgłębiali swoje umiejętności
językowe oraz świetnie się bawili.
1 DZIEŃ
W poniedziałek 25 kwietnia uczestnicy wycieczki, pełni wrażeń i podekscytowania przybyli na
Stare Targowisko na godzinę 21:00, gdzie czekał na nich nowoczesny autokar, który miał ich
dowieść Hiszpanii, jadąc przez Czechy, Niemcy, Austrię, Włochy i Francję. W trakcie podróży
planowany był postój we Włoszech na zwiedzanie Padwy i Wenecji.
2 DZIEŃ
Następnego dnia dojechaliśmy do Padwy, w której rozpoczęliśmy zwiedzanie. Następnie
udaliśmy się na dworzec, gdzie wsiedliśmy do pociągu, który zabrał nas prosto do Wenecji.
Wenecja to miasto słynące z określenia ,,Miasto na wodzie'', dlatego poruszaliśmy się po niej
głównie transportem wodnym. Miasto zwiedzaliśmy płynąc vaporetto, czyli tramwajem
wodnym. Po kilku godzinach powróciliśmy do Padwy, skąd ruszyliśmy autokarem do Lloret de
Mar.
3 DZIEŃ
W środę 27 kwietnia około godziny 12:00 dotarliśmy do hotelu, w którym czekały przygotowane
dla nas kilkuosobowe pokoje. Po zameldowaniu i zakwaterowaniu się wyruszyliśmy na piękną,
kamienistą plażę, na której zrobiliśmy dużo pamiątkowych zdjęć. Wreszcie po wszystkich
wydarzeniach wróciliśmy do hotelu i udaliśmy się na obiadokolację, gdzie czekało nas bogate
menu. W ten sposób nasz pierwszy dzień w Lloret de Mar dobiegł końca. Wszyscy zmęczeni po
podróży szybko usnęli, oczekując następnego dnia.
4 DZIEŃ
Poranek okazał się bardzo słoneczny. Wszyscy udali się na śniadanie, które podobnie jak
obiadokolacja nas zaskoczyło rozmaitością dań. Po śniadaniu wsiedliśmy do autokaru, który nas
dowiózł do Barcelony, która jest stolicą Katalonii. W Barcelonie zwiedziliśmy Dzielnicę GotyckąKatedrę św. Eulalii, gdzie na krużgankach można było spotkać białe gęsi symbolizujące jej
dziewictwo. Następnie udaliśmy się na najstarszą i z pewnością najpiękniejszą ulicę BarcelonyRamblas. Można tam spotkać pełno handlarzy kwiatów oraz straganów z pamiątkami. Wieczór
spędziliśmy w wesołej atmosferze grając w siatkówkę i piłkę nożną.
5 DZIEŃ
Nastał kolejny dzień, zbliżający nas do końca wycieczki, dlatego już wcześnie rano wyruszyliśmy
na dalsze zwiedzanie. Udaliśmy się do Parku Guell, gdzie mogliśmy zobaczyć ławkę dopasowaną

do kształtu ludzkiego ciała, architekturę jaką sugerował się Antoni Gaudi oraz wysłuchać legendy
o smoku, który strzegł zbiornika wodnego. Następnie dojechaliśmy do Parku Cytadeli z
przepięknymi fontannami i rzeźbami oraz do Oceanarium, uznanego za najwspanialsze na
świecie, gdzie zwiedzający poruszają się w szkanych tunelach, w których pokazane są ryby,
rekiny orza kolorowa roślinność obrazująca morskie życie. Po wizycie w oceanarium udaliśmy się
do Katedry Sagrada Familia, gdzie mieliśmy możliwość zwiedzania świątyni, o której mówi się
,,Biblia wyrzeźbiona w kamieniu''. Jest to kolejne arcydzieło Gaudiego, które z pewnością warto
zobaczyć.
6 DZIEŃ
Dziś jest ostatni dzień wycieczki, który trzeba dobrze wykorzystać, więc najlepsze zostało na
koniec. Ten dzień jest wspaniały dla miłośników piłki nożnej, ponieważ to właśnie na dziś jest
zaplanowane zwiedzanie Stadionu FC Barcelona oraz jego muzeum. Stadion był ogromny i robił
niesamowite wrażenie. Nawet osoby, które nie są fanami piłki nożnej z przyjemnością patrzyły i
nie było im to obojętne. Po wrażeniach dnia dzisiejszego wszyscy wrócili do hotelu, a następnie
udali się na plażę, gdzie dostaliśmy zimne ognie w kształcie serduszek. Bawiliśmy się do późna,
aktywnie spędzając czas. Myślę, że ta wycieczka na długo pozostanie w naszej pamięci i
wszystkie wspomnienia z nią związane.

