
1.nap 

2009.06.04-én csütörtökön reggel 6 órakor indultunk, hosszú utazás után 

megérkeztünk az első állomáshoz a Herendi porcelán múzeumhoz. Ott 

megnézhettük,  hogy hogyan készítik napjainkban és hogyan készítették régen a 

porcelánokat. Az ott dolgozók nehéz munkával és szabad kézzel festik fel a 

motívumokat. A nagyobb porcelánokat több mint 64 óra alatt készítik el. 

Második állomásunk a pannonhalmai monostor volt. Mikor bementünk elsőként egy 

filmet tekinthettünk meg a monostor múltjáról és jelenjéről. Ezután a monostor egyes 

részeit csodálhattuk meg. Utunk végén a könyvtárban kaptunk egy tesztet, ami a 

hallottakról szólt.  

 
A templom előtt volt egy terasz féle onnan le lehetett nézni a városra , ez 

csodálatosan szép volt.  

Ezután elmentünk a szállásra és kipakoltunk. Kb. 10 perccel ezután  elmentünk az 

Eszterházy-kastélyba ami kb. 100m-re volt a szállásunktól.  

 

Egy hatalmas kovácsoltvas kapu várt 

bennünket. Mikor tovább mentük egy 

szökőkutat láthattunk amiben 

aranyhalak is voltak, néhány látogató 

pénzt dobott a szökőkútba a fiúk a 

nagyobb érméket kihalászták.  



Utána bementük a kastélyba a falakat gyönyörű festmények és faldíszek díszítették, 

a szobákban nagyon szép és öreg bútorok álltak hatalmas tükrök álltak. Aranyozott 

asztalok és órák álltak ott, a plafonról kristálycsillárok lógtak. Az egyik teremben 

Joseph Haydn zongorázott. A régi lovas kocsi bejáratnál  a plafonon virágokból 

kirakott betűket lehetett kiolvasni. Több falon is Mária Terézia festménye lógott.  

Ezután vissza mentünk a szállásra. 

 

22..nnaapp  

Miután felkeltünk 

megreggeliztünk és 

elkészítettük a 

szendvicseinket az útra. 

Majd elindultunk 

Fertőrákosra, ott 

felszálltunk a kiránduló 

hajóra és leültünk a 

kültéri padokra, ahol egy 

ismertetőt hallhattunk. A 

hajó átvitt bennünket 

Ausztriába is. 
 
 



Ezután elmentünk a kőfejtőbe, hatalmas volt és belül 

nagyon sötét volt. Nagyon szép volt a kilátás is. 

Aztán ellátogattunk az ásványmúzeumba ami egy 

magán gyűjtemény, csodálatos ásványokat 

nézhettünk meg. Voltak kisebbek, nagyobbak, 

fényesek, mattok. 

A nagycenki kastélyba megtekintése következett. Mikor beléptük azt hittük csak egy 

nagy bokor áll az udvarba de az idegen vezető azt mondta hogy az egy labirintus. 

A sok szép láttnivaló után kikapcsolódásként, elmentünk Sopronba bobozni. 

33..nnaapp  

A reggeli készítés után 

összepakoltunk és bepakoltunk a 

buszba és kis idővel ezután 

elindultunk. Első megállóhelyünk a 

soproni tűztorony volt, innen az egész 

városra csodálatos a kilátás.  

Ezután a Stornó-házat nézhettük meg 

ahol az egész család múltjáról sok 

érdekes információt tudhattunk meg. A 

stornó család kéményseprőként és 

festőként volt híres. 

Ezután a taródi várat néztük meg. Ezt a várat 54 éve építi Taródi István, persze fiai 

segítségével. Ma már nagyon öreg, 84 éves nem ismeri fel fiait sem. Az egyik nő, aki 

ott van vele azt mondta hogy mindig a pénzről beszél és ha kap egy kis pénzt már 

pattan is a biciklire és elszökik boltba. A néni meg kérte hogy pillogjon és hihetetlenül 

gyorsan pillogott. Nagyon aranyos volt.  

A három nap nagyon sok szépet láttunk és sok közös élménnyel gyarapodtunk. 

Köszönjük a kirándulást osztályfőnökünknek, Timi néninek és Dezső bácsinak is, 

hogy elkísért bennünket. 
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