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A rengeteg élménnyel teli héten belül elérkezett számunkra a pénteki nap, amit mindenki 

vegyes érzésekkel fogadott. Boldogok voltunk, mert aznap elutazhattunk Amsterdamba - ami 

véleményem szerint a világ egyik legszebb városa -, és szomorúak voltunk, mert nekünk - 

magyaroknak - aznap el kellett hagynunk ezt a csodálatos országot és újonnan szerzett 

barátainkat.  

Reggel 8:30 körül a Hofstad előtt gyülekeztünk, és ekkor már mindenki elbúcsúzott az aheti 

“pót szüleitől”. Szomorúan fogadtuk, hogy akkor láthattuk utoljára a holland iskolát, ami 5 nap 

alatt eléggé a szívünkhöz nőtt. A külön busz jó szokása szerint késett vagy fél órát, de végül 

megjött, és mindannyian felszálltunk rá.  

Amsterdamba 10 óra tájékán érkeztünk meg, ahol az első program a Rijks múzeum 

meglátogatása volt. Mint köztudott, ez a múzeum a hivatalos királyi múzeum, hatalmas 

területű épületről beszélünk egy múzeumhoz képest, és rengeteg híres vagy gyönyörű 

található itt. Személy szerinti kedvenc részem a múzeumban a négyemeletes, hatalmas, 

gyönyörű, régi könyvtár, amibe már akkor beleszerettem, amikor csak az ajtaját nyitottam ki 

eme csodás légtérnek. Rengeteg könyv, rengeteg tudás, elvarázsoló könyvillat, nagy fotelek: 

minden ami egy könyvmolynak kell.  

Múzeumi látogatásunk után Amsterdam híres és egyben gyönyörű csatornáin hajókáztunk, 

amit mindenki nagyon élvezett. 2 darab 30 személyes hajó jött értünk, hogy felfedezzük vele 

ezt a várost. A hajón meg is ebédeltünk, utoljára azt ettük, amit otthonról hoztunk. A 

hajókirándulás körübelül 1-1,5 óra hosszáig tartott, és Amsterdam számos érdekes részét 

megnézhettük közben. A kapitány miközben hajózott, még idegenvezetést is tartott, szóval 

tényleg tartalmas volt a kirándulás. Mindenki rengeteg képet csinált közben, szóval még 

dokumentálva is van az egész.  

Hajókirándulásunk végeztével elérkezett a nap fénypontja, a 2 órás szabadidő 

Amsterdamban, amikor azt csinálhattál, amit akartál. Kisebb csoportokra oszlottunk, majd 

elindultunk felfedezni Amsterdam belvárosát, különös tekintettel a vásárlóutcára. Jártunk 

sajtboltban, Forever21-ban, Primarkban és még számos jó helyen, hogy megtaláljuk  a legjobb 

ajándékot szüleink, családunk, barátaink számára és természetesen saját magunknak is.  

A szabadidő lejártával egy pizzéria felé vettük az irányt, ahol az utolsó közös program 

következett, a közös pizzázás (what a big surprise). Nagyon élveztük egymás társaságát, egy 

utolsó nagyon jót beszélgettünk az ízletes pizzák és tészták evése közben. Aztán, amikor 6 

óra felé járt az idő, felálltunk az asztaloktól és elindultunk buszunk felé, ami a Schiphol 

reptérre vitt minket.  

Ekkor már tapintani lehetett a szomorúságot közöttünk, amiatt hogy el kell hagynunk 

egymást. Igaz, hogy csak 6 napot töltöttünk együtt, de annál több közös emléket szereztünk 

e hét alatt. Új barátokat szereztünk, új embereket ismertünk meg, rengeteg új dolgot 

tanultunk és valahogyan egy másik oldaláról láttuk a  világot e héten: valahogy egy jobb, 

boldogabb nézőpontból.  

Hosszas búcsúzkodás és néhol-néhol egy kicsi sírás után leszálltunk a buszról, és kivettük 

bőröndjeinket a csomagtartóból. Még 5 percig álltunk a busz előtt szomorúan, majd a busz 

elment, és mi bementünk a reptér épületébe, majd hazautaztunk Magyarországra.  

Egy dolog biztos: sokak számára e hét volt élete egyik legjobb - ha nem a legjobb - hete és 

alig várjuk, hogy újra találkozzunk újdonsült barátainkkal! :) 


