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Spanyolországi utazás
(2016. június 20–30.)
A tíznapos spanyolországi kirándulás egy több, mint 24 órás autóbuszúttal kezdődött. Noha az első napunkat elgémberedett, sehol el nem férő végtagokkal és kicsavarodott gerinccel kellett végigülnünk, a sok szenvedés meghozta gyümölcsét: másnap reggel megérkeztünk szálláshelyünkre. Bőröndjeinket hosszú lépcsősorokon
vonszoltuk fel, és a fél délelőttöt várakozással töltöttük (a faházaink korábbi lakói
még nem költöztek ki). Ám az unalmas órák senkinek sem szegték kedvét, mivel a
kempingben úszómedence, pingpongasztalok, kosár-, illetve focipálya, egy nagyobb
bolt, valamint több étterem és büfé állt a rendelkezésünkre.
A szállásunkról körbenézve csodás látvány tárult elénk: a kempinghez tartozó
tengeröböl homokos partjához jól kiépített utak vezettek. Szebbnél szebb fákat és
házakat lehetett látni. Ám a látványért borsos árat kellett fizetnünk: hosszú-hosszú
lépcsősorokon kellett végigvánszorognunk, hogy leérjünk a tengerpartra, élvezhessük
a rekkenő hőségben is hűs habokat és a napsütést. A szintkülönbség okozta kényelmetlenség soha senkit nem tartott vissza attól, hogy csobbanjon egyet a tengerben.
A nyelvtanfolyamot vezető spanyol tanárainkkal a harmadik napon ismerkedhettünk meg. Két csoportra osztottak bennünket: azokra, akik már tanulták a nyelvet,
és azokra, akik még nem. Mindkét csapattal egy-egy spanyol anyanyelvű hölgy foglalkozott. Ők, noha tudtak angolul, nem voltak hajlandóak a “közös nyelven” megszólalni – hatalmas szerencsénkre. Kommunikációnk párszor kudarcba fulladt, ám
tanáraink kitartásának, és leleményességének köszönhetően rengeteget fejlődhetett
spanyoltudásunk. Este összegyűltünk az étkezőben, és együtt néztük meg a foci EB
aktuális meccsét, a magyar-portugált.
A negyedik nap reggelén kirándulni indultunk. Gyalog tettük meg az utat egy
közeli városba, Tossa de Marba. Az utcák – akárha az egész város egy nagy piac
lett volna – telepakolva szebbnél szebb ruhákkal, cipőkkel, kiegészítőkkel és ételekkel. Ez a hangulat rengeteg turistát vonzott. Közülünk is sokan gazdagodtak az
itt vásárolt csecsebecsékkel. Pár órányi szabad program, és városnézés után hajóval
indultunk tovább. Úti célunk Lloret de Mar volt, ahol szuvenír boltok tömkelegében
kerestünk ajándékokat szeretteinknek. Az éjszakai életéről híres városból délután
indultunk haza hajóval, egyenesen a kempingbe.
Az ötödik napunk spanyoltanulással telt. Az előírt négy óra helyett aznap, meg
az azt követő nyelvórás napon hat órán át tanultunk. Ezzel tudtuk szabaddá tenni
az indulás előtti utolsó napunkat.
Másnap végre elérkezett az, amit talán mindannyian a legjobban vártunk a nyaralásban: az egész napos kirándulás Barcelona városába. Körbesétáltuk többek közt
a gótikus negyedet, a lenyűgözően szép Ciudadela Parkot, sőt még arra is volt időnk,
hogy megnézzük (sajnos csak kívülről) a világ egyik leghíresebb focicsapatának
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stadionját, a Camp Nout. A Pueblo Españolban (más néven spanyol faluban) az
ország építészeti hagyományait ismerhettük meg, a tucatnyi ajándékboltban pedig
végigkóstoltuk a helyi különleges ételeket, italokat. Este a város híres zenélő, és különböző fényekben tündöklő szökőkútjának megtekintésével búcsúztunk a várostól,
de szerencsére csak rövid időre.
Két nap múlva ugyanis a montserrati Fekete Madonna megtekintése után visszatértünk Barcelonába, ahol jegyünk volt a Sagrada Familiába. A Gaudí által tervezett
katedrális belülről még gyönyörűbb volt, mint ahogy elképzeltük. A fákról mintázott
oszlopok, a színes mozaikokból kirakott ablakok, a szobrok kidolgozottsága mind
még különlegesebbé tették az épületet. Az alsó szinten egy meglepően nagy és részletes múzeum mutatta be a templom építésének folyamatát. A közelben lévő hatalmas ajándékboltban pedig mindent lehetett kapni, ami a katedrálishoz kapcsolódik,
Gaudí híres mozaikjait mintázó ceruzától kezdve a templom építésének folyamatát
bemutató makettig bármit. Miután lejárt a látogatási időnk, szomorúan szálltunk
vissza a buszba, nem csak azért, mert tudtuk, hogy egy jó ideig biztos nem látjuk ezt
a csodálatos várost, hanem azért is, mert már csak egy teljes napunk volt az utazásból.
Az egész napos szabad programunkon visszalátogattunk Lloret de Mar városába,
ezután pedig egy lovas bemutatóval és flamenco esttel összekötött vacsorával búcsúztunk el a helytől. Másnap délelőtt még utoljára körbejártuk a kempinget, végigsétáltunk a tengerparton, majd nemsokára beszálltunk buszunkba, hogy egy újabb
24 óra elteltével haza is érkezzünk. Életünk egyik legszebb élménye volt ez a tíz nap,
boldogan tekintünk vissza az összes városnézéssel eltelt napra, a tengerparton töltött egész délutánokra, a meglepően finom spanyol ételekre és italokra, a helyiekkel
való beszélgetésekre (többnyire spanyol és angol nyelvet keverve), a nyelvtanfolyamra, de még életünk eddigi leghosszabb buszútjára is.
Pál Fanni, Nagy Beáta (11. a)

