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December 4., vasárnap 

• Helyi idő szerint délután 2 órakor 
megérkeztünk a London – Luton repülőtérre, 
ahol az angol iskola tanárai vártak minket. 



• Elfoglaltuk a szállásunkat Northamptonban   
az Ibis Hotelben. 

• Este köszöntötték a különböző országokból 
érkező tanárokat és diákokat a szervezők. 



Ellátogattunk a kb. 15 km-re  
fekvő kis faluba, West Haddonba,  
ahol a helyi iskolában  
fogadtak minket.  

December 5., hétfő 



Bemutatták iskolájukat.  

December 5., hétfő 



Bemutatták iskolájukat. 

December 5., hétfő 



Majd tettünk egy sétát a faluban és a környéken. 

December 5., hétfő 



• Még ilyen távoli helyen is megtalált minket a 
Mikulás. 

• Ezután egy egész napos kirándulást tettünk 
Anglia fővárosába, Londonba, ahová 
különbusszal utaztunk. 

December 6., kedd 



• Először busszal körbementünk a városban és 
megmutatták a főbb  
nevezetességeket. 

• Aztán néhány órás sétát  
tettünk London  
belvárosában. 

December 6., kedd 



Aztán néhány  
órás  
sétát tettünk  
London  
belvárosában. 

December 6., kedd 



• Ezen a napon meglátogattuk Winston Churchill 
szülőhelyét, a Blenheim Palace-t Oxford 
közelében. 

December 7., szerda 



• Délután útközben megnéztük  
Wiliam Shakespeare szülőházát  
Stratfordban. 

December 7., szerda 



Az estéket közös vacsorával zártuk mindig. 



• Ezen a napon ellátogattunk Long Buckby-ba, 
ahol bepillanthattunk Long Buckby Junior 
School és a Guilsborough Technology College 
középiskola hétköznapjaiba. 

December 8., csütörtök 



December 8., csütörtök 



• Délután egy karácsonyi betlehemes játékkal 
szórakoztattak minket West Haddon-ban, ad 
megbeszéltük a következő, Spanyolországi 
találkozónk részleteit. 

December 8., csütörtök 



Este egy tradícionális vacsorával vendégelt meg 
minket a helyi képviselőtestület és a polgármester. 

December 8., csütörtök 



A vacsora után egy zenés-táncos mulatság 
kerekedett élő zenével. 

December 8., csütörtök 



• A búcsú percei következtek pénteken. 

December 9., péntek 



A hazautazás előtt még egy napra visszatértünk 
Londonba. 

December 10., szombat 



A hazautazás előtt még egy napra  
visszatértünk Londonba. 

December 10., szombat 



Végül a St. Pál katedrális  
85 m magas kupolájából  
utoljára körbenéztünk. 

December 10., szombat 



Következtek a végső búcsú percei Angliától. 

Irány a repülőtér! 

December 10., szombat 



Köszönjük a lehetőséget! 

Goodbye England! 

Készítette: Fritz Péter, Magyarország 


