Školský zájazd Londýn-Paríž-Disneyland

Minulý rok sa nám na tomto školskom výlete veľmi páčilo, a tak sme sa rozhodli ísť aj tento rok.
Cesta tunelom bola pre mňa trošku ťažšia ale Londýn stál za to. Spomínali sme na to, čo sme zažili
minulý rok a aké úžasné, že sme sa tam vrátili. Páčilo sa nám úplne všetko a hlavne aký život tam
ľudia žijú. Určite plánujem do Londýna chodiť pravidelne a možno tam aj žiť. Náš výlet ďalej
pokračoval do Paríža. Prvý dojem nebol najlepší , pretože všade bola špina ale ako sme prišli do
centra, nebolo to až také zlé. Všetky pamiatky sa nám páčili a sme radi, že sme sa previezli aj
metrom. Disneyland bol najkrajšie ukončenie výletu. Celý deň v zábavnom parku nám dodal energiu
na dlhú cestu domov. Z tohto výletu si odnášame tie najkrajšie zážitky a sme veľmi rady, že sme tam
mohli byť.
Keďže som v Londýne bola už minulý rok, vynechala som niektoré pamiatky a atrakcie ako napríklad
Múzeum voskových figurín , Londýnske oko... Preto sme mali oveľa viac času na vychutnávanie
londýnskej atmosféry, spoznávanie kaviarní či parkov. Všetko čo sme v Londýne videli vo mne
zanechalo len tie najlepšie pocity. Je to krásne miesto, kde sa chcem určite ešte vrátiť. Ďalšia časť
nášho výletu sa odohrávala v Paríži. Tam som ešte nikdy pred tým nebola, takže to bolo pre mňa
niečo nové. Pravdupovediac som bola veľmi prekvapená z toho, aký veľký bordel bol v okrajových
častiach Paríža, no ani to nezmenilo môj názor na Eiffelovku. Je to neskutočný zážitok vidieť to na
vlastné oči. Ako sa hovorí, to najlepšie na koniec. Výlet sme ukončili v zábavnom parku Disneyland.
Nikdy v živote som nevidela nič krajšie, všetky atrakcie, budovy... Všetko to bolo tak neskutočne
prepracované. Nevedela som, kam sa mám skôr pozerať. Určite sa to oplatí vidieť na vlastné oči
a dúfam, že sa tam čoskoro vrátim.
( žiačky z III.A)

Londýn
Páčilo sa mi, že aj napriek náročnému chodeniu sme videli množstvo pamiatok ako Buckingham
Palace, Tower Bridge, Big Ben -ale všade boli kontroly tašiek .Výhľad z London Eye bol krásny, keďže
z neho bolo vidieť celý Londýn .Voskové figuríny Madam Tussauds vyzerali ako skutoční ľudia, čo vo
mne zanechalo rôzne dojmy . Dorozumieť s ľuďmi sa dalo dobre aj keď tam bolo veľa turistov .

Paríž
Izby v Paríži boli malinké a bol problém zmestiť sa v nich trom ľuďom. Všade boli dlhé kontroly
tašiek, taktiež náš vstup do Louveru bol veľmi zdĺhavý ale bolo to tam pekné a vidieť Monu Lisu bol
zážitok. V parku pred Eiffeloukou bolo krásne a vstup bol prekrásny, videli sme celý Paríž. Plavba po
Seine bola príjemným zakončením dňa . Videli sme mnoho pamiatok , ktoré sme predtým prešli na
pešo.

Disneyland
Strávili sme tam 9 hodín, ktoré prešli ako voda .Boli sme na množstve atrakcií, na ktoré sme čakali
moc dlho ale zážitok bol skvelý!
Taktiež moje celkové dojmy z tohto výletu sú super 
(B.Parobeková z I.C)

Na Londýne sa mi páčilo, že tam bolo veľa národností. Boli tam nádherné vysoké nové budovy ale aj
krásne staré domčeky. Keď sme boli na Londýnskom oku, videli sme celý Londýn a mohli sme si
spraviť pekné fotky. V Paríži sme boli na Eiffelovej veži odkiaľ bol nádherný výhľad. Bola tam drahá
ale dobrá zmrzlina. No v meste bolo málo reštaurácií a ak boli, tak boli drahé, čiže sme väčšinu času
jedli v Mc Donalde. V Disneylande bolo veľa adrenalínových atrakcií, ktoré boli úžasné ale čakalo sa
na ne aj hodinu, čo bolo dosť dlho. Ľahko sa tam dalo stratiť a obed tam bol veľmi drahý.
(M.Šrámková z I.C)

Londýn
Náš výlet sa začal 16.06.2018, keď sme sa ako škola vybrali na poznávací výlet do Londýna a Paríža.
Cesta trvala 24 hodín a bola dosť únavná. Spali sme v nepohodlných podmienkach v autobuse.
Prechádzali sme rôznymi európskymi krajinami ako Česko, Nemecko, Belgicko, chvíľu Holandsko,
Francúzsko a dostali sme sa k eurotunelu v meste Calais. Naše pocity boli dosť zmiešané, pretože sme
tunelom išli prvý krát. Keď sme sa dostali do anglického mesta Folkstone, boli sme veľmi radi, že po
takej únavnej ceste sme konečne došli do Anglicka. Cestou do Londýna začalo pršať a bola zima.
Prekvapilo nás veľa turistov rozličných rás a mnoho obchodov na uliciach a ich pekné a čisté izby.
Páčili sa nám moderné aj historické pamiatky, ktoré sme do teraz mohli vidieť len na fotkách –
London Eye, Tower Bridge, Buckingham Palace, Katedrála sv. Pavla, Greenwich a iné. Nepáčili sa nám
rôzne ,,vône“ na uliciach, preplnené a drahé kaviarne a reštaurácie, daždivé počasie.

Paríž
Do Paríža sme sa vybrali v utorok 19.06.2018 a cestovali sme 9 hodín. Prvou zastávkou bola moderná
časť La defiance, kde na nachádza najväčšie nákupné centrum v Európe. Počasie nám prialo počas
pobytu v Paríži, prvý deň bolo horúcich 30 stupňov. Pani sprievodkyňa nás povodila po všetkých
možných pamiatkach ako napríklad Louvre, Eiffelova veža, Notre Dame, Víťazný oblúk, Elizejské
polia... deň sme zakončili plavbou po Seine, z ktorej sme boli všetci nadšení. Celkové dojmy z Paríža
boli veľmi pozitívne, mali sme dlhé rozchody v Londýne a aj v Paríži.

Disneyland
Tomuto miestu sa vytknúť nedá asi nič. Príjemná rozprávková atmosféra, pekné a prepracované
atrakcie, na ktorých sme sa vyjašili ako sa len dalo. Možno jediným mínusom boli ceny- no je to veľmi
navštevované miesto plné turistov. Tento park je vhodný pre všetky vekové kategórie.
(žiaci z I.B)

Londýn
Po namáhavej, dlhej ceste a prechode Eurotunelom nás čakalo 9 hodín na nohách v jednom
z najrušnejších miest sveta. Znelo nám to ako zlá idea, napriek tomu to bol skvelý výlet, vďaka
ktorému sme videli najznámejšie symboly zo sveta umenia, histórie a anglickej kultúry. Príjemne nás
prekvapilo počasie, organizácia a aj povaha Londýnčanov. Napriek tomu, že Big Ben bol počas našej
návštevy v rekonštrukcii, Londýn v nás zanechal obrovskú kopu spomienok a chuť čoskoro sa vrátiť.

Paríž
Paríž nás privítal po kratšej ceste najväčším nákupným centrom v Európe a najmladším víťazným
oblúkom. Napriek prvotnému šoku z ubytovania sa nám Paríž zapáčil a malá izba nám nezabránila vo
veľkých záchvatoch smiechu a stmelenia kolektívu. Na druhý deň nás prekvapili horúčavy, ktoré sme
museli uhasiť až vodou pod Eiffelovkou za parížske ceny ,na ktoré sme zabudli pri krásnom pohľade
zo Seiny či priamo z Eiffelovej veže. Atmosféru mesta lásky sme si zamilovali.

Disneyland
V Disneylande sme sa ocitli v živej rozprávke, na čo nám 9 hodín bolo síce málo, ale najmä pri
uvážení, že na niektoré atrakcie sme vystáli hodinovú radu, ale vychutnali sme si splnenie našich
detských snov, pekné počasie a v neposlednom rade aj jedlo , na ktorého cenu nás našťastie
upozornili už vo pred. Keď sa povie Disneyland , ľudia si predstavia princezné, zámky a veľa sladkostí,
ktorých kúzlo nás očarilo.
(A. Kočišková z I.A)

Londýn
O Londýne som pred návštevou počul mnoho a musím povedať, že realita je ešte lepšia. Obrovské
množstvo pamiatok spojené s modernou architektúrou robí z Londýna čarovné mesto.

Paríž
K tomu niet čo dodať. Nádherné mesto obklopené pamätihodnosťami, kde na najvyššej pozícii stojí
Eiffelová veža.

Disneyland
Dobovo rozprávkové mesto! Množstvo atrakcií doplňujúcich krajinu Disneyland, kde nezáleží na veku.
Počas nášho zájazdu sme absolvovali prehliadku Paríža a Londýna. Organizácia sa nám páčila.
V Londýne sme boli spokojní aj s výberom hotela, čo sa o Paríži nedá povedať. V Londýne sme tento
rok videli viac pamiatok ako minulý rok a dokonca sme mali možnosť ísť na Tower Bridge.
Sprievodkyňa bola milá a ústretová. V Paríži sme neboli spokojní s hotelovými izbami. Boli príliš malé.
(P. Národa z II.B)

Disneyland
V Disneylande sme strávili takmer celý deň . Počasie bolo zo začiatku sychravé, ale postupne bolo
pekne. Išli sme na rôzne adrenalínové atrakcie, ktoré boli super. Videli sme rôzne rozprávkové
postavy, previezli sme sa okolo Disneylandu. Na konci nás v sprievode vyprevadili z Disneyho zámku.
(žiaci z III.B)

