
Londoni élménybeszámoló 
 

A két tanítási nyelvű tagozat diákjai célnyelvi civilizáció óráikon többek 
között az Egyesült Királyság történelméről és kultúrájáról tanulnak, a 
tagozat tanulóinak pedig lehetősége nyílik ezen ismeretek egy részét 
testközelből, élőben is látni és átélni. 
Több, mint egy évig tartó szervezés után, idén májusban osztályunk is 
nekivágott a csaknem 1500km-es útnak, azonban az iskola 
történetében először, repülővel téve meg az utat. 2018. május 7-én 
hajnalban, egy csapat álmos, izgatott diák búcsúzkodott szüleitől 
Tatán, az indulásra várva. Néhány órával később  már a repülőtéren 
vártuk a felszállást, ahonnan két óra repülést követően meg is 
érkeztünk Londonba. Sűrű programtervünk miatt feszes tempóban 
jártuk végig a város legfontosabb nevezetességeit, sokszor csaknem 15 
km-t gyalogolva egy nap. 
 
A megérkezés és szállásfoglalás után útnak is indultunk a városban, 
tömegközlekedéssel. A belváros és a szállásunk közötti távolságot 
reggelente, majd hazafelé is metróval tettük meg. Első nap egy 
rövidebb sétával indítottunk a belvárosban. Megnéztük a 
Westminster-palotát, amely a 13. század óta otthonául szolgál az 
Egyesült Királyság parlamentjének. Az ikonikus épületet, és a mára 
már a város jelképévé vált Big Ben-t sajnos nem láthattuk teljesen a 
nemrég megkezdődött restaurálás miatt. 
 Betértünk a British Museumba, amely egyike a világ legnagyobb 
múzeumainak, állandó kiállítása több, mint 8 millió kiállítási tárgyból 
áll. A Trafalgar tér felé sétáltunk tovább, ahol a Nemzeti 
Galériába is benéztünk. A Galériában olyan híres festők alkotásai 
láthatók, mint Leonardo da Vinci vagy Vincent van Gogh. Innen már 
hazafele vettük az irányt, hogy kipihenjük a nap fáradalmait. 
 
Másnap a teljes délelőttünket a híres Madame Tussauds-ban 
töltöttük, ahol uralkodók, sportolók, művészek és világsztárok élethű 
viaszbábui találhatóak kiállítva. A panoptikumban még a királyi 
családdal is lehetőséged nyílik képet készíteni, azonban (spoiler) Zac 
Efron viaszbábu nincs. Egy gyors ebédet követően a The Regent’s 
Park-ban pihentünk egyet. Tavasszal ugyan nem láttuk teljes 
pompájában, de megnéztük a Queen Mary’s Gardens-t is, 
amelyben mintegy 400 fajta rózsa található. 



 

 
Innen a Westminster-apátsághoz vezetett az utunk, amely Nagy-
Britannia uralkodóinak koronázó temploma és számos királyi esemény 
színhelye. Az épületben található számos uralkodó, tudós és politikus 
sírhelye, valamint a koronázó trónszék is. Az apátságtól metróval 
mindössze néhány megállónyira található a King’s Cross St. 
Pancras megálló. A King’s Cross és a St. Pancras az Egyesült 
Királyság legforgalmasabb pályaudvarai ahol évente csaknem 70 millió 
ember fordul meg. Azonban nem csak az átutazók, hanem a turisták is 
előszeretettel keresik fel a pályaudvarokat, ugyanis a King’s Cross 
pályaudvaron található a Harry Potter-filmek ikonikus 9 3/4-ik 
vágánya is. A helyszínen a jelenetet újraalkotva fénykép is készíthető, 
valamint egy, a filmekre épülő bolt is található “az átjáró” mellett, ahol 
természetes mi is beszereztük a varázspálcáinkat, csokibékáinkat, vagy 
azt a bizonyos ezerízű drazsét. Mielőtt visszaindultunk volna a 
szállásra, még felkerestük a West End központját, a neonreklámjairól 
és nyüzsgő tömegéről híres Piccadilly Circust is. 
 



 Másnap időben indultunk, hogy véletlenül se késsük le a 
Buckingham-palota előtt történő őrségváltást. Az őrségváltás jó idő 
esetén minden nap 11 órakor kezdődik, és talán az egyik 
legemlékezetesebb látványt nyújtotta az út során. 
A palotától a St. James Parkon keresztül haladtunk tovább, ahol 
még egy vadon élő mókust is sikerült látnunk, hiszen e nélkül nem 
lenne teljes a londoni élmény. 
A Sky Gardens volt a következő cél, ahol 35 emelet magasból 
csodálhattuk meg a várost, ráadásul 360-fokból. A teljes városra 
rálátás nyílt a magasból, ahol még étterem és kert is található, és ahol 
bizonyítottan jó profilkép készíthető. 

 
Egészen idáig a Temze északi partján tartózkodtunk, azonban, hogy 
átérjünk a tengeri történelméről és csillagvizsgálójáról méltán híres 
Greenwich-be a DLR gyorsvasútra (Dockland Light Railway, 
hasonló a mi HÉV-ünkhöz) szálltunk. Greenwichben található a 
Greenwichi Királyi Obszervatórium amelyen keresztülfut a 
földrajzi koordináta-rendszer kezdő délköre, - a 0 hosszúsági fok - ezt 
a csillagvizsgáló udvarán elhelyezkedő acélszalag jelzi, ami a keleti és a 
nyugati félgömböt kettéválasztja. Mint minden idelátogató turista, mi 
sem hagyhattuk ki, hogy készítsünk egy képet félig a nyugati, félig a 
keleti félgömbön állva. Az Obszervatórium régi épülete ma csillagászati 
és navigációs múzeumként üzemel, amelynek megtekintése után 



visszaindultunk a szállásunkra, azonban egy egészen elképesztő 
módon téve meg az út egy részét. 
Az Emirates Air Line Greenwichet London keleti részével köti össze. 
A drótkötélpályás utasszállító eszköz kabinjai 90 méteres magasságig 
emelkednek a város fölé, amelyekből egyedülálló látvány tárul 
Londonra. 
 

 
Csütörtökön első megállónk a Szt. Pál-székesegyház volt, amely 
sokáig London legmagasabb épületének számított. Az épület helyén 
már több, mint 700 éve templom áll. 
A székesegyház kupolája híres ún. Suttogó-folyosójáról, amelyre talán 
a legjobban kíváncsiak voltunk az épülettel kapcsolatban. A kupola 
körfolyosója nevét onnan kapta, hogy a kupola egyik végén elsuttogott 
szó a túloldalon is tisztán hallható. Kipróbáltuk, tényleg működik! 
A székesegyházzal szemben, a folyó túloldalán található Shakespeare 
Globe színháza, ahová a Millenium Bridge-en (Milleniumi híd) 
átsétálva jutottunk át. Ezt a hidat rombolják le a Harry Potter és a 
Félvér Herceg c. filmben a halálfalók. 
Shakespeare Globe színházának valósághű mása 1997-ben készült el, 
azóta kiállítás látható benne, valamint valódi színházként is üzemel, 
profi színtársulattal. 
 



Innen egy rövid sétára található a Tower of London, London egyik 
jelképe. A Tower az évszázadok során számos célt szolgált: volt többek 
között királyi palota és várkastély, kincstár és börtön is. Jelenleg itt 
őrzik a koronaékszereket, amelyet hosszú sorban állás árán, de nekünk 
is sikerült megnéznünk. A kiállítás végén látható a birodalmi állami 
korona, amelyet ünnepi alkalmakkor napjainkban is visel az uralkodó. 

 
A Tower közvetlen szomszédságában található London egyik jelképe, a 
Tower Bridge. A híd két tornyában kiállítás mutatja be a híd 
történetét, itt megnézhettük az eredeti gőzgépeket és betekintést 
nyerhettünk a híd történelmébe és működésébe is. A 65 méteres 
magasságból csodálatos panoráma nyílt a városra, a bátrabbak még 
egy speciális üvegpadlón is végigsétálhattak, a szédítő magasságból 
figyelve a hídon áthaladó forgalmat.  

 



A délután folyamán hajóra szálltunk és egy rövidebb idegenvezetés 
keretei közt tekintettük meg a folyó partján található nevezetességeket. 
Késő délután a szórakozóhelyeiről és bárjairól híres Soho városrész 
egy részét is bejártuk, majd kimerülten érkeztünk vissza a szállásra, 
ahol utolsó éjszakánkat töltöttük. 

Utolsó napunkon a London Dungeon rémisztő, interaktív “túráján” 
vettünk részt. A Dungeon London történelmének fontos eseményeit 
eleveníti meg, speciális effektek és elő színészek segítségével, néhol a 
közönséget is bevonva a történetekbe. Találkoztunk többek között 
Hasfelmetsző Jack-kel valamint “átéltük” a pestisjárványt is, mielőtt 
visszaindultunk volna a reptérre, ahonnan megannyi élménnyel 
gazdagon tértünk haza. 
 

Végül, az egész osztály nevében szeretném megköszönni a szervezést, 

hiszen rendkívül tartalmas és élménydús öt napot tölthettünk el 
Londonban, amit sosem felejtünk el! 

 

Flaskár Anna 


