Beszámoló
Kulturális programok
Végre eljött az utazás napja. A transzfer egészen a reptérig szállított bennünket. A repülőút
fárasztó volt, de nagyon izgalmas is. Késő estére értünk a Campusba a szállásunkra. Mindenki
nagyon fáradt volt a hosszú nap után.
Másnap Barcelost néztük meg, ahol majd dolgozni fogunk holnaptól. Persze csak a városban
sétáltunk és néztük meg a nevezetes épületeket. Rengeteg zarándokot láttunk, mert az El
Camino a városon vezet át. A város jelképe a kakas, mindenhol lehet belőle látni szobrokat.
Nagyon soknál le is fotóztuk magunkat.
A munkahelyen nagyon jól éreztem magam, sok újat tanultam, speciális gépeket tanultam
meg kezelni és olyan szerelési feladatokat végezhettem el amire itthon, Magyarországon nincs
lehetőségem. A mentorom is nagyon figyelt rám, mindenben segített. Úgy érzem ilyen az
igazi munkahely, ilyen helyen szeretnék majd dolgozni, ha végeztem az iskolában.
A három hét alatt sok helyre eljutottunk, gyönyörű helyeket látogattunk meg. Voltunk Ponte
de Limában, Viana do Casteloban. Mind a két város a Lima folyónál fekszik. Megnéztük
Bragát és Guimarest. Bragában a Bom Jesusra is eljutottunk, ami egy nagy zarándokhely és
rengeteg templom is van a városban. Legnagyobb élményem az volt, amikor a Duoro
völgyben voltunk. Ahhoz foghatót még sohasem láttam. A folyó partján a meredek
domboldalakon szőlő és oliva ültetvényeket lehetett látni. Még egy borászatot is megnéztünk
ahol a híres Portói bor készül.
A Geresben is jó volt, olyan magas hegyeket láttam, ami otthon Magyarországon nincs is. Az
egyiket meg is másztuk, amin volt egy erődnek a romja volt. Az egyik hétvégén a Spanyol
határnál lévő Valencába mentünk és a Hídon át sétáltunk Tuiba, ami már Spanyolországban
volt. A hídon két különböző színű lábnyom mutatta a határt.
Portó gyönyörű város, kár hogy nem sokat időztünk benne, csak a legismertebb épületeket
néztük meg. Szívesen töltöttem volna még több napot a városban, mert nagyon szép, sok
érdekes épülettel.

Nagyon örültem, mert az utolsó napon egy ünnepség keretén belül megkaptuk a
tanúsítványunkat, a kinti munkánk értéklelését. Kaptunk még ajándékokat is, pólót meg a
Portugália jelképét, a kakast is, no meg tortát, amit közösen fogyasztottunk el.
Nagyon gyorsan eltelt a három hét, szinte egy pillantnak tűnt. Nagyon sok jó élményben volt
részem, amire mindig szívesen emlékszem majd vissza.
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