Salzkammergut

Május végén korán reggel a templom melletti parkolóban újra hosszú útra gyülekeztünk. Most
Salzkammergut régióba indultunk 33 hunyadis diákkal, hogy eltöltsünk egy hetet Ausztria
csodálatos hegyei között.
Gosauba megérkezve a gyerekekkel hamar birtokba vettük a szállásunkat. Vacsora során
megtudtuk a legfontosabb tudnivalókat vendéglátóinktól. Az első este szállásunk közvetlen
környezetének felfedezésével telt. A fiúk hamar megtalálták a focipályát, míg a lányokat
szomszédos gazdaságok állatai kötötték inkább le.

Lefekvésnél már alig vártuk a következő napot, hogy tágabb környezetünket is megnézhessük.
Másnap reggel a nyári meleg ellenére bepakoltuk a meleg ruháinkat is, hiszen egy magas hegyre,
a Dachsteinre mentünk fel. A hegy lábához érve felvonóra szálltunk, ami több ezer méterre repített
fel minket. Nagy élmény volt nyáron havat látni. Sokáig gyönyörködhettünk a csodás kilátásban.

A hegyről leérve aztán indultunk tovább Bad Ischlbe, mert már várt bennünket az iskola, ahol
Délutánonként 2*1,5 óra nyelvi foglalkozáson vettek részt a gyerekek 8-12 fős kis csoportokban.
A tanórákat anyanyelvi tanárok vezették, akik gyerekekkel több témát is érintettek
(bemutatkozás, szabadidő eltöltés, osztrák iskola – mit tanulnak az osztrák gyerekek, osztrák
ünnepek, helyi ünnepek stb. )
Mindig nagyon játékos formában folytak a foglalkozások. A hangsúly a kommunikáción volt. A
tanárok figyelembe vették diákjaink korát és nyelvtudását az órákra való felkészülésnél.
Következő nap Salzburgba látogattunk el. Út közben megálltunk hellbrunni kastélyparkban is,
ahol az egyedülálló szökőkútpark található. Sok derültséget okoztak a legváratlanabb időben és
helyen beinduló szökőkutak.

Salzburgba érve megcsodáltuk a belvárost, természetesen ellátogattunk Mozart szülőházához és
a bazilikába is.
Bad Ischl is sok érdekességet tartogatott, melyeket táborunk negyedik napján néztünk meg. A
várost sokan Erzsébet királynőről ismerik, hiszen sok időt töltött itt a császári család hivatalos
nyári rezidenciáján. A kastély körül egy patinás város alakult ki, melyet mi is bejártunk.
Bad Ischl határában található egy közlekedési múzeum, amelyet természetesen mi is
meglátogattunk.
Mindannyian nagyon vártuk már a másnapot, mert akkor érkeztünk kirándulásunk egyik
különleges állomásához: Hallstatthoz. A várost egy tó és egy hegy közt építették fel a sóbányászok.
Szűk utcákon kanyarogva jártuk be a települést, majd a sóbányába is ellátogattunk. Ott csúsztunk
le Európa leghosszabb bányacsúszdáján.

Az utolsó napunkon egy malommúzeumba mentünk el. Különleges volt, mert az idegenvezetőnk
ott nőtt fel a malomban, így sok történetet tudott róla mesélni. Jó volt tőle hallgatni, milyen volt
ott régen az élet.
Sok élménnyel gazdagodtunk a tábor ideje alatt, melyekre mindig nagyon jó lesz visszaemlékezni.
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