
 

Barcelona képekben 

Tengerpart 
Az 1992es olimpiára készült el a nagyjából 5 km hosszan elterülő strand, így a belvárosból gyakorlatilag 
bárhonnan nagyon gyorsan leérünk a partra, így bármikor be lehet iktatni egy csobbanást, ha nagyon 
melegünk lenne. Aki hozzám hasonlóan rajong a természetes vizekért, azoknak jó szívvel ajánlom ezért is ezt 
a várost. 

Tanfolyam 
A pozitív gondolkodás erősítése volt a kurzus célja, ez szerintem valamilyen mértékben mindannyiunk 
számára megvalósult. A tananyag nagyobb része gyakorlati feladatok kipróbálásából állt, így nem 
mondhatjuk, hogy csak száraz, tényközlő órákban volt részünk. Az elvárt nyelvtudásnál alacsonyabb szinttel 
is végig lehetett csinálni a programot (főleg, hogy a 11 főből hatan voltunk magyarok), de azért a megfelelően 
együttműködő részvételhez jó, ha az ember képes kifejteni a véleményét angolul is. Én igyekeztem így tenni, 
ezért úgy érzem, sokat fejlődtem az egy hét alatt, jól esett, hogy ebben a hitemben a kurzusvezetőnk is 
megerősített. (Bár lehet, hogy ilyen módon is csak erősíteni próbálta a pozitív gondolkodásomat… ) 

Szervezett városnézés 
Két alkalommal volt lehetőségünk a képzőhely által kínált programon részt venni, de a napirend kialakításánál 
is érezhetően törekedtek arra, hogy legyen lehetőségünk önállóan is felfedezni a város 
nevezetességeit/szépségeit, de ezzel együtt is érdemes élni a lehetőséggel, hogy egy-egy nappal meg lehet 
toldani a kint tartózkodás idejét. A szervezők, de bárki más helyi lakos is rendkívül segítőkész és kedves, így 
nem csak a kurzus tematikája, hanem a városban közlekedés is sok pozitív gondolattal töltött fel.  

Épületek 
Bizonyára mindenki hallotta már Gaudi nevét, hiszen nem lehet Barcelonáról úgy nyilatkozni, hogy a zseniális 
tehetségű építészről nem esik szó. Bárhol járunk a városban, néhány percen belül feltűnik valamelyik 
alkotása, de érdemes előre tervezni, mert bár az épületek látogathatóak, a nagy érdeklődésre való tekintettel 
pár napra előre jegyet váltva lehet csak hosszú várakozás nélkül bejutni. A képen éppen nem általa tervezett 
templom látható, a Temple de Sagrat Cor a Tibidabo hegy tetején található, a toronyból 580 méterrel a város 
felett lehet gyönyörködni a kilátásban. 

Panoráma 
A fent említett kilátás egy része, el lehet látni egészen Badalonaig, de bármelyik hegyre vagy magaslatra 
jutunk is fel, hasonló gyönyörű látványban lehet részünk. 

(Nagy Csilla élményeit tükrözik a képek.) 

 


