
                 Tur til Ungarn 2019 
 

 

På mandag (første dag) var vi på skolen og hadde kunst og håndverk og lagde papirslott. Etter det møtte 

vi ordføreren. Vi så en film om byen, Szeghalom, og fikk en medalje. På kvelden hadde lærerne og noen 

elever danse og synge oppvisning. 

 På tirsdag var vi på biblioteket hvor de hadde ca. 50 000 bøker. Da vi dro tilbake til skolen, presenterte 

vi plakatene vi lagde om norske forfattere. Vi tok bussen til et slags ute museum som de kalte “mini 

Hungary”. Det er fordi det bar mange små versjoner av viktige bygninger og steder i Ungarn. Etter det 

satte vi oss i en båt og tok en rundtur i elva. Da vi ble ferdig, satte vi oss i bussen igjen og så kjørte vi til 

et shopping senter. Der spiste vi middag og kjøpte et par ting.  

På onsdag var det nasjonaldagen i Ungarn, så det ble ikke noe skole den dagen. Vi reiste til en annen by 

som heter Gyula, der vi var i ett gammelt slott. Vi lagde små bøker og prøvde på kostymer. Etter det var 

det en kort busstur til en 100 år gammelt konfekt butikk. Vi kjøpte is og lekte ute. 

Torsdag var det aktivitetsdag, og vi lagde masse forskjellig som keramikk skåler, og papir. Etterpå tok vi 

igjen bussen til en rideskole der vi kunne prøve å både ri og skyte pil og bue. 



På fredag måtte vi stå opp veldig tidlig fordi bussen kjørte klokken seks til Budapest. I Budapest fikk vi 

besøke mage attraksjoner som for eksempel det Ungarske Parlamentet. Det var veldig fint og Veldig 

stort. På kvelden var vi på båttur, på den lengste elven i Ungarn. Der kjørte vi forbi parlamentet som var 

lyst opp og var veldig vakkert. Etter det dro vi tilbake til hotellet for å spise middag. Dagen etter dro vi 

hjem til Norge. 

  


