Sopronba kirándult a 4.b osztály

2021. június 10-én Sopronba kirándultunk.
Először a Harrer Csokoládéműhelybe látogattunk. A program egy filmvetítéssel indult, ami bemutatta
a kakaóbab útját az afrikai ültetvényektől a francia csokigyárig, ahol feldolgozzák a kakaóbabot, és
tömbökbe formálva küldik tovább, például ide is. A tájékoztatás 2. részében a hatalmas üvegablakon
keresztül betekinthettünk a látványkonyhába, ahol a szemünk előtt zajlott a csokifeldogozás további
folyamata. Itt mindent kézzel készítenek: bonbonokat, tortákat, töltelékeket és minden különleges
csokifinomságot.

A vetítés után egyszer csak megnyíltak a titkos kis rekeszek, és elénk tárult mintegy 30 féle
csokoládékülönlegesség. Az egyik oldalon az ízesítés nélküli ét- és tejcsokoládék, a másik oldalon
ízesített csokik: a gyömbérestől a pálinkásig. De volt csokiszökőkút, amelybe gyümölcsöket mártogatva
kaptuk a kóstolót, és isteni forrócsokoládé is. Na meg a teljes eksztázis!

A csokigyárból Sopron belvárosába mentünk városnéző útra, hogy megismerkedjünk a város
nevezetességeivel. A 2,5 órás séta során a város leghíresebb látnivalóit látogattuk meg. A Hűségkúttal
és történetével kezdtük. Az Előkapun át a Fórumra sétáltunk. A Tűztorony körerkélyéről gyönyörű
kilátás nyílt a belvárosra, a Sopront körülölelő Lővérekre, és láttuk a közeli Alpok havas csúcsait. A
főtéren megnéztük a Városházát a „Hűség városa” címerrel és a híres polgármester szobrával, aki sokat
tett a cím elnyeréséért.
Mivel a város területének, épületeinek több mint a fele műemlék, ezért minden ház híres valamiről. A
Storno-ház adott szállást valaha Mátyás királynak, a Fabricius-ház vendége volt egykor Petőfi Sándor.
A Szentháromság-szobornak és a Kecske-templomnak is különleges története van.
Megtekintettük a római kori település, Scarbantia romjait. Végigsétáltunk a középkori hármas
falrendszer megmaradt városfala mellett. Felkerestük a Nagyrondella kerek bástyát, amely majdnem
teljes egészében megmaradt.
Átsétáltunk a város hangulatos, zegzugos utcáin a Széchenyi térig, közben bekukkantottunk néhány
középkorból megmentett ház különleges és meghitt belső udvarába. A téren megnéztük a „legnagyobb
magyar” szobrát, a Széchenyi-palotát és a Régi Kaszinót, ahol Liszt Ferenc már 9 éves korában
koncertet adott. A téren nagyon finom fagyit ettünk – a sok csoki után -, volt, aki kétszer is sorba állt.
Innét a Petőfi térre ballagtunk, ahol a költőről elnevezett színház áll.
A városból busszal a Lővérekbe mentünk, és elgyalogoltunk a Károly-kilátóhoz. A kilátó tetőteraszáról
csodálatos panoráma nyílt Sopronra, a Soproni-hegység erdővel borított lankáira, a Fertő tó teljes
víztükrére, és felsejlettek a közeli Alpok hófödte csúcsai. A kilátóhoz vezető erdei sétaút mellett
található a Lővérek Kalandpark, és az árnyas fák alatt kanyarog a Boszorkány meseösvény elvarázsolt
erdei útja. Itt töltöttünk 2 kellemes órát játékkal, felfedező sétákkal, és végighaladtunk mezítláb a
Kneipp-ösvény kövein.
Utunk a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházba vezetett, amiről olvasásórán tanultunk. Több mint 1
órán át nézelődtünk a természeti és kulturális értékek különleges együttesében, mely a világörökség
részét képezi. A felszínen és a mélyben is tanösvényt alakítottak ki, amely interaktív módon mutatja be
a Fertő-táj környezetét, a földtörténeti kor több millió évvel ezelőtti különleges vízi élővilágát és a
kőbányászat történetét. Megcsodáltuk az ország egyik legmodernebb technikájával és Európa
legnagyobb mozgószínpadával büszkélkedő barlangszínházat.
Hazafelé megálltunk Nagycenken, és megnéztük kívülről a Széchenyi-kastélyt, a Széchenyi
Mauzóleumot és a Széchenyi Múzeumvasutat.
Élményekkel telve jó hangulatban érkeztünk haza.

