Orbetello
Március 9-én, egy hétfői napon indultunk el Olaszországba. Mivel a gépünk elég későn szállt
fel, mi voltunk az utolsó nemzet, akik megérkeztek. A norvégok és a spanyolok megvártak
minket, és együtt mentünk el Orbetelloba egy külön busszal. Éjfél körül érkeztünk meg a
hotelhez, egy gyors fürdés után mindenki egyből ágyba dőlt. Én csak egy éjszakát töltöttem
itt, utána családhoz költöztem  Másnap reggel bementünk az iskolába,a mi a miénkhez
képest nagyon kicsi volt, mindössze egy folyosója volt, arról nyíltak a termek. Először az
informatika terembe mentünk, ahol köszöntöttek minket, majd megnéztük az olasz diákok
matematika óráját. Ezután egy másik teremben elkezdtünk a cikkeken dolgozni vegyes
csoportokban. Ezek legtöbbször úgy zajlottak, hogy angolul megbeszéltük, mit fogunk leírni
franciául. A mi csoportunknak a divat és a sport rovat
jutott. Délben egy újságíróval volt találkozónk, majd
mindenki nagy örömére megebédeltünk  Délután 2
csoportra oszlottunk (narancssárgák és kékek) és az
olasz diákok körbevezettek minket Orbetelloban. Este
elmentünk egy kis pizzériába, majd mindenki
visszament a hotelba vagy a vendéglátó családjához.
Én egy Francesca nevű lánynál laktam, akivel
szerencsére sok közös témánk volt, hamar megtaláltuk
a közös hangot  Szerdán egész délelőtt a projekten dolgoztunk, a végére mindenki elfáradt
egy kicsit. Ebéd után elementünk Porto Ercoleba, ahol gyönyörű látvány tárult a szemünk elé
 Miután körbejártuk a mólót, az olaszok egy zenés-táncos előadással készültek nekünk, amit
kitörő tapsviharral jutalmaztunk a végén. Ez az este szabad volt, vendéglátóink elvittek
néhányunkat bowlingozni  Csütörtökön egy egész napos kirándulás keretében bejártuk
Sienát egy idegenvezető kíséretében. Este 6 óra felé elindultunk haza, ez az este is szabad
volt. Péntek reggel dolgoztunk még a cikkeken, majd
lehetőségünk volt focizni vagy röplabdázni  Ezután
busszal elmentünk Porto Saint Stefanoba,
lélegzetelállító látvány volt. Fagyizás közben még
egy delfint is láttunk  Estére hazamentünk és egy
közös pizzázással zártuk le ezt a csodálatos hetet 
Mivel az utolsó napon későn indult vissza a gépünk,
volt szerencsénk elmenni Rómába, majdnem az
egész napot ott töltöttük. Megnéztük a Colosseumot,
a Spanyol lépcsőt és még sok más nevezetességet  Egyszerűen leírhatatlan élmény volt,
örülök, hogy részt vehettem ezen az utazáson 
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