A repülő út kicsit kényelmetlen volt, de ki lehet bírni! Amint megérkeztünk Portoba, a
kijáratnál vártak minket es üdvözöltek. Majd aztán elindultunk Esposendebe, hogy elfoglaljuk
a szállást! A szállás gyönyörű volt, jól berendezett, tágas, kényelmesen elfértünk! Ezután
elmentünk egy közeli vendéglőbe vacsorázni, az étel nem volt a legjobb de meglehetett enni.
Vacsora után haza jöttünk, mindenki letusolt(remélem) majd nyugovóra tértünk!
Day 2 Korán keltünk, 8:30-ra hoztak a reggelit, friss zsömlét, sonkát, sajtot ami nem volt túl bőséges...
Ezután elvittek a műhelyekbe es munkába is álltunk. Nem volt sok munka ezért egy kicsit
unatkoztam, de majd lesz jobb is! A munka 17:00-kor véget ért majd haza hoztak bennünket.
Mindenki letusolt es elmentünk vacsorázni A vacsora sem volt túl bőséges, de lehet hogy en vagyok
csak ilyen nagyétkű Egy kis pihenés után sötétedéskor elindultam sétálni, ez idő alatt fantasztikus
elmenyekkel gazdagodtam Gyönyörű utak, fények, pálmafák es persze az óceán hullámainak
morajlasa egyszerűen hihetetlen!
Reggel 9:30-kor keltünk, reggeli után pedig elindultunk szörfözni. A ruha amit ránk adtak kicsit szűkös
volt de egyszer kilehetett bírni. Motorcsónakkal vittek el a helyre. Egy kis eligazítás után neki is
vágtunk a hullámoknak több-kevesebb de inkább kevesebb sikerrel. Összességében jó program volt,
máskor is ki fogom próbálni. Egy kis otthoni alvás után elmentünk vacsorázni, ahol a kaja majdnem
ugyan az volt mint eddig...nem okoztak meglepetést... Ezután haza jöttünk es mindenki lefeküdt
aludni. Varjuk a holnapi munkanapot!

Ma ellátogattunk Porto városába. Gyönyörű hely, megnéztük a templomokat es a nevezetességeket.
Ezután elmentünk hajókázni ami idő alatt rengeteg szép kepét csináltam majd aztán betértünk egy
borkóstolóra, isteni boruk van! Ebed után pedig megnéztük a Portoi stadiont ami nagyon tetszett
mivel focirajongo vagyok. Mindenki jól elfáradt, autóba ültünk es elindultunk vissza Esposendébe.

Ma nem keltünk korán mivel csak 10 órakor kellett elindulnunk, a program mountain bike volt. Elég
hamar elfáradtam a tekerésben de megérté mert egy kilátóba mentünk ahonnan egész Esőseidet
beláttuk. Lefele a nagy kövek es lejtok megnehezítettek a dolgunkat, annyira hogy az egyik csoport
társam elesett es szétverté az állát. Érte jöttek autóval es elvittek egy közeli kórházba es ellátok a
sebeit. Mi haza jöttünk es egy kis pihenés után mar indultunk is a vízre paddle surf-ozni. Nekem
nagyon tetszett, igaz nem úsztam meg szárazon de ezzel számoltam is. Vacsora után lefeküdtünk
aludni készülve a holnapi munkanapra. Összességében nagyon jól ereztem magam! Köszönöm a
részvételt!

