Historia do meu Cruceiro
2019 desde a mañá do día 20 ata a mesma tarde pasamos case todo o día no tren, que saía
desde Monforte ata unha estación cerca de Barcelona, eu non tiña problema,miña nai
durmiuse a primeira, meu pai distraiase co que tiña(la tablet, o a lectura que tiña a man)
mentres eu escoitaba música e camiñaba polos vagóns ata o vagón/cafetería onde pedín unha
Coca cola e uns Yatecomo.
2ªparte da historia chegarmos da estación a PortAventura World, o noso hotelera do tema “El
lejano Oeste” con: desertos, cactus, ect. 1º día explorei o parque, as nosas primeiras atraccións
foron: o Dragón Khan, o Shambhala. Empezamos forte con dos impresionantes montañas
rusas, con caídas e xiros 360º, logo para a noite compramos a cea, comín Yatecomo outra vez;
2º día case temos todo o parque recorrido e seleccionado atracións favoritas, a min
encantábame unha de auga “Os Troncos de Agua”. 3ºdía moita multidude e xa tiñamos todo o
parque explorado, así que fomos a “Ferrari Land” dentro do parque, Red Force Challenge the
Wind, unha montaña rusa moi alta, non esaxero, a velocidade é para sentir que estás nun
formula 1.
3ºparte, despois pasei dous días cuns amigos da familia que realmente apreciei ese
tempo,pero agora teño que escribir sobre o cruceiro, era da empresa de cruceiros Costa, este
era Costa Diadema, nos saímos de Barcelona, e pasamos por : Illas Baleares, un día enteiro no
mar, Italia e Francia, claro parando varias veces nun lugar.
A nosa habitación tiña un balcón con vistas ao porto! Non tiñamos ningún problema co
movemento do barco, e ao principio non sabíamos por onde explorar, fíxemos un simulacro
obrigatorio no primeiro día e tamén na cea, tiñamos un restaurante asignado con outros
pasaxeiros que nos levabamos moi ben, xa tiñan experiencia cos cruceiros e nos encontramos
varias veces no traxecto, preferíamos os bufet darriba e eles tamén ainda que o restaurante
estaba moi ben; 2ºdía primeiro destino Illas Baleares, Palma de Mallorca, levantámonos cedo
e saímos, un guía contounos a historia do porto, e da cidade vela, a catedral del porto e
castelo de Bellver. E logo deixaronos nun antiga oliveira, nunha praza e deronos unha hora
para explorar pola nosa conta e reunirnos alí, comprei algunhas cousas e comín xeado; 3ºdía
investigando o cruceiro fixen dúas amigas, moi ben nos dous días no mar, meu pai e a min case
sempre se nos podía ver nos jacuzzi, colocados en varios pisos no exterior o aire;4ºdía paseino
moi ben ¡En Italia! Palermo é fermosa: historia, comida, idioma, comida, os lugares,
¡Comida!.fixemos un largo tur. E o tempo estaba xenial, como a min me gusta, soleado e con
moita calor; logo coas miñas amigas: na picina, imax 4d(un cine), na cafetería, xeadería, no
bufet, e nunha pequena área de baile onde estaban facendo unha competencia chicos contra
chicas; 5ºdía Roma, el Coliseo, el Vaticano, me gusto el tur. Recordo que nos deron unha hora
para perdernos en Italia e chamamos a escola(Colexio Novo, Monforte) para xustificar a falta
decido que estaba “enferma” imaxínome que da alegría, claro, dixeron que foramos de
excursión, o camiñata e non poderon coller a chamada; pero meus compañeiros no notaron mi
escapada, quizás como: - Falta Nicole, bueno… ¡Nos vamos de camiñata (o excursión)! –
Mentres eu perdida en Italia… ahh...!. O 6º e último día pasámolo no cruceiro e
despedímonos de Costa Diadema e… ¡Devolta a Casa!. Pero claro cun montón de fotos. NICOLE

