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Nadat meerdere personen gisteravond het nachtleven van San Francisco hadden ontdekt, was het
vandaag de dag om de stad van San Francisco te ontdekken. Een aantal mensen waren al vroeg in de
benen om schoenen te kopen. Deze mensen waren dan ook nog op tijd om het ontbijt van het hostel
mee te maken. Helaas werden de meeste mensen te laat wakker en moesten ze ergens anders
ontbijt weten te regelen. Er was alleen iets die dag waar wij nog niet hadden meegemaakt in de
Verenigde Staten, namelijk regen. De weervoorspelling was dat het de hele dag ging regenen, dus er
werden al snel plannen gemaakt om naar de Aquarium Bay te gaan. Oftewel een van de weinige
attracties in San Francisco wat indoor was.
De eerste jassen van de studiereis werden aangetrokken en de paraplus werden uit de koffers
gehaald. Om vervolgens een kleine drie kwartier te lopen naar het aquarium of in een Uber te
stappen. Diegene die lopend waren, kwamen er meteen al achter dat San Francisco gebouwd is op
een aantal heuvels. Nog iets wat we nog niet hadden meegemaakt in de VS. Een enkeling vond het
weer wel meevallen, dus besloot deze persoon om in zijn/haar shirt naar het aquarium toe te lopen.
Eenmaal aangekomen in het aquarium gaf deze persoon toe dat het toch verstandig was geweest
om een jas aan te trekken. In verschillende groepen zijn mensen naar het aquarium toe te gaan,
waar een gang was gebouwd door de visstank. Haaien, roggen en grote vissen zwommen over en
langs ons heen, wat erg indrukwekkend was. In het aquarium was er ook nog een speciaal bad waar
mensen roggen en haaien konden aaien. Maar het hoogtepunt van het aquarium waren de
rivierotters. Deze geweldige beesten zijn razendsnel in het water, waardoor het nog erg moeilijk was
om deze dieren goed op de foto te zetten. Gelukkig was er een otter die als een soort Simba van de
Leeuwenkoning op een rots stond, die het niet erg vond om gefotografeerd te worden.
Vervolgens zijn meerdere groepen langs Fisherman’s wharf gelopen, waar het zonnetje voor heel
eventjes aanwezig was. Helaas was na een half uur de zon al weer weg en plaats gemaakt voor de
regen. Een groep heeft die middag de Coit Tower beklommen. Dit is uitkijktoren op Telegraph Hill
waar men normaal uitgesproken een mooi uitzicht hebt op de baai en het centrum van San
Francisco. Een andere groep had besloten om naar de San Francisco Dungeons te gaan. Dit is een
show waarbij men door de geschiedenis loopt van de stad met acteurs. Deze acteurs spelen dan
historische figuren na waarbij er veel interactie is met het publiek. Tijdens deze reis werden er een
aantal deelnemers cupcake en muffin genoemd en er werd zelfs iemand beschuldigd van
potloodventeren tegenover een non. Nadat deze reis overleefd was, werd de dichtstbijzijnde kroeg
op gezocht. In deze kroeg waren in totaal 68 verschillende bieren met een aantal interessante
namen. Er werd begonnen met onder andere een Anchor Liberty, waarna er ook nog een Moose
Drool, een Sumpin Sumpin en een Karl Strauss werden besteld.
Toen de avond viel, waren al plannen om naar een bioscoop te gaan om een film te zien die pas over
een aantal maanden uitkwam in Nederland. Helaas bleek dat deze specifieke film alleen vanavond te
zien was in San Jose en niet in San Francisco. Toenmalig werd er besloten om naar de film
Deepwater Horizon te gaan, dat gaat over de BP olieramp. Tijdens de film probeerden sommige
personen te slapen en werden na 20 seconden wakker gemaakt om vervolgens wakker te blijven
door de explosies in de film.

Andere personen gingen fortuinlijk uit eten en zijn uiteindelijk beland bij de Stinky Rose. Dit is een
restaurant, waarin in elk gerecht knoflook bevat. Enkele individuen besloten om de Garlic chicken te
nemen waar 40 teentjes knoflook waren toegevoegd. Wat er later op de avond ervoor zorgde dat
menig man bedreigd werd als de knoflook adem werd geblazen in een niet te noemen persoon z’n
gezicht.
Verder was er in het hostel zelf nog een filmavond waarna de meeste mensen naar bed gingen.
Want de volgende ochtend gaan we naar de Calaveras dam en zullen we weer vroeg in de bus
moeten zitten. Laten we hopen dat de rest van de week het weer beter zal worden dan vandaag.

