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След дълго пътуване пристигнахме на летището в
Измир. Полета мина много добре въпреки, че до сега
никога не бях пътувала със самолет. От летището ни взе
автобус, който ни закара до хотела ни в Айдън. Хотела
беше много хубав. Настанихме се по стаите си и се
разбрахме за час в който да слезем, за да се поразходим
из града и да открием място, на което можем да
вечеряме. След като го направихме се върнахме по стаите
си.

Ден първи (01.06)
Всички станахме и отидохме на закуска. Отново ни
взе автобус, който ни закара до училището, в което
трябваше да отидем. Посрещнаха ни много добре. Бяха
подготвили много изненади и подаръци. Всички ученици
бяха много добри към нас. Грижеха се за всичко така, че
да се чувстваме добре и да не ни липсва нищо. Заведоха
ни на среща с кмета, който раздаде подаръци на всички

групи. След срещата ни заведоха на разходка из града
.След като всичко това свърши имахме свободно време, в
което решихме да отидем на пазар ,за да купим подаръци
и сувенири за семействата си. Изморени всички се
прибрахме по стаите си.

Ден втори (02.06)
Всички станахме и отидохме на закуска. Автобуса, с
който всички щяхме да ходим на разходката този ден ни
взе от хотела. След дълъг път стигнахме в Aphrodisias.
Разхождахме се там и тръгнахме към Памуккале. Първо
ни заведоха при басейна на Клеопатра. Имахме свободно
време, в което всички си почивахме. Памуккале ми хареса
на мен изключително много.
Това е една
забележителност, която винаги ще помня. След дългия
ден се прибрахме в хотела и си легнахме.

Ден трети (03.06)
Отидохме в училището. Всички групи трябваше да
представят проектите си. Аз и Ани представихме нашия.
След това имахме малко свободно време и тръгнахме на
обяд, които беше платен от училището. След това ни
заведоха на изложба в мола. Върнахме се в училището,
след което трябваше всеки от отборите да избере по 3
снимки. Избора беше труден, но успяхме. След като

преброиха резултатите останаха няколко снимки за ,
които ние трябваше да гласуваме от 1 до 7. След
преброяване 2 снимки получиха равен резултат и
спечелиха първо място. Една от снимките беше на
България, а другата на Турция. Получихме статуетка от
отбора на турците. След това се прибрахме в хотела.

Ден четвърти (04.06)
Първо отидохме в училището. Направиха ни игра, в
която трябваше да отговаряме на въпроси с A,B,C,D.
Когато някой от отборите сбърка, някой от участниците
трябваше да излезе от пред и да изпее или изтанцува
нещо. Тогава разбрахме, че Габи може да пее. Гледахме
презентация от всичките визити и след това ни дадоха
свободно време. Заведоха на обяд ,който беше направен
от родителите на някои от децата. Заведоха ни на
изложба на снимки направени от учениците от визитата.
Тръгнахме за Кушадасъ. След като пристигнахме имахме
свободно време и определен час, в който трябваше
всички да се чакаме, за да отидем на вечерята, което
беше платена от кмета. Вечерята приключи и всички
тръгнахме към плажа на който една от госпожите ни беше
организирала нещо като плажно парти. Всички много се
забавлявахме, танцувайки заедно. Дойде и времето, в
което трябваше да си кажем „goodbye”. Това не беше
приятно, защото всички се бяхме сприятели и на никой не
му се искаше да си ходи. Всички ние вече бяхме приятели.
Отвсякъде можеше да видиш хора, които се прегръщаха и

не спираха да реват. По пътя за Айдън забавите на спряха.
Всички се забавлявахме като за последно. Беше трудно за
се разделиш със всички тези хора, които бяха цяла
седмица добри със теб, които гледаха на първо място ти
да се чувстваш добре, а после себе си. Това място и тези
хора промениха мисленето ми за тази страна. Аз никога
няма да забравя тази прекрасна екскурзия, тези
прекрасни хора и учители и непременно някой ден ще се
върна!

Ден пети (05.06)
Тъжни всички събрахме багажите си и се
приготвихме да си ходим към България. Но преди това
две момчета от проекта дойдоха, за да изпратят всички
нас. След дълъг път пристигнахме в България и с
нетърпение чакахме да видим родителите си. Това за мен
беше най- хубавата екскурзия в живота ми, а съм ходила
на много. Вече обичам Турция и това е една от найлюбимите ми страни !!!
Петя Славкова

