
 

                                                                                          

 

    Отчет Визита Турция 

     Георги Марков 

Полетът ни за Турция беше на 31 май. На аерогарата в 

София се срещнах с групата, която се състоеше от 6 ученици - Аз, 

Габриела, Мария, Ангелина, Петя и Христина и 4 госпожи - Таня 

Димитрова, Теодора Танева, Ася Венелинова и Весела Манчева. 

Бях много развълнуван, защото това беше първият път, в който 

отивах в Турция. В самолета седях до Мария и Габриела. 

Обслужването от турските авиолинии беше отлично. На летището 

в Истанбул и на това в Измир останах много изненадан, защото 

навсякъде се чуваше турска реч. От аерогарата в Измир се 

качихме в бусче, което ни закара до Айдън. Растителността в 

страната много ме впечатли и благодарение на гледката не 

усетих 110-километровото пътуване. В Айдън ни настаниха в 4 

звезден хотел, защото бях единственото момче от групата бях 

сам в стая, но на 8 етаж заедно с мен бяха Мария, Габриела, 

Госпожа Венелинова и Госпожа Димитрова. След кратка почивка 

излязохме на разходка по главната улица в Айдън, която се 

намира много близо до хотела. Тази улица беше мястото за 

разходки и пазар по време на свободното ни време. 

 

На следващия ден, първият ден от визитата ни в Турция, 

отидохме на закуска в хотела в 8:30 и в 9:00 бусчето ни закара до 

училището. Там се запознахме с учениците и учителите от 

Турция, които бяха много любезни и се отнасяха много добре със 

нас. получихме и подаръци за участие в проекта. След това и 



показаха училището и ни заведоха в стая посветена на проекта, 

където имаше много красиви сувенири от всички страни, 

участващи в проекта - България, Турция, Италия, Испания, Полша. 

След обиколката в училището отидохме да се срещнем с кмета. 

Той също беше много любезен, разказа ни за града, подари ни 

подаръци и отговори на всичките ни въпроси. 

 

На втория ден от визитата след закуска в 8 тръгнахме за 

Памуккале. Първата ни спирка бяха останките от древния римски 

град Афродизиас. Въпреки топлината, разходката беше приятна и 

предостави много възможности за снимки. След разходката в 

Афродизиас ни заведоха на обяд, чиято цена беше поета от 

проекта. В Памуккале имахме много свободно време и първо 

отидохме в древния басейн на Клеопатра, а след това вияхме и 

Памуккале - една от най-красивите забележителности в Турция. 

След разходката ни тръгнахме обратно за Айдън. 

 

На третия ден всички отбори представиха проектите си за 

последния етап от проекта. Всички презентации бяха много 

хубави, а след тях турският отбор ни беше приготвил една 

забавна игра под формата на куиз шоу, с която провериха 

знанията ни за проекта. Разделихме се на 4 отбора с ученици от 

различните страни. За всеки верен отговор получавахме по една 

точка, а за всеки грешен някой от отбора трябваше да пее или да 

танцува. След играта имаше два отбора победители. В единия 

бяхме аз и Петя, а в другия Мария, тримата спечелихме по един 

златен медал за награда. След играта отидохме на обяд в 

градината на един ресторант, която предостави възможност за 

много красиви снимки. След обяда се върнахме в училището 

където всички избрахме снимката на проекта. Спечелиха две 

снимки. После ни заведоха в мола, където ни показаха картини 



на ученици от училището. Всичките картини бяха много красиви. 

Имахме свободно време за разходка в мола и след това се 

прибрахме в хотела. 

 

На четвъртият ден в 9:00 се срещнахме в училището за 

последен път. Там турският отбор ни показаха клипче за целия 

проект, което много ни разчувства и ни наградиха с грамоти за 

участие в проекта. През свободното време ни дадоха тетрадка, в 

която всички написаха как се чувстват, след което играхме 

волейбол. След обяда отидохме на откриването на изложба на 

най-красивите снимките от проекта, след която тръгнахме за 

Кошадасъ. Там си купихме сувенири и отидохме на плажа. След 

вечеря цялата група отидохме на плажа, където се забавлявахме 

и се сбогувахме. 

 

Последния ден тръгнахме за летището в 10:00. По време на 

полета до Истанбул седях с Мария и Габриела. Полетът закъсня с 

час и половина, което ни принуди да преминем през летището 

възможно най-бързо. За щастие си хванахме полета за София и в 

23:00 се върнахме в София. 


