
Erasmus+ mobilitás Törökországban- Gazipaşában 

2022. 

Június 25-én 15 órakor vágtunk neki törökországi utazásunknak 6 diákkal és 4 

kísérővel. Egy kisbusszal és egy autóval mentünk a Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtérre. Utazásunk már a legelején akadályba ütközött, hiszen a Budapest-

Isztambul járat másfél órával később indult. Ezáltal sajnos az Isztambul-

Gazipaşa járatot már nem érhettük el, így első éjszakánkat az isztambuli 

reptéren voltunk kénytelenek tölteni. A Turkish Airlines kárpótlásul minél 

hamarabb szerzett jegyeket a következő járatra, hogy elérhessük utolsó 

úticélunkat. Gazipaşába érve a török tanárnő, Hatiçe és a város lélegzetelállító 

látványa fogadott bennünket. A szállás elfoglalása után egy bőséges reggeliben 

részesültünk. Az utazás fáradalmait kipihenve, délután el is látogattunk 

Gazipaşa festői tengerpartjára. Ezután az Evon Otelbe érve találkoztunk a 

horvát és az olasz csapatokkal.  

 



 

A második nap reggelén a Gazipaşa Fen Lisesi testvériskola fiatalabb diákjai 

előadásában láthattunk tradicionális török táncot, illetve saját készítésű helyi 

édességeket kínáltak minket a gimnáziumi igazgató köszöntő beszéde után. Ezt 

követően a program török résztvevői mutatták be iskolájukat, majd a 

konferenciateremben minden nemzet bemutatta saját prezentációját a 

hazájáról, városáról, iskolájáról, azután csapatjátékot szerveztek, hogy közelebb 

kerülhessenek egymáshoz a diákok. Később az iskola udvarán grillezett 

dürümöt ebédelhettünk, majd bejártuk a városközpontot, ahol üdvözölt 

bennünket a város polgármestere, ellátogattunk egy fagyizóba, és megnéztük a 

helyi mecsetet is. A napot együtt zártuk a tengerparton, ahol a fürdés és 

napozás mellett strandröplabdázni is lehetőségünk nyílt a török 

testnevelőtanár vezetésével. 

 



 



 

 

 



Kedden szintén az iskolában kezdtük a napot, ahol a török diákok mutattak 

nekünk egy nemzeti festési technikát. Ezután workshopot szerveztek, ahol 

nemzetközi csapatokban működtünk együtt, hogy megtervezzük a “saját 

Erasmus országunkat”, melynek keretében minden nemzet megmutathatott 

egy darabot a kultúrájából. Ebédünket a parton fogyaszthattuk el, utána pedig 

együtt indultunk el a Barco Blanco szabadidős létesítménybe, ahonnan 

lenyűgöző kilátás nyílt Gazipaşa partjaira. A medencénél eltöltött délutánt 

követően, kellemes kiszolgálásban lehetett részünk a Barco Blanco éttermében. 

A vacsora után a személyzet tagjai kisbusszal szállítottak bennünket vissza a 

hotelbe. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 A negyedik napot ismét az Evon Otel bőséges reggelijével kezdtük. Ezt 

követően kisbuszokkal utaztunk Alanyába, Törökország turisztikai szempontból 

egyik legfontosabb városába. Itt első úticélunk az Alanyai kastély volt, amelyhez 

a helyi felvonó, “teleferik” vitt fel. A kabinokból Alanyai panoráma a szemünk 

elé tárult. Ezután a városközpontba buszoztunk, ahol két török diák vezetésével 

dürümöt ebédeltünk az olasz csapat társaságában, majd meglátogattunk pár 

boltot és bazárt a tervezett hajókirándulás előtt. Óriási élmény volt a 

háromemeletes hajón utazni, melyről csobbanhattunk is a tengerbe. A vacsorát 

egy helyi, Chicken world nevű étteremben fogyasztottuk el. 



 



 



 

 



 

 

 



Csütörtök reggel elindultunk az Antiochia ad Cragum nevű kis öbölbe, ahol a 

hosszú, meredek út után, tiszta tenger vizében fürödhettünk, ebéd után pedig 

megnéztünk a Yalan Dünya Cave barlangot, melyben mészkőképződményeket 

láthattunk. A délután néhány diák a Trópusi kertbe látogatott, ahol 

Törökországban honos növényeket csodálhattak meg, néhányan pedig a 

tengerparton piknikeztek, sportoltak is a fürdés mellett. Vacsoránkat a 

hotelben fogyasztottuk el, melyhez baklavát is kaptunk desszertként. 



 



 

Az utolsó nap reggelén a hotel egyik termében megtartottuk a záróceremóniát. 

Minden diákot és tanárt név szerint kihívtak majd csoportképeket készítettünk. 

Búcsút vettünk a román diákoktól. A délelőttöt a horvát és az olasz csapattal 

illetve néhány török diákkal töltöttük a hotel medencéjénél. Egy ottani 

kebabosnál ebédeltünk. Visszatérve a hotelbe pihentünk egy órát majd útnak 

indultunk utolsó tengerparti időtöltésünkhöz. Röplabdáztunk, beszélgettünk és 

énekeltünk a török diákokkal, úsztunk, majd visszatéve a hotelbe, fájdalmas 

búcsút vettünk. Vacsorára ismét az Evon Otel csirke kebabját választottuk, majd 

Timi néni aznap vásárolt egzotikus gyümölcsökkel kínált minket. Ezután volt pár 

óránk összepakolni és pihenni. 2-án hajnali 2 órakor indultunk el a gazipaşai 

reptérre. Minden gördülékenyen ment a beszállással. 4:30 körül megérkeztünk 

Isztambulba,6 óra 20 perckor pedig fel is szálltunk a haza tartó járatunkra. 

Budapestről kisbusszal jöttünk Nyíregyházára 



 



 

 


