
Sveicieni no Turcijas! 

17.04. 

Lidojums veiksmīgs! Lidojām 10700 metru augstumā, aiz loga  temperatūra  61 grāds. Mūs 

garšīgi pabaroja, knapi spējām apēst līdz lidojuma beigām.  

Braucām cauri skaistajai, naksnīgajai Stambulai, ar prāmi cēlāmies pāri Marmora jūrai, četras 

stundas ceļojām no lidostas līdz viesnīcai. Dzīvojam greznā četru zvaigžņu viesnīcā un 

pārējiem radām studentu viesnīcas atmosfēru, par ko viņi nepriecājas.   

18.04. 

Pagaidām pilsēta tīta miglā, brīžiem līst, diezgan vēsīgs, līdzīgi kā Latvijā. Bet tulpes, prīmulas 

un plūmes ir pilnā plaukumā.  

Pirmo dienu pavadījām sporta kompleksā, kur paši sevi izklaidējām ar sportiskām 

aktivitātēm. Pēc kārtīgām pusdienām devāmies uz baseinu. Ēdām gardu karsto šokolādi 

vafeļu tūtiņā ar augļiem un riekstiem.   

19.04. 

Katra diena nes jaunus pārsteigumus, jo nezinām, kas mūs sagaidīs vakarā.  Dzīvojām 

kalnainā pilsētā Bursa. Bijām uzbraukuši augstu kalnā apskatīt 600 gadu vecu dižkoku. Turkus 

sajūsmina mūsu mazās un lielās meitenes. Piedalījāmies festivāla atklāšanas ceremonijā 

kopā ar citu valstu delegācijām. Rumānija, Bulgārija, Azerbaidžāna, Turcija u.c. Koncertā 

uzstājās turki ar nacionālajām dejām. Pasākumā iepazinām turku bērnus un mūsējie ir eņģeļi 

. Bērni ļoti rūpējas par dāvaniņām mājiniekiem.  

 

P.S. Bursa  Gonluferah 2011. 

Visiem sveiks no Niluferas, 

Rakstu nelielu atskaiti par pavadītām dienām. Turcijas pārstāvis vakar bija palūdzis vai mēs 

nevarētu piedalīties vienā televīzijas programmā kur stāstīs par šo festivālu, bet pārraide ir 

tiešraidē un tā sākās 07:00 no rīta. Deju grupa piekrita, bet vakardienas atklāšanas 

ceremonija beidzās vēlu vakarā un bērniem izgulēties nesanāca. Bija jāceļas 05:00 no  rīta, 

jāsagatavojas utt. Bērni godam izturēja šo pārbaudījumu par ko viņus uzslavēja Turcijas 

pārstāvji. Televīzijas kanāls, kas pārraidīja ir ļoti populārs Turcijā un to pārraida arī 

Aizerbardžanā, Kirgiztānā utt. Patiesībā gan mums, gan bērniem bija ļoti vērtīga pieredze. 

Šodien ir basketbols un peldēšanas sacensības, līdz ko būs vairāk laika pie interneta, 

pārsūtīšu vairāk bildes.   

Televīzijas pārraides ierakstus arī solīja atvest, līdz ko tie būs pieejami, arī pārsūtīšu 

Ar cieņu, 

Māris  Bomiņš 

 

 



 


