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Turcja 



Bolu 



Bolu leży między dwoma pasmami 

górskimi 



Bolu - centrum 



Znak rozpoznawczy Bolu 



Stary meczet 



Migawki z Bolu 



Pomnik Ataturka 



Spotkanie z tureckimi studentkami 



Spotkanie z dziećmi 



Nasz hotel 



Tu codziennie odrabiałyśmy pracę domową 



Baseny 



Bolu to miasto najlepszych kucharzy  

i najprzystojniejszych kelnerów 



Przyjaciele z Turcji 



Hana, Mehmet, Ismail, Hevva, Uzeyir 



Nermin i Saziye 



Selma, Kadriye, Muesser 



Selma, Nevin, Nermin,Rahmi, Arzu 



Tureccy seniorzy są bardzo aktywni 



Wzajemnie się uczymy 



Dostajemy prezenty 



Idziemy na uroczystą kolację 



Oto i ona 



Turecki taniec 





Tort na 600-lecie 



Do czego może służyć szabla? 



Tureckie przysmaki 



Przygotowali nasi tureccy przyjaciele 



Pyszny kebab i tradycyjny ajran 



Gotujemy 



Muzo w kuchni to skarb 



Każdy coś robi 



A to efekt końcowy 



Pierożki polsko-tureckie 



Palce lizać 



Na zapleczu pierogarni 



W kawiarni 



Kawa po turecku 



Emine pokazuje jak zaparzyć prawdziwą  

turecką kawę 





Pogawędki przy  kawie 



Wróżenie z fusów 



Przebieranki 





Malujemy 



Tacki 



I nas malują 



Zakupy, zakupy… 



Wanda prezentuje kolejną nową kreację 



Jak modelki 



Nasz ulubiony sklep 



A po zakupach spacer i  odpoczynek w parku 



Wycieczka nad Morze Czarne 



Urozmaicone wybrzeże 



Lunch na plaży 



Wanda testuje raki 



Odpoczynek pod palmami 



Mudurnu – muzeum 









Urokliwe uliczki Mudurnu 



Zabytkowy domek 



Hamam 



Meczet 



Lokalne pamiątki 



Mudurnu to miasto kurczaka i chałwy 



W pobliskiej wiosce 



Pokonałyśmy 3 km 



Podziwiamy piękne widoki 



Co zdarzyło się przy meczecie? 



Jak tam wejść? 



Ale pan już niesie ławkę! 



Spokojnie, dasz radę 



Oj, chyba spadnę! 



Udało się! 



Dla Irenki to nic trudnego 



W domku sąsiadów Kadriye 



Wizyta w mieszkaniu Kadriye i Osmana 



Pan domu to myśliwy! 



Jezioro Abant 



Ryba z Abantu 



Gölcük  



Źródełko 



Ciekawostki 
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Drzwi do toalety 



Kominki 



Czekamy na gości z Ankary 



Pani minister zdrowia i jej urzędnicy 



Panowie zaczynają śpiewać  coś romantycznego 



Atmosfera wyraźnie się ożywia 



Kolacja pożegnalna 





Ania odbiera certyfikat 



My też dostałyśmy 



A to polskie seniorki? w tureckich kreacjach! 



Ta ostatnia niedziela, och nie - to piątek, jutro się 

rozstaniemy 



Ale zabawa jeszcze trwa 





To były piękne dni 









Naprawdę piękne dni 



Żegnajcie przyjaciele 


