
Orihuela,  11. 3. 2022 

 

El primer día un poco más tranquilo 

 

Dekleta v vrtcih še vedno vsak dan spoznavajo kaj novega, se čudijo kulturnim razlikam in 

širijo obzorja. V vrtcih so z njihovim delom zelo zelo zadovoljni, vzgojiteljice so jim 

predlagale tudi popoldansko neformalno druženje, a do zdaj za to še ni bilo časa! Gotovo 

bo za to več priložnosti prihodnji teden. Polodne smo se povzpele na razgledno točko nad 

mestom, na kateri je samostan, mimo katerega se bomo v prihodnjih dneh povzpele tudi 

na enega izmed  vrhov Sierre Orihuele, na katerem so ostanki gradu. 

 

In kakšni so vtisi ob koncu prvega tedna? 

 

Nika Gros: »Elegantno mesto, odprti ljudje in okusna hrana - kaj boljšega bi si še lahko 

želele. Spoznale smo se pred tednom dni, počutimo pa se, kot da bi se poznale že celo 

večnost. Imajo ogromno znamenitosti in še več veselih, živahnih otrok. Upam le, da ne bo 

prehitro minilo. Nos encanta la vida aqui. Uživamo!« 

Urša Marinko: »Čas na žalost zelo hitro teče. Tu je namreč okusna španska hrana, prijazni 

ljudje, dobra družba in vrtec, ki te vsak dan s svojo različnostjo preseneti.« 

Tinkara Kopač: »V teh dneh neskončno uživamo v vrtcu, hotelu in po celi Orihueli, kjer 

vedno znova odkrivamo nove zanimive kotičke ter se razvajamo z okusno hrano. Ustvarile 

smo dobra prijateljstva, ki jih vsak dan bolj utrjujemo z našimi dogodivščinami.« 

Ana Kodrič: »Prvi teden izmenjave v Španiji je za nami in vse smo polne različnih vtisov. V 

vrtcu so nas čudovito sprejeli in opazile smo veliko razlik med slovenskimi in španskimi vrtci. 

Vse se že veselimo še enega tedna preživetega pod palmami vrtca.« 

Pia Petrovčič: »Orihuela je presegla vsa pričakovanja. Že v nekaj dneh smo bile deležne 

toliko novih izkušenj, dobre hrane, ter ustvarjanja nepozabnih spominov. Na žalost pa nam 

je ostalo samo še nekaj dni za odkrivanje skritih kotičkov tega prelepega španskega mesta.« 

Manca Jarc: »Prvi teden je minil, kot da bi tlesknili s prsti. Dan začnemo z okusnim zajtrkom, 

končamo pa z odlično večerjo. Otroci v vrtcu so nas tako kot vzgojiteljice sprejeli z 

navdušenjem. Popoldneve pa preživljamo v raziskovanju lepot Orihuele.« 

 

Zdaj pa se že pripravljamo na jutrišnji izlet v Alicante, ki nam ga bosta razkazala Carmen iz 

partnerske organizacije in njen mož. Prijaznost in toplina nas spremljata na vsakem koraku! 

 
 
 
               

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


