ISTANBUL 04 - 09 MAJ 2008
”Öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två”! Så uttryckte sig Rudyard Kipling, men
visst gör de det i världens enda stad som breder ut sig över två världsdelar. Istanbul är stort,
15 miljoner invånare, ett oändligt folkmyller, kaotisk trafik, kryddoftande basarer, böneutrop
från minareter och palats som dignar i överdådig prakt och rikedom. Bysantiskt, muslimskt
och ultramodernt!

04 Maj 2008 - Söndag
Flyget avgår från Kastrup 13.40 med
ankomst Istanbul 17.45. Vår reseledare
Ulla Tengberg samt lokalguide tar oss till
Prince Hotel****. Gemensam middag på
hotellet efter incheckning.
05 Maj 2008 - Måndag
Hotellet har perfekt läge i den historiska
delen av Istanbul, vilket gör det möjligt för
oss att promenera till de olika
sevärdheterna.
Ett av de största och mäktigaste palatsen i
världen är Topkapi Palatset, beläget på
kullen där Bosporen förenar sig med
Marmarasjön. Palatset var under nästan
fyra århundraden (1450 - 1850) symbolen
för sultanatet och det ottomanska väldets
rikedomar. Här bodde och arbetade över
5.000 personer under dess glansdagar.
Både Palatsets Harem och dess
Skattkammare ingår i besöket. Vad sägs
om att få se profeten Mohammeds mantel,
skäggstrå och tand, den berömda
Topkapidolken,
skeddiamanten
(5:te
största i världen) och ljusstakar av 48 kg
guld!

Och vad passar bättre än en god lunch på
Restaurant Konyali i palatsträdgården, som
dessutom bjuder på en underbar utsikt över
Bosporen.
Vi fortsätter till Grand Bazaar,
marknadernas marknad! Stor som en by
med över 4000 butiker, är den täckta
basaren ett eldorado för den prutglade och
den som gillar shopping! Inte långt
därifrån
ligger
den
Egyptiska
Kryddmarknaden. I basarens stånd
saluförs kryddor, örter och andra matvaror
som honung, nötter, torkad frukt, pastirma
(torkat kött) och delikatesser som iransk
kaviar. (Frukost, lunch)
06 Maj 2008 - Tisdag
Först
på
programmet
idag
står
Hippodromen,
den
antika
hästkapplöpningsbanan med den egyptiska
oberlisken. Vi fortsätter sedan till den
magnifika Blå Moskén,
som delvis
byggdes av samma stenhuggare som senare
deltog i uppförandet av Taj Mahal i Indien.
Blå Moskén byggdes på 1600-talet och är
den enda med sex minareter. Den blå
färgen syftar på det eleganta iznikkakel,

som klär helgedomens inre. En lite
annorlunda upplevelse blir Yerebatan
Sarnici - den underjordiska cisternen eller
det sjunkna palatset som det också kallas.
Bygget stöttas av 336 eleganta kolonner.
Det ligger långt under jord och har 1500 år
på nacken. Kejsar Justinianus lät bygga
vattenreservoaren i huvudsak för att
tillgodose
Stora
Palatsets
växande
vattenbehov. Ingången döljs med finess.
Vi går runt på broar och lyssnar till
klassisk musik som blandas med ljudet
från droppande vatten.

Inte långt från Dolmabache-palatset ligger
Istanbuls Moderna Konstmuseum. En
guide visar oss de mest sevärda
konstverken.

Den heliga Vishetens Kyrka, Hagia
Sophia, får avsluta dagens program.
Hagia Sophia, som är byggt år 537 av den
byzantiska Kejsaren Justinianus, var länge
symbolen för den kristna världen, men är
idag ett museum och ett imponerade
konstverk.

Så bordar vi en båt för kryssning i
Bosporen, denna gamla vattenväg mellan
Marmarasjön, Egeiska havet och Svarta
Havet. Från båten har man en härlig utsikt
över Istanbul och dess förnäma förorter.
Turkiska borgar, ottomanska sultanpalats,
parker, vackra villor och en och annan
moské passerar revy. Lunch äter vi på en
fiskrestaurang på den Asiatiska sidan med
utsikt över den berömda ”Istanbul
Skyline”. (Frukost, Lunch)

Resten av dagen är fri. Varför inte prova
på ett turkiskt bad. Det finns två historiska
bad i den gamla delen av Istanbul.
(Frukost)
Turkiskt bad
Badet heter "Cagaloglu
Hamam" och är 300 år
gammalt. Utan tvekan
Istanbuls äldsta och mest
berömda bad. Efter att ha
värmt upp sig cirka 15
minuter blir man skrubbad
av herrar & damer med
fasta nypor! De tar hand
om våra armar, ben och
ryggar. Man får tunna
dukar att svepa in sig i
men man ska ändå ha
badkläder under.

08 Maj 2008 - Torsdag
Vi inleder dagen med besök i den utsökta
Suleymaniye
Moskéen,
byggd
av
arkitekten Sinan på 1500-talet för att hedra
Ottomanernas främsta sultan ”Suleiman
den magnifike”. I trädgården kan man
besöka sultanens och hans hustru
Roxelanes mausoleum.
Vi besöker också Chora Kyrkan, där hela
den kristna historien från Jungfru Marias
födelse till Jesu mirakler skildras i utsökta
mosaiker.

Hemsida:
www.cagalogluhamami.com.tr

Ett besök hos en konstnär ska vi också
hinna med.

07 Maj 2008 - Onsdag
Morgonen ägnas åt Dolmabache- palatset,
sultanernas praktfulla palats, byggt på
1800-talet. Palatset är som en gigantisk
bröllopstårta, där alla rummen är
fullproppade med lyx. Kemal Atatürk har
bott här och dog i ett av rummen år 1938.

På kvällen har vi gemensam middag på
Orient Expressens Restaurang!
(Frukost, Middag)
09 Maj 2008 - Fredag
Transfer från hotellet till flygplatsen för
flyg till Köpenhamn med TK1783 1025 1245. ( Frukost)

Pris: 7.950:- sek/person
Enkelrumstillägg: 1650:- sek
Avbeställningsskydd: 477:- sek/person (Europeiskas Reseförsäkring 6% av resans pris.)
Priset inkluderar:
- Flyg från Köpenhamn i ekonomiklass enligt ovan.
- Transfer med buss till/från flygplatsen och hotellet.
- Inkvartering på Prince Hotel**** www.princehotel.com
- Frukost varje dag.
- Två middagar (ej drycker).
- Två luncher (ej drycker).
- Besök och inträden enligt ovanstående program.
- Båttur på Bosporen.
- Reseledare Ulla Tengberg.
- Svensktalande lokalguide.
- Bagagehantering på hotellet.
- Dricks på restaurangerna.
- Flygskatter och andra avgifter.
Anmälan kan göras hos Tre K Travel AB, Eslöv på telefon 0413 - 555 396 eller på mail
kerstin@treK-travel.se helst före 28/2 2008. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 2500:sek/person. Slutbetalning senast 11/4 2008.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan mer än 30 dagar före avresa uttages en administrativ avgift på 600:sek/person. Sker avbokningen mindre än 30 dagar före avresa men mer än 14 dagar före
avresa skall resenären erlägga 15% av resans pris. Vid avbeställning senare än 14 dagar före
avresa men tidigare än 24 timmar före avresa ska resenären betala 50% av resans pris. Sker
avbokningen inom 24 timmar före avresa skall resenären erlägga 100% av resans pris! I
övrigt hänvisar vi till de allmänna resevillkoren.
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande i sin
hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med reseförsäkring alternativt en
kompletterande reseförsäkring som för närvarande kostar 215 kr/person.
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll och hänvisar till
gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström Tre K Travel AB,
Eslöv 0413 – 555 396 Mobil 0705917050 eller skicka ett mail till kerstin@treK-travel.se.

Tre K Travel AB
Klövervägen 7, 241 35 Eslöv Tel. 0413 – 555 396 0705917050
kerstin@treK-travel.se
www.treK-travel.se

