PROGRAM
for IBM-pensjonistene

Istanbul
20. – 25. september 2013
Fredag 20. Sept.:
Kl 1045
Kl 1235
Kl 1715

Fremmøte på Gardermoen - til høyre innerst i avgangshallen. HUSK PASS !)
Avreise fra Oslo med TK1752 direkte til Istanbul
Ankomst Istanbul
Skandinavisk snakkende guide møter på flyplassen.
Transport fra Ataturk internationale flyplass til hotellet
Vi kjører langs Marmarahavet og får se Haglia Sophia og den blå Moske på vegen til
hotellet.

Kl 1930

Middag på Cezayir restaurant
(gangavstand fra hotellet – ca. 15 minutter)
Denne ligger i den berømte gågaten "Istiklal Caddesi"
og er en meget spesiell og super "in" restaurant.
www.cezayir-Istanbul.com
Tilbake til hotellet med guiden

Lørdag 21. September:
Kl 0900

Avreise fra hotellet for sightseeing, der vi blant annet ser følgende:
Hippodromen : Dette var Konstantinopels midtpunkt – utgangspuntet for veier,
politikk, sport etc.
Septimus Severus bygget denne rytterstadion på slutten av 100-tallet, Konstantin den
store utvidet denne, slik at mer enn 60.000 kunne se hesteveddeløpene, som var en
stor attraksjon.

Blå moskéen:
Sultanahmet, eller den Blå moskéen, er
spesiell og
den eneste med seks minareter.
Den er fra begynnelsen av 1600-tallet.
Moskéen er bygd over det antikke
bysantinske keiserpalasset, og
inngangen er mot Hippodromen.

"Yerebatan Sarnıcı” – underjordisk
cisterne. Dette er det største
vannreservoaret fra Østromerriket - fra
500-tallet som har 336 enorme søyler
som bærer takhvelvet.
En meget interessant arkitektur

Kl 12:00

Lunsj på Sarnic Restaurant
Etter lunsj besøker vi Hagia
Sophia Kirken – Den hellige
Visshetens Kirke, ett av de
mest imponerende kunstverk
gjennom tidene.
Den ble bygget av den
mektige bysantiske keiseren
Justinian i 537 som verdens
første katedral. Den har derfor
vært det største symbolet for
hele den kristne verden
gjennom årtusen.

Kl 1530

Dagen avsluttes ved Grand Bazaren.
Grand Bazaren er markedenes marked - stor som en landsby med over 4000 butikker
som dekker markedsplassen, et eldorado for den som liker pruting og shopping!.
Litt fri tid for shopping på egenhånd. Her kan du finne alt fra skinn til gull og vannpiper.

Kl 1700

Transport tilbake til hotellet
På egenhånd fram til middag

Kl 1930

Middag på Pera Park Samdan restaurant i gangavstand fra hotellet. Det har alltid
vært et privilegium å spise på Park Samdan restauranten, en klassisk restaurant på
toppen av Rixos Pera Hotel – med en fantastisk utsikt over det Gyldne Horn og Old
Pera.

Søndag 22. September:
Kl 0900

Avreise fra hotellet.
Vi gjør et morgenbesøk på
den Egyptiske krydderbazaren.
Her finnes det urter og krydder fra hele verden

Kl 1030
Vi går ombord i en privat båt i "Eminönü" for å ta
en båttur på Bosporos. Denne gamle vannveien
fungerer som en kobling mellom Maramarsjøen,
Egeerhavet og Svartehavet. Fra båten har vi en
fin utsikt over Istanbul og forstedene. Ottomansk
tyrkisk festninger, sultanpalats, parker, vakre
villaer og sporadisk moskeen passerer Revue.
Kl 1200

Vi går av båten på den asiatiske side, og nå er det tid for en hyggelig lunsj i en av
Bosperens berømte fiskerestauranter, Beybalik restaurant

Kl 1400

Etter lunsj reiser vi en kort runde i Asia-området, for deretter å fortsette til Europa via
en hengebro som kobler Asia med Europa.

Kl 1600

Tyrkisk bad / www.cagalogluhamami.com.tr
Badet "Cagaloglu Hamamı" er 300 år gammelt. Uten tvil er dette Istanbuls eldste og
mest berømte tyrkiske bad. Menn og kvinner er adskilt i forskjellige avdelinger.
Massører skrubber armene, beina og ryggen mens vi sitter i marmorbadet.
Etterpå får vi servert kald vin, nøtter og frisk frukt.

Kl 1930

Avgang fra hotellet med buss og guide
Middag på Restaurant Sudakebap,
som ligger på en kunstig øy i
Bosporos og med utsikt over til Asia.
Et bedre middagssted kan man ikke
finne i Istanbul.
Restauranten ble åpnet for ca. ett år
siden og er blitt en klassiker - svært
godt kjent for sine kjøttretter.
Vi går ned til kaien og tar derfra
restaurantens egen båt - 2-3 minutter.
www.sudakebap.com

Mandag 23. September:
09.00

Avreise fra hotellet
Første stopp er Istanbul Modern
Det gamle lagerlokalet for sjøhandel ligger vakkert til ved Bosporos og har utsikt over
Asien og det Gyldne Horn.
Istanbul Modern ble åpnet i 2001, og de permanente utstillingene inkluderer de
viktigste kunstnerne fra det Ottomanske Imperiet opp til nå.
Utenlandske og nasjonale utstillinger.
Topkapi-palasset:
Et av de største palassene i verden. I
palassets glansdager bodde og
arbeidet over 5000 personer her.
Praktfulle, rikt dekorerte saler preger
bygningskomplekset.
I palassets skattkammer finnes store
samlinger av herskernes stasklær,
sølv-bestikk, oppsatser og smykker
og en unik samling av mer enn 500
år gammelt glass og porselen–
servise.
Videre finnes en unik samling gull- og edelstensprydete gjenstander inklusive en
diamant på hele 86 karat.

Kl 13:00

Lunsj på Karakol Restaurant, som ligger i palassets have.
Etter lunsj besøker vi «Gördes» som byr på et rikt utvalg av tepper og lærvarer, gull og
suvenirer.

Kl 19:30

Avgang fra hotellet til middag på Kizkulesi (Maiden tower) restaurant
En stor opplevelse med levende musikk.

Tirsdag 24. september:
Kl 10:00

Vi går fra hotellet til «Istiklal Caddesi». Dette er Istanbuls eneste trafikkfrie gågate.

Kl 12:00

Vi skal spise lunsj på en av de mange restaurantene som ligger i Flower Passasjen.
Men før lunsj skal vi også besøke fiskemarkedet som ligger ved Flower Passasjen.

Kl 14:00

Etter lunsj skal vi besøke Dolmabahcepalatset. Dette palasset ble bygget for sultan
Abdülmecid, som flyttet inn i 1853. Det overdådige palasseet ble finansiert ved hjelp
av utenlandske banklån. Gulvene dekkes av håndknyttede tepper - opp til 200 m2
store – og i takene henger fantastiske krystall lysekroner – opp til 2 tonn tunge …
Rundt palasset er en vakker hage med flott utsikt over Bosporosstredet

Kl 19:30

Middag på Topaz restaurant som åpnet i 2007. (eller Mikla restaurant ….)

Onsdag 25. september:
Dagen på egenhånd frem til avreise til flyplassen
På veien til flyplassen kjører vi innom et sted hvor de har mye lekre lærvarer.
Kl 14:25

Avreise fra Istanbul med TK1753 direkte til Oslo

Kl 17:15

Ankomst Oslo

Pris:

NOK 14 950,- per person i dobbeltrom
Det tas forbehold mot store endringer i valutakursene

Prisen inkluderer:
 Fly t/r Oslo – Istanbul – Oslo inkl. flyskatter og avgifter
 Transport; i air-conditioned 40-seters buss
 Overnatting meget god standard inkl. frokost
 Alle arrangement, måltider og inngangsbilletter i henhold til programmet
 Turistskatter
 Guide og ekstra personell
 Tips til måltider som er inkludert
 Tips til bagasjehåndtering
Prisen inkluderer ikke:
 Visumkostnader – 20 USD – som betales ved innreisen I Istanbul
 Tips til guider og sjåfører
 Personlige utgifter

Reisearrangør:
Westerboe Travel
O. T. Bjanes vei 3a
1352 Kolsås
Tel. 6713 48 76/ 900 99 700
Fax 6715 3438 /Mail: westerbo@online.no
www.westerboe.no

