Istanbul - der øst møter vest....
18. - 25. april 2009
For svært mange i vår del av verden er Istanbuls historie og skjønnhet en godt
bevart hemmelighet. Det er muligens verdens mest interessante by, i grenseland
mellom den kristne og den muslimske verden. I seg selv er det grunn god nok
til å reise dit. Bosphorusstredet deler byen. Den vestlige ligger i Europa og
den østlige delen i Asia. Innenfor en kvadratkilometer i den gamle delen av
byen finner man noen av de mest betydningsfulle byggverk som er skapt
innenfor kristenheten og den muslimske verden.
Mesteparten av sentrum er inntakt fra den gangen Sigurd Jorsalfar og hans
flåte ventet på sidevind for at ankomsten til verdensmetropolen skulle bli mest
mulig storslått i 1110.
Byens storhet skyldes keiser Konstantin og hans beslutning om å gjøre den
greske provinsbyen Bysants til keiserlig residenshovedstad i Det bysantinske riket. I 1204 bestemte det
fjerde Korstoget seg for å plyndre sine trosfeller i Konstantinopel. Det bysantinske ble avløst av Det
osmanske riket fra 1453 til 1922. Byen ble hetende Istanbul eller Islambul (Islams by).
Dag 1 – lørdag 18. april
Vi reiser fra Lillestrøm bussterminal kl. 10.15 og deretter fra Skedsmokorset bussterminal kl. 10.30.
Avreise fra Gardermoen kl. 1300 med Turkish Airlines direkte til Istanbul med ankomst kl. 17.45 lokal
tid. På vei inn til byen passerer vi Valensakvedukten. Bysantinske keisere og osmanske sultaner holdt
den i god stand, og den var i bruk frem til slutten av 1800-tallet. Vårt hotell, Lady Diana
(www.ladydianahotel.com) ligger i det historiske sentrum av Istanbul, og i gangavstand til de fleste
severdigheter. Det blir velkomstmiddag på hotellet om kvelden. Middag inkludert.
Dag 2 – søndag 19. april
Etter frokost skal vi konsentrere oss om den bysantinske tiden, og se på Konstantinopel slik Sigurd
Jorsalfare og Harald Hardråde gjorde. Bortsett fra minaretenes energiske spir, er gamle Istanbul den
samme i dag. Vi besøker Hagia Sofia, en gang verdens mektigste kirkebygg, så moské og i dag museum.
Vi fortsetter til Hippodromen, veddeløpsbanen som ble anlagt på 300-tallet og med Circus Maximus i
Roma som forbilde. Vi skal også konsentrere oss om Istanbuls landemerke, Den blå Moské. Moskéen
markerer den osmanske arkitekturens høydepunkt. Felles lunsj. Dagen avsluttes med felles middag.
Frokost, lunsj og middag inkludert.
Dag 3 – mandag 20. april
Vi skal i dag konsentrere oss om den osmanske tiden, og tilbringer formiddagen i Topkapi-palasset.
Palasset rommer en rekke av sultanens eiendeler og spennende private samlinger, og kan med sine
mange parker og palass minne om Den forbudte by i Beijing. Videre går ferden til Yerebatan Sarayi, et
storslått byggverk som ble oppført under keiser Justinian. Stedet er en enorm underjordisk sisterne som
rommet vannet som ble transportert via akveduktene. Etter felles lunsj har vi ettermiddagen til fri
disposisjon før vi møtes for kveldens middag. Frokost, lunsj og middag inkludert.
Dag 4 – tirsdag 21. april
Etter frokost vandrer vi til Basarene. Det er 10 minutter å gå fra vårt hotell, og her blir det mulighet til
å prute og handle, og kanskje drikke te med selgerne. Etter en fortjent lunsj på egenhånd, møtes vi igjen
for å bli fraktet over Galata-broen og til området langs Det gylne horn. Bydelen var sentrum i
Konstantinopel og det bysantinske riket i nesten 200 år. Vi besøker blant annet Chora-kirken med sin
imponerende mosaikk. Felles middag om kvelden. Frokost og middag inkludert.

Dag 5 – onsdag 22. april
Etter frokost forlater vi Istanbul til fordel for Prinseøyene. Med båt tar vi oss ut til de bilfrie øyene og
nyter en hel dag på sjøen og ikke minst en rundtur med lunsj på en av øyene. Vi er tilbake i Istanbul
sen ettermiddag/kveld. Kvelden fri til egen disposisjon, men det blir lagt opp til felles frivillig middag
for de som ønsker det. Frokost og lunsj inkludert.
Dag 6 – torsdag 23. april
Etter frokost tar vi en totimers båttur på Bosphorus-stredet. Vi spiser lunsj på den asiatiske siden av
Istanbul. Deretter busser vi tilbake til hotellet, men de som ønsker kan gå av ved Taksimplassen som er
senteret i det moderne Istanbul. Herfra kan man spasere i det som i dag er landets mest kjente gågate.
Hotel Pera Palas ligger i Tepebasi, et strøk med trange smug, hvor hoteller og kafeer, kantiner og
restauranter i alle prisklasser finnes. Pera Palas er hotellet der Agatha Christie skrev flere av sine
romaner, blant annet “Mordet på Orientekspressen”, og gamle storheter som storspionen Mata Hari, og
forfatterne Graham Greene og Ernest Hemingway bodde der. Dagen avsluttes med felles middag.
Frokost, lunsj og middag inkludert.
Dag 7 – fredag 24. april
Hele dagen til egen disposisjon, men våre reiseledere vil legge opp til en uflukt hvis ønskelig. Kanskje
oppsøker vi det arkeologiske museum eller noen av de andre spennende gallerier og museer byen har å
tilby. Vår avskjedsmiddag har vi lagt til en av de mest kjente fiskerestauranter litt utenfor byen. Frokost
og middag inkludert.
Dag 8 – lørdag 25. april
Det blir tidlig frokost før vi setter kursen for flyplassen. Avreise med Turkish Airlines kl. 09.15 direkte til
Gardermoen hvor vi ankommer kl. 12.05. Frokost inkludert.
Praktiske opplysninger:
Pris pr. person kr 10.700,- som inkluderer:
- Buss Skedsmokorset og Lillestrøm - Gardermoen t/r
- Flyreise Oslo-Istanbul tur og retur med Turkish Airlines.
- Flyskatter og avgifter (utgjør pr. juli 2008 kr 575,- pr. person)
- Overnatting i dobbeltrom med frokost inkludert.
- Byvandringer, utflukter og fellestransport i følge program
- Alle måltider i følge program. 7 frokoster, 5 lunsjer og 6 middager
- Visum til Tyrkia. (utgjør i dag Euro 20.- pr. person)
- Lokal norsk/svensktalende guide under oppholdet i Istanbul
Tillegg for enkeltrom kr 2.475,Påmelding senest 1. februar 2009
Prisen er basert på minimum 25 deltakere.

Husk reise- og avbestillingsforsikring – kontakt ditt forsikringsselskap.
Vi forbeholder oss retten til prisendringer ved kursendring på Euro, samt programendring.
Påmelding til:
Marie Louise (Vesla) Berg
tlf: 63 87 64 44
mobil: 99 46 26 77
marie-be@online.no

Astrid Skjeflo
tlf. 63 87 64 95
mobil: 90 99 26 32
astridskjeflo@tele2.no

Else-Mari Kvarberg
tlf. 63 84 05 34
mobil: 91 19 63 67
e-m.k@online.no

Teknisk arrangør:

PENSJONISTUNIVERSITETET NEDRE ROMERIKE

