Miklagard
Bysants

Kr 8 960
per pers i dobbeltrom fra
Oslo. Tillegg for fly fra
Stavanger, Bergen og
Trondheim. Ta kontakt!

kr 1 735
i enkeltromstillegg

INKLUDERER:
* Direkte fly fra Oslo
* Overnatting på
5* hotell 3 netter
* Velkomstmiddag
* Sightseeing med innganger i Sultanahmet
* Frokostbuffet hver dag
* Avskjedsmiddag
* Transport til og
fra flyplassen i
Istanbul
* Engelsktalende lokalguide
* Reiseleder fra
Travel and Learn

IKKE INKLUDERT:
* Flyskatt for tiden på kr
1399 (22.01.20)
* Tilslutning fra andre byer
* Tips til lokale guider og
sjåfører samt
hotelpersonale
* Drikke til måltidene.
VISUM:
Du søker og laster selv ned
visum på nettet, pris $ 20,
www.evisa.gov.tr/en/
gyldig i 90 dager.

5* sentralt hotell !!!
Torsdag 22. - Søndag 25. Oktober 2020

Istanbul, en gang dronningen av alle byer, har en splittet personlighet. En del av hjertet ligger i Europa og en annen i Asia,
både geografisk og kulturelt. Vi bor på sentralt 5* hotell med
basseng like ved den blå moske.

Sura Hagia Sophia Hotel 5*
Ligger i den gamle bydelen og er i
midten av de mest historiske stedene
i Istanbul. Har en sentral beliggenhet
i Sultanahmet, kun 10 min. gange fra
Den store basaren og få meter fra
trikkeholdeplassen Sultanahmet, og
tilbyr rom som er innredet i osmansk
stil. Hotellet har utendørsbasseng og
en fredelig botanisk hage med mange
ulike typer blomster. Kostnadsfri
ettermiddags te tilbys kl. 17.00 hver
dag og levende musikk er tilgjengelig
på fredager og lørdager. Gratis WiFi
er tilgjengelig overalt. Hagia Sofia og
Den blå moské er i 5 min gangavstand.
Rommene er lydisolerte, og alle har
klimaanlegg, vannkoker, espressomaskin, LCD-TV med satellittkanaler,
minibar med brus og eget bad med
hårføner, tøfler og kostnadsfrie
badeprodukter. Utsikt mot byen eller
over Hagia Sofia.

Yasmak Sultan

Gjestene kan slappe av på hotellets
tradisjonelle
tyrkiske bad, INNEN
badstue og 1. APRIL 2016
PÅMELDING
dampbad etter en travel dag. Et fullt
utstyrt moderne treningssenter er
post@travelandlearn.no
tel 47 89 60 60
også tilgjengelig. Tradisjonelle og
moderne
massasjemøter
tilbys på ved påmelding!
– depositum
kr 3500 innbetales
22.01.20 kgs
forespørsel.

TORSDAG
22. OKT

kl 11.25 fly til Istanbul med Turkish Airlines og lander kl 16.15 og vår buss kjører til vårt sentralt
beliggende hotel hvor vi sjekker inn. Tid for litt hvile før vi møtes til en drink og blir bedre kjent før vi nyter
en velkomstmiddag på en herlig restaurant nære Taksim. Herfra får vi en utrolig flott utsikt over hele byen og
mot Asiasiden.

FREDAG
23. OKT

Bli med på en ca 3 timers vandretur til Blå Moskeen og Hyppodromen, Haga Sofia moskeen og Topkapi
palasset, vannsisterne, turen avsluttes på Kryddermarkedet. For de som ennå orker henge med blir det en
lunsj på egen hånd under broen over det Gyldne Horn. Og så en tur til selve kjærnen av det Nye Istanbul
med Taksim og hovedgaten Istiklal. Etter dette kan man ta turen i nærheten av hotellet til the Grand
Bazar, verdens største tildekkede basar med 65 smug og 5480 butikker. Spesialiteter er bl a lærvarer,
sølv, gull, klær, tepper, stoffer og antikviteter. Men Istanbul har også snobbete shopping
områder og er det få meter mellom luksusbilene. Merkebutikker viser siste mote fra Gucci, Max Mara,
Armani og Louis Vuitton. Boutiquer og spesialbutikker fører alt fra edle tyrkiske viner til leopard spettete
joggesko. Det selges kopier av over 300 kjente parfymer til en billig penge. I interiørbutikkene kan du
handle både moderne tyrkisk design og en glasskolleksjon inspirert av ottomansk glasskunst. Kvelden er
fri til å utforske Istanbul by night.
I bydelen Taksim er det full rulle døgnet rundt. Gater og smug lokker med magedansshow, strippebuler,
rock'n'roll-klubber, gallerier, restauranter og butikker. Istanbuls hippe elite ankommer i hopetall. Menn i
Burberry-skjorter, karer med tatoverte overarmer, kjolefjonge hunkjønn på tårnhøy hæler og evadøtre med
lavtkuttede dongeribukser klemmer seg sammen rundt bordene på de utallige utestedene i dette området

LØRDAG
24. OKT

Denne dagen tar vi en frivillig ekstra buss- og båttur for å riktig kjenne på møtet mellom Europa og
Asia. Strandhugg med vår båt for lunsjpause på asiasiden i Beyler Bay (INKLUDERT). Turen koster
kr 695 og må bestilles ved påmelding. Minimum 10 deltagere for å gjennomføres. Alternativt har du
fritid.
Denne kvelden vil vi du skal prøve på en grundig kroppsvask i et tyrkisk bad. Enten på offentlig
hammam eller på hotellet. Å besøke et badehus, hammam, er en opplevelse for den uinnvidde.
Badehusene, Hammamene, er mest kjent for de harde massasjene som gjennomføres på de varme
gulvene. Massasjen setter ledd, sener og gamle idrettsskader på harde prøvelser men gir deg et
utrolig velvære i belønning.
Vi skal avslutte vårt opphold med en hyggelig middag sammen
(INKLUDERT) på Sultana's Istanbul Dinner and Belly Dancing

SØNDAG
25. OK T

Dette er vår hjemreisedag og etter en tidlig frokost tar vi
buss til flyplassen for vår retur kl 08.40 til Oslo der vi lander
kl 10.40

Istanbul er den største byen i Tyrkia, og har ca. 13 millioner innbyggere. I oldtiden het byen Bysants; den ble gjort til hovedstad
i Det østromerske riket i 330 under navnet Konstantinopel, og fortsatte som hovedstad i Det osmanske riket.
I 1923 ble Ankara gjort til hovedstad i den nye tyrkiske republikken, og i 1930 fikk Istanbul sitt nåværende navn.
Dagens Istanbul er en megaby med en sammenhengende bebyggelse som strekker seg i et 10-20 km bredt og 60-70 km langt
belte langs nordkysten av Marmarahavet, med omtrent samme utbredelse på hver side av Bosporos.
Dagens Istabul har et pulserende liv og her møtes øst og vest. Kjente kulturminner er Hagia Sophia som etter å ha vært kristen
kirke og moske i dag er et museum. Byen har også den kjente moskeen Den Blå Moske som er dekket innvendig med tyrkiske
fliser i fine mønstre og har seks minareter.
Byen har vært sete for både keisere og sultaner. På 1930-tallet oppdaget en det som må ha vært keiserpalasset eller Det Store
Palasset under arkeologiske utgravninger. Her er bevart et unikt profant mosaikkgulv med pastorale scener og dyre-scener.
Gulvet har vært vanskelig å datere, men en regner med at det er laget en eller annen gang på 600-tallet. Bedre kjent er
Topkapipalasset, hvor sultanen bodde og hadde sitt harem. Byen er også kjent for sin godt bevarte Basar hvor en kan kjøpe
tepper, gull og det en ellers ønsker seg Det meste i Istanbul er billig i forhold til blodprisene i storbyer som London, Roma o Paris.
Mye av det beste i Istanbul koster faktisk slikk eller smultring. Selv om du ikke permleser litteratur før reisen, vil
storslagenheten til denne historiske verdensbyen imponere.

