5 DAGER ISLAMSKE TYRKIA

Istanbul – Kappadokia ‐ Konya
Miklagard, Bysants, Konstantinopel, Dersaadet, Nova Roma og Istanbul. Kjært barn har mange navn.
Denne dronningen av alle byer ligger ved Bosporusstredet og er Europas største by med over 11
millioner innbyggere. Den ene halvparten av byen ligger i Trakia i Europa, mens den andre havparten
ligger i Anatolia i Asia, og Istanbul er dermed den eneste byen i verden som ligger på to kontinenter.
Istanbul har en lang og spennede historie og den gamle delen av Istanbul står på UNESCOs
Verdensarvliste. Det er gjort funn i Istanbul som er datert så lang tilbake som til 5000 år f.Kr.
Fønikerne anla en havn her, og i år 685 f.Kr ble den første greske kolonien opprettet her. Videre opp
gjennom historien har flere store riker og sivilisasjoner hatt sin hovedstad her. Keisere i Romerriket,
Bysants og det Ottomanske imperiet har alle hatt sitt sete her, og i takt med fremmarsjen og
undergangen til de forskjellige rikene har Istanbul hatt både fremgang og tilbakegang.
Dag 1
Avreise fra Oslo med Turkish Airlines klokken 15.50, ankomst Istanbul klokken 20.30.
Ved ankomst til Istanbul Ataturk Internasjonale flyplass blir vi møtt av vår lokale representant og
kjører til hotellet for innsjekking.
Overnatting på Grand Oztanik Hotel

Dag 2
Vi begynner dagens utflukt i Sultanahmetdistriktet, hjertet av gamle Istanbul.
Topkapipalasset, d er sultanen bodde helt til 1923 da Tyrkia ble en moderne republikk, inneholder en
mengde skatter fra hele verden. Kinesisk porselen, gull og edelstener vitner om den ottomanske
sultanens rikdom, og i palassets harem bodde alle hans koner, elskerinner og barn. I haremet ble
prominente gjester tatt imot til dans og mandolinspill, og rommene der er dekorert med mosaikk og
flotte tepper.
Vi får se århundrer med osmanske våpen. Men kanskje det vakreste områdene i Topkapipalasset er
dens gårdsplasser med sine eldgamle trær, og det er lett å forestille seg sultanen ruslet her langt fra
bekymringer om stat og imperium. Süleymaniye moskeen er den største og mest storslåtte av
Istanbuls moskeer. Det er fra det 16. århundre og storhetstiden av Det osmanske riket. Tegnet av
Sinan, den største arkitekten i hans tid og opphavsmannen til den klassiske osmansk arkitektur. Av de
2000 bygningene Sinan designet, er Süleymaniye moskeen rangert blant den viktigste.
Så besøker vi den Blå Moské, som har fått navnet sitt p.g.a. de utsøkte flisene som pryder interiøret.
Og den eneste moské fra det 17. århundre med seks minareter.
Hippodromen, stadion fra gamle Bysants, holdt 100.000 tilskuere og inneholdt gjenstander fra alle
hjørner av imperiet. Av disse har kun en egyptisk obelisk og en bronseskulptur av tre omslynget
slanger fra Delphi overlevd.
Den store basaren, var det kommersielle hjertet av gamlebyen og dens 4000 butikkene er fulle av
krydder, tepper, silke, smykker, keramikk og skinnvarer. Vi har tid til å nyte atmosfæren og shoppe
litt. Når man besøker basaren for første gang kan det virke som om man er kommet inn i en labyrint,
men det er egentlig ikke så vanskelig å orientere seg. Alt man trenger gjøre er å holde et øye med
hovedgaten der gullsmedene holder til. Overnatting på Grand Oztanik Hotel.

Dag 3
På morgenen flyr vi til Nevsehir i Kappadokia. Vi besøker Devrentdalen for å se unike klippekirker og ‐
klostre, sammentrengte landsbyer og underjordiske byer. Vi kjører til Pasabag for å se de mest
interessante soppformede fjelltopper. Videre til byen Avanos. På ettermiddagen besøker vi et annet
vakkert friluftsområde i Göreme, hvor det finnes rester av hus og kirker som ble hugget ut av fjell for
hundrevis av år siden. Før vi kjører mot hotellet besøker Uchisar i hjertet av Kappadokia, kjent for sin
festning skåret inn i fjellet. Overnatting på Dinler Hotel i Urgup.

Dag 4
På morgenen kjører vi til Konya og besøker Mevlana mausoleet, også kjent som Den Grønne
mausoleet, er den opprinnelige hjemsted til Mevlevi Whirling Dervishes, en mystisk Sufi muslimsk
gruppe. Den inneholder graven og helligdommen av Mevlana, eller Rumi, som fortsatt er et viktig
sted for pilegrimer. Graven til den store tyrkiske tenker og mystiske filosofen Mevlana Celaleddin
Rumi, er nå Mevlana Museum. Det inneholder objekter knyttet til Mevlana og Mevleviordenen.
Mevlana, som trodde på menneskelig kjærlighet, sa at enhet med Gud kunne nås av Sema, en
virvlende dans til musikk fremført av dervisjene som bodde i Konya. Mevlana er gravlagt med sin far
Bahaeddin Veled i Yesil Turbe, som har blitt symbolet på byen.
Overnatting på Dundar Hotel i Konya.

Dag 5
Fly hjem på morgenen fra Konya via Istanbul med Turkish Airlines klokken 09.00, ankomst Oslo
klokken 14.55.
Inkludert
Fly Oslo – Istanbul t/r med Turkish Airlines.
Fly innenriks i Tyrkia med Turkish Airlines.
Flyskatter (1049,‐ pr mai 2011).
4 netter på førsteklasses hotell og landtransport beskrevet i programmet.
Buss med air condition for sightseeing og transfer.
Engelsktalende guide.
Utflukter iht. program inkludert inngangsbilletter.
Visum
Måltider
Frokost x4
Lunsj
Middag hotell
Middag lokalt

x4
x2
x2

Ikke inkludert
Reise‐ & avbestillingsforsikring.
Drikke til måltider.
Tips til guide og sjåfør.
Nyttige linker
Om Tyrkia
Turkish Airlines
Grand Oztanik Hotel
Dinler Hotel Urgu
Dundar Hotel Konya

www.goturkey.com
www.turkishairlines.com
www.grandoztanik.com
www.dinler.com
www.dundarhotel.com

