
 
 
 
 
 

Resa till ISTANBUL med Sjukvårdens konstförening i Helsingborg 
28/4 – 3/5 2008 

 
 
 
 

PROGRAM  
För detaljerat information och bilder vänligen kolla på www.istanbul.gov.tr eller 
www.kultur.gov.tr

 
 
28 April 2008 – Måndag 
13.40 Avresa flyg  
17:45 Ankomst till Istanbul  

Gruppen möts på flygplatsen av guiden och därefter transfer till hotellet Prince Hotel 
(4*) i old City Center  med svensktalande guide 
 Middag på hotellet    

 
29 April 2008 – Tisdag 
 Frukost 
09:00 Guiden möter kunderna vid hotellets lobby och avresa från hotellet  
 Fulldag tur med lunch 

Morgon besök till Egyptiska Krydd Bazaren. Här kan man bl.a. hitta olika sorters örter 
och kryddor från hela världen. 

10:30 Möts vi av en båt i  “Eminönü”  för en kryssning på Bosporen  Denna gamla vattenväg 
fungerar som en förbindelselänk mellan Maramarasjön, Egeiska Havet och Svarta Havet. 
Från båten har man en fin vy över Istanbul och dess förnäma förorter. Turkiska borgar, 
ottomanska sultanpalats, parker, vackra villor samt en och annan moské passerar revy.  

12:00 Avstigning från båten i Asien sidan och så är det dags för lunch  Paşabahçe İskele Fisk 
Restaurang: En mycket känd fiske restaurang som erbjuder det bästa utav Medelhavet. 
Restaurangen ligger vid sidan av Bosporens Asia sida och har en underbart utsikt över 
hela Bosporen och Europa sidan. Restaurangen har även sin egen kaj för gäster som 
kommer med båt. www.pasabahceiskele.com

Efter lunch åker vi tillbaka till Europa via hängbron som binder samman Asien med Europa.  
Besök Dolmabahce Palatset  

Vid Bosporens strand, i norra delen av Istanbul, ligger det 
”moderna” palatset Dolmabahce. Det byggdes för sultanen 
Abdülmecid, som 1853 övergav Topkapipalatset. 
Finansierat med utländska banklån byggde han detta 
överdådiga palats. Här täcks golven av handknutna mattor, 
ibland över 200 m² stora, och i de rikt ornamenterade och 
förgyllda taken hänger magnifika kristallkronor. Till och 
med den eleganta trappan, som leder från 
ambassadörernas audiensrum till den ceremoniella hallen, är tillverkad i kristallglas och mässing.  

http://www.istanbul.gov.tr/
http://www.kultur.gov.tr/
http://www.pasabahceiskele.com/


 
Ca.17:30 Tillbaka transfer till hotellet 
 Middag på egen hand 
 
30 April 2008 – Onsdag 

 Frukost 
09:00 Avresa från hotellet för sightseeing där vi bland annat ser följande 

Fulldag tur med lunch 
Blå Moskén: Sultanahmet eller Blå Moskén är den 
märkvärdigaste moskén och den enda med sex minareter. 
Den är från början av 1600 – talet. Moskén är byggd över 
det gamla bysantinska kejsarpalatset och ingången vetter 
mot Hippodromen.  
 
Topkapi – palatset ( www.topkapisarayi.gov.tr ) : Ett av 
de största och mäktigaste palatsen i världen. Här bodde 
och arbetade över 5.000 personer under dess glansdagar. 

Inne på palatsområdet finns de gamla palatsbyggnaderna men också ett antal 
utställningar. Vad sägs om att ha sett profeten Mohammeds mantel, skäggstrå och tand? 
Men också ljusstakar av 48 kg guld, den berömda dolken, skeddiamanten m m.  

12:00 Lunch på Konyali Rest. som ligger I palatsets trädgård med en underbart utsikt till 
Bosporen. Bosporen är vattendraget som går rätt igenom Istanbul och sammanlänkar 
Svarta havet med Medelhavet samt skiljer Asien från Europa. www.konyalirestaurant.com
Efter lunch 
Hagia Sophia Kyrkan - Den heliga Vishetens Kyrka, ett av de mest imponerande 
konstverk under alla tiderna. Byggdes av den mäktiga Byzantiska Kejsaren Justinian på 
AD 537  som världens första katedral. Därför var den störta symbolen för hela Kristna 
världen under årtusenden 
Besök också i den underjordiska cisternen Yerebatan  
Vid den stora vägkorsningen mellan Hagia Sofia och Blå Moskén ligger ingången till ett av 
Istanbuls märkligaste byggnadsminnesmärken, Yerebatan Saray (the Basilica Cistern) 
eller ”det sjunkna palatset”. Det är en underjordisk vattencistern med 1500 år på nacken. 
Eftersom byggherren kejsar Justinianus var en man med smak, lät han inte bygget stanna 
vid en simpel vattentank utan utrustade det med 336 eleganta kolonner. Det är en 
blandning av joniska och korintiska kapitäl som stöttar upp det märkliga bygget. 
Resultatet påminner onekligen mer om just ett sjunket palats än om en vattenreservoar.  
Den modesta ingången från gatan skvallrar knappast om vad som väntar under jorden. En 
trappa leder ner till vattencisternen som är stor som Ullevi (140x70 meter). Det känns 
som att försiktigt treva sig fram över en träbrygga genom ett svagt, dunkelt duggregn. 
Fukt rinner ner längs pelarna, och genom det gulgröna ljuset skymtar karpar som simmar i 
det mörka vattnet. Det fanns förmodligen en vattencistern här redan på 300-talet. 
Vattnet hämtades från Belgradskogen och rann via akvedukter till cisternen. På så sätt 
fanns alltid tillgång till färskt sötvatten i palatsen, även under tider när staden var 
belägrad. Kejsar Justinianus byggde ut och förfinade komplexet på 500-talet. Efter den 
ottomanska erövringen föll bygget i glömska och återupptäcktes inte förrän en bit in på 
1500-talet. På 1980-talet började restaureringen av Yerebatan Saray, och sju år senare 
kunde portarna slås upp till den märkliga vattencisternen som finns upptagen på Unesco:s 
världsarvslista.  
 

  Avslutar dagen på  Grand Bazaren. Grand Bazaren är marknadernas marknad! Stor 
som en by med över 4000 butiker är den täckta basaren ett eldorado för den prutglade 
och den som gillar shopping! . Lite fri tid för shopping på egen hand Här hittar man allt 
från läder  till guld och vattenpipor. 

Ca.17:30 Tillbaka transfer till hotellet 

http://www.topkapisarayi.gov.tr/
http://www.konyalirestaurant.com/


 Middag på egen hand 
 
1 Maj 2008 – Torsdag 
 Frukost 
09:00 Guiden möter kunderna vid hotellets lobby och avresa från hotellet  
 Halvdag  

Chora Kyrkan - är ett av världen finaste mosaik museer. Här kan man 
”läsa” hela Kristna historien från Jungfru Maria’ s födelse till Jesus 
mirakel i underbara guldmosaiker 
Suleymaniye Moskéen -  utan tvivel Istanbuls vackraste Moské från 
1500-talet. Byggd av den berömda arkitekten Sinan. Fyra vackra 
minareter omringar kaskader av kupoler. Den är byggd för att hedra 
Ottomanernas främsta sultan Suleiman den magnifike. I trädgården 
kan man även besöka Suleiman den magnifikes och hans hustru 
Roxelanes moseleer 

  
 Eftermiddagen fri 

 
 
2 Maj 2008 – Fredag 
 Frukost 
09:00 Guiden möter kunderna vid hotellets lobby och avresa från hotellet  

Halvdag   
Morgonbesök till Istanbul Modern Konst Museet. Istanbul modern är Istanbuls nyaste 
museet och har en mycket rikt konst samling och brukar ha mycket fina utställningar. 
www.istanbulmodern.org
I samma distrikt ” tophane området” som Istanbul modern ligger har vi mycket 
traditionella cafeer som serverar te/kaffe och de som önskar kan pröva på att röka 
vatten pipa. Här kan man ha ½ timmes kaffe paus. Därefter tar man bussen upp till Galata 
området. Galata är känt för sina byggnader och dess arkitetur från början av 18-hundra 
talet. 
Eftermiddag fri 

 
20:00 Avresa för avskeds Middag 

Neyzen Restaurang 
 Neyzen Restaurang ligger i Kumkapı området. Detta var förut det gamla fisk- distriktet 

men har numera ett mer blandat utbud av restauranger och barer (vägg i vägg). 
Restaurangen för kvällen heter Neyzen och detta är en typisk ”meyhane” – restaurang. 
Neyzen  är specialiserade på lokala små rätter, s.k. ”mezes”.  De har också ett stort urval 
av ”raki”  som är likt anis – brännvin. En zigensk orkester underhåller oss hela kvällen med 
turkisk musik.  

  
3 Maj  2008 – Lördag 

Frukost 
11.45    Check – out och avresa från hotellet till flygplatsen 
14.10    Avgår flyget med ankomst Kastrup 16.30 
 
En av dagarna kommer vi att besöka en av Turkiets främste keramiker. Vilken dag det 
blir bestäms i samråd med konstnären längre fram. 
 
 
Pris per person: SEK 7.350:- vid minst 30 personer 
  SEK 7.450:- vid minst 25 personer 
 

http://www.istanbulmodern.org/


Inkluderande: - Flygresorna i ekonomiklass 
  - 5 nätter i dubbelrum inkl. frukost 
  - Program enligt ovan inkl. 2 luncher och 2 middagar (ej drycker) 
  - Busstransporter med en Deluxe Buss med A/C 
  - Entréavgifterna och svensktalande guide enligt program 
 
Enkelrumstillägg: 1.650:- 
 
Anmälningsavgiften: 2.500:-/person i samband med anmälan. 
Restbeloppet: per den 10/4-08 
 
Betr. avbeställningsskydd så ingår det numera i regel i ens villa/hemförsäkring. V g kolla med 
försäkringsbolaget. 
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