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Istanbul - Gateway to Asia

Turkode

Destinasjoner

Turen destinasjon

Reisen er levert av

33710

Istanbul

Oversikt

Tyrkia

Turen starter

Oslo - Gøteborg - Stockholm København
5 dager

Fra : NOK

Istanbul er uten tvil Europas mest eksotiske storbyreisemål. Folkelivet her har sitt helt eget særpreg, passe kaotisk og larmende, med en
sjarmerende blanding av gammelt og primitivt med nytt og moderne. Her er historiske minnesmerker i verdensklasse; Hagia Soﬁa, Topkapipalasset
og Den Blå moské. I tillegg er her mange spennende ting å gjøre, du kan, for eksempel, unne deg et tyrkisk bad, handle i Grand Bazar eller ta båten ut
til de bilfrie Princes’ Islands i Marmara havet.

Reiserute
Dag 1: Fly fra Skandinavia² til Istanbul
Dag 2: Istanbul
Dag 3: Istanbul
Dag 4: Istanbul
Dag 5: Fly fra Istanbul til Skandinavia²

Istanbul er uten tvil Europas mest eksotiske storbyreisemål. Folkelivet her har sitt helt eget særpreg,
passe kaotisk og larmende, med en sjarmerende blanding av gammelt og primitivt med nytt og moderne.
Her er historiske minnesmerker i verdensklasse; Hagia Soﬁa, Topkapipalasset og Den Blå moské. I tillegg
er her mange spennende ting å gjøre, du kan, for eksempel, unne deg et tyrkisk bad, handle i Grand Bazar
eller ta båten ut til de bilfrie Princes’ Islands i Marmara havet.

Rent geograﬁsk ligger 1/3 av Istanbul i Europa, mens resten ligger i Asia. Istanbul er både
et geograﬁsk og kulturelt knutepunkt mellom øst og vest. Byens historie er fengslende og
nært knyttet til Europas utvikling. Her føler du at du vandrer, både fysisk og psykisk, midt i
deler av verdenshistorien mens muezzinenes bønner strømmer fra de mange minareter og
blander seg med byens heftige puls.
Unn deg minimum tre hele dager i Istanbul og ta deg god tid slik at du også får med deg
byens spesielle atmosfære. Folket er gjestfrie, sjarmerende og lett og komme i prat med.
Selv om Istanbul ligger langt sør kan her være isende kaldt i vinterhalvåret, så sjekk
værmeldingen før du pakker. Istanbul er perfekt som stop-over til /fra Asia, eller i
kombinasjon med rundreiser og badeferie i Tyrkia.
Yerbatan sisternen: byens sisterner fra bysantinsk tid ligger under bakken og er en
makeløs reise tilbake i tid og inn i stillheten.
Kariye museet/Chora kirken – fantastiske mosaikker fra 1300-tallet, MÅ ses!
Princes’ Islands- ta båt fra Det Gyldne Horn til de bilfrie øyene i Marmarahavet hvor
kongelige og annet ﬁntfolk har holdt til i århundrer. Flotte herskapsboliger og en spennede
historie. Her ﬁnnes også et gjenlevende gresk, jødisk og armensk samfunn.
Capali Carsi/Grand Bazar – rundt 5000 forretninger under tak som tilbyr det meste. De
beste kjøp er lærvarer, gull, tepper og klær. Det skal prutes!
Cagaloglu hammam – tyrkisk bad som har vært i drift siden 1741. Fabelaktig arkitektur,
separat avdeling for menn og kvinner. Perfekt avslutning på en hektisk dag.
Ortaköy – hyggelig bydel like under den gamle broen over Bosporos. Mange hyggelige restauranter og ”hotte” utesteder.
Bebek – området mellom de to Bosprorusbroer, på den Europeiske siden – mange hyggelige kafeer og barer helt nede i vannkanten –
perfekt for en drink eller midag ved solnedgang.
Istiklal Caddesi – gaten som går ut fra Taksim er et veldig godt utgangspunkt både for shopping og opplevelsen av tyrkisk folkeliv på
kvelden.
Opplev Istanbul på nært hold – autentiske opplevelser med Urban Adventures

Viktig Informasjon

Pakken inkluderer:
Fly Skandinavia² - Istanbul - Skandinavia² m/Turkish Airlines
Alle ﬂyskatter
Ankomst & avreise transfer i Istanbul
4 netter på et av våre trendy 4**** hoteller i Istanbul
Frokost alle dager
Velg mellom 3 utﬂukter fra Urban Adventures
Pakken inkluderer ikke:
Tips

Reise- og avbestillingsforsikring
Visum til Tyrkia - søk online her
Annen nyttig reiseinformasjon:
Pris: er basert på per person i twin/dobbeltrom og standard pris med Turkish Airlines. Alle pakker med REISEbazaar kan skredderys etter behov og
endres. I tilbudet er det inkludert 3 utﬂukter med Urban Adventures; Istanbul Street Food, buy in Europe eat in Asia, Istanbul Uncovered & Home
Cooked Istanbul
Beste tid å besøke Istanbul: Den beste tiden å besøke Istanbul er vår (april & mai) og høst (september & oktober) når klimaet er optimalt. Juli og
august har en tendens til å være ekstremt varme og fuktige måneder. I vintermånedene er det ikke uvanlig å få snø i Istanbul. Husk også at Tyrkia er
et muslimsk land og under Ramadan vil restauranter og mange av severdighetene være stengt eller åpne utenfor normale åpningstider. Under
sommermånedene er det en rekke festivaler og under denne perioden skyter hotellprisene i været.
Skandinavia² - gjelder fra alle Turkish Airlines gateways i Skandinavia

Priser / Datoer
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en
evt. avbestilling av reisen
Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i
7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling
er mottatt.

