SÖ 2012-12-03

Preliminär anmälan till Istanbulresa hösten 2013
I oktober gick jag ut med en förfrågan om intresse för en Istanbulresa med ett alternativt program (B) enligt
nästa sida. På denna fick jag en något begränsad respons (9 pers anmälde sitt intresse, medan Turkish
Airlines kräver minst 10 pers för en gruppresa). Samtidigt hade priserna gått upp kraftigt för både flyg och
hotellrum jämfört med priserna vid vår förra resa (juni 2011) pga av starkt ökat turistintresse för Istanbul
(enl. resebyrån), vilket gjorde att jag starkt misstänkte att det i alla fall skulle bli ett stort manfall vid den
kommande bindande anmälan. Jag blev därför tvungen att avblåsa den tänkta resan.
Men eftersom detta är en kulturresa och ej en ”solresa”, så har jag nu tänkt om vad gäller vilken tid på året
som är bäst att resa på för oss för att få hyfsade priser. Därför är mitt nya förslag att åka till Istanbul , när
lågsäsongen inträder, dvs. i början av november, då det fortfarande brukar vara acceptabelt och hyfsat
varmt väder där. Jag har därför via resebyrån preliminärbokat flyg för max 15 pers perioden 6 november
till 10 november och prisförhandlat med hotellchefen och prel.bokat ett antal rum på mitt privata hotell
(det var enda möjligheten att komma ned till de priser jag önskade). Se detaljerade uppgifter nedan.
FLYG (ToR):
Avresa: ARL onsdag 13-11-06 kl.17:25 med TK1796 (anländer IST Ataturk Airport kl. 21:45)
Hemresa: IST söndag 13-11-10 kl.14:00 med TK1795 (anländer ARL kl.16:30)
Pris: 2.890 kr
FLYGBUSS (från hotellet till Ataturk Airport. Jag hämtar er med hotellets hyrda buss vid ankomsten )
Pris 180 kr
HOTELL (4 nätter):
Turkoman Hotel, vid Konstantin VII:s obelisk vid Hippodromens södra ände. Takterrass med utsikt över
Blå Moskén och Bosporens utlopp i Marmarasjön.
Förhandlade priser (1euro = 9,00 kr) för 4 nätter:
Dubbelrum (D) 109 euro/natt inkl. frk. Kont.bet*. ger 10% rabatt Î 98,1 euro = 883 kr/natt Î 3532 kr
Delat dubbelrum (DD) kontant = 49,1 euro = 442 kr/natt Î 1.768 kr.
Enkelrum (E) 89 euro/dygn inkl.frukost Î kontant 80,1 euro = 721 kr/natt Î 2.884 kr
DAGSUTFLYKTER: Midibuss, svensktalande guide, inträdesbiljetter, luncher
Totalpris: 2.970 kr

ESTIMERADE TOTALPRISER, UTG. FRÅN OVANSTÅENDE DELPRISER:
Delat dubbelrum: 2.890 + 180 + 1.768 + 2.970 = 7.808 kr = ca 7.900 kr
Dubbelrum: 2x7.808 = 15.616 kr = ca 15.700 kr
Enkelrum: 2.890 + 180 + 2.884 + 2.970 = 8.924 kr = ca 9.000 kr
Till detta kommer förstås privata kostnader för middagar och annat, som vi gör på egen hand.
Tanken är att som vanligt begränsa antalet deltagare till max 15 pers., så att vi får det komfortabelt med en
stor midibuss.
Valt datum: 2013-11-06--10 (onsdag till söndag). Detta ger tre hela dagars vistelse i Istanbul plus in- och
utresedagar (ARN 6/11 kl.17:25 och IST 10/11 kl.14:00).
*) Kontant betalning medför att hotellet ger en rabatt på 10% om man har med sig euro och betalar sin
hotellhyra med dessa. Hotellet har ett antal säkerhetsskåp, så det är bara att lägga sina medförda kontanter i
sin egen ”safe” tills betalning sker före hemresa.

Planerade dagsutflykter med lunch, som ingår i priset på alt. B:
TORSDAG: Vi åker södra kustvägen utmed Gyllene Hornet till Eyüpmoskén, där Muhammeds
fanbärare ligger begravd, och får en genomgång av dess bakgrund och religiösa roll i Islams historia. Vi
fortsätter därefter till Süleymaniyemoskén och får en guidning i den största moskén i Istanbul, uppförd av
arkitekten Sinan.
Efter detta är lunch förbeställd på Darülziafe, som är en restaurang från 1500-talet, liggande inne i
Suleymaniyekomplexet.
Bussen tar oss sedan till en linbanestation vid kustvägen, där vi tar en tur upp till den kände författaren Pier
Lotis café med en grandios utsikt över Gyllene Hornet. Efter linbanereturen fortsätter vi på kustvägen och
rundar Gyllene Hornets ände och åker vidare tillbaka på den norra kustvägen till Santralistanbul, där vi får
en genomgång av detta moderna kulturcentrum, placerat med Istanbuls gamla elverk som bas och museum.
När bussen far över Atatürkbron passar vi på att ta en titt på den nya Metrobron över Gyllene Hornet
som är under uppförande. Därefter hem till hotellet för egna aktiviteter.

FREDAG: Bussen tar oss till Dolmabahçepalatset, där vi får en guidad genomgång. Vi fortsätter
därefter utefter Bosporens västra kustväg till Rumeli Hisarɩ (den europeiska borgen, byggd april-augusti
1452) och får en beskrivning av dess tillkomst och bidrag till den osmanska erövringen av Konstantinopel
år 1453.
Lunch är sedan förbeställd på Arşipel Fish Restaurant.
Om vi har tid kan vi sedan göra ett kort besök på Marinmuseet och titta på sultanens kaiker (roddbåtar),
annars får vi åka direkt till Militärmuseet för att komma i god tid till fredagens föreställning (kl.15:00-16)
av Mehter-orkestern, som framför militärmusik från den osmanska tiden. Efter detta återfärd till hotellet.

LÖRDAG: Bussen tar oss över Bosporenbron (första kontinentalbron) till den asiatiska kustvägen, där vi
först åker söderut till Selimiyekasernerna (under den turkiska arméns kontroll idag) för att få en
presentation av Florence Nightingales mycket prisade sjukvårdsverksamhet i den byggnaden under
Krimkriget 1853-6. Vi återvänder därefter norrut till Jungfrutornet, dit vi tar oss med en liten färja som
går varje kvart och får en kort genomgång av vad denna lilla ö i Bosporen använts till i historien.
Därefter lunch på en restaurang med god utsikt över Bosporen, Sultanahmet och Gyllene Hornet.
Efter lunchen åker vi till Beylerbeyi-palatset, där vi bokat tid för en guidad genomgång av detta sultanens
sommarpalats. Vi fortsätter sedan kustvägen förbi den på kvällen vackert upplysta marinofficersskolan
(brukar kallas Kuleli, dvs med torn) till Küçüksu-palatset, där vi också får en guidad genomgång av dess
vackra interiör. Vi avslutar med ett litet besök vid Anadolu Hisarɩ (den anatoliska borgen), som är en
pendang till Rumeli H., men byggd ca 60 år tidigare. Bussen tar oss sedan upp på och över Erövraren
Sultan Mehmet II:s bro (andra kontinentalbron) och därefter till hotellet via den europeiska kustvägen.

Om du är intresserad av att delta i resan, var vänlig och skicka snarast din preliminära
anmälan till mig via mejl (stefan@ofverholm.com), senast lördagen den 15 december.
För övrigt: Om resan blir av, följer jag givetvis med som reseledare och guide på egen bekostnad.
Jag tar gärna emot synpunkter på vad jag skrivit ovan av presumtiva reseintressenter.

Bästa hälsningar,
Stefan Öfverholm
Skattmästare FSIV

