Kaija Antila
Kankaanpään taideyhdistys
Kankaanpää

RYHMÄMATKA ISTANBULIIN 9.- 13.5.2012
Informaatiota retkikohteista
Klo 09.00 – 17.00
Lähtö kokopäiväretkelle tutustumaan Sulttaanien Istanbulin
merkittävimpiin nähtävyyksiin. Lounas retkipäivän aikana, ruokajuomat
lisämaksusta.
Ottomaanisulttaanien mahtava metropoli;
HIPPODROM, SININEN MOSKEIJA, JA TOP KAPIN PALATSIMUSEO
AARREKAMMIOINEEN
MAUSTEBASAARI JA SUURI KATETTU BASAARI

HAGIA SOFIAN KIRKKOMUSEO

SININEN MOSKEIJA eli SULTTAANI AHMETIN MOSKEIJA
Islamilaisen maailman kauneimpia rakennuksia, jonka suunnitteli kuuluisa
arkkitehti Mehmet Aga 1600-luvulla. Nimi sininen moskeija tulee rakennuksen
sisätilan kaunistukseksi käytetyistä yli 23.000 käsinmaalatusta sini- ja turkoosisävyisestä
keramiikkalaatasta.
TOP KAPIN PALATSIMUSEO
Sarayburnun niemen kärjessä sijaitseva 600.000m2 käsittävä ja muureilla
ympäröity palatsialue, jonne ensimmäiset rankennukset rakennettiin
1400-luvun lopulla. Jokainen merkittävä sulttaani rakensi alueelle lisää
rakennuksia, aina 1850 - luvulle saakka, jolloin uusi sulttaanien palatsi
Dolmabahce valmistui. Top Kapin vanhoissa keittiörakennuksissa on esillä
mm eräs maailman suurimmista ja täydellisimmistä porsliinikokoelmista, jossa esineitä mm kaikkien
Kiinan dynastioiden ajoilta. Aarrekammiot ovat huikaiseva kokemus mittaamattoman
kallisarvoisine esineineen, jotka antavat hyvän kuvan ottomaanisulttaanien vallasta ja
pohjattomasta rikkaudesta.

SUURI KATETTU BASAARI ELI KAPALI CARSI
Tuhansia liikkeitä käsittävä kokonaisuus, jolla on perinteitä usean vuosisadan ajalta,
vanhimmat osat basaarista on rakennettu 1400-luvulla.
Nahka, käsin solmitut matot, kupari, kulta, hopea, jalokivet, antiikkia…… kaikkea löytyy!
Basaarissa tingitään ja juodaan teetä ja seurustellaan. Itämainen kaupankäynti
on taidetta ja aikaa vievää puuhaa…

Perjantai 11.05.2012
Aamiainen hotellin ravintolassa
HAGIA SOFIAN KIRKKOMUSEO YEREBATANIN MAANALAISET
VESISÄILIÖT,
ISTANBULIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
Klo 09.00

Käynti mielenkiintoisessa nähtävyydessä 500 – luvulta peräisin olevissa
huippunähtävyyksissä Hagia Sofian kirkkomuseossa sekä Yerebatan
Sarayssa eli Yerebatanin maanalaisissa vesisäiliöissä Tämän jälkeen
kuljetus Kultaisen Lahden yli Karaköyn alueella sijaitsevaan
näköalaravintolaan, jossa nautimme lounaan. Iltapäivän tunteina
tutustuminen Istanbulin Modernin Taiteen museoon . Paluu hotelliin noin
klo 15.30/16.00
HAGIA SOFIAN KIRKKOMUSEO on edelleen maailman suurimpia kirkkorakennuksia,
ja se luetaan maailman rakennustaiteen ihmeiden joukkoon. - Valtaisa 3-laivainen
kirkko valmistui vuonna 537. Mehmet Valloittaja muutti kirkon Moskeijaksi
Konstantinopolin valloituksen jälkeen vuonna 1453, Kemal Ataturkin Turkin tasavallan
luojan ja perustajan määräyksestä rakennus julistettiin museoksi 1940-luvulla.
YEREBATAN SARNICI
Yerebatanin maanalaiset vesisäiliöt ovat mieleenpainuvimpia ja erikoisimpia
vanhan kaupungin nähtävyyksistä. Säiliöt rakennutti keisari Justinianus 500luvulla.Rakennelman tilavuus on yli 80.000m2, koko rakennelmaa kannattelee 336
korinttilaista pylvästä.

Lauantai 12.05.2012
Aamiainen hotellin ravintolassa
Klo 09.30

Klo 08.30

DOLMABACHEN PALATSI, BOSPORIN RISTEILY, SAKIP SABANCIN MUSEO

Domabachen palatsi
Aloitamme päivän tutustumalla Dolmabachen palatsin, jossa
sulttaanit asuivat ja hallitsivat 1850 –luvulta lähtien ja jossa Kemal
Atatürk, tasavallan perustaja ja turkkilaistenisä kuoli 10.11.1938. Hieno
armenialaisten Balyanin arkkitehtiveljesten suunnittelema palatsi,
loisteliaita kynttelikköjä ja upeita jättikokoisia käsin solmittuja mattoja.
Dolmabachen palatsivierailun jälkeen jatkamme risteilyllä Bosporilla
nauttien tämän ainutlaatuisen historiallisen metropolin näkymistä.
Sarayburnun niemi, minareetit, Borporin vilkas laivaliikenne, salmen
ylittävät riippusillat, rantojen palatsit; Dolmabache, Ciragan ja
Beylerbey antavat oman lisänsä risteilyllämme tällä tarkkaan
vartioidulla vesiväylällä, jonka hallinnasta on taisteltu kautta historian.
– Tämän jälkeen kevyt lounas ja vierailu Istanbulin parhaana pidetyssä,
miljardööri ja taidemesenaatti Sakip Sabancin nimeä kantavassa
museossa Emirganin alueella. Kierros museossa.
Paluu keskustaan tai hotelliin noin klo 15.00/15.30

Sakip Sabanci
Museum
Klo 20.00

Kuljetus viettämään läksiäisiltaa turkkilaisessa ohjelmaravintolassa.
Tasokas ohjelma; taidokkaat napatanssijat, kansantanssia, lauluesityksiä.
3 – ruokalajin illallinen, pari lasia viini / tai olutta.

