RBR STUDIETUR 2013 ISTANBUL
Forfatter: Bernt Rosland<bernt@enternett.no>

5. - 8. SEPTEMBER

INVITASJON TIL ALLE RBR MEDLEMMER
Dette er kanskje en av de mest spennende og fargerike byene i Europa. En smeltedigel krydret
med både europeisk og asiatisk kultur. Istabul er delt på to kontinenter, hvor byen i vest ligger i
Europa mens den i øst ligger i Asia. Byen har en lang historie og har siden Romerriket spilt en
betydelig rolle i flere sammenhenger, mye på grunn av sin beliggenhet. Under romerne ble den
kalt ikke bare det andre Roma, men også det Nye Roma ? mens byens navn den gang var
Konstantinopel.

Dens herskere har gjennom tidene lagt ned mye ressurser i å gjøre byen vakker, og vi finner uten
tvil noen praktfulle arkitektoniske mesterverk her. Istanbul har ikke bare hatt stor betydning for
den kristne verden, men har også vært et senter for Islam. Dette har også vært med på å prege
byens historie og kultur.

Et av de flotte palassen er Topkapi. Dette var en gang Ottoman sultanens hjem i nesten 400 år.
Palasset består av hundrevis av rom hvor det bodde konkubiner, barn og tjenere.
Ayasofya var den største kristne kirken i verden inntil St. Peters basilica ble bygget i Roma tusen
år senere. Bygget er et av verdens mest imponerende og viktigste, og har en fantastisk
arkitektur, blant annet dekket med tusenvis av mosaikkfliser. Islams elegante svar på
Kristendommens Ayasofya er den blå Moské, The Blue Mosque. Moskéen har seks tårn og en
rekke imponerende kuppler. Et fantastisk byggverk som ligger bare noen minutters gåtur fra
Ayasofya. Det er en mengde severdigheter, bygninger, arkitektur og historie å få med seg i
Istanbul. Liker en i tillegg travle forretningsgater, fargerike markeder og eksotisk mat, bør en ikke
gå glipp av et besøk her.

BLI MED RBR PÅ STUDIETUR TIL ISTANBUL I SEPTEMBER 2013 !
AVREISE:

Torsdag 5. september:
Kl. 06.00 Avreise fra Sola, Stavanger med KLM rute, KL 1196.
Kl. 07.30 Ankomst Amsterdam.
Kl. 11.10 Avreise Amsterdam
Kl. 15.30 Ankomst Istanbul, Atatürk Airport.
RETUR:
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Søndag 8. september:
Kl 17.00 Avreise med Istanbul med KLM rute, KL 1614.
Kl.19.40 Ankomst Amsterdam.
Kl. 20.55 Avreise Amsterdam med KL 1205.
Kl. 22.20 Ankomst Sola Stavanger..

HOTEL PRINCE
Nobethane Cad, Darussade Sok N:o 5

OBS! Det er lovbestemt i Tyrkiet at hotellet må ta fotokopi av alle pass ved ankomst:
- passnummer
- fødselsdato

Torsdag 5. september:
Kl. 04:50 Fremmøtre på Sola
Kl. 06:00 Avreise Sola
Kl. 15:30 Ankomst Istanbul, Ataturk Airport
Kl. 16:00 Avreise med buss til hotellet
Kl. 17:00 Innsjekking på hotellet
Kl. 17:30 Samling på hotellet, - felles informasjon
Kl. 18:00 Tid til egen disposisjon før felles middag
Kl. 19:30 Felles middag i gåavstand fra hotellet (deltagerne betale drikke selv)

Fredag 6. september:
Kl. 08:00 Frokost blir servert på View Point Restaurant.
Kl. 09:00 Samling på hotellet
Kl. 09:15 Felles spasertur til
den Blå Moske.

Den Blå Moské - Denne moskeen blir av mange regnet som den flotteste i byen. Med sin
elegante kuppel og sidekupler samt 6 minareter. Den er stor men elegant og med vakre
ornamenter. Den ble bygget av sultan Ahmet mellom 1609 og 1616.
Kl. 10:00 Omvisning med Guide i
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den Blå Moske.
Kl. 11:30 Lunsj ? deltagerne deler seg i mindre grupper og finner et sted de kan spise (1 ½ time)
Kl. 13:00 Felles spasertur til
Ayasofia/
Hagia Sophia
Kl. 13:30 Omvisning med Guide i
Ayasofia/
Hagia Sophia

Hagia Sophia: Kirken for hellig visdom er uten tvil en av de største arkitektoniske kreasjoner i
verden. Gjennoppbygget av den bysantinske keiser Justinian i ca 535.
Kl. 15:30 Felles spasertur til
Yerebatan Sarayi - sisternen
Kl. 16:00 Omvisning med guide ved
Yerebatan Sarayi

Den Bysantinske Cisterne: Cisternen ble bygget av keiser Justinian i 532, sannsynligvis som en
utvidelse av en cisterne bygget av Constantine. Denne cisternen med alle sine søyler tror man har
vært vannreservoaret til Grand Palace under den bysantinske perioden og til Topkapi palasset
under den ottomanske perioden.
Kl.18:00 Tid for egen disposisjon frem til felles middag
Kl. 20:00 Felles middag i gåavstand fra hotellet (deltagerne betale drikke selv).

Lørdag 7. september :
Kl. 08:00 Frokost blir servert på View Point Restaurant.
Kl. 09:15 Samling på hotellet
Kl. 09:30 Felles spasertur til
Topkapi
Kl. 10:30 Omvisning med guide i
Topkapi og
haremet
Kl. 13:00 Lunsj ? deltagerne deler seg i mindre grupper og finner et sted de kan spise (1 ½ time)
Kl. 14:30 Felles samling ved
Hippodrome for omvisning og informasjon
Kl. 14:15 Omvisning med guide i
Hippodrome
Kl. 16:30 Tid for egen disposisjon før felles middag
Kl. 20:00 Felles middag i gåavstand fra hotellet (deltagerne betale drikke selv).

RBR STUDIETUR 2013 ISTANBUL

3 av 5

Forslag til egne besøk for eksempel på lørdag ettermiddag:

Søndag 8. september :
Kl. 08:00 Frokost på hotellet
Kl. 09:30 Tid for egen disposisjon. NB: husk å sjekke ut av hotellet ? senest tidspunkt er kl. 12:00.
Kl. 09:30 Forslag til aktivitete på søndag formiddag - frivillig båttur.
Båttur på Bosphorus ? stredet:

NB: Lunsj intas på egen hånd etter eget behov !

Kl. 14.30 Busstransport til flyplassen.

Kl 17.00 Avreise med Istanbul med KLM rute, KL 1614.
Kl.19.40 Ankomst Amsterdam.
Kl. 20.55 Avreise Amsterdam med KL 1205.
Kl. 22.20 Ankomst Sola Stavanger..

VISA
Norske statsborgere må ha visum til Tyrkiet. Dette ordnes ved ankomst.
Deltageravgift:
Deltager i dobbeltrom: kr. 8.500.Deltager i enkeltrom: kr. 9.900.Deltageravgiften inkluderere følgende:
· Fly fra Sola til Istanbul ? tur/retur
· Overnatting på hotell i «gamlebyen» - inkl. frokost ? 3 netter.
· Transport fra flyplass til hotel i Istanbul med retur til flyplass
· Omvisninger, inngangspenger, guiding
· 3 felles middager ? (deltagere betaler drikke selv)
NB: Husk egen reiseforsikring ? det er det enkleste for alle parter
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Påmeldingen er bindene !

Bindende påmelding til Istanbul
Den enkelte bedriftskunstforening kan melde på maks 3 personer.
Ønsker flere å delta blir de satt på venteliste - grunnet begrenset antall billetter.
Påmeldingene blir registrert i mottatt rekkefølge.
Påmelding snarest - men senest fredag 14. juni 2013
til: E-post: jof@nortrain.no
?. eller via vår hjemmeside

www.rbr-rapport.no

Navn 1 :???????????????
Navn 2 :???????????????
Navn 3 :???????????????
Venteliste 1 : ??????????????
Venteliste 2 : ??????????????
Navn på bedriftskunstforeningen: ?????????????
Kontaktperson : ?????????????
Telefon : ??..??????????..
E-post kontaktperson :??..??????????..
Signatur av ansvarlig påmelder :?????????????.

NB: Faktura blir utsendt så snart deltagerlisten er klar ? senest 20. juni,

og betalingsfrist blir 10. juli.

RBR STUDIETUR 2013 ISTANBUL

5 av 5

