Stambuł – Sylwester w Konstantynopolu
7 dni: 27 grudnia – 2 stycznia 2022

Cena: 1.500 zł + 180 EUR + bilet lotniczy

ATUTY WYJAZDU:
- przywitanie Nowego Roku w pubach słynnej ulicy Istiklal i na Placu Taksim.
- Stambuł poza szlakami – zobaczymy dzielnice opisywane w książce Orhana Pamuka „Stambuł”
- pozbawione pośpiechu zwiedzanie wybranych miejsc w mieście z doświadczonym i znającym je pilotem
- wycieczka w grupie do 12 osób – wspólnie jemy posiłki i spędzamy wieczory
- noclegi w historycznym centrum Konstantynopola (pokoje 2-3-osob.) oddalonego ok. 10 minut od
kościoła Hagia Sophia i Bazaru Egipskiego
- codzienne kosztowanie różnych potraw kuchni tureckiej w lokalnych restauracjach
- dla chętnych wizyta w historycznym hamamie
- czas na zakupy pamiątek, smacznego jedzenia i innych różnorodnych towarów
AUTOR PROGRAMU: Jarosław Poniewiera

Tym razem jedziemy do Turcji po to, żeby przywitać Nowy Rok w niezwykłym miejscu – nad
Bosforem w leżącym na styku kontynentów dawnym Konstantynopolu. Program jest skróconą wersją
wyjazdu „Stambuł – Miasto dwóch kontynentów i wielu cywilizacji”.
Stambuł jest jedynym miastem w Europie, w którym możemy ujrzeć ślady niemal wszystkich
cywilizacji śródziemnomorskiego świata. Nad Bosforem splotły się dzieje starożytnych Greków i Rzymian,
Cesarstwa Bizantyńskiego i ludów tureckich, wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa. Kiedy w roku
1453 Turcy zdobyli miasto w Europie zakończyła się epoka średniowiecza. W niewielu miastach zachowało
się tyle zabytków światowej klasy, należących do tak wielu kultur i okresów historycznych. Dlatego pobyt w
mieście stwarza rzadką okazję do poznania historii Europy i Azji. Odwiedzimy miejsca związane z
pochodami Persów, Arabów i krzyżowców. Zobaczymy wspaniałe pomniki architektury bizantyńskiej i
muzułmańskiej. Zwiedzimy wspaniale muzea. Poznamy kulturę i sztukę islamu, Bizancjum i prawosławia.
Wycieczka nie tylko uświadomi wschodnie korzenie europejskiej kultury, ale także potęgę osmańskiej
Turcji, z którą Rzeczpospolita walczyła przez cały XVII wiek. Znajdziemy ślady polskiej emigracji z okresu
zaborów. I odwiedzimy miejsca związane z Adamem Mickiewiczem. Ponadto czekają nas zakupy na
egzotycznych bazarach, gdzie kupcy oferują towary z obszarów od Indii po Egipt.

PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień (27 grudnia) Przelot do Stambułu i nocleg.
Dzień 2 (28 grudnia) Zwiedzanie najsłynniejszych zabytków Stambułu, Muzeum
Archeologicznego oraz wybrzeży Morza Marmara. Wizyta w bazylice Hagia Sophia i na dawnym
hipodromie. Przejście przez dziedziniec Błękitnego Meczetu i Plac Białych Wąsów pod starożytne mury
Konstantynopola. Spacer przez piękny Park Gülhane. Zobaczymy następujące obiekty:
- bazylika Hagia Sophia (VI w.) – przez około 1000 lat największa i najwspanialsza chrześcijańska
świątynia świata
- Błękitny Meczet (XVII w.) – unikalna świątynia z sześcioma minaretami, jedna z najpiękniejszych budowli
muzułmańskich na świecie
- hipodrom – plac, na którym rzymscy cesarze wznieśli słynne pomniki starożytności: obelisk faraona
Totmesa III z XVI w. p.n.e., sprowadzony z Egiptu przez Teodozjusza Wielkiego oraz Wężową Kolumnę ze
świątyni Apollina w Delfach
- mauzoleum sułtana Ahmeda – budowniczego Błękitnego Meczetu
- kościół świętych Sergiusza i Bakchusa (VI w.) – fundacja Justyniana i Teodory
- Bukleon – pałac cesarzy bizantyńskich
- Muzeum Mozaik i bazar Arasta
- meczet Sokollu Mehmeda Paszy (XVI w.) – jedno z arcydzieł architekta Sinana
- pomnik Ataturka – założyciela Republiki Tureckiej i jej pierwszego prezydenta.
- Muzeum Archeologiczne oraz Muzeum Starożytnego Wschodu, w których zgromadzono jedne z
najbogatszych w świecie zbiorów sztuki hellenistycznej.

Dzień 3 (29 grudnia) Pałac Topkapi i bazylika św. Ireny. Czas na indywidualne spacery po
mieście. Wieczorem spacer do pubów na ulicy Istiklal. Zwiedzanie Topkapi – pałacu sułtanów
osmańskich – wspaniałego zabytku islamskiej architektury, kultury i sztuki. Na jego terenie zgromadzono
wiele unikalnych przedmiotów, m.in.: relikwiarz zawierający rękę św. Jana Chrzciciela, płaszcz Mahometa i
miecze kalifów arabskich VII w. Ponad to zobaczymy bazylikę św. Ireny – jeden z najstarszych kościołów w
mieście
Dzień 4 (30 grudnia) Pałac Dolmabahcze, wieża Galata i Plac Taksim. Pierwsza wizyta w
słynnych stambulskich pubach, w których kwitnie także życie nocne życie. Na terenie dzielnicy
Beyoglu po północnej stronie Złotego Rogu zobaczymy kolejne ważne miejsca i obiekty:
- Taksim – najważniejszy plac w europejskiej części Stambułu
- pałac Dolmabahcze – dawny pałac sułtański i miejsce śmierci prezydenta Kemala Ataturka w 1938 r.
- Galata - średniowieczna wieża, z której Genueńczycy obserwowali zdobycie Konstantynopola przez
Turków w 1453 r.
- Muzeum Adama Mickiewicza przy ulicy Słodkich Migdałów.

Dzień 5 (31 grudnia) Spacer od zatoki Złotego Rogu przez dzielnice Fatih, Fener i Balat. Spod
mostu Galata i przystani promów łączących Europę z Azją przejdziemy pod meczet Sulejmana Wspaniałego.
Potem zobaczymy malownicze dzielnice Fatih, Fener i Balat. Od godz. 17.00 czas na przygotowania do
Sylwestra. Wieczorem wyjście na ulicę Istiklal i plac Taksim. Zobaczymy następujące obiekty:
- meczet wezyra Rustema Paszy (XVI w.) wystrojony pięknymi fajansowymi kafelkami z Izniku
- Nowy Meczet (XVII w.) z jedną z najpiękniejszych fontann w mieście
- Targ Egipski słynący z egzotycznych przypraw i owoców
- kościół Św. Zbawiciela Pantokratora (XII w.)
- kościół św. Jerzego i siedziba patriarchatu grecko-prawosławnego od 1605 roku, w której znajduje się
tron patriarchów i wiele cennych relikwii,
- kościół św. Teodozji (IX w.) – jeden z najokazalszych w mieście
- kościół Matki Boskiej Mongolskiej (XIII w.)

Dzień 6 (1 stycznia) Wyjście z hotelu o godz. 13.00. Zwiedzanie Meczetu Sulejmana
Wspaniałego i wycieczka na Wzgórze Pierre’a Loti. Zobaczymy miejsca i obiekty:
- meczet Sulejmana Wspaniałego (XVI w.) – arcydzieło architektury osmańskiej
- rzymski akwedukt Walensa (IV w.)
- pomnik Mehmeda Zdobywcy – tureckiego zdobywcy miasta z 1453 r.
- Meczet Kalender – bractwa derwiszów, przypuszczalnie dawny kościół św. Zbawiciela Akataleptosa
- Meczet Książęcy (XVI w.) wzniesiony ku pamięci Mehmeda – syna Sulejmana Wspaniałego
zamordowanego w tajemniczych okolicznościach
- meczet i mauzoleum Ajjuba – chorążego Proroka Mahometa, który zginął podczas pierwszego arabskiego
oblężenia Konstantynopola. Sanktuarium to jest uznawane przez muzułmanów za najświętsze w całym
Stambule
Dzień 7 (2 stycznia) Powrót ze Stambułu do Polski.
Uwaga! Informujemy, że ze względu na COVID-19 planowany program wyjazdu może ulec
zmianie.
Świadczenia. Umowa obejmuje: koszty złotówkowe – ubezpieczenie NNW i KL z rozszerzeniem
„pandemia”; gwarancję zwrotu wszystkich wpłaconych pieniędzy w razie zachorowania do 24 godzin przed
wyjazdem na COVID19 lub inną chorobę; opieka doświadczonego pilota-przewodnika; koszty organizacyjne
w Polsce; podatki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy COVID19; podatek VAT;
koszty walutowe: wszystkie przejazdy na terenie Turcji (taksówki, autobusy, promy, tramwaje); noclegi
(hotele klasy turystycznej – pokoje 2-3 osobowe z węzłami sanitarnymi poza pokojami); koszty
organizacyjne podczas wyjazdu. Uwaga! Istnieje możliwość podwyższenia standardu noclegów – dopłata
do noclegu w pokoju z łazienką wynosi ok. 70 euro od osoby za wszystkie 7 nocy.

Umowa i cena nie obejmuje: przelotu do Stambułu; wyżywienia (ok. 12 EUR na dzień), biletów wstępu
(ok. 90 EUR); kosztów obowiązkowych testów na COVID19 wymaganych przez linie lotnicze lub władze
Turcji.

