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ISTANBUL, in muzej FLORENCE  
               NIGHTINGALE  

Se še spominjate »Gospe z lučko«? Si želite spoznati njen istanbulski dom in si  
ogledati mesto, kjer je delovala? Pridite z nami v »Mesto vseh mest« in z odličnim  
vodnikom poiščite odgovore na številna vprašanja. Sprehodite se skozi zgodovino in spoznajte mesto iz 1001 noči! 
 
» Če bi bila na svetu samo ena država, bi bil Istanbul njeno glavno mesto!« 
                                                                                                                     Napoleon 
Odhod: 7. OKTOBER 2015 
 
1. dan: LJUBLJANA – ISTANBUL 
Zbirališče udeležencev potovanja na letališču Brnik bo 22.00 uri zvečer. Odhod letala v Istanbul ob 23.50. 
 

2. dan: PO POTEH SULEJMANA VELI ČASTNEGA IN GRAND BAZAR  
Prihod v Istanbul ob 3. uri zjutraj. Prevoz v hotel in nočitev. Po zajtrku odhod v zgodovinski TASHAN, kjer si bomo 
privoščili pravo kavo in nato nadaljevali sprehod do mošeje princev (Šehzade), kjer si bomo ogledali geografsko 
središče mesta v času Sulejmana Veličastnega in grobove princev Mehmeta in Cihangira. Sledi obisk največje 
istanbulske mošeje Sulejmana Veličastnega, kjer sta sultan in njegova Hurrem tudi pokopana. Mimo grobnice 
velikega arhitekta Sinana in po slikovitih ulicah starega mesta odhod na znamenito POKRITO TRŽNICO (Kapali 
čaršija) z več kot 4000 trgovinicami, kjer se boste lahko poskusili pri orientalskem barantanju in s trgovci popili njihov 
tradicionalni čaj. Zvečer odhod v novi del mesta in sprehod po najbolj znani mestni ulici, kjer so trgovine in 
restavracije odprte pozno v noč,…. Večerja in nočitev. 
 

3. dan: ISTANBUL, BOSPORSKI MOST V AZIJO, FLORENCE  NIGHTINGALE MUZEJ IN EGIPČANSKI BAZAR  
Zajtrk in poldnevni avtobusni izlet z obiskom muzeja  Florence Nightingale, kjer so na ogled priznanja in medalje, ki jih 
je dobila za svoje delo med ranjenci v Istanbulu v času Krimske vojne, darila sultana Abdul Mecita,  fotografije in tudi 
znamenita lučka, po kateri so jo imenovali »Gospa z lučko«. Ogledali pa si boste tudi sobo kjer je živela. Na poti do 
muzeja boste prečkali prvi bosporskim most preko Bosporske ožine v Azijo in se na povratku ustavili v Uskudarju, od 
kjer bomo pogledali čez ožino proti Evropi in obenem občudovali mošejo Mihrimah sultane – hčerke Sulejmana 
Veličastnega - delo velikega arhitekta Sinana. Iz Azije se bomo vrnili z novo podzemno železnico pod Bosporjem. 
Sledi sprehod z  vodnikom po slikovitih ulicah Istanbula do EGIPTOVSKE TRŽNICE ZAČIMB, kjer boste uživali ob 
vonjavah začimb z vzhoda. Večerja. Zvečer predlagamo obisk nočnega lokala z večerjo in bogatim folklornim 
programom, tudi s trebušnimi plesalkami. Nočitev. 
 

4. dan: OD BIZANCA DO ISTANBULA IN KRIŽARJENJE PO B OSPORJU 
Po zajtrku odhod v središče nekdanjega Konstantinopolisa. Ogled Top kapi palače, ki je bila več kot 400 let središče 
Otomanskega imperija in je danes pod zaščito UNESCA. Kompleks je sestavljen iz prekrasnih vrtov in veličastnih 
palač, v katerih so na ogled številne muzejske zbirke: zakladnica z neverjetno zbirko nakita in drugih predmetov iz 
zlata, sultanskimi prestoli, zlati svečniki in z največjim 86 karatnim diamantom, obkroženim z 49 briljanti; muzej oblek, 
bogata zbirka orožja in zbirka relikvij. Zatem  bomo spoznali dušo starega Bizanca z ogledom cerkve svete modrosti - 
Hagia Sofia. Cerkev je bila zgrajena v rekordno kratkem času v 6.stol. in je postala temeljni kamen bizantinske 
arhitekture. Njena veličastna kupola je dvignjena do višine preko 50m, človeštvu pa je bilo za podoben arhitekturni 
podvig potrebnih nadaljnjih 1000 let!  V času kosila bomo lahko okušali specialitete turške kuhinje. Popoldne sledi 
obisk Hipodroma z egipčanskim obeliskom, starogrškim kačjim stebrom, neobizantinsko nemško fontano in palačo 
Ibrahim paše. Obisk Modre mošeje  in veličastne podzemne cisterne Yerebatan Saray. Po ogledu predlagamo 
KRIŽARJENJE PO BOSPORJU, morski ožini med Evropo in Azijo, mimo trdnjave evropske trdnjve - Rumeli Hisar, 
mimo palač Dolmabahče in Beylebeyi in mimo številnih lesenih dvorcev (YALI), ki krasijo obale Bosporja, popeljali se 
boste tudi pod obema bosporskima mostovoma, ki povezujeta dva kontinenta. Spet bodo oživele bosporske legende 
in izvedeli boste zakaj se ožina imenuje »prehod krav«! Večerja in nočitev. 
 

5. dan: ISTANBUL– LJUBLJANA 
V zgodnjih urah prevoz na letališče in polet v Ljubljano ob 5. uri. Pristanek na ljubljanskem pristanišču ob 6. uri zjutraj.  
 
 

  



JAZON-6, Sp. Pirni če 9d, MEDVODE, PE Slovenska cesta 55, 1000 LJUBLJAN A, TEL  05 97 109 31,  
FAX 05 97 109 30, e mail: info@jazon-6.si  , www.jazon-6.si  

 
 
CENA POTOVANJA, min 30 potnikov: 466€                                 
                   
                                       
V ceno je vklju čeno:  letalski prevoz po programu, letališke in varnostne pristojbine v višini 127€,  
                                   prevoz letališče - hotel - letališče, 
                                   4x nočitev z zajtrkom v hotelu lokalne tur. Kat 4*,  
                                   Prenočevanje v dvoposteljnih sobah  
                                   poldnevni avtobusni izlet z obiskom muzeja Florence Nightingale,  
                                   ogled Istanbula brez vstopnin,  
                                   stroški slovenskega spremljevalca in organizacije potovanja,  
                                   osnovno nezgodno zavarovanje. 
                                   skupinsko zdravstveno zavarovanje z asistenco (osnovno kritje do 25.000€) 
 
Doplačila:  enoposteljna soba 99€,  
                  vstopnine in vodenje po muzejih (Top kapi palača, Hagia Sofija in podzemna Yerebatanska palača-  
                  bazilka cisterna) 55€,  
                  harem v Top kapi palači 8€,  
                  križarjenje po Bosporju, 25€,  
                  obisk nočnega lokala z večerjo, omejeno količino pijače, folklornim programom, trebušnimi plesalkami in 
                  prevozom 55€  
                  ena vožnja z tramvajem pribl. 1,40€ 
                   
                   
Za potovanje v Turčijo slovenski državljani potrebujemo veljavni potni list, veljaven še 6 mesecev po končanem 
potovanju. 
 
Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo na spletni strani www.jazon-6.si 
 
 
 
Ljubljana,  5. maj 2015                                                                              .  
 
 
 

 

 

 




