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1ste dag: Europe-Istanbul-Bzantijnse 

land en zeemuren  
A 

Bij aankomst in Istanbul  maakt u  op weg naar uw hotel een 

oriënterende busrit . We rijden daarbij langs  grote delen van 

de  formidabele Byzantijnse land- en zeemuren die pas in 1453 

door Mehmet de Veroveraar doorbroken werden.   

Avondmaal en eerste van de vier overnachtingen  in our Hotel 

4*-Boutique of gelijkwaardig. i    

2e dag: Wijk Eyüp-Mausoleum van 

Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia 

Sofia-Topkapipaleis-Harem  
O-M-A 

Vandaag gaan we met de bus op ontdekking langs de  Gouden 

Hoorn. We beginnen in de wijk Eyüp, een plek waar moslims 

het mausoleum van de vaandeldrager van de Profeet Mohamet 

komen bezoeken. Boven de grote islamitische begraafplaats  

ligt het fameuze café van Pierre Loti, de Franse legerofficier die 

zijn romantisch hart verloren had  aan een verboden liefde. 

Daarna wandelen we een eind langs de Byzantijnse muur tot 

aan de Chorakerk/Kariye Camii met haar wereldberoemde 

mozaïekencyclus met scènes uit het Oude en Nieuwe 

Testament. . 

Yedikule en de landmuren . In Panorama 1453 beleven we de 

laatste dag van het Oost-Romeinse Rijk.          

Middagmaal in een ‘Grieks’ restaurant dicht bij de hippodroom. 

In de namiddag staat de Hagia Sofia en het Topkapipaleis  met 

Harem. 



Het Museum van Ayasofya (Hagia Sophia, 532-37) Istanbul 

Turkije (transanatolie.com) 

Topkapi-Paleis: Het Topkapi-paleis (Turks: Topkapı Sarayı) 

(transanatolie.com) 

Wellicht rest ons nog wat tijd om doorheen de grote Overdekte 

bazaar te flaneren. Het avondmaal nemen we in Kumkapi, een 

wijk beroemd voor zijn uitstekende visrestaurants . 

Overnachting  in our Hotel 4*-Boutique of gelijkwaardig. i  

3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim 

Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne- 

Egyptische en Sjachelarij market-

Blauwe Moskee-Boottocht op 

Bosphorus 
O-M-A 

Op de hippodroom bespreken we de restanten van wat ooit het 

Circus Maximus was en de Nika-opstand onder keizer 

Justinianus en keizerin Theodora. Bezoek aan de Hippodroom, 

aan de Ibrahim Pascha Paleis en zijn Etnografisch Museum. 

Nadien wandeling door de historisch Sultanhametwijk en 

bezoek aan de Blauwe Moskee. 

We lunchen in het Mesopotamische restaurant Gilgamesh, 

bekend voor zijn zuid-oostelijk Turkse keuken. Daarna komen 

we onder de grond in de wonderlijke Yerebatan cisterne 

terecht, een enorm Byzantijns waterreservoirije. 

Namiddag: bezoek aan de Egyptische en Sjachelarij market. 

In de Egyptische Kruidenbazaar wachten saffraan, kaviaar en 

Turks fruit, we zien Markt van Brocanterie van Mahmut Pacha 

ook.  

https://transanatolie.com/Nederlands/Turkije/Turkije%20en%20Ataturk/ayasofya_museum.htm
https://transanatolie.com/Nederlands/Turkije/Turkije%20en%20Ataturk/ayasofya_museum.htm
https://transanatolie.com/Nederlands/Turkije/Turkse%20Musea/topkapi-paleis.htm
https://transanatolie.com/Nederlands/Turkije/Turkse%20Musea/topkapi-paleis.htm


Boottochtje op de Bophorus;we varen onder de twee 

hangbruggen die Europa met Azië verbinden en bewonderen de 

onbetaalbare yali’s en de sultanspaleizen zoals het Beylerbey- 

en het weergaloze Dolmahbaçe-paleis. mogelijkheid van 

kennismaking met de cultureele Turkse produkten: tapijten, 

goud en zilverwaren, lederwaren. 

Avondmaal en overnachting in het hotel 4*-boutique of 

gelijksoortige. i 

4e dag: Istanbul-Brussel-Europa 
O 

Vrije dag waar enkele facultatieve uitstappen mogelijk zijn tot 

vertrek naar  de luchthaven . Einde van een onvergetelijke reis. 

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere 

culturele rondreis van Transanatolie Tour. i  

Prijzen 
 Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten (Tours, 

Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties) van TransAnatolie 

Tour in Turkije 

 Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden  

en prijzen. i 

Opmerkingen 
 Vertreksdatum kan veranderd worden voor gesloten 

groepen . 

 Er is een speciale prijs voor gesloten groepen van meer 

dan 23 pax. Kortingen zijn eventueel mogelijk voor 

studenten, onderwijspersoneel, reizigers met een 

beperking en hun begeleiders. 

 Eén FOC  voor groepen van  meer dan 23 pax.  i 

Facultatieve excursies 
• Draaiende Derwisch Dansen, 

https://transanatolie.com/Nederlands/TransAnatolie%20Tours/tour_prijslijst.htm
https://transanatolie.com/Nederlands/TransAnatolie%20Tours/tour_prijslijst.htm
https://transanatolie.com/Nederlands/TransAnatolie%20Tours/tour_prijslijst.htm


• Diner in het Gar Kabaret restaurant of in de Caravanserail 

Night Club of in de Galata Toren of in Orient House 

Istanbul i    

Inbegrepen 
• Verblijf van 4 dagen en 3 nachten in een hotel 4* in 

Istanbul, vol pension( ontbijt, lunch en diner)  

• Vervoer van en naar luchthaven in Istanbul. 

• Rondreis bevat: 3 nachten in hotel 4* vol pension, 2 

maaltijden in diverse gespecialiseerde restauranten 

s’middags 

• Ingangsgelden voor de verschillende bezoeken voorzien in 

het programma 

• Bottoocht op Bosphorus 

• De begeleiding door een universitaire conferentie 

meertalige gids (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Ourdou 

i 

Niet inbegrepen 
• Vluchten H/T naar Istanbul.  

• Verzekeringen, luchthaventaksenxen 

• Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur 

en gids ( richtprijs 3 à 5 euro pppd) i 

Vertrekdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag 

van de speciale groepen)  i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 


