
Civilizációk randevúja: Isztambul/Konstantinápoly  
Bevezetés a bizánci és oszmán-török történelembe 

Az utazással együtt nyolc napos tanulmányút célja: ismerkedés az egykori bizánci, majd ottomán 
császárváros, Konstantinápoly/Isztambul látnivalóinak kimeríthetetlen kincsestárával. A 
résztvevők felkeresik az Aya Szófiát (a világ egyik leghíresebb bazilikáját), a szultánok palotáit, a 
Top Kapi és a Dolmabahcse szerájt, a csodaszép dzsámikat: a híres Kék Mecsetet, a Szülejmánije-
külliyét, illetve néhány nem kevésbé nevezetes bizánci emléket is, mint a mozaikjairól híres Chora 
Múzeum, a Hippodrom, a Valens-vízvezeték s a földrészeket elválasztó Boszporusz. A kirándulás 
első állomása a Márvány-tenger partján fekvő Rodostó, ahol II. Rákóczi Ferenc fejedelem töltötte 
száműzetésének utolsó éveit. Hazafelé pedig a csoport fél napot tölt el az Oszmánok második 
fővárosában, a korai és késői ottomán épületekben egyaránt bővelkedő Edirnében 
(Drinápolyban). 

Utazás: nemzetközi utazásra felkészített luxusautóbusszal (klíma, videó/dvd, büfé, WC) 
Szállás: 6 éjszaka három csillagos szállodában, 2 ágyas szobákban 
 
 
1.nap, kedd 
06:00 Indulás Budapestről 
19:00 A szállás elfoglalása Szófia környékén 
 
2.nap, szerda 
07:00-08:00 Reggeli 
08:00 Indulás Miltur Kumbagba (Tatil köyü) 
17:00 Edirne: a szállás elfoglalása, majd 
szabadprogram 
 
3. nap, csütörtök 
07:00-08:00 Reggeli 
délelőtt Szabadprogram (fürdés a tengerben) 
14:30-17:00 Rodostó: a Rákóczi Múzeum és 
környéke 
20:00 Isztambul: a szállás elfoglalása, majd 
vacsora 
 
4. nap, péntek 
07:00-08:00 Reggel 
08:00-13:00 Isztambul: városnézés (Valens-
vízvezeték, Fatih külliye, a Chora, a Héttorony, az 
Aksaray/Eski Valide dzsámi) 
14:30-17:00 A török és iszlám alkotások 
múzeuma 
17:00-19:00 Sultanahmet dzsámi, Beyazit 
dzsámi, az Egyetem, a könyvpiac 
19:00 Kapali Carsi, majd szabadprogram 
 
5. nap, szombat 
07:00-08:00 Reggeli 
08:00-13:00 Szabad program (Kadirga, fürdő, 
vásárlás stb.) 
13:00-15:00 A Szüleymaniye-külliye és a Yeni 
dzsámi 
15:00-18:00 Taksim (metró) Istiklal caddesi, 
Galata-torony 
 
 

6. nap, vasárnap 
07:00-08:00 Reggeli 
09:00-14:00 Topkapi saray, Gülhane park, Aya 
Sofya 
14:00-17:00 Szabad program 
20:00 A szállás elfoglalása Edirnében 
 
7. nap, hétfő 
07:00-08:00 Reggeli 
08:00 Gyalogos városnézés Edirnében 
(Szelimiye dzsámi, Üc Serefeli dzsámi, Eski 
dzsámi, Ali Pasa Carsisi, Bedesten-bazár, 
Muradiyye dzsámi...) 
20:00 Indulás Budapestre 
 
8. nap, kedd 
~10:00 Érkezés Budapestre 
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