
6.10. Torstai. Lento klo 12.50 Istanbuliin. Majoittuminen 
Richmond-hotelliin, joka sijaitsee kävely- ja ostoskadun varrella. 
Tervetulotilaisuus hotellissa, jossa Panu Rajala johdattaa tulevi-
en päivien teemaan. Siirrymme kävellen illalliselle kukkabasaarin 
alueella sijaitsevaan tunnelmalliseen tavernaan.
7.10. Perjantai. Aamiainen. Retkipäivä alkaa useiden Walta-
rin kirjojen ja historiallisten tapahtumien näyttämönä toimineen 
Hippodromin alueelta jatkuen Topkapin palatsin eri osiin ja 
museoihin. Opastettu kierros palatsin haaremissa ja näemme myös 
osia sulttaanien ainutlaatuisista aarteista. Vierailu 500-luvulta 
peräisin olevassa Pyhän Irenen bysanttilaisessa kirkossa. Lounas 
historiallisen keskustan ravintolassa. Päivän viimeinen kohde on 
yksi maailman vanhimmista ja suurimmista katetuista basaareista, 
jossa on noin 4000 kauppaliikettä. Paluu hotelliin.
8.10. Lauantai. Aamiainen. Vierailu Hagia Sofian moskei-
jaan, joka luetaan maailman merkittävimpiin kirkkorakennuksiin. 
Valtaisa rakennus valmistui vuonna 537. Seuraava kohteemme 
on Sarafiye Sarnici eli maanalainen vesisäiliö, joka rakennettiin 
Keisari Theodosius II:n valtakaudella 400-luvulla. Siirrymme 
1500-luvulta olevaan Rustem Pashan moskeijaan ja edelleen 
lähellä sijaitsevaan Maustebasaariin, joka on mausteiden, 
kuivattujen hedelmien ja öljyjen runsaudensarvi. Ostosaikaa. Lou-
naan nautimme Kultaisen Sarven merellisiä maisemia ihaillen. 
Iltapäivän lopuksi vierailemme Tekfur Saray -palatsissa, joka on 
osa Bysantin keisareiden palatsikokonaisuutta. Päivän päätteeksi 
ihailemme Mika Waltarin tavoin sinistä hetkeä kukkulan rinteellä 
sijaitsevasta Pier Loti -kahvilasta. Paluu hotelliin.
9.10. Sunnuntai. Aamiaisen jälkeen tutustumme Dolma-
bahçen ylelliseen palatsiin. Vierailun jälkeen teemme risteilyn 
Bosporinsalmella rantojen upeita palatseja ja salmen ylittäviä 

riippusiltoja ihaillen. Lounas Hanedan-ravinto-
lassa. Paluu hotelliin. Halukkaille mahdollisuus 
lähteä kävellen tutustumaan Nobel-palkitun 
Orhan Pamukin perustamaan Viattomuuden 
museoon.
10.10. Maanantai. Aamiainen. Kuljetus 
kentälle, josta lento klo 14.40 laskeutuu 
Helsinkiin klo 18.05.
Hinta: 1 355 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 320 €. 
Toimitusmaksu 10 €/varaus.
Hintaan sisältyy: lennot Turkish 
Airlinesilla, lämmin ateria ja ruokajuomat lennon aikana, 
majoitus, ohjelmassa mainitut ruokailut, opastetut retket ja 
sisäänpääsymaksut, Waltari-asiantuntija Panu Rajalan esitelmät.
Matkanjohtajana Liisa Huhtala.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 
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Varaukset ja tiedustelut:  
Etelämatkat 050 572 2197 tai liisa.huhtala@etelamatkat.fi

OHJELMA: 

Ottomaanien ja Mika Waltarin 
mahtava Istanbul

6.–10.10.2022

Sarafiye Sarnicin maanalainen vesisäiliö

Kirjailija Mika Waltarille Istanbul oli innoituksen lähde. Matkallamme Waltari-tuntija FT Panu Rajala 
johdattaa meidät kirjojen historiaan, maisemiin ja muistoihin.
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Asiantuntijana 
matkalla 

FT, kirjailija 
Panu Rajala.

Tietoa muista matkoista löydät: www.tuulanmatkat.fi 
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