
 

    AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA 

ISTAMBUL DEL 16 al 20 d’octubre 2014 

 

PREU SOCI/SÒCIA CAMBRA DOBLE  1.100,- €  

    NO SOCI/SÒCIA  1.150,-      SUPLEMENT CAMBRA INDIVIDUAL: 230,- € 

        a partir 26/7 el viatge costarà 1.150 i 1.200 € respectivament 

Paga i senyal 150 € fins 25 juliol Confirmar al telf. 934 52 05 52 o a            

socis@amicsunescobarcelona.cat - Cal ingressar l’import restant abans 20 de setembre 

 

Les Zones històriques, d'Istanbul pels seus importants monuments i 

restes històriques, van ser declarades l'any 1985 

Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO  

 

Istanbul, erigida en la confluència de dos continents, va ser, 

successivament, capital de tres imperis: l'Imperi Romà d'Orient, 

l'Imperi Bizantí i l'Imperi Otomà. Coneguda com Bizancio, 

Constantinoble i actualment Istanbul, ha estat escenari de grans 

esdeveniments polítics, religiosos i artístics tant d'Europa com 

d'Àsia durant més de dos mil anys.  

 

Es Patrimoni de la Humanitat i abasta quatre zones representatives 

de les fases més importants de la història de la ciutat, reflectides 

en els seus monuments més famosos:  

 

Tant la ciutat antiga com la capital de l'Imperi Romà d'Orient estan 

representades per l'Hipòdrom de Constantí al parc arqueològic (del 

324), per l'aqüeducte de Valente (378) al barri de Solimà i pels 

baluards (començats en 413), situats a la quarta zona, a la qual 

donen nom. 

 

De l'Imperi Bizantí es conserva la Basílica de la Divina Saviesa i 

l'Església de Santa Irene del regnat de Justinià (527 - 565).  

 

I de l'Imperi Otomà destaquem des del punt de vista arquitectònic: 

el Palau de Topkapi (Topkapi Saray) i la Mesquita Blava 

(SultanahmetCamii); les mesquites de Solimà i Sehzade i les restes 

de les poblacions primitives al barri dels baluards, amb 525 cases 

de fusta catalogades i protegides. 

 

Els monuments d'aquesta ciutat durant segles han exercit gran 

influència en el desenvolupament de l'arquitectura, les arts 

monumentals i l'organització de l'espai, tant a Europa com a Àsia. 

Així, la muralla terrestre de 6.650 mts de l'emperador bizantí 

Teodosi II, erigida el 447, va ser referència determinant en 

l'arquitectura militar; Hagia Sophia es va convertir en el model per a 

un gran nombre d'esglésies i, posteriorment, de mesquites; i els mosaics dels palaus i esglésies 

de Constantinoble van influir l'art cristià tant occidental com oriental.  
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Dijous 16 d’octubre:  Barcelona – Istambul 

Ens farà de guia-acompanyant el periodista especialitzat en viatges 

Roman Hereter. Trobada aeroport pel vol directe amb Turkish Airlines 

Barcelona – Istambul. Arribada, trasllat a l’hotel Point Taksim 4* sup, 

sopar i allotjament. 

 

Divendres 17 d’octubre: Santa Sofía i Creuer pel Bòsfor 

 

Sortida de l'hotel cap a l'Hipòdrom Romà on veurem: Obelisc de Teodosi, Columna 

Serpentina, Font Alemanya, Columna de Constantì. A continuació visitarem la basílica 

de Santa Sofia, església bizantina del segle VI, construïda per Justinià El Gran i 

actualment convertida en un museu amb els més bells exemples de mosaics bizantins; 

la Mesquita Blava, una de les més belles mesquites imperials amb una rica decoració; i 

la Cisterna de Yerebatán, lloc on s'emmagatzemava l'aigua per suplir les necessitats del 

Palau Imperial. Esmorzar en el típic Restaurant Safir del Bósfor, i a la tarda recorregut 

amb vaixell privat per l'estret que separa Europa d'Àsia on podrem gaudir de la gran 

bellesa dels boscos d'Istanbul, dels seus palaus i dels Yalı, palauets de fusta construïts 

en ambdues ribes. Tornada a l’hotel i sopar 

 

Dissabte 18 d’octubre. Museu Arqueològic, palaus i basars 

 

Visita del Museu Arqueològic. Seguidament pujada al Palau del Topkapı, residència de 

tots els sultans de l'imperi fins al s. XIX. Recorrent els seus jardins i pavellons ens 

traslladarem al món de les mil i una nits. Esmorzar en el Restaurant Konyalı. A la tarda 

visitarem el Gran Basar, edifici que alberga més de 4000 parades en el seu interior. Hi 

haurà temps lliure per qui vulgui entrar a l’Haren del Palau de Topkapi no inclòs. 

Tornada a l'hotel. Sopar i allotjament. 

 

Durant l’estada hi hauran 

dues conferències a càrrec 

de Román Hereter: 

1) Istambul: de l’imperi 

bizantí a l’imperi otomà 

2) El sarcòfag d’Alexandre 



Diumenge 19 d’octubre. Barris i mercats d’Istambul 

 

Visita de la Basílica de Sant Salvador in Chora; visita panoràmica de la Mesquita i el 

barri d’Eyüp, de la Banya d'Or. Recorregut pel Basar Egipci, també conegut com a basar 

de les espècies per les mercaderies que allí es venien. Visita de la Mesquita 

Rüstempaşa, una de les obres més atractives de l'arquitecte Sinan i la més peculiar pel 

seu emplaçament, hi veurem els taulells més fins de Iznik (Nicea) i preciosos panells 

que requereixen de concentració per poder apreciar la 

subtilesa de cada disseny individual. Esmorzar en el 

Restaurant HAMDI.  

 

Continuarem cap a l'antic Barri del Túnel de carrerons per als 

vianants, terrasses i botigues antigues. Passeig pel carrer de 

vianants Istiklal fins arribar al Barri de Galatasaray on es 

troba l'antic liceu que dóna nom al barri. Visita de l'església 

catòlica de Sant Antoni de Pàdua. Visita del mercat típic de 

Balikpazar. Possibilitat de degustar delícies turques, lokum en una antiga pastisseria. 

 

Tornada a l’hotel, sortida per al sopar de comiat en el restaurant Feriye, un dels més 

sumptuosos i acreditats de la ciutat, instal·lat en un Palauet situat al Bòsfor, tornada a 

l’hotel i allotjament.  

 

Dilluns 20. Trasllat a l’aeroport per agafar el vol de Turkish Airlines que ens tornarà a 

Barcelona.  

 

Hotel Point Taksim 4* sup 

 
 
 
 
 


