Stambulas – dvi jūros, du žemynai (5d.)
Programa
1 DIENA
Į Stambulą skrendame „Turkish airlines“ lėktuvu. Ši kompanija jau penkerius metus pripažinta
geriausia Europoje. Iš oro uosto vyksime į viešbutį Bejogulu rajone - europietiškojo Stambulo
širdyje, ir, greitai užsiregistravę viešbutyje, pradėsime pažintį su miestu. Eisime ant legendinio
Galatos tilto, klausysimės jūros bangų pliuškenimo, išgirsime, kodėl Bosforo įlanka vadinama
Aukso ragu, gal ir patys išvysime tą auksą. Grįždami į viešbutį, į vieną iš septynių Stambulo kalvų –
Beyoglu kilsime neseniai 140 metų jubiliejų atšventusiu funikulieriumi. Nakvynė viešbutyje.
2 DIENA
Papusryčiavę viešbutyje leisimės pėsčiomis į istorinį miesto centrą. Hipodromo aikštėje
prisiminsime Konstantiną Didįjį ir sužinosime, kodėl dabar esame krikščionys, pasmalsausime kodėl
Konstantinas iš Graikijos atvežė Gyvačių koloną, o iš Egipto – akmeninį obeliską ir kur buvo
Bizantijos imperatorių rūmai. Užsuksime į Žydrąją mečetę, kuri tik mums žydroji, o musulmonams
– sultono Achmedo. Pamatysime sutono Achmedo ir jo žmonos Kosem kapus – atsimenate
„Didingąjį amžių“? Besigėrėdami šokančiais fontanais kalbėsime apie vieną kruviniausių istorijoje –
Nikos sukilimą. O kas nutiko po jo – pamatysime atsigręžę į Šventosios Sofijos soborą*. Po
didingais skliautais pabandysime suprasti ne tik kodėl ši bažnyčia laikoma šedevru, bet ir kodėl
žlugo Bizantijos imperija, kalbėsime apie meilę ir išdavystes, plėšimus ir akinantį godumą, ir,
žinoma, susipažinsime su garsiausia Turkijos, o gal net ir pasaulio kate. Skubėsime į sultonų rūmus
Topkapi*, iš kurių 400 metų buvo valdoma pusė pasaulio, ir kuriuose virė meilės bei pavydo
aistros, buvo smaugiami pretendentai į sostą, Bosfore skandinamos neįtikusios sugulovės, kur
pasiuntiniai atgabendavo laiškus iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės. Gerdami kavą rūmų
terasoje gėrėsimės Bosforu plaukiančiais laivais. Jūrų apsuptas Stambulas neturi gėlo vandens. Jo
istoriją studijuosime įspūdingoje požeminėje vandens saugykloje vadinamoje cisterna. Didžiajame
turguje, kuriame yra daugiau kaip 3000 parduotuvių, bandysime neapakti nuo prekių gausos ir
spindesio, kvosime pardavėjus apie verslo paslaptis, gilinsimės į Turkijos pasididžiavimo – *Izniko
keramikos paslaptis ir mokysimės rasti išėjimą. Laisvu laiku galėsime aplankyti kerinčią miesto
širdį – naktinį Sultanahmetą, – pasigėrėti šviesų ir šešėlių žaismu ir architektūros šedevrais.
Nakvynė viešbutyje.
3 DIENA
Papusryčiavę viešbutyje, važiuosime į naujuosius sultonų rūmus Dolmahbačė. Sultonas
Abdulmedžidas I, apsilankęs Europos valdovų rūmuose, buvo pakerėtas jų spindesio. Kai grįžo į
Stambulą viduramžiškas Topkapis jam pasirodė liūdnas ir niūrus, neatitinkąs laiko dvasios, tad
įsakė pastatyti naujus rūmus – gražesnius nei Versalis. Tam sultonas nepagailėjo 35 tonų aukso,
kurio vertė dabar būtų apie 1,5 milijardo eurų. Arcihtektas Garabetas Balyanas sukūrė unikalią
osmaniškos architektūros ir europietiško baroko rokoko bei neoklasicizmo sintezę, kuri iki šiol
atima žadą kiekvienam, kas įžengia į rūmus. Kai pavargsime nuo aukso, eisime smaližiauti į
geriausią Stambulo baklavos kepyklą. Jei patiks, ten pirksime gardumynų pasilikusiems namie. Po
pietų tyrinėsime populiariausią pėščiųjų gatvę Istiklalį. Per savaitgalį šia gatve praeina apie 3
milijonai žmonių. Juos čia traukia kavinės, restoranai ir, žinoma, parduotuvės, kurios dirba iki
vidurnakčio. Čia galima rasti populiarių prekių ženklų parduotuves – „Waikiki“, „Koton“, „Zara“,
„Ives Rocher“, „Bambi“, „Hotic“, LTB ir daug daug kitų. Laisvu laiku galėsime pavakarieniauti
turkiškoje tavernoje, vadinamoje meihane, žinoma, prieš tai pasivažinėję legendiniu raudonuoju

tramvajumi. Vakare, jie norėsime, mūsų laukia mistinis *besisukančių dervišų meditacijos ritualas.
Šie dervišai – viena iš islamą išpažįstančių sufijų šakų. Jie tiki, kad dievą galima pažinti ne tik po
mirties, bet ir šiame gyvenime. Arba vakarieniausime restorane, pro kurio langus atsiveria
užburiantis vaizdas į naktinį senamiestį bei Aukso ragą. Nakvynė viešbutyje.
4 DIENA
Po pusryčių viešbutyje vyksime į vieną seniausių Stambulo rajonų Balatą. Iki šiol čia kartu
sugyvena ir musulmonai, ir žydai, ir krikščionys, gatvėse gali sutikti hidžabu apsigobusią arabę ir
išsipusčiusį hipsterį. Geležinėje bažnyčioje, kuri dalimis buvo atplukdyta iš Vienos ir čia pastatyta,
pasiklausime dieviško giedojimo. Aplankysime Konstantinopolio ekumeninį patriarchatą –
graikų ortodoksų „Vatikaną“, o ten šį tą sužinosime ir apie Lietuvą. Sėdėsime išradingų interjerų
kavinaitėse, klausysimės mielų ir kraupių rajono istorijų ir bandysime ką nors įsigyti antikvarinių
vertybių aukcione. Gražiausias meilės istorijos, žinoma, gražiausioje mečetėje – Suleimanijoje. Iš
čia atsiveria ir vienas gražiausių vaizdų į Aukso ragą. Dar kartą minėsme „Didingą amžių“. Paskui
uoslė mus nuves iki prieskonių turgaus, į kurį kvepiančios prekės atkeliauja iš viso pasaulio.
Žmonės sako, jei turgus sugriūtų, dar 100 metų akmenys kvepėtų. Uostysime, ragausime,
gėrėsimės, pirksime. Saulei leidžiantis privačia jachta plauksime Bosforo sąsiauriu. Nakvynė
viešbutyje.
5 DIENA
Po pusryčių viešbutyje turėsime laisvą pusdienį paskutinį kartą žvilgterėti į amžinąjį miestą ir
kvėpti jo dvasios. Po to vykstame į oro uostą ir skrendame į Vilnių.

