
Hej alla 
En ny segelsäsong tar sin början. Efter en lång och kall vår längtade vi 
ner till varmare breddgrader och båten. På vägen mot Marmaris 
stannade vi upp några dagar i Istanbul för att turista lite. 

Istanbul är en jättestad på ca 15 miljoner invånare. Våra förhoppningar 
om några sköna dagar i sol och värme infriades bara dagen vi kom. Vi 
blev hämtade av en taxi som tog oss till hotellet vi bokat. Det var livligt i 
rusningstrafiken in mot centrum.  

I området som hotellet skulle ligga var det trånga och backiga gator. 
Taxin snurrade runt länge innan den stannade utanför hotellet. Efter att 
ha kånkat in våra väskor fick vi höra att vi kunde få byta hotell till ett lite 
bättre. Vi tackade för detta och fick hjälp med väskorna till det nya 
hotellet.

Det var verkligen ett bättre hotell med förstklassig service i det mesta. 
Vi blev bjudna på en kall öl innan vi fick vårt rum. Det bästa var att vi 
slapp ljudet från spårvagnarna som gick på gatan utanför det första 
hotellet.

Efter en natts sömn kände vi oss stärkta att ge oss ut i storstaden. Vi 
bokade en heldagstur med buss och båttur på Bosporen. Regnet 
började hänga i luften  när vi gick ombord på turbåten som tog oss 
uppför Bosporen, först på den europeiska sidan och sedan tillbaka på 
den asiatiska sidan. Många vackra palats och byggnader låg utefter 
strandkanten. Det första intrycket av Istanbul var att det skulle behövas 
många dagar för att lära känna staden.  

Bussen tog oss sedan runt landvägen till Dolmabatchepalatset som blev 
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de sista sultanernas boning från mitten av 1800-talet och 70 år framåt. Vilket överdåd i 
prakt. Sultanerna ville imponera på sina gäster, framförallt de utländska. Kvinnorna fick 
inte deltaga i de olika cermonierna utan fick beskåda dessa genom små fönster. De 
levde mestadels åtskilda i sin del av palatset. Efter bussturen satt vi ute och åt middag 
för första gången i år. Något kyligt blev det.  

Nästa dag var vikt för Topkapipalatset. Här bodde alla sultaner i det osmanska riket 
sedan 1400-talet och fram till mitten av artonhundratalet då det “nya” palatset stog 
färdigt. Vi var inte ensamma om denna tanke. Det märktes att turismen var i full gång. 
Köerna var långa till biljettkassan och inne i palatset var det folk överallt med guider 
som mässade på olika språk.  

Det är ett stort palats med många vackra trädgårdar, alla med en fin blomsterprakt. 
Skattkammaren visade upp en enorm rikedom som sultanerna samlat på sig genom 
århundradena. Många byggnaders interiörer bestog av utsökta mosaikläggningar och 
golven hade varit försedda med vackra mattor.  I övrigt kändes inredning lite kal. 

Kvinnorna bodde även här i en egen del av palatset. Unga flickor togs från rikets alla 
hörn och uppfostrades i ett harem för att bland annat bli hustrur till framstående män 
inom sultanens administration. Någon hade kanske turen att bli utvald av sultanen 
själv. Haremet var ingen plats för sultanens förlustelser som man kan tro. 

Sista dagen blev regnig och kall. Vi besökte Hagia Sofia som en gång varit en 
bysantinsk kyrka och senare blev en moské. Idag är det ingen större religiös 
verksamhet utan snarare ett museum. Syftet är att försöka visa på en gemenskap 
mellan kristendomen och islam. Mycket folk var det och skönt att hålla sig inomhus 
medan regnet strömmade ner. Nästa stopp var den Blå Moskén. Vi “otrogna” fick gå in 
genom en bakdörr och ta av oss skorna för att komma in. Den var otroligt vacker 
invändigt. Vi fick traska runt på en skön matta som täckte hela golvet. Viss verksamhet 
pågick men vi turister fick hålla oss bakom ett staket som bevakades noga. 

Regnet fortsatte att strila ner så vi förflyttade oss ner i underjorden till en en stor 
vattencistern, Basilikacisternen, som anlades på 500-talet e.Kr för att förse staden med 
vatten. Vi hann också med att besöka kryddbasaren, men den stora basaren hoppade 
vi över. Det finns så mycket att se i denna världsstad att man behöver ett par veckor 
för att lära känna stadens alla sevärdheter. Istanbul gav mersmak. 

På hotellrummet möttes vi av ett konstverk på sängen. Det föreställde två svanar. De 
var smakfullt utformade av handdukar. Det låg ett brev till oss med tack för att vi bott 
på hotellet och önskade oss välkommna tillbaka. Det kallas för kundvård. Vi beställde 
tidig frukost och taxi ut till den andra flygplatsen för färd till Dalaman/Marmaris och 
den efterlängtade båten. 



Vi kom fram till Dalaman och möttes av ett soligt Medelhav. Däremot 
mötte inte det bolag som vi bokat för färd till Marmaris och marinan. 
Istället fick vi ta en transferbuss och taxi ut til marinan. Det gick bra det 
också. Transferbolaget A2B är inget vi rekommenderar.  

Vi kom fram till marinan efter ett par timmar och kunde återse Prima 
Donna i bra men lite sandigt skick. Fick hjälp med väskorna upp på 
båten av Mats och Lena som vi lärt känna föregående höst.  

Täckningen började åka av så vi kunde komma in i båten och fann 
henne i hyfsat skick även här. Vi hade haft problem med regnvatten i 
motorn under vintern. Detta hade tryckt ut oljeblandat vatten ur 
motorn och ner i olika utrymmen under durkarna. Detta viste vi om 
hemma men hade bara sett detta på bild. Nu var det hyfsat länsat och 
motorn återstäld i bra skick av en duktig mekaniker. Hans egentliga 
uppgift var att “laga” korresionsskadorna på drevet som upptäcktes vid 
upptagningen. Vi hade följt hela reparationsarbetet hemma med ett 
hundratal foton som han tagit. Arbetet var proffsigt utfört till 60% av 
kostnaden i Sverige. 

Vi beställde sjösättning till den 29 april och fick hjälp med botten och 
vaxning av skrovet av ytterligare en duktig hantverkare. I år har vi känt 
oss lite lyxiga med detta. Det har sparat en och annan rygg.  

Den 29e fick vi vänta till kvällen innan Prima Donna kom i havet. Det är 
många båtar som skall sjösättas under en dag och personalen jobbar 
från tidig morgon till sen kväll. Nu ligger vi på samma ponton som i 
höstas och njuter av “sjölivet”. Om några några veckor är vi ute på havet 
igen.

Soliga och varma hälsningar från Prima Donna /Lisbeth o Hans 



Övre bilden: Båtfärd på Bosporen 
Undre bilden:  Dolmabatchepalatset från sjösidan 
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Övre bilden: Ett av många palats på den asiatiska sidan av Bosporen 
Undre bilden: Det “Gyllene Hornet” 

Från båtfärden på Bosporen 



          Bilder från utsidan av Dolmabatchepalatset. Man fick inte ta bilder inne i palatset. 
          Den vänstra bilden i mittraden : Här fick alla gå igenom och säkerhetskollas som på 
          en flygplats. 



Ett par av de vackra trädgårdarna 

Topkapipalatset det äldsta av sultanernas palats, byggt på mitten av 1400-talet av           
sultanen Mehmed II. 



Topkapipalatset

Några bilder från palatsets olika byggnader 
Den nedre bilderna: Omskärelsepaviljongen med sin bassäng 



Topkapipalatset

Interiörbilder med vackra mosaikbeklädda väggar och gyllene dörrar 



Cisternen anlades 532 e.Kr av  den bysantinske kejsaren Justanianus I. Efter det att 
osmanerna övertagit Konstantinopel var det ovetande om cisternens existens i över ett 
hundra år 

  Basilikacisternen 



          Bilder från kryddbasaren. På vägen dit började det regna igen 



Den gamla bysantinska kyrkan och senare moskén Hagia Sofia, mer än 1400 år gammal 



Det är inte ofta man har “chansen” att få bilder på Moskén i gråväder 

  Blå Moskén 



Blå Moskén 

      Bilder innifrån Moskén. En enorm matta täcker hela golvet.  
      Den nedre vänstra bilden: Plats för imamen och riktningen mot Mecka 



       En trevlig gest från hotellet i Istanbul, kvällen innan vi åkte 
       vidare till Marmaris. 



    Sjösättning och äntligen i vattnet på Yat Marin 



Yat Marina i skön morgonsol. Här ligger över 1000 båtar och 
väntar på att få segla ut från Marmarisbukten. Prima Donna 
ligger någonstans upp till höger på bilden. 


