
RESFAKTA
Resa:  Gallipoli
Datum: 4-8 maj 2016 
Arrangör:  Winberg Travel
Reslängd: 5 dagar / 4 nätter
Reseledare: Marco Smedberg
Flygbolag: Turkish Airlines (dryck o måltid ingår)
Flyg ARN: Avresa 4 maj  11.45-16.15
 Avresa 8 maj 21.00-23.30
Flyg CPH: Avresa 4 maj  11.35-15.50
 Avresa 8 maj 20.00-22.20
Flyg GOT: Avresa 4 maj  12.20-16.40
 Avresa 8 maj 14.15-16.40
Bagage: 23 kg att checka in per person
 8 kg handbagage per person. 
Hotell: Peak hotel*, Istanbul (2 nätter)
 Limani hotell*, Gallipoli (2 nätter)
 * eller motsvarande
Måltider:  Alla i texten beskrivna måltider 
	 inklusive	flygmåltider	ingår.	
 Måltidsdryck är ej inkluderat i priset.
 4 frukost (F) 3 lunch (L) 
 3 middag (M)
Program:  Alla beskrivna transporter, 
 prestationer och inträden.
Skatter:  Samtliga lokala skatter och avgifter i  
 Turkiet ingår.
Visum:  Visum krävs inte, men ditt pass 
 måste vara giltigt 6 mån efter 
 hemkomst på Turkiet
Grundpris: 13 795 kr per person i dubbelrum
 Enkelrumstillägg: 2 000 kr
Betalning:  Handpenning 3000 kr inom 10 dgr   
 från bokning, resterande 40 dgr 
 före avresan.

HÄR BOKAR DU RESAN: 
Winberg Travel (www.winbergtravel.se)

är det osmanska riket (Turkiet) 
gick i krig hösten 1914 utveck-N

lades ett europeiskt storkrig till ett 
världskrig. Ansvarig för de allierades 
försök att slå ut turkarna genom att 
landstiga på Gallipoli i april 1915 var 
marinminister Churchill. Men till de 
allierades förvåning försvarade sig 

Gallipoli, 4-8 maj 2016
En resa till ett av första världskrigets viktigare slagfält 

turkarna väl och de hårda striderna 
varade ett halvår innan operatio-
nerna avbröts och de allierade drog 
sig tillbaka. Nu 100 år senare följer vi 
striderna på Gallipoli vilket också var 
australiensarnas och nyzeeländarnas 
stora insats under första världskriget.

DAG	1,	SVERIGE/DANMARK	–	ISTANBUL
Avresa från Arlanda, Göteborg eller 
Köpenhamn på förmiddagen. Vid ankom-
sten i Istanbul möter vår ciceron Marco 
Smedberg och vår lokale guide gruppen 
på	flygplatsen	och	transfer	sker	till	Peak	
hotel, centralt vid Taksim området.

Välkomstmiddag på restaurang Sofyali. 
Sofyali är en mycket traditionell restau-
rang med goda rätter. (M)

DAG	2,	ISTANBUL	–	GALLIPOLI
Tidig avresa från hotellet med buss längs 
Marmasjön och vidare ner till Gallipoli-
halvön, en färd på 30 mil. Lunch längs 
vägen.

Besök	i	Kabatepe	”Simulation	Center”.	
Här har Turkiet satsat åtskilliga miljoner 
på att skapa en förstklassisk upplevelse 
genom att besökarna vandrar genom 
olika	filmrum	där	man	med	modern	da-
tateknik återskapar såväl de inledande 

Det venetianska fortet på ön Bozcaada/Tenedos, Canakkale. Ön hörde till Venedig fram till 1656,  

då det Osmanska riket tog över ön och spelade även en strategisk roll i första världskriget.

Marco Smedberg
M I L I T Ä R H I S T O R I K E R

sjöstriderna mellan allierade slagskepp och 
turkiskt kustartilleri som de efterföljande 
skyttegravsstriderna.

Vi åker sedan vidare till kustartilleribat-
terier söder om Kilitbahir. Här står en av 
slagets turkiska hjältar, korpral Seyit, som 
staty i brons. Sedan 61 man i hans batteri 
stupat den 18 mars 1915 bar han den sista 
granaten – som vägde 275 kilo – på ryggen 
upp till sin 28-centimeters kanon, laddade, 
sköt	och	träffade	slagskeppet	Ocean.	



Gal l ipol i med c iceron Marco Smedberg

Det skadade fartyget girade undan och 
hamnade in i ett minfält där det min-
sprängdes och sjönk, vilket bidrog till 
att de allierade avbröt försöket att med 
fartyg forcera det 70 kilometer långa sun-
det Dardanellerna som skiljer Asien och 
Europa.

Transport via färja från Kilitbahir till 
Çanakkale som är en pittorsk liten hamn-
stad på den asiatiska sidan av Dardanel-
lerna. Vi bor på hotell Limani* som ligger 
direkt	vid	kajen	med	fin	utsikt	över	det	
strategiska sundet där vi också äter ge-
mensam middag. (F, L, M)

DAG	3,	GALLIPOLI
Vi börjar dagen med att åka en kort 
färjetur	över	till	Kilitabahir.	Busstur	till	
landstigningsstränderna längst söderut 
på Kap Hellas. 

Känslan	av	att	befinna	sig	på	ett	slagfält	
förstärks	av	att	man	befinner	sig	i	en	
nationalpark med mycket liten ny bebyg-
gelse.	Uppifrån	höjderna	runt	britternas	
landstigningsområde	ser	vi	ner	i	”grytan”	
där det då var fullt av brittiska förrådstält 
och idag är en krigskyrkogård. 

I det helt opåverkade landskapet passe-
rar vi senare även den plats strax innanför 
kusten	där	det	brittiska	marinflyget	hade	
en	framskjuten	fältflygbas.	

Turkiska sjöminor på Marinmuseet i Canakkale. 

Modell av en turkisk skyttegrav i Eceabat.

Anzac Cove från sett söder med de dramatiska höjderna till höger om bilden.

Turkiskt monument ovanför Eceabat.

Vår ciceron Marco Smedberg på britternas 
landstigningsstrand X-Beach



Anzac Cove

Lone Pine kyrkogården

Resterna av den tyska ubåten UB-46 som 
sänktes i Svarta havet 1916

Buss	till	Krihita	(Numera	Alçıtepe)	som	då	
och nu är en av de få orterna i området 
där vi också äter lunch. 

Eftermiddagen ägnas åt Anzac Cove, 
Lone	Pine	kyrkogård,	Chunuk	Bair	och	
Suvla-bukten. 

Vid landstigningen de 25 april närmast 
tävlade de landstigande australiensarna 
och de framkastade turkiska förstärk-
ningarna om att hinna först upp på de do-
minerande höjderna innanför kusten. De 
kom upp ungefär samtidigt, vilket ledde 
till hårda strider och att man hamnade 
mycket nära varandra i improviserade 
skyttegravar. När vi åker längs den fem 
meter breda nybyggda vägen på åskrönet 
befinner	vi	oss	mitt	det	dåtida	ingen-
mansland!

Hela området domineras av höjden Chu-
nuk	Bair	som	de	allierade	aldrig	lyckades	
inta. Där uppe bland alla monument har 
man en storslagen utsikt över stridsområ-
det, inklusive Suvla-bukten längre norrut.

Väl tillbaka i Canakkale promenerar vi till 
stadens marinmuseum strax intill hotel-
let. Där ligger dels en tyskbyggd kopia av 
det minfartyg som turkarna ursprung-
ligen använde för att minera Dardanel-
lerna 1914 och dels resterna av en tysk 
ubåt som sänktes i Svarta havet 1916. Vi 
avslutar dagen med en gemensam mid-
dag (F, L, M)

DAG	4,	TROJA	–	ISTANBUL
Bussutflykt	till	Troja,	cirka	40	kilometer	
längre söderut. Den mytomspunna  
4 000 år gamla staden är särskilt berömd 
för Homeros epos Iliaden som handlar 
om striderna mellan greker och trojaner, 
vilket inspirerade många av de klassiskt 
skolade deltagarna i striderna 1915. 

Därefter återfärd till Istanbul och över-
nattning på Peak hotel. Middag på egen 
hand. (F, L)

DAG	5,	ISTANBUL	–	SVERIGE/DANMARK
Efter frukost leder Marco Smedberg ett 
besök till Militärmuseet. Här erbjuds man 
ett intressant osmanskt perspektiv på vår 
europeiska militärhistoria.

Beroende	på	önskemål	och	disponibel	
tid kan även turer till andra sevärdheter i 
Istanbul bokas hos vår lokala guide under 
själva resan. Se nästa sida.

Troja

* Vår målsättning är att boka in oss på  Peak hotel i 
Istanbul och Limani hotell i Gallipoli, men beroende på 
antalet bokningar så kan ett motsvarande hotell ersätta 
något av dessa.



FÖRSLAG PÅ UTFLYKTER I ISTANBUL

Istanbul	delas	i	mitten	av	vattenleden	Bosporen,	västra	delen	av	
Istanbul ligger i Europa och östra delen i Asien. 

Det sägs att Istanbul är en smältdegel av öst och väst, en ko-
kande kittel av kultur, historia och intryck. Här är några tips på 
sevärdheter	–	Hagia	Sophia	och	Blå	Moskén,	Grand	Bazaar,	Basi-
likacisternen och Topkapipalatset. 

Beroende	på	önskemål	och	disponibel	tid	kan	turer	till	andra	
sevärdheter i Istanbul bokas hos vår lokala guide under själva 
resan. 

Yerebatan	Sarnıcı	–	Basilikacisternen	–	är	en	1500	år	gammal	un-
derjordisk vattencistern som byggdes för att säkra stadens vat-
tentillförsel även under krig. Det tog ungefär 100 år innan otto-
manerna upptäckte den bysantinska cisternen med sina pelare.

Hagia Sophia Kyrkan – Den heliga Vishetens Kyrka, ett av de 
mest	imponerande	konstverken	under	alla	tider.	Byggdes	av	den	
mäktiga	Byzantiska	Kejsaren	Justinian	på	AD	537	som	världens	
första katedral. Därför var den störta symbolen för hela Kristna 
världen	under	årtusenden.	Idag	är	den	museum.	Bredvid	Hagia	
Sofia	ligger	Blå	Moskén	från	1600-talet	med	sex	minareter.

Istanbuls mest kända sevärdhet är nog Topkapipalatset. Det var 
de gamla ottomanska sultanernas residens liksom rikets admi-
nistrativa centrum från 1456 till 1853. 

Grand	Bazaaren	är	marknadernas	marknad!	Med	över	4000	bu-
tiker är den täckta basaren ett eldorado för den prutglade och 
den som gillar shopping! Här hittar man allt från läder till guld 
och vattenpipor.

FÖRLÄNG DIN VISTELSE I ISTANBUL
Önskar ni förlänga resan med någon dag extra i Istanbul? Kontakta Winberg Travel för förslag och priser! 
Telefon: 0413-170 50, mail: info@winbergtravel.se


