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Istanbul is meer dan een stad. Het is een levendige metropool, een ontmoetingsplaats voor
verschillende culturen, een hoofdstad van eeuwenoude imperia… Istanbul is de enige stad die
zich op twee continenten bevindt en wordt jaarlijks bezocht door miljoenen reizigers die een
glimp willen opvangen van de betoverende paleizen en moskeeën. Met zijn kleurrijke dagelijkse
leven, rijke keuken en dynamische nachtleven is Istanbul onvergetelijk. Wie goed gepland op reis
gaat, kan in drie dagen de belangrijkste geheimen van deze magische stad ontrafelen.
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HET KROONJUWEEL VAN ISTANBUL: DE BOSPORUS
Istanbul kun je misschien wel het beste te bekijken vanaf de zee. De Bosporus verbindt de Zee van
Marmara met de Zwarte Zee en wordt gezien als de ultieme schat van Istanbul. Beide oevers zijn bezaaid
met zogeheten Yalı (historische herenhuizen) en hebben verschillende charmante buurten zoals Ortaköy,
Bebek, Arnavutköy, het Kasteel van Roemelië, Emirgan en Yenikoy aan de Europese zijde en Kanlıca,
Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk en Anadoluhisarı aan de Aziatische zijde. De officiële veerbootmaatschappij van Istanbul biedt drie Bosporustours aan waaronder een korte cruise van twee uur van
Eminonu naar Istinye, een volledige Bosporuscruise en een bonus-nachtcruise. Voor een volledige
ervaring zijn de langere tours aan te raden die je van Eminönü helemaal naar de Anadolu Kavagi in de
Zwarte Zee brengen en weer terug. Je vaart met de boot dicht langs de kust en maakt regelmatig tussenstops om de omliggende gebieden te verkennen. Hier zie je de schoonheid van de Bosporuskust pas echt
goed. Dat blijkt wanneer je neerstrijkt in een van de pittoreske restaurantjes met heerlijke visgerechten,
trendy cafés, bars of bistro’s. Met moderne jachten in het water aan de ene zijde en de historische herenhuizen aan de andere, is dit een van de betere plekjes in de wereld om uitgebreid te lunchen.
De Bosporus is overigens ook prima te voet te ontdekken. Besiktas is een van de oudste wijken van
Istanbul en is een goed startpunt voor je wandeltocht. Een must see is het Dolmabahçepaleis, het belangrijkste administratieve centrum van het Ottomaanse rijk. Het paleis met zijn neoklassieke uiterlijk en
indrukwekkende interieur geeft bezoekers een kijkje in een tijdperk waar Istanbul de hoofdstad was van
een van ’s werelds grootste rijken. Onderweg kun je ook het Çıraganpaleis en de Ortaköy-moskee zien.
In Ortaköy kun je een koffiepauze nemen in een van de vele cafés of ga door naar Arnavutköy – een
schilderachtige wijk die bekendstaat om zijn Ottomaanse herenhuizen aan het water en visrestaurants –
en Bebek. Deze chique buurt heeft een prachtig park aan het water, evenals vele boetieks en cafés rondom
de hoofdstraat. Vanaf hier kun je een wandeling maken over de promenade of neem een bus of taxi naar de
charmante wijken Rumelihisarı (Kasteel van Roemelië), Emirgan, Istinye, Yeniköy, Tarabya en Sarıyer
verkennen, helemaal tot aan Rumeli Kavagi.

Met gebouwen in art
nouveau-stijl, luxemerken en showrooms
van beroemde lokale
ontwerpers is Nisantasi
een geweldige plek
om te winkelen en
rond te hangen

DE HOOFDSTAD VAN DE OUDE WERELD
Het schiereiland is het centrum van Istanbuls culturele geschiedenis, het punt waar alle onderdelen
van het glorieuze verleden samenkomen. In het hart van het historische schiereiland, biedt de wijk
Sultanahmet enkele hoogtepunten: moskeeën, paleizen, kerken en huizen uit de Romeinse, Byzantijnse
en Ottomaanse periode. Het Sultanahmet-plein, het hart van de buurt, werd door de Romeinen en
Byzantijnen het Hippodroom genoemd en is het beste te voet te verkennen. Volgende stop: de Hagia
Sophia (Ayasofya), een voormalige kathedraal die in 537 in opdracht werd gebouwd door keizer Justinianus
en tegenwoordig als museum dient. De Hagia Sophia staat onder een 55 meter hoge koepel en is met zijn
imposante, mystieke architectuur een unieke plek. De aangrenzende Blauwe Moskee, ook bekend als de
Sultanahmet-moskee, is een 400 jaar oud monument en een van de meest iconische en historische
bezienswaardigheden van Istanbul. Recht tegenover de Hagia Sophia vind je de Basilica Cisterne
(Yerebatan Sarnıcı): een 1500 jaar oude wateropslagplaats die bezoekers fascineert om zijn serene sfeer.

Andere noemenswaardige bezienswaardigheden op het eiland zijn het Topkapıpaleis, de archeologische
musea en de Grand Bazaar. Een bezoek aan de weelderige paviljoens van het paleis met verzorgde
binnenplaatsen, schatten gevuld met juwelen en mysterieuze Harem, geeft een fascinerende blik in het
dagelijks leven van het Ottomaanse hof. De buitenste tuin wordt het Gulhane Park genoemd en is perfect
voor een pauze met uitzicht op de Bosporus. De nabijgelegen archeologische musea herbergen artefacten
en historische kunstwerken waaronder de sacrofaag van Alexander de Grote. De overdekte Grote Bazaar
van Istanboel (Kapalıçarsi) in Beyazıt ligt op slechts een korte tramrit (of 30 minuten lopen) van Sultanahmet. Struin door tientallen straten met duizenden winkels, alle gewijd aan prachtige Turkse ambachten en
combineer het winkelen met een stukje sightseeing.

KARAKÖY, BEYOĞLU EN NIŞANTAŞI
Nadat je de historische wonderen van Istanbul hebt verkend, is het tijd om je vleugels verder te spreiden.
Steek de historische Galatabrug over en je komt in de hippe buurt Karaköy, vol trendy cafés, restaurants
en boetieks. Tevens een van Istanbuls belangrijkste havens, vind je in Karaköy gerenommeerde musea en
kunstgalerijen. Volg vanuit hier de Kumbaracı Yokusu, of neem de historische kabelbaan naar Galata en
de Istiklâlstraat. Met de Galatatoren als kroon op deze buurt, is dit een heel ander centrum voor vermaak
en winkelen met designerboetieks, charmante cafés en trendy restaurants. De Galatatoren biedt een
panoramisch uitzicht van 360 graden over de Bosporus en de Gouden Hoorn en is een van de symbolen
van Istanbul. Een wandeling door de beroemde Istiklâlstraat is een must: dit is het kloppend hart van de
stad. De boulevard werd ooit de Grand Rue de Pera genoemd en loopt van Tünel naar de drukke uitgaanswijk Taksim. Bezoekers komen hiernaartoe vanwege de fascinerende architectuur uit de 19e eeuw
waarvan de gebouwen de meeste culturele centra herbergen, net als coole boetieks en bistro’s. Naast eten
en winkelen is de straat ook een belangrijk cultureel en entertainmentcentrum met theaters, kunstgalerijen en musea. De beroemde historische passage Çiçek Pasajı (bloemenmarkt) uit 1876, de vismarkt en de
kerk St. Antoine zijn plekken die je beslist moet bezoeken. In plaats van wandelen kun je hier een van de
nostalgische straatauto’s nemen. Vanuit Taksim ben je met een korte rit in Nisantasi, een chique buurt die
bekend staat als hét luxe modecentrum van de stad. Met gebouwen in art nouveau-stijl, luxemerken en
showrooms van beroemde lokale ontwerpers is Nisantasi een geweldige plek om te winkelen en rond te
hangen. Terwijl de Abdi Ipekçistraat de populairste winkelbestemming is, is de nabijgelegen wijk
Tesvikiye een ander juweeltje dat geroemd is om zijn cafés en boetieks. Akaretler is een andere charmante
buurt die een bezoekje waard is. Gebouwd in 1875 en gerenoveerd in 2005, herbergen de rijtjeshuizen
tegenwoordig kunstgalerijen, conceptwinkels en goede restaurants. w
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Met moderne
jachten in het water
aan de ene zijde en
de historische
herenhuizen aan
de andere, is dit een
van de betere plekjes
in de wereld
om uitgebreid te
lunchen

Istanbul in een notendop
Aantal inwoners: 15,07 miljoen
Beste reistijd: mei t/m oktober
Reistijd vanaf Schiphol: 3 uur
Reisdocument: ID kaart of paspoort
Visum nodig: ja
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