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 by Nevit Dilmen   

Arkeoloji Müzesi (Istanbul

Archaeology Museum) 

"Eén Van 's Werelds Beste Musea"

Twintig galerieën gevuld met kunstvoorwerpen verzameld uit alle delen

van Turkije en het Nabije Oosten vieren 5000 jaar geschiedenis met

exposities van Byzantium, het Ottomaanse Rijk en de vele beschavingen

van Anatolië en het oude Egypte. Het belangrijkste gebouw herbergt de

vondsten van de 19e-eeuwse archeoloog Osman Hamdi Bey, in het

bijzonder de beroemde Alexander sarcofaag uit de vierde eeuw ontdekt

bij het koninklijke grafcomplex van Sidon in Libanon. Het Museum van het

Oude Oosten heeft kunstvoorwerpen uit Egypte en Mesopotamië,

waaronder de prachtige fries van een stier uit de Ishtar poort in Babylon.

 +90 212 520 7740  muze.gen.tr/muze-

detay/arkeoloji/

 istanbularkeolojimuzesi@k

ultur.gov.tr

 Park İçi Yolu, Istanbul

 by Moise Nicu   

Basilica Cistern 

"A Sunken Treasure"

A vision soaked in cavernous magnificence, Yerebatan Sarnıcı or Basilica

Cistern is the largest of many cisterns thriving in the underneath Istanbul.

Constructed in the 6th-century during Emperor Justinian I's reign, this

cistern served as an incredible nexus of water filtration systems for many

medieval empires. Historical records establish that once situated on the

grounds of the cistern was a basilica, complete with an ornate facade and

ornamental gardens. Filled with traces of timeworn Middle-Eastern

architecture, curious explorers wander along wooden pathways, ancient

pillars, carved columns and mystical arches. To the northwest lie the

bases of two Medusa-headed beams that can be traced back to the

Roman era. Such is its allure that the cistern has also been a setting for

Hollywood blockbusters including one from the James Bond series.

Permeated with a transcendental aura, this subterranean cistern is the

only site of its kind which has been restored for public viewing.

 +90 212 522 12 59  yerebatansarnici.com/  info@yerebatan.com  Yerebatan Caddesi 13,

Istanbul

 by KLGreenNYC   

Hagia Eirene Museum 

"Historical Architectural Beauty"

Originally commissioned as a church in the 4th century, the Hagia Eirene

("Holy Peace") Museum is now open to the public. The museum hosts a

number of exhibits, but is best known for hosting the İstanbul

International Music Festival, since its acoustics make it an amazing venue.

However, even without a special event taking place, the historical value

and timeless beauty makes Hagia Eirene well worth a visit.

 +90 212 512 0480  muze.gen.tr/muze-detay/ayairini/  Soğuk Çeşme Sokak, Istanbul
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 by Adli Wahid on Unsplash   

Ayasofya (Hagia Sophia / St.

Sophia) 

"Niet te Vermissen"

Het prachtige Ayasofya werd oorspronkelijk gebouwd door de Byzantijnse

keizer Justinianus in 537 CE, en werd gebruikt als een kerk gedurende

916 jaar. Vervolgens werd het ingezet als een moskee voor 481 jaar, en de

eerste president van Turkije, Atatürk, verklaarde het gebouw in 1935 tot

een museum. (Het wordt niet langer gebruikt als een plaats van

aanbidding, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over uw kledij of over

het maken van foto's zoals bij veel andere religieuze

bezienswaardigheden in Istanbul, zoals de Blauwe Moskee.) De

architectonische toepassing ingezet voor het bouwen van de Ayasofya

wordt beschouwd als uniek (het is gebouwd op een vierkante basis in

plaats van de gangbare rechthoekige basis), de combinatie van pracht en

functionaliteit is dan ook de inspiratie geweest voor Ottomaanse

moskeeën voor ontelbare eeuwen. De verbluffende muurschilderingen en

mozaïeken in de bovengalerij behoren tot de meest bezochte sites van de

stad, ondanks het feit dat zij beschadigd zijn. In 2007-2008 is elke

gouden tegel van het plafond gerestaureerd tot haar oude glorie.

Ayasofya is de nummer één must-see in Istanbul.

 +90 212 522 1750  ayasofyacamii.gov.tr/  islamicworld@diyanet.gov.t

r

 Ayasofya Meydanı, Sultan

Ahmet Mahallesi, Istanbul

 by falco   

Topkapı Sarayı (Topkapı Palace) 

"Je Moet Vroeg Opduiken"

Topkapi Sarayı, gelegen op het schiereiland Seraglio, werd een museum

in 1924. De Harem, Baghdat Paviljoen, Revan Paviljoen, Sofa Paviljoen en

Publiekskamer onderscheiden zich met hun architectonische kenmerken,

terwijl andere kunstvoorwerpen het leven binnen het paleis

weerspiegelen. Gülhane Park is gelegen op de hellingen onder het paleis

en loopt door tot aan de zee. Het park is populair onder de inwoners van

Istanbul voor picknicken en openluchtconcerten. In het park is de

Gotische Kolom (hoffelijkheid van Claudius II) welke bekend staat als één

van de belangrijkste obelisken van de Byzantijnen. Eén van de meest

interessante delen van het paleis is de Harem, dus zorg dat u er vroeg

bent zodat u zich kunt aanmelden voor een complete rondleiding.

 +90 212 512 0480  muze.gen.tr/muze-

detay/topkapi/

 info@millisaraylar.gov.tr  Cankurtaran Mahallesi,

Istanbul

 by LASZLO ILYES   

Kapalıçarşı (Grand Bazaar /

Covered Bazaar) 

"Een Kaart is Erg Handig"

Kapalıçarsı is Turkije's grootste overdekte markt die zo'n 4000 winkels

herbergt met luxe Turkse tapijten, delicaat aardewerk, glanzende

messingwaren, handgemaakte nargiles, edelstenen, lederwaren, lampen

en nog ontelbaar veel meer. Een plek zo groot als dit heeft meerdere

ingangen, hoewel de meeste mensen via de Nuruosmaniye Gate

binnenkomen. Gebruikelijk is om nooit direct akkoord te gaan met de prijs

die de verkoper vraagt. Hij verwacht dat u met hem onderhandelt en dat is

dan ook wat u moet doen. Doe het vriendelijk en redelijk (vraag niet om

meer dan 50 procent korting), en u bent er van verzekerd de plek te

verlaten met het artikel voor een redelijke prijs. Alle betalingen zijn in

contanten, en de winkels die wel creditkaarten accepteren, accepteren

alleen de grote maatschappijen. De bazaar heeft ook restaurants die

worden bezocht door zowel toeristen als de lokale bevolking.

 +90 212 519 12 48  kapalicarsi.com.tr/tr/  dernek@kapalicarsi.org.tr  Kalpakçılar Caddesi Sorguçlu

Han No 22, Istanbul
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 by Adli Wahid on Unsplash   

Sultanahmet Camii (Blue Mosque) 

"Mijn Blauwe Hemel"

Gedoopt tot "Blauwe Moskee" door Europeanen vanwege haar prachtige

plafondtegels in het interieur (beroemd Iznik tegels), dit is de enige

moskee ter wereld met zes minaretten. Het is gebouwd in opdracht van

Ahmet I tussen 1609 en 1616 door de architect Sedefkar Mehmet Aga, één

van Mimar Sinans meest prominente studenten. De koepel is 23,5 meter

breed en 43 meter hoog. Van binnen is de moskee verrassend klein, maar

zeer gedetailleerd, en de stad heeft een prachtig smeedijzeren

kroonluchter bij de ingang gehangen die perfect lijkt te passen bij het

interieur van de moskee. De schrijn vlakbij de moskee huist de graven van

Ahmet I en zijn vrouw Kosem Sultan. Aan de oostzijde van de moskee is

de Arasta, een bazaar vol met souvenirwinkels. Het Hunkar Herenhuis aan

de noordzijde is vandaag de dag het Tapijt en Kelim Museum. Let op: De

Blauwe Moskee is een moskee in gebruik, dus toeristen zijn niet

toegestaan om tijdens het gebed (5 maal daags gedurende 30 minuten

elk) binnen te gaan.

 +90 212 518 13 19  www.sultanahmetcami.org/  Meydanı No: 7, Istanbul

 by Михал Орела   

Pera Müzesi 

"The Finest Of Türkish Culture"

The Pera Museum was founded in 2005 as an initiative by the Suna and

İnan Kıraç Foundation. Located in what was formerly Hotel Bristol, the

refurbished space retains it Ottoman Greek architecture. It houses three

permanent collections and a myriad of rotating exhibitions as a platform

for emerging and established artists. Endowed by the industrialist Rahmi

Koc and his descendants, it is a treasure trove of the wealthy family's

inventory of culturally-significant Turkish works. It features handwritten

Ottoman-era publications, Byzantine works, and a stunning book

selection. With a host of cultural events and collaborations, this is a great

place to soak in the country's culture.

 +90 212 334 9900  www.peramuzesi.org.tr/  info@peramuzesi.org.tr  Meşrutiyet Caddesi No. 65,

Istanbul

 by Zumrasha   

İstiklal Caddesi 

"Hemel Voor Voetgangers!"

Deze ruim drie-kilometer-lange voetgangersboulevard is een verplichte

wandeling voor een ieder die Istanbul bezoekt. Voorheen was de

boulevard bekend als de Grande Rue de Péra, maar de straatnaam werd

veranderd in Istiklal Caddesi (Independence Avenue) nadat de Turkse

onafhankelijkheid werd uitgeroepen in 1923. De voorgevels op de Grand

Boulevard hebben een Europese stijl vanuit begin 1900 en zijn goed

onderhouden, en de winkels en restaurants die de promenade vullen zijn

niet overdreven duur of toeristisch. Als je begint bij Taksim Square zal

Istiklal Caddesi u de hele weg leiden naar de wijk waar de beroemde

Galata Toren thuis hoort. Voordat u Galata bereikt, komt u door Karaköy

waar u 's werelds op één na oudste metro, de Tünel kunt zien (en rijden

voor twee haltes). Eén van de zijstraten van Istiklal is de oude Çiçek Pasajı

(Bloemen Pasage). Langs een andere uitloper vindt u een verzameling van

onafhankelijke winkels die handgemaakte muziekinstrumenten verkopen.

Istiklal Caddesi herbergt ook een ingang naar de beroemde Balık Pazarı

(Vismarkt). Uiteraard is de grote boulevard vol van geschiedenis en

mysterie, dus laat geen straatsteen onaangeraakt!

 İstiklal Caddesi, Beyoğlu
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 by Hans   

Dulcinea 

"Bar, Café, Restaurant en Kunstgalerie"

Het ruime interieur van Dulcinea functioneert als een bar, café en

restaurant op weekdagen. Ook is er een hedendaagse kunstgalerie in de

kelder met maandelijks een interessante tentoonstelling. Op vrijdag- en

zaterdagavond neemt Deep eXperience club nachten het stuur in handen.

De draaitafel wordt overhandigd aan deze amateur DJ groep die uplifting

trance en funky techno draaien voor clubbers die zich de toegangsprijs

van andere duurdere techno-clubs niet kunnen veroorloven.

 +90 212 245 1071  cafe@dulcinea.org  Meselik Sokak 20, off Istiklal Caddesi,

Istanbul

 by DavidConFran   

Dolmabahçe Palace 

"Neoclassical Jewel of Istanbul"

Boasting of hundreds of opulent rooms, lavish Turkish baths and

entrances which look like gateways to heaven, Dolmabahçe Palace is

ostentatious. Nestled along the picturesque coast of Bosphorus, this

elegant palace was built close to the mid-1800s, under the orders of the

then-Sultan Abdülmecid I. Bearing a stately Neoclassical visage adorned

with finial decorations, and fronted by ornamental gardens and jubilant

fountains, the palace boasts an interior which is a different world in itself.

Flamboyant, and unabashedly luxurious, the insides of this palace are a

paradisaical mosaic of gilded ceiling work, effervescent chandeliers,

crystal stairways and authentic bearskin rugs. Particularly noteworthy are

the Pink Hall, the Medhal Hall, the Blue Hall and Ataturk’s Room, where

the revered revolutionary took his last breaths. Also lodged on the palace

grounds is the glorious Dolmabahçe Clock Tower and the ornate

Dolmabahçe Mosque, both of which hearken back to the palace's bygone,

yet everlasting splendor. A canopy of unhindered extravagance, the

waterfront Dolmabahçe Palace reserves a special place in the hearts of

the Turkish people.

 +90 212 236 90 00  www.dolmabahcepalace.com/  Dolmabahçe Caddesi, Istanbul

 by CeeGee   

Bağdat Caddesi (Baghdad Street) 

"Ga te Voet"

Bağdat Caddesi is een straat met eenrichtingsverkeer, die loopt van

Bostancı tot aan Kızıltoprak in het Anatolische district. Bağdat Caddesi is

gevuld met winkels, restaurants en bars. De straat is altijd overvol met

autoverkeer, dus laat uw auto staan en kom lopend.

 Bağdat Caddesi, Istanbul

 by elif ayse   

Hidiv Kasri 

"Ottomaans Paleis Voor de Egyptische

Gouverneur"

Hidiv Kasri is een beroemde bezienswaardigheid van Istanbul, die met

haar aparte toren die net boven de boomgrens uitsteekt. Een prachtig

bewaard overblijfsel van de Ottomaanse geschiedenis en de voormalige

residentie van de Egyptische president gedurende het Ottomaanse

tijdperk. Tegenwoordig is het paleis open voor publiek en beschikt het

over een uitstekend restaurant voor bezoekers. Het is een veelbezochte

plek voor de zondagse brunch. Het is niet de gemakkelijkste plek om te

vinden als toerist, maar de verbluffende architectuur en het uitzicht zijn de

moeite waard.

 +90 216 413 9253  www.hidivkasri.com/  Çubuklu Yolu No: 32, Istanbul
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 by Mostafameraji   

Istanbul Aquarium 

"Istanbul Aquarium World Class"

Istanbul Aquarium sits on Istanbul's coastline, mere minutes away from

the city's airport. Opened in April 2011, this aquarium has received

international praise due to its gigantic volume, diverse marine species and

interactive displays. The aquarium boasts 64 tanks spread over 16 marine

displays as well as one rain forest room that guides visitors from the

creatures of the nearby Black Sea all the way to the Pacific Ocean. The

two-story complex also contains three cafes and a restaurant for guests

who become hungry after a couple hours of sightseeing. Round the trip

off with a visit to the gift shop and pick up some adorable sea life plush

dolls or other collectibles.

 +90 212 444 9744  www.istanbulakvaryum.co

m

 iletisim@istanbulakvaryum.

com

 Senlikkoy Mahalessi, Halkalı

Cadessi 93, Istanbul
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