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Istanbul Voetbalstad 20

Nightlife, clubs en meer... 28

Naar de hamam 34

48-uur in Istanbul 40

Een kijkje in de omgeving 44

Praktische zaken 51

Lekker eten is onlosmakelijk met 
Turkije verbonden. Istanbul is 
een eldorado voor foodies, of je 
nu houdt van culinair topniveau 
of smakelijk snacken.

Gastronomie 
op de grens van 
Oost en West

Shoppen, shoppen, shoppen

En verder...

Elke avond koopavond, want de 
winkels zijn lekker lang open. 
Ga voor een mooi souvenir naar 
de Grand Bazaar of kies voor 
eindeloos shoppen in de meest 
moderne shopping-mall. Istanbul 
heeft het allemaal.

Van Ottomaans tot moderne 
kunst, van klassiek tot jazz, van 
film tot fashion. Het culturele 
leven van Istanbul bruist!

welkom  in  istanbul
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Hoş geldiniz,
welkom!
Een metropool waar zoveel te 
zien en te doen is als Istanbul 
verdient een eigen brochure. 
Een magazine waarin bezoekers 
kunnen lezen over onder andere 
de bezienswaardigheden, 
de winkelmogelijkheden en 
de gastronomie. En waarin 
geïnteresseerden de beste tips 
en adviezen vinden voor een 
verzorgd en prettig verblijf. 

Deze brochure is een verzameling 
van reisverhalen over Istanbul. 
Over wat je er kunt doen, hoe 
het is om er te zijn en wat je niet 
mag missen. Laat je inspireren, 
zodat we je binnenkort welkom 
kunnen heten in de stad zelf. Je 
zult je er zeker snel thuis voelen, 
gastvrijheid zit in de Turkse 
natuur – of dat nou in een klein 
dorpje of in een miljoenenstad is. 

Tot snel in Istanbul! 

Het Turks Nationaal 
Verkeersbureau Den Haag
www.welkominturkije.nl 
www.goturkey.com

Het historische stadscentrum van Istanbul heeft zoveel 
historische bezienswaardigheden, dat de unesco het 
geheel opnam op de Werelderfgoed Lijst. En dat alles op 
loopafstand van elkaar.

Gezellige terrasjes, trendy 
restaurants. Antiquairs, boetieks 
en grote modehuizen. Smalle 
straatjes en brede lanen. 
Verrassend en veelzijdig, dat is 
Beyoğlu ten voeten uit.

Maak kennis met het dagelijks 
leven van de inwoners van 
Istanbul en neem de ferry naar 
het Aziatische (of Anatolische) 
stadsdeel.
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Duizelingwekkende sprookjesstad
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metropool



Ontelbare mooie straatjes, een keur 
aan verkopers die schreeuwend 

hun waar aanbieden en de brede Bosporus 
die je steeds weer tegenkomt. Istanbul is 
een ervaring. Sultanahmet, het oude cen-
trum van de stad, is zelfs zo bijzonder dat 
unesco de hele wijk op de Werelderfgoed-
lijst plaatste. Een absolute must dus, waar 
je wel een dag voor uit kunt trekken om er 
op je gemak van te genieten. Er is zoveel 
te zien, dat het misschien wat lastig is om 
te bepalen waar te beginnen. Het goede 
nieuws is dat het eigenlijk niet zoveel uit-
maakt. De bezienswaardigheden liggen op 
loopafstand van elkaar en zijn allemaal op 
hun eigen manier indrukwekkend. 
Een goed startpunt is de Aya Sofia, ook wel 
bekend als de Hagia Sophia. Dit enorme ge-
bouw is van buiten even imposant als van 
binnen. Vlak voor de immense deur reali-
seer je je pas goed hoe groot het is, alsof een 
reus het bouwde. In zekere zin is dat ook zo. 
Keizer Constantijn de Grote ging er in 326 
mee aan de slag en wilde met deze kolossa-
le kerk respect afdwingen bij de gezagheb-
bers in Rome. Istanbul, dat in die tijd Con-
stantinopel heette, was in de ogen van de 
keizer namelijk het nieuwe Rome. Uitein-
delijk kost het ruim 20.000 bouwvakkers 

en duizend kunstenaars zes jaar om de Aya 
Sofia te bouwen. De kerk die er nu staat is 
de derde versie en werd tussen 532 en 537 
gebouwd, de eerdere twee exemplaren 
werden vernietigd. De fonkelende mozaïe-
ken, duizelingwekkende koepels en prach-
tige fresco’s die er te bewonderen zijn, 
stammen allemaal uit die tijd. 
In de 15e eeuw zag de kerk er heel an-

ders uit, toen deed het bouw-
werk dienst als moskee van 
niemand minder dan Meh-
met de Veroveraar. Deze sul-
tan liet minaretten bouwen 
en de gezichten van menselij-
ke figuren in de mozaïeken be-
dekken onder dikke lagen pleis-
terwerk. Als de Aya Sofia in 
1934 een museum wordt, komt 
een deel van de pracht en praal 

weer onder het pleister vandaan. Nog 
steeds worden nieuwe ontdekkingen ge-
daan, zoals fresco’s die anderhalve eeuw ge-
leden voor het laatst werden gezien door de 
gebroeders Fossati. Deze restaurateurs re-
noveerden de mozaïeken in opdracht van 

Een skyline vol koepels, de zon 

die het blauwe water van de 

Bosporus laat fonkelen en 

paleizen die je terugvoeren naar 

tijd van de sultans. Istanbul is 

een sprookje. En dan ook nog 

eens eentje waar je ontzettend 

veel kunt beleven. Al meer dan 

2500 jaar. 

Istanbul

Duizelingwekkende
sprookjesstad

het imposante silhouet 
van de blauwe moskee.

Sultan Abdülmecid om ze vervolgens weer 
onder het pleister te verbergen. Pas in 2009 
kwamen ze weer tevoorschijn. Er ligt op de-
ze plek zoveel geschiedenis dat er in het ge-
bouw altijd een mystieke sfeer hangt. 

Duizenden blauwe tegeltjes

Een andere must see is de wereldberoemde 
Blauwe Moskee, die vlak naast de Aya So-
fia staat. Met deze moskee wilde sultan Ah-
met een gebedshuis maken dat zijn weerga 
niet kende. Mooier, groter en met zes mina-
retten. Eenmaal binnen wordt pas duide-
lijk waarom deze moskee blauw wordt ge-
noemd. De duizenden Iznik-tegeltjes waar-
mee de koepel en de muren zijn bedekt, ge-
ven een blauwe gloed af. Het is een serene 
plek, die toch echt midden in het centrum 
van een wereldstad ligt. De Blauwe Moskee 
functioneert in tegenstelling tot de Aya  
Sofia nog steeds als gebedshuis, dus let op 
dat je geen biddende mensen stoort bij het 
bekijken van al die eeuwenoude tegeltjes, 
tapijten en kroonluchters. 
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Weer een paar stappen verder ligt het vol-
gende historische hoogtepunt. Topkapı 
was het paleis van de sultans en wie wil 
weten hoe het leven aan het Ottomaanse 
hof eruit zag, moet hier echt naar binnen. 
Kroonjuwelen, harems, hoftuinen – het is 
er allemaal. De indeling van het paleis is 
nagenoeg hetzelfde gebleven, dus je onder-
deel wanen van de tijd van weleer is heel 
gemakkelijk. 
In de harem gaan er deuren voor je open 
die in de tijd van de sultans voor de mees-

te mensen gesloten bleven. Je moet er wel 
een apart kaartje voor kopen, maar on-
danks de regelmatig lange rijen mag je het 
eigenlijk niet overslaan. Al struinend in de 
voetsporen van sultans en şehzades (prin-
sen en prinsessen), door hun met goud, 
prachtig beschilderde tegels en kussens 
versierde vertrekken, droom je jezelf bin-
nen de kortste keren terug in de tijd. Op de 
eerste binnenplaats van het Topkapı pa-
leis vind je tevens twee andere musea: het 
Aya Irini, een voormalig Byzantijnse kerk, 

en het Archeologie Museum van Istanbul 
met unieke culturele overblijfselen uit veel 
verschillende beschavingen. Beide zijn een 
bezoekje zeker waard.

James Bond en het  
verzonken paleis

Nog niet uitgekeken? Goed zo, want Istan-
bul heeft veel meer te bieden op historisch 
gebied. Van het Topkapı paleis wandel je 

zo het Hippodroom op. In de hoogtijdagen 
van Constantinopel stond hier een impo-
sant stadion waar paardenraces en ande-
re Romeinse spelen werden gehouden. Het 
werd in de tweede eeuw door keizer Septi-
mus Severus gebouwd en door Constantijn 
flink uitgebreid, met het Circus Maximus 
in Rome als voorbeeld. Het Hippodroom 
werd al snel de belangrijkste plek van de 
stad. Het vormde het culturele hart, de 
plaats waar mensen elkaar ontmoetten en 
waar altijd wat te beleven was. Ook de Ot-

tomanen gebruiken het eeuwen later; als 
paardenrenbaan, als sportveld en voor an-
der entertainment. Een paar van de monu-
menten die op de verhoging middenin het 
stadion stonden zijn bewaard gebleven. Ze 
staan nu op een ovaal plein, dat alleen nog 
qua vorm de vroegere aanwezigheid van 
een stadion verraadt.
Tijdens het verkennen van het Hippo-
droom zou je het zomaar kunnen missen: 
de ingang naar de Yerebatan Sarayı. Een 
ieniemienie deurtje leidt naar dit onder-

aya sofia in detail.de blauwe moskee dankt haar naam 
aan de blauwe gloed van duizenden 
tegeltjes waarmee de koepel en wanden 
zijn gedecoreerd. binnenkijken in het topkapi paleis.

tijdlijn: van byzantium tot istanbul 
 >>

Byzantium wordt gesticht 
door kolonist Byzas. Door de 
strategische ligging groeit de 
stad al snel uit tot succesvol 
handelscentrum. 

Constantijn de Grote wordt 
alleenheerser over het Romeinse 
Rijk en besluit een nieuwe 
hoofdstad te bouwen, op de grens 
van oost en west. Byzantium 
wordt Constantinopel. 

Kruisvaarders nemen 
Constantinopel in en plunderen 
de stad. Een groot deel van de 
buit, waarvan veel waardevolle 
schatten uit Rome, wordt naar 
Europa gebracht.  

Sultan Mehmet II verovert de stad 
en krijgt de bijnaam Mehmet 
de Veroveraar. Het Byzantijnse 
Rijk valt en de Ottomaanse tijd 
breekt aan. Constantinopel wordt 
Istanbul.

Sultan Süleyman komt aan 
de macht en laat prachtige 
moskeeën, paleizen en badhuizen 
bouwen. Een groot deel van de 
huidige skyline heeft Istanbul aan 
hem te danken.  

De moderne Republiek Turkije 
wordt gesticht, met Mustafa 
Kemal (beter bekend als Atatürk) 
als president. De hoofdstad wordt 
verplaatst van Istanbul naar 
Ankara. 

Het Romeinse Rijk werd verdeeld 
in een oostelijk en een westelijk 
deel, Istanbul werd de hoofdstad 
van het Oost-Romeinse Rijk. 

Het West-Romeinse Rijk valt, het 
Oost-Romeinse Rijk blijft bestaan 
en wordt het Byzantijnse Rijk 
genoemd. 

667 v. Chr. 330 1204 1453 1520 1923395 476

fonkelende lampjes, 
mozaïeken en prachtige 
koepels in de aya sofia.
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gronds waterreservoir, waarvan er een he-
le reeks werd aangelegd in Constantinopel. 
Met deze reservoirs, die constant via aqua-
ducten volliepen, werd de stad van water 
voorzien. De Yerebatan is gelukkig uitste-
kend bewaard gebleven. Het ligt verstopt 
onder het Hippodroom en was totaal ver-
geten, totdat het in 1700 per ongeluk werd 
herontdekt. Als je tussen de 336 scheme-
rig verlichte zuilen rondloopt zou het je be-
kend voor kunnen komen. In 1963 peddel-
de James Bond hier namelijk rond, in From 
Russia with Love. Ook schrijver Dan Brown 
was onder de indruk van de ondergrond-
se gewelven, de spannende finale van zijn 
boek Inferno speelt zich af in deze cisterne. 
Het is een soort verzonken paleis, waar je 
al snel vergeet dat je onder de straatstenen 
van een miljoenenstad staat.  

De bouw van een skyline

Terug boven de grond valt er nog veel meer 
te beleven. Behalve de Blauwe Moskee is 
ook de Süleymaniye moskee absoluut het 
bezoeken waard. Dit gebouw staat samen 
met de omgeving op de Werelderfgoedlijst 
van unesco en werd gebouwd door archi-
tect Sinan, een grote naam in zijn tijd. Hij 
heeft een enorme invloed gehad op de sky-
line van Istanbul zoals we die nu kennen, 
met alle koepeltjes en minaretten. Ook de 
Süleymaniye moskee en al haar bijgebou-
wen zijn een opvallende verschijning, zo-
wel van veraf als van dichtbij. Het hele com-
plex is onlangs gerenoveerd en heeft weer 
evenveel grandeur als in 1557 toen de bouw-
werkzaamheden net werden afgerond. Een 
plattegrond is geen overbodige luxe, want 

behalve de mooie moskee is er een onover-
zichtelijk geheel aan bijgebouwen, hof-
jes en graven te bezoeken. De sultan en 
zijn vrouw liggen in prachtig gedecoreer-
de tombes achter de moskee. De tuinen zijn 
idyllisch en ideaal om op een zonnige dag 
rond te slenteren of lekker te blijven han-
gen met een kopje Turkse chai of kahve. 
Niet in de Sultanahmet, maar wel uit de-
zelfde tijd, is het Onze Heiland in Chora 
museum. Deze voormalige kerk wordt ei-
genlijk nauwelijks bezocht en dat terwijl 
er toch echt ’s werelds mooiste en best be-
waarde Byzantijnse mozaïeken te vinden 
zijn. Ze verbeelden de levensloop van Je-
zus Christus en zijn net zo indrukwekkend 
als die in de Aya Sofia. Kom dus kijken naar 
geboorte, wonderbaarlijke genezingen en 
kruisiging in kleuren die meer dan zeshon-
derd jaar geleden werden aangebracht. Het 
is weer typisch zo’n plek waar de historie 
van de stad voelbaar is; al die eeuwen dat 
hier mensen gewoond, geleefd en gebeden 
hebben. Anders dan de drukbezochte be-
zienswaardigheden, heb je deze kerk bijna 
helemaal voor jezelf. 

Shoppen met de Ottomanen

Smalle straatjes, duizenden winkeltjes en 
welvende koepels… Een wandeling over de  
Grand Bazaar is een onvergetelijke ervaring. 
De overdekte markt is al bijna zeshonderd 

jaar oud, maar in al die jaren nauwelijks 
veranderd. Lantarens fonkelen je tegemoet, 
tapijten worden in alle talen aangeboden 
en ook sieraden, lederwaren en stoffen zijn 
er in overvloed. Wie van shoppen houdt, 
kan hier absoluut zijn of haar hart opha-
len. Het is handig om de naam van de in-
gang die je neemt –staat boven de poort– 
te onthouden, zodat je deze terug kunt vin-
den. Het is namelijk heel gemakkelijk om 
tussen de ruim 4000 winkeltjes een beet-
je de weg kwijt te raken. Het helpt ook om 
op de koopwaar te letten, de meeste dingen 
worden in clusters verkocht (tapijten bij de 
tapijten, kleding bij de kleding), dus bieden 
een goed oriëntatiepunt. Afdingen hoort er 
absoluut bij, zie het als een leuke uitdaging. 
Alleen kijken mag natuurlijk ook.

De Egyptische of Kruidenbazaar ligt een 
stuk verderop, vlakbij het water van de 
Gouden Hoorn. Het is er wat minder hec-
tisch, met lokale mensen die hun inko-
pen komen doen en gezellig bijkletsen. De 
markt is niet moeilijk te vinden, de door-
dringende geur van specerijen komt je al 
lang voor je binnen bent tegemoet. Rond-
struinen tussen de kleurige stalletjes vol 
bergen kruiden is een fijne, oriëntaalse er-
varing. Deze bazaar is trouwens ook een 
goede plek om Turkse thee, koffie en Turks 
fruit te kopen. Het aanbod is enorm en veel 
verkopers vinden het geen enkel probleem 
je voor te laten proeven. Geurend naar krui-
den stap je weer naar buiten, op naar de 
brug over de Gouden Hoorn om een heel 
ander stukje Istanbul te verkennen…  

Na 1000 keer 
is de Aya Sofia 
nog steeds 
indrukwekkend

Wie Pınar Ayşe studeert toerisme 
en klust ’s zomers al vier jaar bij 
als gids. Ze is geboren en getogen 
in Istanbul en kent de stad op 
haar duimpje. 

Mijn Istanbul “Ik heb mijn kinder-
tijd doorgebracht in Sultanahmet, 
de wijk van de Blauwe Moskee, 
de Aya Sofia en het Topkapı 
Paleis. Elke dag zag ik bezoekers 
genieten van de bezienswaardig-
heden die voor mij even normaal 
als bijzonder waren. Al van jongs 
af aan wilde ik daar mijn steentje 
aan bijdragen, mensen al dat 
moois laten zien. Daarom ben ik 
toerisme gaan studeren.”

Tip voor nieuwe bezoekers  
“Istanbul heeft ontzettend veel te 
bieden, maar ik vind dat mensen 
die de stad voor het eerste 
bezoeken in elk geval de Blauwe 
Moskee, de Aya Sofia en het 
Topkapı paleis niet mogen mis-
sen. Ik heb ze allemaal ontelbare 
keren bezocht en ben nog steeds 
onder de indruk. Neem nu de Aya 
Sofia, meer dan 1500 jaar oud en 
zo ontzettend imposant. Daar kan 
mijn mond nog steeds van open 
vallen.”

Wat maakt Istanbul zo bijzonder 
“Jong of oud, rijk of arm, hip of 
traditioneel: Istanbul is een stad 
voor iedereen. Je kunt koffie 
drinken voor 1 lira bij een klein 
stalletje op straat, maar ook voor 
7 lira in een hippe tent. Het ligt 
er helemaal aan waar je naar toe 
gaat en wat je wilt. Op terrasjes 
zie je regelmatig een combinatie 
van groepen jongeren, bejaarde 
echtparen en gezinnen met kin-
deren. Het loopt hier allemaal ge-
zellig door elkaar heen, heerlijk!” 

’s werelds mooiste byzantijnse mozaïeken vind je in het chora museum.

het ondergrondse 
waterreservoir 

yerebatan 
telt maar liefst 

336 zuilen.

kleurrijke lampen, sieraden, lederwaren…, 
in de grand bazaar is van  alles te koop.
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Het is misschien wat verwarrend: de 
brug over, zijn we dan nu in Azië? 

Nee, want de Galatabrug brengt je niet over 
de Bosporus, maar over Bosporus-uitloper 
de Gouden Hoorn. Het is een zijtak van de 
zeestraat, die aan de Europese kant van de 
stad ligt. Achter je liggen de koepeltjes van 
Sultanahmet, voor je ligt Beyoğlu en op de 
brug zelf is ook genoeg te beleven. Het is al-
tijd een gezellige boel op de brug, zowel bo-

le klim –vanaf de oever gaat het geleidelijk 
omhoog richting het Taksimplein– neem 
dan het schattige kleine trammetje dat de 
heuvel op en af rijdt. Per spoor gaat het pie-
pend en krakend omhoog, van het Tünel-
station aan de voet van de heuvel tot aan de 
Istiklal Caddesi. Het was van oorsprong een 
kabelbaantje, dat in 1875 werd aangelegd 
om snel en zonder inspanning de helling op 
te kunnen. Tegenwoordig is het met zijn 573 
meter de kortste tramlijn ter wereld. 

Brede lanen en een  
vergeten sleutel

Taksim is het centrum van de moderne 
stad, waar bekende straten vol winkels, res-
taurants en uitgaansgelegenheden op uit-
komen. Eigenlijk is het altijd druk op het 
plein en omdat het zo centraal ligt, kun je 
vanaf hier alle kanten op. Wie wil shoppen 
kiest voor de Istiklal Caddesi, de grootste 
en meest bekende winkelstraat van de stad. 

Hier vind je ook prachtige voormalige am-
bassade gebouwen, die nu dienst doen als 
consulaat, waaronder die van Nederland. Je 
stapt de straat zo in vanaf het Taksimplein 
en hij voert je heuvelafwaarts helemaal tot 
in de oude ambassadebuurt Pera. 
De Istiklal Caddesi stond in de 19e eeuw be-
kend als de Grande Rue de Pera en de over-
dekte winkelgalerijen en smalle zijstraat-
jes vol cafés en patisserieën stammen al-
lemaal uit die tijd. Qua winkelaanbod doet 
de straat nu een beetje aan de Kalverstraat 
denken, maar dan wel één waar het elke 
avond koopavond is. Ook na die late slui-
tingstijd is het vooral in de zijstraten nog 
lang druk. Wie uit wil gaan kan hier zijn 
hart ophalen. Je hebt de keuze uit restau-
rantjes, kroegjes, live muziek en terrassen 
die soms hele straatjes vullen. Leuk om 
een avond te blijven hangen, vooral in het 
weekend. 
Midden in de ambassadebuurt ligt het be-
roemde hotel Pera Palas – het paleis van 
Pera. Het werd eind 19e eeuw gebouwd 
voor de reizigers die met de Oriënt Express 

naar Istanbul kwamen. Greta Garbo, Aga-
tha Christie en zelfs de intrigerende Neder-
landse spionne Mata Hari: ze sliepen er al-
lemaal. Ook Atatürk bracht regelmatig de 
nacht door in het hotel en van zijn kamer, 
nummer 101, werd na zijn dood een mini-
museum gemaakt. Het hotel is doordrenkt 
van de mysterieuze en mooie verhalen. Zo 
werd in de erfenis van Agatha Christie een 
document gevonden dat verwees naar haar 
verdwijning in 1926. De verklaring zou te 
vinden zijn in het Pera Palas. Met behulp 
van een helderziende werd in de kamer 
waar Christie ooit verbleef een sleutel ge-
vonden, die het geheel eigenlijk alleen nog 
maar geheimzinniger maakte. Je kunt bij de 
receptie vragen om een rondleiding, waar-
bij je ook deze sleutel te zien krijgt. 

Chique, antiek

Voor wie van antiek houdt, zijn de kleine 
straatjes van het wijkje Cihangir een abso-
lute aanrader. In dit buurtje kom je terecht 

door vanaf het Taksimplein naar het zuiden 
te lopen. Zo wandel je uiteindelijk vanzelf 
naar de Bosporus. Het is heerlijk struinen 
tussen de standjes en winkeltjes vol antiek 
glas, meubels en ander moois. De ontelba-
re katten die je overal in de stad tegenkomt, 
passen hier perfect in het decor. Ze luieren 
op stapels boeken, wandelen winkels in en 
uit en krijgen te eten van lieve buurtbewo-
ners. Dat is het oude Cihangir, waar de tijd 
stil lijkt te hebben gestaan.
Maar de tijd staat niet stil, ook hier niet. Er 
openen steeds meer trendy boetiekjes, trai-
teurs en cafés in de buurt en appartemen-
ten worden gerenoveerd en omgebouwd 
tot luxe optrekjes. Turkse filmsterren strij-
ken hier massaal neer voor een biertje of 
een lekkere lunch. Het nieuwe Cihangir is 
chique, maar dan wel met respect voor de 
sfeer van de wijk. Dat heerlijke ongedwon-
gen gevoel blijft, ook als je tussen de hippe 
mensen zit. Een buurtje dat je bij elke hoek 
weer doet verbazen, zoals dat in Istanbul 
heel vaak gebeurt. Stapje voor stapje ont-
dekt je steeds weer wat nieuws.

De wijk Beyoğlu ligt maar een brug 

van Sultanahmet, maar is toch een 

heel andere wereld. Hier vind je 

moderne winkelstraten vol trendy 

cafés, brede lanen vol imposante 

gebouwen en kleine slingerstraatjes 

vol leuke buitenbarretjes. Perfect 

om te winkelen, uit te gaan of 

gewoon een beetje te slenteren.   

Winkelen en wandelen  
in Beyoğlu

ven als onder. De brug heeft namelijk twee 
niveaus: boven gooien de vissers hun hen-
gels uit, beneden bij het water wemelt het 
van de visrestaurantjes. Een leuke plek om 
te zitten of te wandelen, je ziet de lijnen 
van de vissers die boven je staan in het wa-
ter hangen. Mocht er wat gevangen wor-
den, dan ben je daar dus ook meteen getui-
ge van.

Imposant uitzicht

Tussen de middeleeuwse huisjes aan de 
overkant staat één wolkenkrabber: de Gala-
tatoren. Hij is 70 meter hoog en heeft door 
de jaren heen verschillende functies gehad, 
waaronder gevangenis, uitkijkpost voor de 
brandweer en restaurant. Op de negende 
verdieping kun je, zij het tegen betaling, ge-
nieten van het uitzicht over Beyoğlu en de 
Bosporus. Het absolute hart van deze buurt 
is Taksim, misschien wel het belangrijkste 
plein van Istanbul. Heb je geen zin in de he-
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vissers op de galatabrug die sultanahmet met beyoğlu verbindt.

het trammetje 
loopt dwars 
door de 
winkelstraat 
istiklal caddesi.

katten in istanbul voelen zich overal thuis, 
ze worden verzorgd en vertroeteld. 

Fatih

Beyoğlu

Şişli

Beşiktaş

Bosporus

Nişantaşı 

Cihangir
Gouden 
Hoorn

KaraköyGalata

galata toren

istiklal caddesi
dolmabahçe paleis

leandertoren

Eminönükruidenbazaar

Sultanahmet

blauwe moskee

topkapi paleis

aya sofia

yerebatan
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Aan de ene kant is het Europa, aan de andere kant Azië. Daar 

tussen ligt de Bosporus die de Zwarte Zee met de Zee van 

Marmara verbindt. De zeestraat is onlosmakelijk met Istanbul 

verbonden. De bewoners van de stad maken er al vanaf dag 

één gebruik van: als bescherming tegen de vijand, voor de 

handel en ter verkoeling op hete zomerdagen. In Istanbul is de 

Bosporus er altijd, al is het maar omdat je ’m door de ligging 

van de stad vanaf zoveel plekken ziet liggen. 

de bosporus 
als stralend middelpunt 
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Wie voor 1973 in Istanbul van Europa 
naar Azië wilde reizen, moest met de 
boot. Daarna werd alles anders. In 
oktober van dat jaar werd de eerste 
brug over de Bosporus een feit. De 
Boğaziçi-, of Bosporusbrug, is met 
een lengte van ruim 1500 meter een 
van de langste bruggen ter wereld en 
een mooi icoon voor de stad. De Fatih 
Sultan Mehmet brug, vernoemd naar 
Mehmet de Veroveraar, werd in 1988 
verder naar het noorden geopend. 
Momenteel wordt gewerkt aan een 
derde exemplaar dat nog verder in 
het noorden moet komen te liggen.

bruggen

Een bezoek aan Istanbul is eigenlijk 
niet compleet zonder een boottocht 
over de machtige zeestraat. Dat 
kan per veerboot, vanaf een van 
de aanlegsteigers aan de Europese 
kant naar een ferryhaven in Azië, 
per watertaxi of op een van de vele 
excursies die je de Bosporus op en 
af voert. Vanaf het water krijg je een 
prachtig uitzicht op de machtige 
paleizen en mooie houten yalı, huizen 
die in de Ottomaanse tijd aan het 
water werden gebouwd en op de 
moderne clubs en restaurants die er 
nu te vinden zijn. 

boten

Prestige, strategie, verkoeling op 
hete zomerdagen… Er waren nogal 
wat redenen voor de sultans om hun 
paleizen aan de Bosporus te bouwen. 
Vanaf het water zie je pas goed 
hoeveel er staan en hoe mooi ze zijn. 
Van het imposante Dolmabahçe en 
het weelderige Çırağan tot het mooie 
Yıldız; het laatste grote paleis uit de 
Ottomaanse tijd. 

paleizen

Zodra het weer het toelaat openen 
de clubs aan de Bosporus hun 
dansvloeren direct aan het water. Ook 
veel restaurants hebben een zomerse 
buitenlocatie aan of zelfs op het 
water, waar je tot in de kleine uurtjes 
kunt genieten van het verkoelende 
briesje en het adembenemende 
uitzicht. Duizenden twinkelende 
lichtjes, voorbij varende schepen –het 
is altijd druk op de handelsroute– en 
de brug die Europa met Azië verbindt.  

clubs

De Leandertoren, ook wel bekend 
als de Maagdentoren, is een van de 
beroemdste gebouwen van Istanbul 
en omhuld door anekdotes. Zo zou 
een vader zijn maagdelijke dochter 
in de toren hebben opgesloten 
om haar te beschermen tegen een 
onheilsprofetie, die haar alsnog 
wist te bereiken. Zeker is dat de 
Byzantijnen het eilandje gebruikten 
om een ketting over de Bosporus te 
spannen, zodat vijandige schepen 
de stad niet konden bereiken. Ook 
speelde het bouwwerk een rolletje  
in de James Bond film The World is 
Not Enough.

de leandertoren

Bijna iedere rijke inwoner van 
Istanbul had er een: een yalı. Deze 
houten woonhuizen verrezen massaal 
in de 19e eeuw en zijn prachtige 
voorbeelden van de Ottomaanse 
architectuur. De bouwstijl is uniek en 
alleen te vinden aan de Bosporus. De 
yalı staan pal aan het water en zijn 
vaak voorzien van over de Bosporus 
hangende erkers en een boothuis. 
Steeds meer van deze authentieke 
huizen worden gerenoveerd en 
zo in oude glorie hersteld. Een 
indrukwekkend gezicht, vooral vanaf 
het water! 

yalı



Een paar stappen in de Abdi Ipekçi Caddesi is ge-
noeg om je te realiseren dat Istanbul hier haar 

meest mondaine gezicht laat zien. De winkels en woon-
huizen zijn van dusdanige luxe dat de brede laan onge-
twijfeld indruk maakt. Tussen al dat dure aanbod zijn er 
ook winkels die beter betaalbaar zijn. Goed nieuws voor 
wie niet alleen komt kijken, maar ook wil kopen. Een 
ander leuk tijdverdrijf is zien wat er zoal voorbij komt 
wandelen, bijvoorbeeld zittend op het terras van zo’n 
centraal gelegen koffietentje. Of ga uitgebreid lunchen 
bij een van de vele restaurantjes met kaarten vol heer-
lijke Turkse en internationale gerechten. 

Van imposant paleis tot knus dorp

Ook wie niet van winkelen houdt, is in deze buurten, 
verder naar het noorden aan de Bosporus, aan het juis-
te adres. Het Dolmabahçepaleis, waar de sultan halver-
wege de 19e eeuw zijn intrek nam, is hier te vinden. Het 
is een onvoorstelbaar zwierig, groot en overweldigend 
bouwwerk, zowel van buiten als van binnen. Van het 
enorme gietijzeren hek tot de prachtige witte gevel en 
van de fonkelende kroonluchters tot de ontelbare schil-
derijen. Het interieur werd samengesteld door een ont-
werper die duidelijk van tierelantijnen en kleur hield. Er 
zijn 285 kamers en 44 salons, allemaal gedecoreerd met 
tapijten, kristallen kroonluchters en schilderijen. Een 
rondleiding is verplicht, waardoor je niets mist van al 
het moois wat er te zien is. Je horloge gelijk zetten op de 
klok van het paleis is trouwens geen goed idee. Atatürk 
stief op 10 november 1938 in het Dolmabahçepaleis en 
sindsdien staan de klokken stil op vijf over negen, het 
tijdstip van zijn overlijden. Er zijn dus wel plekken waar 
de tijd stil blijft staan… 

Van Arnavutköy naar het Rumeli fort 

Een ander mooi paleis aan de Bosporus is het Yıldız, dat 
aan dezelfde laan ligt als het Dolmabahçe. Het doet qua 
opzet met alle binnenplaatsen en losse gebouwen een 
beetje aan het Topkapı paleis denken. Een deel wordt 
tegenwoordig gebruikt door de Yıldız-universiteit, 
maar je kunt nog verschillende paviljoens in het com-
plex bezoeken. Wandel door de Poort van de Sultan, 
geniet van de geur van de dennenbomen in de tuinen 

en neem een kijkje in het museum met 
meubels en gebruiksvoorwerpen uit het 
paleis. 
Mocht je de tijd hebben, verken dan ook ze-
ker nog even de omgeving van de paleizen. 
Langs de oever van de Bosporus liggen een 
paar fijne buitenwijken waar je tijdens zon-
nige dagen heerlijk kunt ontspannen. Voor-
al de slenterroute van Arnavutköy (köy be-
tekent dorp) naar het Rumeli fort is popu-
lair. Ruim onderweg tijd in voor een tus-
senstop: Aşiyan Müzesi, het huismuseum 

van Tevfik Fikret, Atatürks favoriete dichter. 
Kleine delicatessenwinkeltjes in de buurt 
hebben elk hun eigen specialiteit; je vindt 
er alles van olijfolie tot marsepein en van 
kaviaar tot Turks fruit. Vroeger lagen er ver-
schillende kleine dorpjes onder de rook van 
Istanbul. Inmiddels zijn ze allemaal onder-
deel van de steeds verder groeiende stad, 
maar de sfeer blijft op veel plekken knus en 
dorps. Heerlijk voor een middagje ontspan-
nen, lekker snoepen en genieten van het 
briesje aan de oever van de Bosporus.

De schepen van de sultan 

Wie van boten en geschiedenis houdt, moet 
echt een stop maken in het Marinemuse-
um. Er zijn maar liefst drie verdieping vol 
scheepsmodellen, schilderijen, vlaggen en 
landkaarten. In de hal en de tuin gaat de 
tentoonstelling gewoon verder, daar staan 
de sloepen van de sultans opgesteld. De-
ze kaïks waren smalle roeiboten die de sul-
tans en hun familie gebruikten om over de 
Bos porus en de Gouden Hoorn te reizen. Bij 
het zien van deze schepen is niet moeilijk 
te fantaseren over een zomerse dag op zo’n 
boot vol kussens, bedienden en Turks fruit. 
Een soort drijvend paleisje, om mee over 
de Bosporus en de Gouden Hoorn te varen. 
Het was een snellere manier van reizen dan 
over de weg, maar vooral ook stukken com-
fortabeler.

beşiktaş: 
aan de bosporus
Beşiktaş is één van de oudste stadsdelen van Istanbul. 
Inmiddels worden ook de naastgelegen dorpen tot de 
deelgemeente Beşiktaş gerekend. Vooral in dit deel, dat 
zich uitstrekt langs de Bosporus, vind je het ‘exclusieve’ 
Beşiktaş. Denk daarbij ook aan de kades met de beste 
nachtclubs en restaurants van de stad en de prachtige  
paleizen en hotels.

Struinen op stand:

Nişantaşı & 
Beşiktaş
In Nişantaşı en Beşiktaş struikel je over de 

dikke auto’s, dure merken en dito optrekjes. 

Het zijn de meest exclusieve buurten van 

Istanbul, die vanaf Beyoğlu nog een stukje 

verder naar het noorden liggen. Zien en 

gezien worden, daar draait het om. Een leuke 

omgeving om op een terrasje te gaan zitten 

en mensen te kijken, maar lekker relaxen aan 

de Bosporus kan natuurlijk ook. 
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lekker slenteren langs mooie etalages.

ook de toegangspoort van het dolmabahçe paleis is rijkelijk gedecoreerd. 

Beyoğlu

Şişli

Beşiktaş

Üsküdar

Bosporus

Ortaköy

Nişantaşı 

Cihangir
Gouden 
Hoorn

KaraköyGalata

galata toren

istiklal caddesi
dolmabahçe paleis

bosporus brug

leandertoren

Eminönükruidenbazaar

Sultanahmet

blauwe moskee

topkapi paleis

aya sofia

yerebatan
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dat je hem herkent uit de James Bond film 
The World is Not Enough. Vanaf deze kant 
van de stad varen er regelmatig bootjes 
naar het eiland. Een bijzonder plekje voor 
een romantisch diner.

Wirwar van kleine straatjes 

Kadıköy is een ander stadsdeel om aan te 
leggen wanneer je de Bosporus oversteekt. 
Het oorspronkelijke dorpje Kadıköy is eeu-
wenoud en bestond al voordat Istanbul 
werd gesticht. Inmiddels is het een zeer 
levendige wijk van de stad en strekt zich 
uit vanaf de haven tot het einde van Bag-
dat Caddesi. Echt een leuk buurtje om rond 
te struinen. Je wandelt door een wirwar 
van kleine straatjes waar het er lekker rus-
tig en ontspannen aan toe gaat. Zo ontdek 
je vanzelf de wijk. Proef de sfeer, drink een 
Turkse koffie op een terras, bezoek de gro-
te vismarkt boordevol allerlei verse pro-
ducten of ga waterpijp roken in één van 
die echte Turkse koffiehuizen, waar je ge-
sprek wordt vergezeld door het geratel van 
backgammon dobbelsteentjes. In de straat-

jes hierachter ontdek je tal van vintage boe-
tieks, kunst, antiek & curiosa, delicatessen 
en andere winkeltjes. 

Ook leuk: neem de tram naar het wat meer 
mondaine Moda, verderop aan de Bos-
porus, voor een onovertroffen uitzicht op 
het Topkapı-paleis en de Prinseneilanden. 
Moda is bij de Istanbulieten geliefd om 
haar vele ijsspecialiteiten en de theetuinen: 
grote terrassen aan de groene oever waar je 
neerstrijkt voor een glaasje thee, koffie of 
iets fris. Uitkijkend over het water beleef je 
beide delen van de stad in een keer. 

Shoppen en flaneren

Dé avenue van het Aziatische deel is Bağdat 
Caddesi. Deze exclusieve winkelstraat met 
lommerrijke bomen en brede trottoirs heeft 
alles te bieden van mode tot juwelen en van 
schoenen tot beauty. Even uitpuffen van al 
dat moois kan in één van de vele luxe kof-
fiebarretjes en restaurants. 
Speelt het populaire voetbalteam van Fe-
nerbahçe een thuiswedstrijd, dan kan je dat 

op de Bağdat Caddesi nauwelijks ontgaan. 
Dit is hun thuishaven. Het Şükrü Saracoğlu-
stadion ligt dan ook vlakbij.

Bij de sultan in Beylerbeyi

Ook de sultans vertoefden graag aan deze 
kant van het water. Zo is er het Beylerbeyi 
paleis, dat meteen naast de Bosporusbrug 
ligt. Het indrukwekkende paleis in neo-ba-
rokstijl is halverwege de 19e eeuw gebouwd 
in opdracht van Sultan Abdulaziz. De bre-
de gevel is een ware blikvanger vanaf de 
Bosporus. Kristallen kroonluchters, orna-
menten, antieke tapijten, Chinese vazen en 
prachtige tuinen – deze residentie heeft al-
le ingrediënten van een sprookje. Het paleis 
kende aparte delen voor vrouwen- en een 
mannen, beide met een eigen entree. Voor 
staatsaangelegenheden werd het mannen-
gedeelte ‘Selamlık’ gebruikt, vandaar de rij-
kelijke decoraties.
Een keur aan hoog bezoek heeft in deze 
pracht en praal mogen overnachten. Nie-
mand minder dan de Franse Keizerin Euge-
nie, Sjah Nasruddin van Perzië en Koning 
Edward de Achtste van Engeland verble-

ven hier als gasten van de sultan. Het is een 
idyllische plek, met een prachtig uitzicht 
over de Bosporus. 

Florence Nightingale

Terug naar de haven is er nog een interes-
sante stop te maken. De Selimiyekazerne 
was je waarschijnlijk al opgevallen toen je 
aan kwam varen. Het is een in het oog sprin-
gend gebouw, dat groot en vierkant aan het 
water staat. Halverwege de 19e eeuw deed 
het dienst als militair ziekenhuis en wie hier 
terecht kwam, kon zomaar door de meest 
beroemde verpleegster ooit verbonden wor-
den. Florence Nightingale was een van de 
dames die uit Engeland kwam om te hel-
pen bij het verzorgen van de Britse, Franse 
en Turkse soldaten. 

In het torenkamertje waar ze sliep is nu een 
museum. Om dit te bezoeken is wel wat 
planning nodig: je moet het 48 uur van te-
voren bij het museum aanvragen. Het leger 
maakt namelijk nog steeds gebruik van de 
kazerne en ook het terrein dat er omheen 
ligt, is militair gebied. Het is even een ge-
regel –je stuurt een fax met een kopie van 
je paspoort, telefoonnummer en gewens-
te datum en tijd van je bezoek en het leger 
belt vervolgens met toestemming– maar 
het maakt je museumbezoek wel extra bij-
zonder. 
De kazerne ligt vlak naast de Harem veer-
boothaven, waarvandaan boten terug naar 
Eminönü vertrekken. Veel Istanbullieten 
maken deze reis dagelijks, want er zijn er 
nogal wat die in Europa werken en in Azië 
wonen. Voor je het weet sta je weer op Eu-
ropese bodem, met Azië aan de overkant.

Je mag de Bosporus dan vanuit veel ver-
schillende perspectieven hebben ge-

zien, wandelend over de heuvels van de 
stad, vanaf het water is toch weer een heel 
andere ervaring. De ferry naar Azië neem 
je vanaf Eminönü, de veerboothaven vlak-
bij Sultanahmet, naast het roze stationnetje 
Sirkeci waar vroeger de Oriënt Express aan-
kwam. Er gaan ook ferry’s vanaf Beşiktaş en 
Kabataş, die komen net als de boten vanaf 
Eminonu (Sultanahmet) aan in Üsküdar op 
de Aziatische oever. Sla daar meteen rechts-
af voor een wandeling met prachtig uit-
zicht op de koepels, paleizen en minaretten 
van het Europese gedeelte van de stad. 

De beroemde Ottomaanse architect Sinan 
heeft ook hier zijn sporen nagelaten, zo cre-
eerde hij de Şemsi Paşa moskee. Een ju-
weeltje, prachtig gelegen aan het water. Hij 
bouwde ook de wat verder noordelijk in Üs-
küdar gelegen Mihrimah Sultan Moskee. 
Twee culturele hoogtepunten in dit deel 
van de stad. Al wandelend langs de oever 
is ook de Leandertoren goed te zien, op een 
eilandje in de Bosporus, vlak voor de kust. 
Komt de toren je bekend voor? Grote kans 

aan
de 

overkant
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weg van de hectiek..
Smaakt het bezoek aan de Anatolische (Aziatische) kant 
van Istanbul naar meer, maak dan een grote Bosporus tour. 
Deze hop on-hop off boottochten leggen op verschillende 
plaatsen aan. Trek er gerust een dag voor uit om de 
cultu rele highlights zoals het Anadolu fort of het Adile 
Sultan paleis te ontdekken en te genieten van de mooie 
omgeving. Ga aan land in de verschillende stadswijken en 
dorpen aan de Bosporus, zoals Kanlıca dat bekend is om 
haar yoghurt-specialiteiten en laat je verrassen door de 
ontspannen sfeer. Even weg van de hectiek…

Bezoek de grote 
vismarkt boordevol 

versproducten

Over de brug, met de veerboot  

of via de metrotunnel  

Marmaray: in Istanbul reis je zo van 

Europa naar Azië. Het historische 

stadsdeel ligt aan de Europese zijde 

van de stad, op het Aziatische (ofwel 

Anatolische) deel vind je eveneens tal 

van culturele bezienswaardigheden, 

musea, parken en restaurants.

Veel inwoners van de stad werken in  

het Europese deel, maar wonen aan  

de Aziatische zijde. Neem dus zeker  

ook even een kijkje aan de overkant.

Over de brug, met de veerboot  

of via de metrotunnel  

Marmaray: in Istanbul reis je zo van 

Europa naar Azië. Het historische 

stadsdeel ligt aan de Europese zijde 

van de stad, op het Aziatische (ofwel 

Anatolische) deel vind je eveneens tal 

van culturele bezienswaardigheden, 

musea, parken en restaurants.

Veel inwoners van de stad werken in  

het Europese deel, maar wonen aan  

de Aziatische zijde. Neem dus zeker  

ook even een kijkje aan de overkant.



sport  in  istanbul

zelf 
meemaken?
Altijd al een voetbalwedstrijd 
bij willen wonen in het 
buitenland en dan met name 
in Turkije? In Istanbul kan het! 
Er worden volledig verzorgde 
voetbalreizen naar Istanbul 
georganiseerd, compleet met 
vluchten, hotelovernachtingen 
en kaartjes voor de wedstrijd. 
Daarnaast is het natuurlijk ook 
mogelijk losse tickets voor de 
wedstrijd te kopen en zelf je reis 
naar Istanbul te regelen. Tickets 
koop je bij de clubs zelf, of via een 
internationale ticketwebsite. De 
prijs van een kaartje is afhankelijk 
van de beschikbare plaatsen – 
vooral bij belangrijke wedstrijden 
loopt het storm, dus het is zaak 
er vroeg bij te zijn. En dan op 
naar een van de vele fanshops in 
de stad, mooie outfit scoren en 
aanmoedigen maar! 
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De emotie, het samen aanmoedigen, het samen winnen… Wie van voet-
bal houdt moet eigenlijk een keer een wedstrijd in Istanbul mee heb-

ben gemaakt. De vreugde die door het stadion gaat bij het scoren van een goal, 
de steun die fans elkaar bieden bij verlies – voetbal leeft in Istanbul als nooit 
tevoren. De stadions zitten bij belangrijke wedstrijden stampvol, cafés en bars 
barsten uit hun voegen vanwege de enorme animo om samen te kijken. Alles 
wordt live op tv uitgezonden, met miljoenen kijkers. 
De grote drie van het Turkse voetbal –Beşiktaş, Galatasaray en Fenerbahçe– 
zijn de oudste teams van Turkije en komen allemaal uit Istanbul. Trabzonspor 
uit Trabzon en Bursaspor uit Bursa behoren ook tot de top, dus wedstrijden 
tussen twee van deze vijf zijn aanraders. Uiteraard worden er ook tal van in-
ternationale wedstrijden gespeeld in de stad en aangezien dat de thuishaven 
is van drie grote clubs, is de kans groot dat je in het weekend een spetterende 
match mee kunt pikken. 

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe – deze wijken 

in Istanbul zullen voetbalfans bekend in de 

oren klinken. De gelijknamige teams zijn grote 

spelers in de Turkse voetbalcompetitie, die ook 

internationaal hoge ogen gooien. In een land 

waar voetbal misschien nog wel belangrijker is 

dan in Nederland en fans nog meer betrokken, 

is het bijwonen van een wedstrijd een ervaring 

om nooit te vergeten. goooooaaalllllll! 

Istanbul 
voetbalstad De meest succesvolle 

club van Turkije
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Wie Melih Cengiz is al van kinds af aan 
Galatasaray-fan. Het vuur werd aangewakkerd 
toen zijn vader hem als klein ventje meenam 
naar wedstrijden in het stadion in Istanbul. 
Melih woont en werkt tegenwoordig in Neder-
land, maar bezoekt zoveel mogelijk wedstrij-
den van zijn team, waar dan ook in Europa.  

Waarom Galatasaray “Het is de beste club ter 
wereld! Voetbal is passie hoor ik Nederlanders 
wel eens zeggen, nou dan moeten ze eens in 
Istanbul komen kijken. Daar komt er pas echt 
passie aan te pas! Ik weet nog zo goed dat 
Galatasaray zich in 1988 kwalificeerde voor de 
halve finale van de Champions League, tranen 
met tuiten, het hele stadion. Tot die tijd was 
het halen van de tweede ronde de grootste 
prestatie van een Turkse club, dus dit was 
baanbrekend. Heel bijzonder. Ik was toen 8 
jaar oud en door het dolle heen. Mijn team, in 
de halve finale! Zo’n club blijf je natuurlijk je 
hele leven steunen.” 

Mooiste voetbalmoment “In 2000, toen 
Galatasaray zowel de uefa Cup als de Super-
cup won. Winnen! De hele cup! Twee keer! In 
het stadion is het tijdens wedstrijden sowieso 
nooit stil, maar nu ging echt het dak er af. We 
zongen, we riepen, we huilden, we juichten – 
het was zo speciaal. En dat tot twee keer toe! 
Je mag dan een zitplaats hebben tijdens de 
wedstrijd er is echt geen Turkse fan die zit. 
Staan, de hele match, zo betrokken en gespan-
nen zijn we.” 

Wat vind je van het nieuwe stadion “De nieu-
we Galatasaray thuishaven die in 2011 werd 
geopend, is geweldig. De eerste wedstrijd in 
dit stadion was Galatasaray tegen Ajax, ook 
leuk voor mijn Amsterdamse vrienden. Geen 
van beide teams scoorde, maar de sfeer was 
geweldig. Zo’n prachtig decor maakt een 
wedstrijd automatisch nog mooier. En als we 
gewonnen hebben, gaan we na de wedstrijd 
door naar de Çiçek Pasajı. Het is traditie voor 
Galatasaray-fans om in deze overdekte pas-
sage vol barretjes een drankje te drinken op de 
winst. Ik kan niet wachten tot ik weer op die 
tribune sta te springen, toch echt wel het liefst 
in Istanbul. Mijn werk laat het niet altijd toe, 
maar als het even kan, dan sta ik er!”



lekker buiten 
eten

Een enorm dienblad vol kleine schaal-
tjes die allemaal gevuld zijn met iets 

lekkers. Humus, auberginepuree, gevulde 
wijnbladeren, salades, witte kaas, yoghurt-
dips… En dat zijn alleen de koude mezze, als 
je er een aantal uitkiest komt de ober even 
later vaak ook nog wat warme hapjes bren-
gen: kaasrolletjes, vlees- en groentepastei-
tjes. Alles wordt geserveerd met heerlijk 
vers brood, zoveel je maar wilt. Voor een 
etentje in een traditioneel Turks restaurant 
kun je maar beter trek hebben, want de ta-
fel vult zich snel. De mezze, of hapjes, kun 

je eten bij een glaasje raki, de lokale anijs-
likeur, of als voorgerecht. De hoofdgerech-
ten, waaronder verse zeebaars, kebabs en 
ovenschotels, zijn namelijk ook allemaal 
om je vingers bij af te likken. Bij het eten 
wordt ook vaak de lokale yoghurtdrank  
ayran of kruidendrank şalgam gedronken. 

Goed eten is ontzettend belangrijk in Tur-
kije. Dat merk je aan de aandacht voor de-
tail, de uitstekende service en de chefs die 
vol trots de ene na de andere lekkernij be-
reiden. 

Volgens kenners zijn er drie klassieke keukens in de 
wereld: de Franse, de Chinese en de Turkse. Niet zo 

vreemd, als je bedenkt dat wat je vandaag de dag uit 
de Turkse keuken voorgeschoteld krijgt, ongeveer net 
zo’n lange geschiedenis heeft als Istanbul zelf. De ver-
schillende invloeden hebben hun stempel gedrukt op 
de gerechten, de kruiden en de kookstijlen. Veel is terug 
te voeren naar de Ottomaanse tijd, toen de koks van 
de sultans hun kookkunsten ontwikkelden in de gigan-
tische keukens van het Topkapı paleis. De Ottomanen 
waren echte fijnproevers: veel, vaak en vooral lekker 
eten was uitermate belangrijk. Door de jaren heen hiel-
den honderden koks zich bezig met de bereiding van 
soepen, kebabs, groentegerechten, vis en broden en dat 
kon haast niet anders dan doordringen tot de lagere  
regionen van het rijk – en ver daarbuiten.

verrukkelijk dessert en een plaatje op het bord.

Eten kan in Istanbul op alle mogelijke manieren en 

in alle mogelijke smaken. Of je nu houdt van Turkse 

kebabtentjes of liever een ultra trendy restaurant 

bezoekt – de stad is van alle markten thuis. Ook 

tradities zijn er op culinair gebied te over. Thee en 

koffie zijn niet weg te denken uit het dagelijks leven 

en hebben elk hun eigen verhaal. 

Culinaire ontdekkingstocht 

Gastronomie 
op de grens van 
oost en west

één van de klassieke keukens

Mezze, de lekkerste hapjes

In het zomerseizoen, van eind 
mei tot eind september, verplaat-
sen veel restaurants, bars en clubs 
naar een buitenlocatie aan de  
Bosporus. Er openen continu  
nieuwe traditionele en hippe  
restaurants. Je kunt dan ook het 
beste zelf een wandeling langs  
de Bosporus maken en je keuze 
baseren op de heerlijke geuren 
van kruiden en specerijen die uit 
de restaurants komen. 

tip

·

·
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Thee is niet weg te denken uit het Turk-
se leven, kijk dus niet vreemd op als je 

een glaasje aangeboden krijgt. Dat kan in 
een restaurant zijn, maar net zo makke-
lijk in een winkel. Iemand uitnodigen op 
de thee is een teken van gastvrijheid. De 
echte Turkse çay is sterk en wordt gedron-
ken uit zo’n tulpvormig theeglaasje op een 
schoteltje. Traditioneel wordt cay gezet in 
een Çaydanlık, een grote koperen pot met 
twee delen. In het onderste gedeelte zit 
alleen kokend water, bovenin trekken de 
theeblaadjes. De thee uit de bovenste kan 
is ontzettend sterk en wordt aangelengd 
met het water uit de onderste. Een paar sui-
kerklontjes erin en drinken maar – zonder 
mag natuurlijk ook. 

Behalve thee wordt in Turkije ook veel koffie gedronken. Net als 
de cay is deze kahve vaak erg sterk, dus een klein kopje vol-

staat. De Ottomanen gebruikten koffie niet alleen om na de maal-
tijd de spijsvertering op gang te brengen, de drank was ook op tra-
ditioneel gebied van belang. Zo was het gebruikelijk om een aan-
staande bruid bij het bekend maken van de verloving koffie te la-
ten bereiden voor de schoonfamilie. Dat is nog een hele kunst. In 
een klein pannetje worden fijngemalen koffie, water en suiker 
gemengd en aan de kook gebracht. Als er een schuimend laagje 
ontstaat, wordt het overgegoten in de kopjes. Hoe beter de koffie 
smaakt, hoe geschikter de nieuwe schoondochter is. Er gaan verha-
len de ronde van meisjes die niet wilden trouwen en daarom zout 
in de koffie deden of hun brouwsel op een andere manier slecht 
lieten smaken, zodat schoonmoeder en –vader haar als ongeschik-
te bruid voor hun zoon zouden zien… Tegenwoordig is het koffie-
zetten voor de schoonfamilie meer een gewoonte, zonder dat de 
geschiktheid van de vrouw wordt afgelezen aan haar koffie. 
Een andere Turkse koffietraditie is het koffiedik kijken. Omdat er 
bij het zetten van de kahve geen filter wordt gebruikt, blijft er drab 
onderin het kopje achter. Het is daarom heel belangrijk de koffie 
langzaam en voorzichtig te drinken, zodat de naar de bodem ge-
zonken koffiedeeltjes niet in je mond terecht komen. Met wat er in 
je kopje achter blijft kan een getrainde dame of heer een kijkje in 
de toekomst geven. Kwestie van het kopje ondersteboven op het 
schoteltje zetten en kijken welke figuren er in de drab ontstaan. 
Leuk om een keer te laten doen, ook als je er niet in gelooft.   

De traditie van de Turkse koffie is bijzonder. Zo bijzonder 
zelfs dat unesco het op de lijst van immaterieel 
werelderfgoed plaatste. De bereidingswijze is de oudste 
die bekend is en is al sinds de 16e eeuw onderdeel van het 
culturele leven. Koffiehuizen waren toen al, en zijn nu nog 
steeds, populair bij alle lagen van de bevolking. 

Turkse koffie kunst

gastronomie  in  istanbul suikerzoet
snoepen
Wie van zoet houdt, kan in Istan-
bul zijn hart ophalen. Misschien 
merkte je het al aan de hoeveel-
heid suikerklontjes die standaard 
in een kopje koffie of thee ver-
dwijnen: hier is men er dol op. Na 
de maaltijd wordt koffie of thee 
geserveerd, veelal met een stuk-
je Turks fruit, of lokum. Ook dit 
is heerlijk zoet en verkrijgbaar in 
veel verschillende soorten en ma-
ten. In een lokum-winkel worden 
de verschillende varianten vaak 
prachtig uitgestald. Turks fruit 
met rozenwater is nog steeds de 
meest populaire smaak, maar pro-
beer gewoon alles wat je er mooi 
en lekker uit vindt zien. 
Het wordt gemaakt van suiker, 
fruit, gelei en soms kokos,  
honing of nootjes. De rolletjes 
lokum worden met poedersuiker 
bestrooid en dan in stukjes gesne-
den, waardoor je de kleurige  
binnenkant goed kan zien.  
Als een kind in de snoepwinkel…

turkse koffie,  
’n eeuwenoude traditie

Glaasje çay, niet weg te denken

·

·
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In Istanbul hoef je geen moment trek te 
hebben. Restaurantjes vind je overal, 

maar tussen al die vaste tentjes door rij-
den en lopen ook nog eens de snackverko-
pers. Allerlei soorten brood, maïskolven en 
gepofte kastanjes worden je te pas en te 
onpas aangeboden. En dan is er natuurlijk 
de wereldberoemde döner kebab, een pita-
broodje gevuld met geroosterd vlees recht 
van het spit. Een andere bekende snack is 
de Turkse pizza, die hier lahmacun wordt 
genoemd. En bij de warme mezze was je ‘m 
waarschijnlijk al tegengekomen: börek. Dit 
bladerdeegpakketje gevuld met kaas, spi-
nazie, vlees of aardappel wordt door Turken 
ook veel als ontbijt gegeten. Simit, een ba-
gelvormig Turks broodje met sesamzaad-
jes, is ook ideaal om de dag mee te starten – 
of gewoon tussendoor te eten. 
Behalve lekker eten, worden er ook veel 
verse dranken aangeboden op straat. Elk 
stalletje waar je de sinaasappels al door de 
raampjes kunt zien liggen, perst vers sap. 
Een andere gezonde optie is granaatappel-
sap, heerlijk fris en boordevol antioxidan-
ten. ’s Winters worden ook de kruidige war-
me drank boza en het crèmige sahlep, goed 

tegen hoest, aangeboden. Ook ’s avonds 
laat kom je de straatverkopers tegen. Na 
een avondje uit is het standaard druk bij 
de kebabstands, maar er is nog een lekker-
nij die het proberen waar is: midye dolma, 
oftewel gevulde mosselen. Zodra het don-
ker wordt zie je steeds meer mannetjes met 
grote schalen vol met deze met gekruide 
rijst gevulde schelpdieren. Je eet ze zo uit 
de schelp en na eentje is de kans groot dat 
je er nog een paar besteld. Een smakelijke 
afsluiting voor een leuke avond. 

Een zoete lekkernij die je in 
Turkije veel tegenkomt is 

baklava, in siroop gedrenkte fi-
lodeegstukjes gevuld met no-
ten. Het wordt als dessert gege-
ten of op speciale feesten, zoals 
bij een bruiloft, of gewoon lek-
ker tussendoor. De kleine stuk-
jes die je geserveerd krijgt zijn 
vaak meer dan voldoende, bak-
lava is erg zoet en erg machtig. 
Knapperige deeglaagjes, lekke-
re walnoten- of pistachevulling 
en dan overgoten met honing-
siroop – daar lik je je vingers bij 
af.  
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Natuurlijk kan je in Istanbul op gastronomisch gebied nog veel meer be-
leven dan alleen het heerlijke Turkse eten. Tijdens het verkennen van de 

stad heb je het waarschijnlijk al gezien: in bijna elke straat is wel een eetge-
legenheid of snacktentje te vinden. Van de schattige karretjes waar ze simit –
een soort grote bagels met sesamzaadjes– verkopen, tot luxe restaurants die 
zo populair zijn dat reserveren verplicht is. De stad heeft op culinair gebied zo-
veel te bieden dat het je kan gaan duizelen. Want heb je zin in sushi, biefstuk 
of wil je toch dat gloednieuwe fusion restaurant aan de Bosporus uitprobe-
ren? Wat hip en hot is verandert zo ongeveer per week, maar het aanbod blijft 
altijd eindeloos. De kwaliteit is over het algemeen erg goed, of je nu naar een 
klein traditioneel restaurantje of een luxe tent gaat. Eten is simpelweg te be-
langrijk in Turkije om gerechten te serveren die niet van de hoogst mogelijke 
kwaliteit zijn. En dat proef je. 
Momenteel is de wijk Karaköy, aan de Bosporus, de plek waar het ene na het 
andere populaire restaurant de deuren opent. Dat is dus zeker een buurtje om 
een kijkje te nemen als je trek begint te krijgen. In Nişantaşi en Beşiktaş vind 
je veel dure restaurants en clubs, waar de beroemdheden van Istanbul zich re-
gelmatig laten zien. Waar je voorkeur ook naar uitgaat, er is in Istanbul voor 
elke smaak wat wils.

In een stad die aan het water ligt, is verse 
vis nooit ver weg. Op de Galatabrug, die 

over de Gouden Hoorn voert en Sultanah-
met met Beyoğlu verbindt, gooien vissers 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat hun 
hengels uit. De meeste vangst is voor eigen 
gebruik en bestaat uit een keur aan kleine 
visjes en af en toe een zeebaars. De vissers 
op de brug vinden het geen probleem als 
je even in hun emmers kijkt, om een idee 
te krijgen van de vangst van de dag. De 
kans is groot dat je er een heel verhaal bij 
krijgt, waarschijnlijk in het Turks, over hoe 
goed of hoe slecht het die dag gaat. De brug 

heeft nog een niveau, beneden bij het wa-
ter, waar het wemelt van de visrestaurant-
jes. Ook hier kun je lekker wandelen, met de 
vislijnen naast je in het water en tafeltjes 
vol mensen die van een vers visje zitten te 
genieten. 
Aan de Beyoğlu-kant van de brug ligt de 
beroemde vismarkt van Karaköy, meteen 
aan de Bosporus. Niet verwonderlijk dat je 
hier weer veel van die mooie Turkse katten 
tegenkomt, die door de marktkoopmannen 
af en toe een stukje vis toegeworpen krij-
gen. Verder houden ze zich, heel kat-eigen, 
vooral met zichzelf bezig. Leuk om te doen 

is een visje kopen op de markt 
en deze in een van de piepklei-
ne keukens achter de kraam-
pjes klaar laten maken. Aan het 
water staan krukjes en tafel-
tjes in het gras waar je vis ge-
serveerd wordt, compleet met 
kruidensla en een schijfje ci-
troen. De Bosporus kabbelt rus-
tig tegen de kade, om je heen 
zitten meer mensen te genie-
ten van hun visje en in de ver-
te hoor je de marktkoopman-
nen aan het werk. Een heerlijke 
lunch, lekker buiten. 

gastronomie  in  istanbul

Mooie, 
biologische 
producten  
uit de regio

Wie Rudolf van Nunen werkt al 
twintig jaar als chef-kok in Istan-
bul. Hij kent de Turkse keuken 
goed en werkt met veel plezier 
over de grens.   

De Turkse culinaire traditie 
“In Turkije zijn mooie, verse 
producten ontzettend belangrijk. 
De culinaire tradities verschillen 
per regio, afhankelijk van wat er 
daar van het land of uit het water 
komt. In Istanbul wordt veel vis 
gegeten, in het binnenland vooral 
kip en lam. Voor heel Turkije geldt 
dat producten van goede kwali-
teit, biologisch en lokaal geprodu-
ceerd zijn. Importeren van vlees of 
vis gebeurt relatief weinig. Ik volg 
die traditie in mijn eigen keuken 
en kook met seizoensproducten, 
vers van het land of uit de zee.”

Vegetarisch in Istanbul “Over 
het algemeen is vlees of vis 
een belangrijk onderdeel van 
de Turkse maaltijd, maar ook in 
Istanbul wint vegetarisch eten 
aan populariteit. Er komt steeds 
meer aandacht voor gezond leven 
en steeds meer mensen kiezen af 
en toe voor een maaltijd zonder 
vlees of vis. Vooral in de moderne 
restaurants heb je de keuze uit 
verschillende vegetarische 
opties.”   

Voor de zoetekauw “Het nage-
recht is hier misschien wel de 
belangrijkste gang. Baklava, Turks 
fruit, zoete taartjes, pudding… 
Turken zijn dol op zoet! Ook vers 
fruit komt na het eten op tafel. 
Probeer zeker de zure kersen en 
de supergezonde granaatappels. 
De watermeloen is sappig en de 
sinaasappels zijn heerlijk zoet. 
Lekker en gezond kunnen prima 
samen gaan!”

trendy of traditioneel

Vis verser dan vers

·

smakelijk
snacken

· · ·

Flinterdunne
deeglaagjes
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retjes en cafés te vinden waar wordt opge-
treden, soms gewoon buiten. In de straat-
jes van Beyoğlu, wordt het in het weekend 
gezellig druk. In Sultanahmet is altijd veel 
te doen en ook in Beşiktaş is het goed toe-
ven. En dan is er natuurlijk nog de Aziati-
sche kant van de stad, minder druk, maar 
je kunt er zeker ook leuk stappen. Neem 
eens een kijkje in Moda, een buurt in Ka-
diköy met z’n veel bars en cafés. Hier heb 
je de hele nacht lang een prachtig uitzicht 
op de lichtjes van Sultanahmet en kun je 
in de verte zelfs de Prinseneilanden in de 
Zee van Marmara zien liggen. 

Mooie clubs

Qua uitgaansleven kan je in Istanbul wer-
kelijk alle kanten op. Wie de hele nacht 
wil dansen in de mooiste luxe clubs, gaat 
naar Ortaköy. In deze wijk aan het water 
vlak bij de Bosporusbrug kijk je je ogen uit. 
Er is een hele rij exclusieve clubs te vinden, 
waar je vaak ook kunt eten. Het decor is 
chique, de bezoekers prachtig gekleed en 
de muziek een mix van Turkse en inter-
nationale artiesten. Verschillende clubs 
hebben hun dansvloer direct aan de Bos-
porus, waar je in het zomerseizoen heer-

Traditioneel meezingen

Na of tijdens het eten in een traditioneel 
restaurant kunnen ze opeens aan je tafel 
verschijnen: muzikanten! Ze spelen Turk-
se ‘hit-classics’ en iedereen zingt al snel 
mee. Het maakt niet uit dat je de woorden 
niet kent –of zelfs niet verstaat– de sfeer 
zit er meteen goed in en de avond kan niet 
meer stuk. Vooral Kumkapı, het buurtje 
vol visrestaurants aan de Zee van Marma-
ra, en Beyoğlu, aan de noordkant van de 
Gouden Hoorn, staan bekend om de tra-
ditionele live muziek. De leukste plekken 
vind je door een beetje rond te lopen en te 
kijken waar het druk is. Aan het water in 
Kumkapi is het altijd goed en ook rond het 
Taksimplein is steevast veel te beleven. 

Moderne hits

Istanbullieten zijn dol op live muziek. Niet 
alleen traditionele Turkse hits, maar ook 
moderne toppers kun je hier naar harten-
lust meezingen. Door de hele stad zijn bar-

lijk in de openlucht staat te dansen. De im-
mense brug met steeds van kleur verande-
rende lichtjes doet nog een schepje boven-
op de toch al indrukwekkende lichtshow 
van de clubs zelf. De snelste manier om te-
rug te komen naar de kades van Sultanah-
met of Beyoğlu is per speedboot. Ze liggen 
klaar net voorbij de dansvloer. Niet voor-
delig, maar wel een ervaring om nooit te 
vergeten!

De lucht in

In een stad met veel hoogbouw is het niet 
verwonderlijk dat je voor sommige bars, 
restaurants en clubs de hoogte in moet. 
Verschillende wijken hebben een aantal 
penthouses en dakterrassen omgetoverd 
tot plekken om de nacht op een spette-
rende manier te vieren. Een trendy cock-
tailbar met lichtgevende vloer op het dak 
van een flat, een restaurant met 360 gra-
den uitzicht over de twinkelende lichtjes 
van de stad en een hippe nachtclub op de 
twaalfde verdieping – in Istanbul is het er 
allemaal. Het is soms even zoeken, want 
de ingang van zo’n luchtpaleisje is niet al-
tijd duidelijk aangegeven. Maar eenmaal 
binnen gaat er een wereld voor je open. 

Een avond bijpraten in een knus restaurantje, 

meezingen met lokale hits of tot in de kleine 

uurtjes dansen aan de Bosporus? Istanbul is na 

zonsondergang net zo’n bruisende stad als overdag! 

op stap in de stad
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nightlife  in  istanbul

live muziek, overal in de stad.

in elke wijk zijn  leuke cafés 
en terrasjes te vinden.

Hoe een avond op stap in Istanbul eruit ziet is helemaal afhankelijk van waar je 
in de stad bent. Je kunt het zo exclusief of traditioneel maken als je zelf wilt. 

Omdat er in bijna elke wijk wel wat te beleven valt, is het een goed idee om eerst eens 
de omgeving van je hotel te verkennen. Waarschijnlijk kom je al snel gezellige tentjes 
tegen, waar jong en oud samen genieten van goede muziek en een drankje. Uitgekeken 
in je ‘eigen’ buurtje? Een aantal uitgaanstips op een rij.



Istanbul is een echte modestad, compleet met fa-
shionweek, eigentijdse designers en uiterst trendy 

geklede bewoners. Wil je met mooie kledingstukken 
thuiskomen die in Nederland zeker niemand heeft? 
Dan zijn de boetiekjes in Galata een aanrader. In de-
ze wijk kom je veel winkels tegen met vaak door de ei-
genares zelf ontworpen kledingstukken. Steeds meer 
ontwerpers vestigen zich in Galata, waardoor de meer 
traditionele winkeltjes nu worden afgewisseld door 
die van moderne designers. Ook vind je hier leuke ate-
liers en galeries, om even bij te komen van al dat kle-
ren passen. 
Juist die afwisseling van gevestigde en hypermoder-
ne shops, maakt winkelen in deze buurt zo bijzonder. 
Wat alle shops gemeen hebben is het vriendelijke en 
behulpzame personeel. Kijk niet raar op als de stapel 
kleding die je hebt verzameld om te passen uit je han-

den wordt genomen. Het wordt alvast voor je in de pas-
kamer gehangen, zodat je rustig verder kunt kijken. In 
sommige boetiekjes is de ontwerper tevens de verko-
per, dus kun je ook het verhaal achter een kledingstuk 
te weten komen. Waarom die kleur, die lengte of dat 
patroon? Het geeft winkelen een heel nieuwe dimen-
sie, en je gaat waarschijnlijk niet met lege handen naar 
huis.

Mooie mix

Galata is maar een wandeling vanaf het Taksimplein 
en die wandeling voert over het algemeen door de Is-
tiklal Caddesi. Hier vind je winkels van grote mode-
ketens, maar ook van Turkse merken die in Nederland 

Koopjes jagen op de Grand 

Bazaar, luxe merken winkelen 

in Europa én Azië of gewoon 

wat rondslenteren op zoek naar 

leuke boetiekjes. Istanbul heeft 

zoveel te bieden dat de ware 

shopliefhebber meteen langer 

wil blijven. Gelukkig zijn de 

winkels lekker lang open, zodat je 

er elke dag het maximale uit kan 

halen.

Terrasje pakken, mensen kijken

 Elke avond 
koopavond

oprechte gastvrijheid, altijd en overal.
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De ware shopliefhebber 
krijgt er geen genoeg van

Wie echt van winkelen houdt mag het eigenlijk 
niet missen: het Istanbul Shopping Fest. Rond 
de maand juni staat de stad drie weken lang 
in het teken van koopjes jagen! Een groot aan-
tal winkelstraten, malls en boetieks doen mee 
aan het festival. Dat is goed nieuws, want bij al-
le deelnemende zaken kun je tijdens het Shop-
ping Fest belastingvrij winkelen. Ook de be-
zienswaardigheden van de stad doen mee aan 
de feestelijke sfeer door twee uur langer open 
te blijven dan normaal. Een fijne manier om je 
zomergarderobe in te slaan!

naar de mall

Istinye Park ligt best een stukje buiten het centrum van de stad en 
ook de andere malls zijn vaak een eindje reizen. Het gemakkelijkst 
is een taxi te nemen, de chauffeur kent de namen en de locaties 
van de grote winkelcentra gegarandeerd.

tip

luxe merken en turkse 
designers vind je onder 
meer op bağdat caddesi.



Wie Teike Asselbergs volgde haar 
echtgenoot 8 jaar geleden naar 
Istanbul, toen hij een baan kreeg 
bij een Turkse bank. Inmiddels 
werkt ze zelf in de bruisende 
culturele sector van de stad.  

Leven in Istanbul “Gastvrijheid is 
iets dat in Istanbul vanzelfspre-
kend is. Je wordt veel sneller bij 
iemand thuis uitgenodigd en ook 
op terrassen of in restaurants is 
het vaak geen probleem om aan te 
schuiven. Mensen vinden het leuk 
om in contact te zijn met andere 
mensen, ze zijn oprecht in elkaar 
geïnteresseerd. Dat vind ik een 
heel prettige manier van leven.”

Inspirerende levensstijl “Er is op 
cultureel gebied ontzettend veel 
uitwisseling tussen Nederland en 
Turkije. Voor veel creatievelingen 
uit binnen- en buitenland is Istan-
bul een grote bron van inspiratie. 
Ik ken kunstenaars en schrijvers 
uit Nederland die een tijdje in de 
stad komen wonen om de sfeer 
te proeven, nieuwe dingen mee 
te maken en te genieten van de 
levensstijl. Al die leuke kleine 
galerietjes en boetieks in wijken 
als Galata zijn mooie ontmoe-
tingsplekken voor mensen met 
een creatieve geest, waar dan ook 
vandaan. Hard werken en intens 
genieten, dat gaat hier goed 
samen.” 

Mooiste van de stad “Voor mij 
is het mooiste van Istanbul de 
grote variatie, maar ook de in-
tense specialisatie van wijken. Het 
buurtje Şişhane bijvoorbeeld staat 
helemaal vol met licht- en elektri-
citeitszaken. Door die duizenden 
zaakjes, verspreid over verdieping 
na verdieping van enorme winkel-
panden, realiseer ik me pas goed 
hoe groot en dichtbevolkt Istanbul 
is. Dat blijft indrukwekkend.” 

Hard werken en 
intens genieten
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minder bekend zijn. De brede straat biedt 
een mooie mix van winkels, bioscopen, res-
taurants en cafés. Ook wie even niet meer 
wil winkelen hoeft zich dus geen moment 
te vervelen. Shoppen in deze straat is een 
fijne belevenis. Het personeel is ook hier 
behulpzaam en je hoeft zelden op een plek-
je in de paskamer te wachten. Het aanbod 
is simpelweg zo enorm en de winkeltijden 
zijn zo ruim, dat de drukte goed over de 
straat en de dag wordt verspreid.    
Exclusief shoppen kan natuurlijk ook in 
Istanbul, zowel aan de Europese als aan de 
Aziatische kant. In de luxe wijk Nişantaşı, 
in Europees Istanbul, liggen de Abdi Ipek-
ci Caddesi en de Atiye Sokak. Beide stra-
ten zijn gevuld met prachtige winkels van 
luxe merken als Gucci, Prada en Louis Vuit-
ton. Tussen dat internationale aanbod heb-
ben ook diverse Turkse topontwerpers een 
eigen winkel. Op de Bağdat Caddesi in 
Kadıköy, aan de Aziatische kant, is het zo 
minstens zo exclusief als op Europese oe-
ver. Tot in de puntjes verzorgde dames en 
heren worden in hun auto’s met chauffeur 
rondgereden, of wandelen in hun prachti-
ge outfits over de mooie straat. Goed om te 
weten: sommige winkels openen alleen op 
afspraak. 

Naar de markt

Op zoek naar souvenirs? Dan is de Grand 
Bazaar een uitstekend startpunt. In de dui-
zenden kleine winkeltjes van deze overdek-
te markt is voor ieder wat wils te vinden. 
Ook in de omgeving zijn stalletjes, waar on-
der andere kleding, elektronica en huishou-
delijke apparaten worden verkocht. Weke-
lijks zijn er zo’n 200 markten in de stad, 
een oude traditie uit de Ottomaanse tijd. 
Het aanbod is vaak breed, van groente en 
fruit tot textiel en leer. In Fatih wordt elke 
woensdag markt ‘Çarşamba Pazarı’ ge-
houden, de historische straatjes staan de 
hele dag vol met stalletjes waar werkelijk 

alle mogelijke waar wordt verkocht. Een 
andere aanrader is de markt van Beşiktaş, 
die op zaterdag wordt gehouden. Hier koop 
je vooral schoenen, tassen, juwelen en kle-
ding. 
Eigenlijk kun je bijna elke dag wel ergens 
naar de markt, op donderdag bijvoorbeeld 
naar die van Ulus. De ontelbare stalletjes 
staan in Ortaköy, vlak bij de Bosporusbrug. 
Hier koop je veel leren producten, zoals tas-
sen en jassen, en –voor de liefhebber– bont-
jassen. De bekendste markt aan de Aziati-
sche kant van de stad is in Kadıköy, op 
donderdag en vrijdag. Het begon tiental-
len jaren geleden vrij klein, maar is inmid-
dels uitgegroeid tot een populaire en druk-
ke markt met duizenden stalletjes. Leuk  
als onderdeel van een dagje in Aziatisch 
Istanbul! 

Eindeloos shoppen

In een stad met de omvang van Istanbul 
zijn de shoppingmogelijkheden eindeloos. 
Behalve mooie winkelstraten, heeft de stad 
ook nog eens een keur aan moderne shop-
pingmalls, met als nieuwste aanwinsten 
Zorlu Center en Istinye Park. Hier vind je 
werkelijk alles onder één dak, van win-
kels tot spa’s en van restaurants tot biosco-

pen. Een bezoekje aan de mall is een uitje 
op zich en vooral in het weekend is het er 
gezellig druk. Vriendengroepen ontmoe-
ten elkaar voor een film of om wat te eten, 
vriendinnen gaan samen naar de spa en 
stoere mannen kijken voetbal in een sport-
bar. Er is zoveel te doen dat je haast zou ver-
geten dat je er ook nog kunt winkelen. 
Behalve Istinye Park, dat in het noorden 
van Istanbul ligt, zijn ook Akmerkez in Eti-
ler, Cevahir in Sisli en Galleria in Ataköy fij-
ne winkelcentra om een middag of avond 
door te brengen. Het zijn de nieuwe “Grand 
Bazaars” van de stad en net als in die oude, 
ben je hier al snel de tijd vergeten door het 
enorme aanbod. Eigenlijk blijf je bijna altijd 
langer dan gepland, al is het maar omdat 
je na de spa ook nog even de nieuwste film 
wilde kijken. In 3d. 
Voor designliefhebbers is er nog een mooie 
stop te maken in de stad: Addresistanbul. 
Dit interieurdesign-winkelcentrum ligt in 
Sisli. Behalve hippe interieurwinkels zijn 
er tentoonstellingen en natuurlijk cafés en 
restaurants. Lokale architect Emre Arolat 
heeft van de mini mall zelf ook het toon-
beeld van hip design gemaakt: glas aan al-
le kanten, ruime wandelpaden van glim-
mend beton en slimme verlichting. Design 
uit Italië en Scandinavië wordt afgewisseld 
met dat uit Turkije.

1 Grand Bazaar
2 Kruidenbazaar

3 Istiklal Caddesi
4 Nişantaşı

5 Zorlu Center
6 Istinye Park mall  

7 Bağdat Caddesi  

istanbul heeft zo’n 200 markten in de 
stad, er is van alles te koop, zoals veel 
vers-producten.

alle grote mode- en designmerken en héél veel meer in de mall istinye park.
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Fatih

Beyoğlu

Şişli

Beşiktaş

Üsküdar

Kadıköy

Bosporus

Zee van Marmara

Gouden 
Hoorn



Nog nooit een hamam bezocht? Laat 
deze kans dan zeker niet aan je 

voorbij gaan. In Istanbul zijn prachtige au-
thentieke baden bewaard gebleven, maar 
je kunt natuurlijk ook kiezen voor de meer 
moderne variant in een spacentrum, sport-
school of hotel. De geschiedenis van het 
Turkse hamam ritueel is gebaseerd op een 
reeks van tradities. Hoe het werkt, wijst 
zich door de indeling van de hamam bijna 
vanzelf. Kies je voor het volledige program-
ma, inclusief scrub en massage, dan weet je 
masseur of masseuse je vanzelf te vinden. 
In de grotere hamams zijn er aparte ge-
deeltes voor mannen en vrouwen, de klei-
nere badhuizen zijn bepaalde dagen van 
de week geopend voor mannen en andere 
voor vrouwen.
 
Na het omkleden –in de kleedruimte lig-
gen een omslagdoek en houten slippers 
voor je klaar– stap je de eerste ruimte bin-
nen. Hier kun je aan de warmte en vochtig-
heid wennen. De volgende ruimte is de gro-
te stoomkoepel, vaak prachtig versierd met 
zuilen, nisjes met kranen en kleine raam-
pjes in het plafond waar het zonlicht in 
mooie stralen doorheen schijnt. De warmte 
en de stoom werken ontspannend, net als 
het verwarmde marmeren plateau waar-
op de behandelingen plaatsvinden. Door 
de warmte ontspannen je spieren en ga je 
zweten wat helpt het lichaam te reinigen. 
Je ogen vallen vanzelf dicht en je zweeft 
langzaam weg op de geluiden van plon-
zend water, druppende kranen en gedempt 
pratende badgangers. 

De behandeling begint met een flin-
ke scrubbeurt om alle dode huidcellen te 
verwijderen, waarna je met warm wa-
ter wordt afgespoeld. De volgende stap is 
het inzepen met een enorme hoeveelheid 
schuimende olijfzeep. Als dat allemaal van 

je is afgespoeld, volgt de massage. Het kan 
er soms best een beetje hardhandig aan 
toegaan. Vind je het te hard, laat het dan 
zeker even weten. Kan je er tegen, dan 
word je beloond met een heerlijk soepel li-
chaam dat alle afvalstoffen kwijt is. Bijko-
men is het lekkerst met een kopje thee of 
een vers sapje in de relaxruimte.  

Badhuis tradities

Voor de Ottomanen was het bezoeken van 
het badhuis veel meer dan alleen nood-

Zere voeten van al het lopen? Of misschien 

gewoon zin om even lekker vertroeteld te worden? 

Ga naar de hamam! In het Turkse badhuis kom je 

weer helemaal tot jezelf. De eeuwenoude traditie 

van stomen, scrubben en masseren is een ervaring 

die je eigenlijk niet mag missen.  
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zaak. Ook op het gebied van tradities was 
het een belangrijke plek. Zo was het de ge-
woonte dat een bruid met haar vrouwe-
lijke familieleden en vriendinnen de dag 
voor de bruiloft een bezoek bracht aan de 
hamam. Hier werd ze mooi gemaakt voor 
de bruiloft en werd gezongen, gegeten en 
gedanst. Nog steeds is het badhuis een be-
langrijk onderdeel van veel Turkse vrijge-
zellenfeesten. 

In Ottomaanse tijden was de hamam ver-
der de plek waar vrouwen elkaar schoon-
heidsgeheimen verklapten en oefenden 
met lichaams- en haarverzorging. De spe-
ciale technieken van scrubben en opma-
ken werden van moeder op dochter en van 
vriendin op vriendin doorgegeven. Het was 
een belangrijke plek om elkaar te ontmoe-
ten en bij te praten. Vrouwen onder elkaar 
en mannen onder elkaar. Na het baden, 
bleef het in de relaxruimtes vaak nog lang 
druk, onder het genot van een kopje krui-
denthee, vers fruit en andere lekkere hap-
jes. 
Even moe van de drukte en alle indrukken 
van de stad? Een uurtje in de hamam doet 
wonderen! 

Turkse hamam:

weldaad 
voor 
lichaam 
en geest authentieke aanraders

Luxe spa’s in Istanbul hebben 
vaak ook een hamam, allemaal 
heerlijk om je in onder te 
dompelen, maar de oude hamams 
die de stad rijk is bieden behalve 
een fijne ervaring ook een stukje 
historie. Hier werd eeuwen 
geleden al gescrubd, gemasseerd 
en gewassen. En dat is best een 
bijzonder gevoel. 
De Çemberlitaş hamam in 
Sultanahmet is zo’n pronkstukje, 
gebouwd door niemand minder 
dan architect Sinan. Het is een 
van de oudste hamams van de 
stad en is nog steeds in gebruik. 
Een andere authentieke aanrader 
is Cağaloğlu, ook in Sultanahmet 
en eveneens één van de meest 
beroemde badhuizen van 
de stad. Het was een cadeau 
aan de bewoners van sultan 
Mahmut de Eerste. De hamam 
is groot, goed onderhouden 
en heeft door de jaren heen 
heel wat beroemdheden van 
een bad voorzien. Van Florence 

Nightingale tot Keizer Wilhelm en 
van Harrison Ford tot Kate Moss. 
Ook mooi is de Galatasaray 
hamam, in de gelijknamige 
wijk. Dit badhuis uit 1481 was 
oorspronkelijk uitsluitend voor 
mannen, maar na een renovatie 
halverwege de 20e eeuw werd 
er een apart gedeelte voor 
vrouwen aan toegevoegd. 
Anders dan de meeste hamams, 
zijn hier verschillende kleinere 
marmeren plateaus, waardoor 
er meer privacy is tijdens de 
behandelingen. 

Er zijn nog een paar historische 
hamams waar je de aloude 
tradities kunt beleven, altijd met 
het doel om even helemaal los te 
komen en ontspannen, de wel-
daad voor lichaam en geest. Dit 
zijn onder meer de Hürrem Sultan 
Hamam tegenover het Aya Sofia 
Museum, de Kılıç Ali Paşa Hamam 
in Tophane en de Süleymaniye 
Hamam in Süleymaniye. 

lifestyle  &  shopping  in  istanbul
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Istanbul Modern is hét museum voor moderne kunst van de stad en wordt tot één van 
de beste wereldwijd beschouwd. Het aanbod varieert van voorzichtig modern tot ex-

perimenteel en van schilderijen en sculpturen tot videokunst en installaties. Zoals False 
Ceiling van Richard Wentworth, een ‘vals plafond’ van boeken uit oost en west. Of het 
kunstwerk van Christian Boltanski, een kopieerapparaat waarop persoonlijke eigendom-
men –portemonnees, telefoons, sleutels– kunnen worden vergroot, om de print vervol-
gens aan de muren van het museum te plakken. Behalve de vaste collectie zijn er ook wis-
selende tentoonstellingen. Verder is er een bioscoop, mediatheek en een museumwinkel. 
Het café heeft een heerlijk terras met uitzicht over de Bosporus. Een modern dagje uit.

Eén van de laatste romans van de Turkse schrijver 
Orhan Pamuk heet ‘Het Museum van de Onschuld’ 

en is een ode aan het Istanbul van de jaren ‘70. Maar 
het bleef niet bij het schrijven van een boek. In het Mu-
seum van de Onschuld –een echt museum– maakt 
hij de wereld van zijn boekpersonages tastbaar. Het 
boek beschrijft het heftige liefdesverhaal van Kemal 
en Füsun, maar eigenlijk is de stad de hoofdpersoon. 
Als onderdeel van de Istanbulse jetset worstelt Kemal 
met een dubbelleven in oosterse tradities en moderne 
westerse invloeden. Het prachtige, historische gebouw 
waarin het museum gevestigd is, ligt in Beyoğlu. Bin-
nen worden in een serie displays objecten tentoonge-
steld die Kemal verzamelde ter herinnering aan Füsun 
– een muur vol sigarettenpeuken, een collectie peper-
en-zoutvaatjes, plattegronden van straten waar ze met 
elkaar afspraken. Door de dromerig sfeer in het muse-
um, lijkt de grens tussen fantasie en werkelijkheid te 
verdwijnen. Hoewel Pamuk het museum en het boek 
tegelijkertijd ontwikkelde en ze elkaar versterken, zijn 
ze ook afzonderlijk van elkaar bijzonder. Je hoeft het 
boek dus niet te hebben gelezen, maar het geeft je mu-
seumbezoek wel een extra dimensie. 

Van Ottomaans tot modern en 

van speelgoed tot technologie – 

het museumaanbod van Istanbul 

is ongeveer net zo veelzijdig als 

de stad groot is. Tel daar de kunst 

biënnale en muziek-, film- en 

modefestivals bij op en je culturele 

trip kan niet meer stuk. 

Van klassiek tot modern 

kunst kijken, 
festivals vieren

Wie Celenk Bafra woont al haar 
hele leven in Istanbul en is dol op 
de stad. Ze werd in 2011 curator 
van Istanbul Modern en houdt 
zich bezig met het organiseren 
van bijzondere, exposities. 

Hedendaagse kunst in Istanbul 
“Istanbul is een chaotische en 
dynamische stad waar altijd wat 
gebeurt, altijd wat te beleven valt. 
Het is een soort stoute vriend, die 
ervoor zorgt dat je te veel lekkere 
dingen eet, een glaasje te veel 
drinkt en te laat naar bed gaat. 
Niet altijd goed voor je, maar wel 
ontzettend leuk. Die interactie 
tussen stad en mensen zie je 
terug in de hedendaagse kunst. 
Artiesten hebben hier zoveel 
inspiratie, ze willen zoveel vertel-
len. Ze zien het als hun missie om 
mensen hun visie op de stad te 
laten zien.”

Meer dan 10 jaar Istanbul Modern 
“In de ruim tien jaar dat Istanbul 
Modern bestaat hebben we heel 
wat bijzondere tentoonstellingen 
gebracht, waarin geschiedenis en 
moderne tijd vaak in elkaar over-
lopen. Istanbul is een historische 
stad, maar ook een hedendaagse 
stad. Die dynamiek geven we in 
onze exposities weer.” 

Meetingpoint voor artiesten 
“Halverwege de jaren ‘80 werd 
de eerste Istanbul Biënnale 
gehouden, een kunstfestival waar 
de hele stad bij betrokken is. 
Het is een meetingpoint voor 
artiesten en designers en een 
wereldervaring voor iedereen die 
van kunst houdt. Istanbul heeft 
als metropool een ontzettend 
internationaal perspectief; op 
elke Biënnale worden weer trends 
gezet. De stad is een ongelooflijk 
rijke voedingsbodem voor kunst 
en daarom voor mij de perfecte 
plek om te wonen. Vroeger, nu en 
in de toekomst!”

Istanbul is 
inspiratie
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Het Museum  
van de Onschuld

istanbul modern

Istanbul Biënnale,  
boordevol moderne kunst
In de herfst is het elk oneven jaar –dus 

2015 wel, 2016 niet– kunst wat de klok 
slaat, met de Istanbul Biënnale. Dit moder-
ne kunstfestival biedt tentoonstellingen, 
wandelingen, films en discussies door de 
hele stad. Bijzonder zijn de rondleidingen 
door zo’n vijftig artiesten uit verschillen-
de landen, die hun visie geven op moderne 
kunst. In de winter kun je binnen genieten 
van warme klanken tijdens het Blues Fes-
tival. 
Ook op het gebied van mode en design 
gebeurt er veel in Istanbul. Fashionistas 
mogen de jaarlijkse fashion week niet 
missen en liefhebbers van hedendaagse 
kunst bezoeken het Festival of Contem-
porary Art.

·

··
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Welk seizoen je Istanbul ook bezoekt, 
op festivalgebied is er in de stad al-

tijd wat te beleven. Zo kun je in het voorjaar 
naar hartenlust films kijken tijdens het In-
ternationale Film Festival of voorstellingen 
bezoeken op het Theater Festival. In het na-
jaar bewonder je bijzondere shows tijdens 
het Poppenfestival. In de Ottomaanse tijd 
waren marionetten en schaduwtheater on-
gekend populair, met dit festival komen die 
oude tradities weer tot leven. 
De zomer staat in het teken van muziek. Op 
het Internationale Muziek Festival kun je 
op verschillende historische locaties in de 
stad genieten van klassieke muziek, ope-
ra en dans. Het Internationale Jazz Festi-
val biedt een combinatie van conventio-
nele jazz, drum and bass en wereldmuziek. 
Heerlijk op een zwoele zomeravond! 

Met de kinderen op pad en zin in iets cultureels? Ga 
dan naar het speelgoedmuseum! Het is geves-

tigd in een Ottomaanse villa in de Aziatische wijk Göz-
tepe en heeft vier verdiepingen met vierduizend speel-
goedjes uit de privéverzameling van schrijver-dichter 
Sunay Akin. Het oudste stuk is een Franse speelgoedvi-
ool uit 1817, maar er zijn ook porseleinen poppen uit de 
VS, Steiff-teddyberen uit Duitsland en tinnen soldaat-
jes uit Turkije. Leuk voor jong en oud. Een andere aan-
rader met kinderen is het Rahmi Koç Museum, dat ook 
wel bekend staat als het Industrie Museum. Hier vind 
je alles van opengewerkte huishoudelijke apparatuur 
en computers tot een roze Cadillac De Ville Coupé ca-
brio uit 1956. Verder zijn er oude speedboten, kun je een 
kijkje nemen de treinwagon van de sultan, staat er een 
Douglas dc-3-vliegtuig in de tuin en ligt er een antieke 
duikboot in de Gouden Hoorn. Een museum dat enorm 
tot de verbeelding spreekt!

Niet modern, maar minstens zo indrukwekkend is het Sakıp 
Sabancı Museum. Hier wordt de grootste privécollectie van 

Ottomaanse kunst ter wereld tentoongesteld. Zakenman Sabancı 
stelde er zijn prachtige villa in een chique buitenwijk aan de Bos-
porus voor ter beschikking. De indrukwekkende collectie Otto-
maanse boeken en kalligrafie bestaat onder andere uit prachtig 
gedecoreerde Korans, gebedsboeken en kalligrafiecomposities van 
bekende kunstenaars. Ook is het door hen gebruikte gereedschap 
tentoongesteld. De oudste stukken stammen uit de 14e eeuw, de 
nieuwere uit de 20e. Verder beschikt het museum over een mooie 
selectie schilderijen van Turkse en internationale schilders die aan 
het einde van de Ottomaanse tijd in Istanbul werkten. Deze tot de 
verbeelding sprekende kunstwerken stammen uit de 19e en 20e 
eeuw. Evenals het Istanbul Modern biedt het Sabancı Museum 
plaats aan tijdelijke tentoonstellingen en creëert een wisselwer-
king tussen bekende internationale kunstenaars en de inwoners 
van de stad. 

Sakıp Sabancı Museum

Stad vol festivals

Leuk met  
(en zonder) kids

culture &  art  in  istanbulmeer 
moderne 
kunst
Voor wie geen genoeg kan 
krijgen van moderne kunst 
heeft Istanbul nog meer te 
bieden: een keur aan galeries. 
Je vindt ze overal in de stad, 
van Galeri Apel in Galatasaray 
tot Sanat Galerisi, in het Milli 
Reasurans winkelcentrum in de 
wijk Tesvikiye. Ook leuk is X-ist, 
een galerie die zich niet alleen 
richt op het verkopen van kunst, 
maar mensen ook vooral wil 
inspireren. Een ontmoetingsplek 
voor artiesten en bezoekers 
aan de Abdi Ipekci Caddesi. Ook 
de wijken Cihangir en Karaköy 
herbergen tal van galeries. 

·

·

·
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13.30 uur 
ouderwets winkelen

Met zoveel te zien vliegt de 
ochtend voorbij, hoog tijd voor 
een lunchpauze! Niet ver van 
‘De Grote Drie’ vind je de Grand 
Bazaar. De ideale plek om 
souvenirs bij elkaar te winkelen 
en even wat te eten. In het 
midden van deze overdekte markt 
vind je verschillende kebabtentjes 
en kioskjes waar je broodjes en 
drinken kunt kopen. Ook buiten 
de markt kun je terecht voor 
een snelle hap, wel zo handig 
voor wie van shoppen houdt – 
er zijn namelijk meer dan 4000 
winkeltjes in de bazaar. 

Dag 1 8.30 uur 
ontbijt op straat

Rustig wakker worden is iets dat in Istanbul 
bijna tot kunst is verheven. Of je nu in Beyoğlu, 
Sultanahmet of Nişantaşı logeert, overal vind 
je kleine barretjes, vaak niet meer dan een 
paar krukjes op straat. Schuif aan voor een 
traditioneel kopje thee of koffie voor een paar 
lira. Soms kun je hier ook snacks kopen, maar 
deze kun je ook zelf meenemen. Of neem zo’n 
lekker knapperig simit-broodje.

16.00 uur 
terug naar de moderne tijd

Na al die historie is het tijd om terug te gaan naar de moderne 
tijd. Spring in de taxi en rij naar Nişantaşı, een mondain 
gedeelte van Istanbul. Hier vind je exclusieve winkels, luxe 
koffietentjes en fijne terrassen aan de mooi verzorgde straat. 
Je kunt hier natuurlijk nog even onverstoorbaar door shoppen, 
of neerstrijken tussen de elegante dames en heren en 
genieten van een heerlijke koffie. 

9.00 uur 
de grote drie

Klaar voor de dag? Mooi, want er staat 
heel wat op het programma. Wie voor het 
eerst naar Istanbul komt mag ‘De Grote 
Drie’ eigenlijk niet missen: het Topkapı 
paleis, de Aya Sofia en de Blauwe Moskee. 
Ze liggen op loopafstand van elkaar en zijn 
allemaal even indrukwekkend. Wandel 
in de voetsporen van de sultans in de 
paleistuinen en de prachtig versierde 
harem. Laat de immense koepel van de 
kerk uit de 6e eeuw op je inwerken. Kijk 
omhoog naar de duizenden tegeltjes die  
de moskee zijn blauwe gloed geven…  

19.30 uur 
op naar ortaköy  

Prachtige restaurants, luxueuze nachtclubs en uitzicht op de Bosporus. De wijk 
Ortaköy komt vooral na zonsondergang tot leven, als de eetgelegenheden vollopen 
met dinergasten en feestgangers. Mocht je na het eten –dit is in veel van deze 
trendy restaurants veelal een combinatie van Turkse en internationale gerechten– 
nog energie hebben, blijf dan zeker hangen. Vanaf een uur of elf loopt de dansvloer 
vol en kun je op warmere dagen dansen onder de sterren, met uitzicht op de mooi 
verlichte Bosporusbrug. Sommige clubs liggen direct aan het water, wat je avond uit 
een nog magischer tintje geeft.   

>>

48 uur in Istanbul
Weinig tijd, veel stad. Wat doe je dan? Lees 

hier onze suggesties die je in twee dagen van 

de belangrijkste hoogtepunten van Istanbul 

laat genieten. 

>>

>>

>>

>>
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must do’s  in  istanbul

Dag 2

9.30 uur 
uitgebreid ontbijt 

Een relaxte ochtend met een heerlijk ontbijt beleef je in de wijk Beyoğlu, in de kleine 
straatjes tussen de grote winkelstraat Istiklal Caddesi en het beroemde Pera Palas 
Hotel. In dit buurtje struikel je over de ontbijttentjes waar je kunt genieten van 
gezonde broodjes, fruitshakes en goede koffie. Een fijne manier om je weer op te 
laden, want ook vandaag is er weer meer dan genoeg te doen. 

17.30 uur 
naar de hamam  

Een andere must tijdens een bezoek aan Istanbul: je laten 
scrubben en masseren in een ouderwetse hamam. Steek 
de Galatabrug over naar de oude wijk Sultanahmet en stap 
binnen bij de Cemberlitas hamam. Mocht je stijve spieren 
hebben van al het lopen, dan is dat hier snel verleden tijd. 
De warmte en de stoom ontspannen je lichaam en laten de 
drukte van de stad zo van je af glijden. Als herboren kom je 
weer naar buiten, frisgewassen en vol nieuwe energie. 

10.30 uur 
struinen tussen het antiek 

Vanuit Beyoğlu is het maar een kleine 
wandeling naar Cihangir, het wijkje dat 
bekend staat om haar antiekwinkeltjes. 
Het is een gezellige buurt met veel kleine 
straatjes en mooie authentieke huizen. Ga 
lekker struinen en neem regelmatig een 
koffie- of theepauze, gewoon op straat met 
de locals of in een van de ontelbare cafétjes. 
Dit is ook de buurt van het Museum van de 
Onschuld, de plek waar schrijver Orhan Pamuk 
zijn gelijknamige boek tot leven brengt. 
De liefdesgeschiedenis die hij beschrijft 
wordt in het museum uitgebeeld met foto’s, 
voorwerpen en kledingstukken van de 
hoofdpersonen. Een dromerige plek in een 
mooi oud pandje.

13.30 uur 
lunchen en kunst kijken 
in istanbul modern  

Ze hebben er een fijn terras, een geweldige 
chef en uitstekende service. Het is niet 
vreemd dat het restaurant van Istanbul 
Modern, het museum voor moderne 
kunst, zo populair is. Strijk er neer 
om lekker te lunchen en duik daarna 
het museum in. Je vindt er alles van 
schilderijen tot interactieve kunstwerken 
en van sculpturen tot video-installaties. 
De collectie biedt een interessante mix 
van werken van Turkse en internationale 
kunstenaars en je kunt er uren rondkijken 
zonder uitgekeken te raken. (Op dinsdag 
is het museum gesloten, het restaurant is 
dan wel geopend.) 

19.00 uur 
verse vis op de brug  

Terug naar de Galatabrug. Dit keer niet om overheen te 
lopen, maar om op te blijven zitten. De brug heeft twee 
niveaus: boven gooien lokale vissers hun hengels uit, 
beneden wemelt het van de visrestaurantjes. Het uitzicht 
bepaal je zelf. Of je kiest voor een tentje aan de kant van 
de Gouden Hoorn met uitzicht op de Süleymaniye moskee, 
of je strijkt neer aan de andere kant met uitzicht op het 
Topkapı paleis. Begin je diner met mezze, koude en warme 
voorgerechtjes geserveerd met brood. Daarna is de verse 
zeebaars een absolute aanrader. Terwijl de zon langzaam 
omlaag zakt en de stad een gouden gloed geeft is het tijd 
om afscheid te nemen van Istanbul – en te besluiten zeker 
nog eens terug te komen.

>>
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rondom  istanbul

Istanbul is zo groot dat je 

waarschijnlijk niet aan één 

bezoek genoeg hebt om 

alles op je reisverlanglijstje 

te doen. Reden genoeg om 

nog eens terug te komen, 

helemaal als je ziet wat er 

in de omgeving van de stad 

allemaal nog te beleven 

valt >>

Rondom 
Istanbul 



Even toe aan rust na alle hectiek van de 
stad? Of op een warme zomerdag zin in 

een frisse duik in zee? Neem dan eens een 
kijkje op de Prinseneilanden, op iets meer 
dan een uur varen van Istanbul. Er liggen 
in totaal negen van deze eilanden (Adalar 
in het Turks) in de Zee van Marmara, waar-
van je er vier met de ferry kunt bezoeken. 
Al meer dan een eeuw geleden zochten 
welgestelde Istanbullieten hier in de zo-
mer de rust en de verkoeling op en lieten ze 

er prachtige houten zomerhuizen bouwen.
Heybeliada en Büyükada zijn de bekend-
ste eilanden van de groep en trekken bei-
de veel bezoekers, met name in de zomer. 
Büyükada, het grootste eiland en de laat-
ste ferrystop, is het meest toeristisch. Lie-
ver wat rustiger aan? Ga dan naar Burga-
zada, waar nog een knus 19e eeuws sfeer-
tje hangt. Voor alle eilanden geldt dat ze 
autovrij zijn, wel rijden er paardenkoetsjes 
en kun je fietsen huren. Restaurantjes vind 

je aan het water of in de met oleanders om-
zoomde straatjes. 

De veerboten naar de Prinseneilanden ver-
trekken vanaf Kabatas en Eminönü en ma-
ken eerst een stop aan de Aziatische kant 
van de stad. Hierdoor kun je een dagje op 
de eilanden prima combineren met een be-
zoek aan ‘de andere kant’ van Istanbul. De 
prijs van een overtocht naar de eilanden is 
een paar euro. 

Een metropool als Istanbul trekt al eeuwen mensen uit alle 
windstreken, zo ook uit Polen. Halverwege de 19e eeuw sticht-

ten Poolse immigranten een klein dorpje aan de Aziatische kant 
van de stad. Het wordt Polonezköy of Adampol genoemd en be-
staat vandaag de dag nog steeds. Het dorp ligt in een prachtige 
bosrijke omgeving en doet je al snel vergeten dat je zo dicht bij een 
wereldstad bent. De sfeer is hier op en top dorps en een deel van 
de bewoners spreekt behalve Turks ook Pools. Jaarlijks komen veel 
Poolse vakantiegangers op bezoek, vooral het kersenfestival hal-
verwege juni is populair. 
In het dorp zijn verschillende bezienswaardigheden. Zo is er een 
mooi oud kerkje uit 1914, en het Zofia Ryzy Ani Evi museum, dat 
alleen op zondag open is. In dit oude dorpshuis in Poolse stijl kun 
je zien hoe hier vroeger geleefd werd.

O p maar 15 kilometer van Istanbul: 5.500 hectare 
bos. Wie de vrije natuur in wil, hoeft niet ver te 

reizen! Belgrad Ormanları, Belgrado bos in het Turks, 
ligt in de Sarıyer en Eyüp districten ten noorden van 
de stad en is zo uitgestrekt dat je er uren ongestoord 
kunt wandelen. Qua bomen is er een mooie mix van 
oeroude eiken, slanke berken en gigantische kastan-
jes. Wie geluk heeft kan een hert of misschien zelfs wel 
een vos voorbij zien komen. Het gebied is ideaal om te 
wandelen, te picknicken of te barbecueën of om ge-
woon lekker een boekje te lezen. Met de fiets op pad 
kan natuurlijk ook. Het bos deed ooit dienst als water-
voorraad voor Istanbul, het water dat de cisternen vul-
de kwam uit dit gebied. Het bos heeft zijn naam te dan-
ken aan het uit Belgrado afkomstig personeel van de 
Sultan, dat hier was gestationeerd. Ook de aquaducten 
van architect Sinan zijn de moeite waard.

Blauwe golven, goudgele stranden en zon. Het po-
pulaire badplaatsje Kilyos ligt aan de Zwarte Zee 

en is de perfecte plek om te komen genieten van een 
zonnige dag. Het is maar 35 kilometer van Istanbul, dus 
een dagje naar het strand is prima te doen. Je kunt na-
tuurlijk ook blijven slapen in een van de vele hotels, 
guesthouses of op de camping. Op het strand zijn ver-
schillende strandtenten te vinden, van budget tot ex-
clusief. Behalve eten en drinken kun je hier ook strand-
stoelen huren en tegen betaling verschillende water-
sportactiviteiten doen. Gewoon met je handdoekje wat 
luieren in het zand kan natuurlijk ook. 
Het dorpje Kilyos is niet groot, maar heeft wel een aan-
tal restaurantjes en nachtclubs. In de zomer speelt het 
leven zich voornamelijk op en rond het strand af. Aan 
het begin en einde van het seizoen is het doordeweeks 
over het algemeen lekker rustig op de stranden, vooral 

in het weekend kom je er dan picknickende locals te-
gen. Even boodschappen doen bij de supermarkt en je 
kunt zo meedoen. Een mooie en gezellige manier om 
de zonsondergang te bekijken, met een biertje of glaas-
je wijn erbij. In de zomer is het een drukte van belang 
in Kilyos, helemaal op de dagen dat er muziekoptre-
dens op het strand worden georganiseerd. Istanbul aan 
zee, op een uurtje van de stad. 

eilandvakantie Pools dorpje

Dagje naar het bos

Istanbul aan zee

rondom  istanbul

·
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Cihangir

Gouden 
Hoorn

KaraköyGalata

Eminönü

Sultanahmet

Moda

blauwe moskee

topkapi paleis

aya sofia

grand bazaar

yerebatan

galata toren

istiklal caddesi

dolmabahçe paleis

istinye park

bosporus brug

leandertoren
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praktisch  in  istanbul

van a naar b
De vliegtijd vanuit Nederland naar Istanbul is ongeveer 3,5 uur. Er zijn 
vluchten vanaf Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. De stad heeft 
twee luchthavens, één in het Europese deel en één in het Aziatische  
deel. Eenmaal ter plekke reis je per openbaar vervoer, per airport shuttle 
Havataş of taxi de stad in. Het meest voordelig is het aanschaffen 
van een Istanbul Card (een soort ov-chipkaart) bij een van de Istanbul 
Card kiosken en deze steeds op te laden. Hierbij kun je met alle ov-

vervoersmiddelen (bus, tram, metro, 
boot) reizen. Lever de kaart aan het 
eind van het verblijf weer in, dan 
krijg je ‘statiegeld’ terug. Je kunt 
ook losse ov-muntjes kopen voor 
verschillende tarieven. Taxi’s zijn 
betaalbaar, maar het verkeer staat 
vaak vast. Let op dat de taximeter 
aanstaat. 

belangrijke telefoonnummers
Brandweer 110
Ambulance 112
Politie  155 

feestdagen
1 januari – Nieuwjaarsdag
23 april – Onafhankelijkheids- en Kinderdag
1 mei – Dag van de Arbeid en Solidariteit
19 mei – Herdenkingsfeest Ataturk, Jeugd- en Sportdag
juni/juli – Ramadan & Suikerfeest (data verschillen per jaar)
30 augustus – Dag van de Overwinning
september/oktober – Offerfeest (data verschillen per jaar)
29 oktober – Dag van de Republiek

geld
Het wettig betaalmiddel in Turkije is 
de Turkse lira. De meest recente koers 
is te vinden op www.tcmb.gov.tr. 
Nederlandse pinpassen en creditcards 
worden in veel winkels en restaurants 
geaccepteerd, contant geld pinnen kan 
bij de bankautomaten met het Cirrus/
Maestro logo.  

kraanwater
Het kraanwater in Istanbul is over het algemeen veilig, maar smaakt 
niet altijd even lekker. Fleswater wordt aanbevolen.

openingstijden
Banken – ma t/m vrij: 8.30-12.00 en 13.30-17.00
Musea – Openingstijden verschillen per 
museum, veel zijn op maandag gesloten.
Overheidsinstellingen – ma t/m vrij: 8.30-12.30 
en 13.30-17.30
Winkels – ma t/m zo: 10.00-22.00
(m.u.v. de Grand Bazaar, deze is geopend  
ma t/m za van 8.30-19.00 uur. Gesloten op: 
alle zondagen, op 29 oktober, gedurende het 
Suikerfeest aan het einde van de Ramadan  
en het Offerfeest). 

musea
Voor wie meer musea wil bezoeken, kan de Museum Pass Istanbul een 
interessante mogelijkheid zijn. Deze card kost ca. 31 Euro en biedt vrije 

toegang tot een aantal belangrijke 
musea van Istanbul waaronder het Aya 
Sofia Museum, het Chora Museum, 
het Topkapı Palace Museum en het 
Galata Mevlevi House Museum. De 
card is 72 uur geldig vanaf het eerste 
museumbezoek.

restaurants reserveren
Voor populaire restaurants is het raadzaam vooraf te reserveren. Vaak 
kan het hotel hierbij behulpzaam zijn. Een handige leidraad is de lijst 
restaurants op de site www.howtoistanbul.com, compleet met reviews 
en de contactgegevens.

tijd
Het is in Istanbul een uur later dan in Nederland.

visum
Voor een bezoek aan Turkije hebben Nederlanders een visum nodig. 
Je kunt dit vooraf online regelen via www.evisa.gov.tr. Zie voor meer 
informatie www.turkishconsulate.nl en www.mfa.gov.tr.  
Hier vind je ook de vereisten met betrekking tot de geldigheid van het 
paspoort of identiteitskaart.

istanbul informatie
Wie overweegt naar Istanbul te gaan, kijkt ook zeker op de officiële 
Engelstalige site van de stad www.howtoistanbul.com. De site geeft veel 
informatie, handige tips en een overzicht van evenementen en festivals. 
De Nederlandstalige site www.welkominturkije.nl biedt algemene 
informatie over de stad.

Goed voorbereid op reis is het halve werk. Hieronder 

een overzicht van praktische zaken voor een 

onbezorgd verblijf in Istanbul.

Praktische zaken



Voor meer informatie over Turkije:
www.welkominturkije.nl  —  www.goturkey.com  —       /welkominturkije


