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ADVERTORIAL

6 X HOOGTEPUNTEN DIE JE NIET MAG MISSEN
TĲDENS EEN STEDENTRIP IN ISTANBUL
Een geschiedenis van ruim 2700 jaar, 15 miljoen inwoners en een oppervlakte van
5000 vierkante kilometer. Istanbul heeft eigenlijk te veel om in een weekend te zien.
LINDA.nl deed toch een poging en zet een aantal hoogtepunten op een rij.

1. DE BLAUWE MOSKEE EN DE SÜLEYMANIYE-MOSKEE

https://www.linda.nl/reizen/tips-stedentrip-istanbul-turkije/
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Het is onmogelijk om in Istanbul rond te lopen zonder een moskee te zien of horen. Wil je
zeker weten dat je de grootste en indrukwekkende moskeeën niet mist? Dan is het raadzaam
om op z’n minst de Sultan Ahmetmoskee – ook wel bekend als de blauwe moskee – (foto
hierboven) en de Süleymaniye-moskee (foto hieronder) op je lijstje te zetten.

2. AYA SOPHIA

https://www.linda.nl/reizen/tips-stedentrip-istanbul-turkije/
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Niet de origineelste tip, maar wel eentje die niet in dit lijstje mag ontbreken. De Aya Sophia
(ook wel bekend als Hagia Sophia) werd in 360 na Christus gebouwd als Kathedraal, maar
werd ruim duizend jaar later omgebouwd tot moskee. Inmiddels is het een museum en zijn de
Christelijke en Islamitische elementen beide zichtbaar. Het resulteert in een indrukwekkend
gebouw, waar je de geschiedenis bijna kan proeven. Elke dag open van 9-19, maandag
gesloten.
Bonustip: Omdat de Hagia Sophia een populaire toeristische attractie is, kan het nogal druk
zijn. Wil je de beste foto’s? Ga dan ’s ochtends vroeg op pad. Als je er écht vroeg bij bent, pak
je met een beetje geluk ook nog een mooie zonsopkomst mee:

3. DE GRAND BAZAAR

Nog zo’n must see. Met meer dan 4000 kraampjes en winkels, kan je met gemak een hele dag
op deze overdekte markt doorbrengen. Boeken, kleding, eten, sieraden, tapijten: bedenk iets
en je kan het er kopen. De Grand Bazar is dagelijks van 8.30 tot 20.00 uur open. Paklijst: je
https://www.linda.nl/reizen/tips-stedentrip-istanbul-turkije/

3/10

12-8-2019

6 x hoogtepunten die je niet mag missen tijdens een stedentrip in Istanbul - LINDA.nl

portemonnee, een ﬂinke boodschappenlijst, zin om te verdwalen en goede moed om te
onderhandelen.
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Moe geworden van het shoppen? Er zijn genoeg plekken waar je neer kunt strijken voor een
vertrouwde cappuccino in westerse stijl, maar als je toch in Istanbul ben, kan je beter voor een
authentiek bakje Turkse kofﬁe gaan. Wij kozen voor Mandabatmaz, een klein kofﬁehuis dat
bovenaan de populariteitslijsten van vele beoordelingssites staat. Oké, je moet aan de smaak
wennen (vooral de eerste slokken zijn even doorbijten), maar het gaat om de authentieke
ervaring, nietwaar? Geopend van 09:00 uur tot 23:00 uur.

5. KUBBE ISTANBUL
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Wil je tijdens je reis een spetterende foto op Instagram plaatsen? Of gewoon genieten van
thee en een prachtig uitzicht? In beide gevallen is Kubbe Istanbul een absolute aanrader. Op
dit door creatievelingen tot cafe omgetoverde dakterras wordt alles in het werk gesteld om jou
het allerbeste
fotomoment
te bezorgen:
en lekkernijen
(50 lira per persoon) zien er
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indrukwekkend goed uit, het uitzicht is prachtig en op verzoek worden er zelfs meeuwen
gelokt om je foto op te leuken. De locatie is niet heel makkelijk te vinden: Google Maps helpt
je het eerste stuk op weg, voor het laatste stukje kun je het best even de uitleg-video in de
highlights van het Instagram-account van Kubbe bekijken.

6. GÜLHANEPARK

Toe aan een beetje rust na een bezoek aan de drukke binnenstad? Dan is Gulhane-Park een
heerlijke optie. Praktisch om de hoek bij toeristische attracties als de Hagia Soﬁa en de
Blauwe Moskee, vind je een oase van groen met veel ruimte om rustig te wandelen of op een
bankje of gras neer te strijken. In de lente is het park een extra aanrader: het staat dan vol
tulpen vanwege het jaarlijkse tulpenfestival in april.

LEZERSAANBIEDING SPECIAAL VOOR JOU
Enthousiast geworden? Dat treft. TUI heeft namelijk een bijzonder ﬁjne aanbieding speciaal
voor LINDA.-lezers. Vanaf 299 euro zit je drie dagen in deze prachtige stad en krijg je bij
aankomst in je kamer ook nog eens een welkomstpakket met wijn en fruit. En dat niet alleen.
Inbegrepen zit ook nog de Bajabikes Fietstour, waarbij je samen met een Nederlandstalige
gids langs alle highights ﬁets. Klinkt allemaal piekﬁjn in orde, toch? Maak dus snel een
tussenstop op de speciale aanbiedingspagina van TUI en vlieg daarna meteen door naar
Istanbul.
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