
Sub protecția UNESCO, Sultanahmet 
concentrează pe o arie mică secole  
de istorie, materializând ideea de 
Orient care, dintotdeauna,  
a fascinat vizitatorii.
Aici se înălța în alte timpuri  
Constantinopolul, cu palatul imperial, 
hipodromul, marile bazilici.
În această zonă era concentrată toată 
puterea Imperiului Otoman,  
cu Palatul Topkapı, moscheile,  
piețele pline de mărfuri prețioase.  
O lume magică, de explorat  
centimetru cu centimetru, urmând 
sugestiile de parfumuri și culori. 
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Topkapı Sarayı  
(Palatul Topkapı)
Arkeoloji Müzesi  
(Muzeul de Arheologie)
Aya Sofya  
(Sfânta Sofia)
Yerebatan Sarnıcı  
(Rezervorul Yerebatan)
At Meydanı 
Türk ve I

.
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Eserleri Müzesi  
(Muzeul de Artă Turcă 
și Islamică)
Sultanahmet Camii 
(Moscheea Albastră)
Arasta Çarșısı  
(Bazarul Cavaleriei)
Mozaik Müzesi  
(Muzeul Mozaicului)
Sokullu Mehmet Pașa 
Camii (Moscheea  
Sokullu Mehmed Pașa)
Küçük Aya Sofya Camii 
(Mica Sfânta Sofia)
Kapalı Çarșı  
(Marele Bazar)
Çemberlitaș Hamamı 
(Baia Çemberlitaș)
Mısır Çarșısı  
(Bazarul de  
Condimente)
Yeni Camii  
(Moscheea Nouă) 
Sirkeci Garı  
(Gara Sirkeci)
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Rezervorul Yerebatan

Principala sursă de apă a zo-
nei Sultanahmet încă din epoca 
lui Iustinian, este unul din mo-
numentele cele mai importante 
ale orașului.

Moscheea Albastră

Construită la începutul seco-
lului al XVII-lea de un disci-
pol al marelui arhitect Sinan, 
moscheea are interiorul de-
corat complet cu aproximativ 
20.000 de mozaicuri în tonuri 
de albastru și alb.
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1. Palatul Topkapı
Babihümayun Caddesi; tel. 0212.5120480
www.topkapisarayi.gov.tr
Orar: 9-17; vara 9-19, marțea închis
Pe prima colină a Istanbulului, în cen-
trul ruinelor vechiului Bizanț, Palatul 
Topkapı (Topkapı Sarayı) (1) este con-
struit între 1466 și 1478 de sultanul 
Mahomed al II-lea. În punctul în care 
Bosforul se varsă în Marea Marmara, 

așezarea, cu o populație de aproximativ 5000 
de locuitori, a fost inima politică a Imperiului 
Otoman până în anul 1853, când sultanii se 
mută în Palatul Dolmabahçe, pe malurile  
Bosforului. În mare parte abandonat, Palatul 
Topkapı este transformat de Mustafa Kemal 
Atatürk în anul 1924. Complexul, întins pe  
70 de hectare, are o structură articulată în ju-
rul a patru curți care permit accesul în diverse  
părți ale palatului.
În fața intrării în Topkapı, Fântâna lui Ahmed 
al III-lea este una dintre cele mai mari din oraș: 
construită în 1728 în stil rococo, are structură 
pătrată cu acoperiș format din cinci cupole.

Prima curte
Numită și curtea Ienicerilor (tineri sclavi creș-
tini proveniți din Balcani, convertiți la Islam 

(1)

Corpul Ienicerilor

Creat în 1330 de Murad I, corpul Ienicerilor (Yeniçeri, „noua miliție”; 2) con-
stituia elita armatei otomane, la origini compusă din ti-
neri creștini înrolați forțat care, după o lungă instrucție, 
în jurul vârstei de 25 de ani, intrau în acest corp al ar-
matei. Obligați la celibat, erau supuși unei discipline 
draconice, trăiau izolați de restul societății și nu aveau 
voie să poarte barbă, doar mustață. Cu timpul, presti-
giul acestei categorii crește, iar recrutarea se extinde și 
în rândurile musulmanilor, trecând de la 20.000 de oa-
meni în 1574 la 135.000 în 1820. Devenită o castă mult 

prea potentă și coruptă, Mahmud al II-lea ordonă în 1826 destructurarea cor-
pului Ienicerilor, ucigând 7000 dintre aceștia.

(2)
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și crescuți să devină soldați sau funcționari ai 
Imperiului Otoman), aici se adunau trupele 
înainte de a porni în campaniile militare.
Imediat după poarta monumentală realizată 
din marmură, în partea stângă, se află una 
dintre cele mai mari biserici bizantine din 
oraș, Sfânta Irene, construită de Iustinian și 
transformată de otomani în moschee. După 
cucerirea otomană, biserica devine depozit de 
arme. Restaurată la sfârșitul secolului trecut, 
este astăzi transformată în sală de concerte. 
Urmând aleea la stânga se ajunge în zona Mu-
zeului de Arheologie și în Parcul Gülhane.

A doua curte
Având, de o parte și de alta, două turnuri oc-
togonale cu acoperiș conic, Poarta de Mijloc 
(Orta Kapı; 3) este intrarea în cea de-a doua 
curte, rezervată înalților funcționari. Cu di-
mensiuni gigantice (130x110 m), găzduia con-
siliul imperial (Divan), unde Marele Vizir și 
demnitarii imperiali discutau afacerile de 
Stat. În partea dreaptă, vechile bucătării (4), 
cu căminele proiectate de arhitectul imperial 
Sinan, găzduiesc astăzi o colecție de ustensile, 

(3)

(4)
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Shopping
ÎMBRĂCĂMINTE 
ŠI ACCESORII

Atölye Mariposa
Șimșirci Sokak 11/A, Cihangir
Tel. 0212.2490483
www.atolyemariposa.com

Un mic magazin cu atmosferă retro care 
comercializează articole de îmbrăcămin-
te colorate și accesorii comice create de 
proprietar, Ones Banu, alături de cande-
labre, canapele vintage, dar și alte obiec-
te de decor moderne, însă influențate de 
perioada de început de secol XX. Găsiți 
aici de la îmbrăcăminte la caiete, de la cu-
tii la genți și chiar perne în stil victorian.

Beymen 
Abdi I·pekçi Caddesi 23, Nișantași
Tel. 0212.3356500; www.beymen.com.tr

Magazin de lux care, pe lângă desig - 
nerii internaționali, propune articole ale 
sti l ișt i lor locali precum Hussein  
Chalayan și Arzu Kaprol, alături de  
marca de bluejeans Mavi.

Buka
Hayriye Caddesi 18, Galatasaray
Tel. 0212.2447735

Magazinul propune articole de îmbrăcă-
minte din țesături geometrice în culori vii 

sau cu liniarități optice în alb și negru, 
croieli asimetrice și aplicații din stofă. Pe 
unul dintre pereții magazinului tronează 
un portret al celebrei actrițe Audrey 
Hepburn, simbol al modei și al eleganței.

Civan 
Çukurcuma Caddesi 42, 
Çukurcuma
Tel. 0212.2433211
www.civanblogging.com

Un boutique rafinat pen-
tru bărbatul rafinat. Că-
măși, papioane, pantaloni 
și butoni, încălțăminte și 
costume elegante. Țesă-
turi prețioase și surprin-
zătoare, cu detalii insolite, care dau 
acestor articole un stil unic, clasic, dar 
cu un aer ușor avangardist.

Desa Concept 
Abdi I·pekçi Caddesi 5, Nișantași  
Tel. 0212.6989811; www.desa.com.tr

Încălțăminte și genți în culori puternice și 
provocatoare reprezintă punctul forte al 
acestui magazin pe lângă selecția rafi-
nată de haine de piele. Are și alte filiale 
în oraș.

Gian Mori
Kürkçüler Çarșisi 44, Kapali Çarși
Tel. 0212.5226971

Numele cu influențe italiene a fost ales 
pentru a conferi străluci-
re magazinului. Dar  
designul, pielea și fabri-
cația sunt toate tur-
cești . Pielea și 
blănurile sunt foar-
te moi și de o foar-
te bună calitate. 
Magazinul propune 
și gulere de blană.
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Adonin **/*
Ticarethane Sokak 27/31
Tel. 0212.5268870; www.adonincafe.com

Atmosfera este una caracteristică unui 
bistro, pereții localului sunt din piatră, iar 
decorațiunile sunt fashion, cu influențe 
otomane. Meniul este bazat pe salate și 
mâncăruri pe bază de carne și pește.

Fener ***/**
Telli Odalar Sokak 5, Kumkapı
Tel. 0212.5184961
www.fenerrestaurant.com 

În cartierul Kumkapı, peștele care este 
adus direct de la pescari reprezintă punc-
tul forte al acestui restaurant, alături de 
muzică tradițională live. Meniul este foar-
te variat, de la salate de creveți și până la 
frigărui de pește, de la calamari și până 
la lup-de-mare preparat la grătar.

Fuego **
I∙ncili Çavuș Sokak 15/A
Tel. 0212.5313697; www.fuegoistanbul.com

Într-un colț plin de restaurante și maga-
zine cu suvenire discutabile, un restau-
rant unde se poate comanda mâncare 
turcească: salate, kebab și o gamă va-
riată de aperitive. Este deschis până 
seara târziu.

Hamdi ***/**
Tahmis Caddesi Kalçin Sokak 17, Eminönü 
Tel. 0212.5280390; www.hamdi.com.tr

Un restaurant kebab situat în vecinăta-
tea Marelui Bazar de Condimente. Între 

specialități fistikli kebab, un tip de chif-
tele cu fistic și kebab cu semințe de su-
san. Testi kebab, o altă specialitate 
turcească, este preparată în vas de lut. 
În timpul verii se servește masa pe tera-
sa în aer liber care are vedere spre  
Cornul de Aur și moschee. Un restaurant 
foarte frecventat de turiști, unde rezer-
varea prealabilă este obligatorie.

Kayikci **
Ticarethane Sokak 35
Tel. 0212.5191217
www.kayikcirestaurant.com 

Nuanțe de albastru și alb în acest resta-
urant cu bucătărie mediteraneană, situ-
at între Marele Bazar și Sfânta Sofia. Se 
poate începe alegând dintre cele peste 
30 de feluri de aperitive și se poate con-
tinua cu pește la grătar.  Ambient elegant, 
iar raportul calitate/preț este foarte bun.

Konyali ***
Topkapı Sarayı; Tel. 0212.5139696
www.konyalilokaritasi.com

Situat în cea de-a patra curte a Palatului 
Topkapı, într-un pavilion otoman cu ve-
dere la Marea Marmara și malul asiatic, 
acest restaurant propune bucătărie  
turcească la lumina candelabrelor de 
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Ada Cafe & Bistro
I∙stiklâl Caddesi 158/A, Beyo≠lu
Tel. 0212.255544

În limba turcă ada înseamnă „insulă”. 
Practic, această cafenea este ca o insu-
lă de liniște în această zonă foarte ani-
mată. Un local cu concepție nouă, primul 
de acest gen din oraș, în parte bistro, în 
parte librărie cu titluri în engleză, france-
ză și germană. Dispune de un mare ma-
gazin de muzică turcă și internațională. 

Badehane
General Yazgan Sokak 1D, Beyo≠lu 
Tel. 0212.2490550

În ciuda noilor baruri cu design modern, 
acest mic local situat în zona Tünel, cu 
aer retro, este întotdeauna plin de lume 
bună. Foarte aglomerată este și strada, 
cu lume care degustă bere din picioare. 
Muzica este live.

Bedesten Cafe & Patisserie
Kapalicarși Cevahir Bedesten 143-151, 
Kapali Çarși
Tel. 0212.5202250

Într-un colț din Bedesten, chiar în fața 
micilor magazine care vând bijuterii tra-
diționale și suzani vechi, un bar în stil 
contemporan, loc ideal de oprire între 
două cumpărături.

Cafe Life
Halıcılar Caddesi 53, Kapali Çarși
Tel. 0212.5132133

Cafea espresso, ceai, sendvișuri, toate 
în acest bar situat într-o zonă restaura-
tă recent și foarte la modă din Marele 
Bazar. Servește și gustări. 

Café Sofa 
Teșvikiye Caddesi 123, Nișantași 
Tel. 0212.3681818
www.thesofahotel.com

Cocktailuri și cafea de orice fel în 
această cafenea situată la parterul ho-
telului. Servește și mâncare gourmet  
de la micul dejun până la cină. 

Cistern Cafe
Yerebatan Caddesi 13; tel. 0212.5221259
www.yerebatan.com

În zona subterană a Yerebatan Sarnıcı 
se află o micuță cafenea cu vedere la 
coloanele din incinta rezervorului de 
apă. Vara atmosfera este foarte răco-
roasă.

Çukurcuma 49
Turnacibași Sokak 49A, Çukurcuma
Tel. 0212.2490048

Un loc foarte liniștit unde se poate lua 
micul dejun, te poți întâlni cu prietenii 
pentru un ceai sau, seara, la o bere. 
Amenajarea este în stil industrial, cu 
pereții din cărămidă netencuită, cana-
pele anii ’70, oglinzi cu rame aurii.
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Four Seasons  
Sultanahmet ****
Tevkifhane Sokak 1; Tel. 0212.4023000
www.fourseasons.com

Arhitectură neoclasică în clădirea unei 
foste închisori din 1917, situate între 
Sfânta Sofia și Moscheea Albastră. Ca-
mere și apartamente luxoase cu vede-
re spre o curte vastă și răcorită de o 
fântână splendidă. SPA-ul oferă diferi-
te masaje, de la cel tradițional din Bali  
până la masajul ayurvedic.

Amiral Palace ***
Cankurtaran Mah. Bayram Firini Sokak 7
Tel. 0212.4586800
www.amiralpalacehotel.com

O construcție de lemn brun cu decora-
țiuni albe. Cele 32 de camere au pode-
le de lemn, mobilă și perdele în nuanțe 
deschise, aer condiționat, tv satelitar, 
minibar și conexiune la internet.

Barcelò Saray ***
Yeniçeriler Caddesi 77; Tel. 0212.458.9800 
www.barcelosaray.com

În inima zonei Beyazit, la doar 200 m de 
intrarea în Marele Bazar, hotelul, cu am-
prentă minimalistă, are camere simple, 
cu fotolii moderne și colorate, dar și ele-
mente ale tradiției turcești sunt întâlnite 
în spațiile comune. Hamam cu marmură 
și restaurant cu vedere spre moschee. 

Dersaadet ***
Küçük Ayasofya Caddesi Kapia≠asi Sokak
Tel. 0212.4580760
www.hoteldersaadet.com 

La poalele colinei din spatele Hipodro-
mului, această casă otomană tipică 
construită din lemn roșu dispune de 17 
camere și o terasă cu priveliște specta-
culoasă. Camerele sunt mici, dar ma-
nagementul familiei care deține hotelul 
te face să te simți ca acasă.

Empress Zöe ***
Akbiyik Caddesi, Adliye Sokak 10 
Tel. 0212.5184360-5182504
www.emzoe.com 

Fascinantă clădire în stil anatolian, unde 
se pare că ar fi locuit împărăteasa care 
dă numele hotelului. Dispune de diverse 
ambienturi structurate în jurul unei su-
perbe grădini și a ruinelor unei vechi băi 
turcești din secolul al XV-lea. Podelele 
sunt din lemn vechi, suzani pe pereți,  
atmosferă care te poartă înapoi în timp.

IIbrahimpașa Hotel ***
Terzihane Sokak 5
Tel. 0212.5180394 
www.ibrahimpasha.com 

Vara se stă pe terasa cu cea mai bună 
priveliște asupra Moscheii Albastre, iar-
na pe fotoliile din piele din fața șemine-
ului din holul mare. Cu doar 16 camere, 
distribuite pe trei etaje, acest hotel isto-
ric are băile restaurate și un stil în tra-
diția locală.




