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DET DU MÅ SE 
Det er så mye å se, så mange bygg, 
så mye kultur. Hvor skal man begynne 
som førstegangsreisende til Istanbul? 
Her er bare noe av det du kan oppleve.

Haremet i Topkapi Palasset 
Tenke seg til at det her levde over tre 
hundre kvinner sammen, kun for å 
tekkes én og samme mann? Voktet av 
evnukker, hvorav en av dem går inn 
i historien for å ha drept Sultanens mor 
i 1651. Hvor mange intriger må vel ikke 
ha funnet sted der, hvor mye sladder, 
bakvaskelse, sorger – og kanskje noen 
gleder – ikke bare for Sultanen, men 
forhåpentligvis også for hans kvinner? 
Den hele og fulle sannhet om hva 
som egentlig foregikk i haremet, får 
man neppe vite etter en runde her. 
Bare noen få av de 400 rommene er 
åpnet for publikum. 

Hagia Sophia
Opprinnelig det bysantinske rikets 
hovedkirke i hele 900 år fram til 
29. mai 1453, da osmanerne inntok 
Konstantinopel og kirken umiddelbart 
ble omgjort til moské. Siden 1934 har 
kirken vært museum og er absolutt 
verdt et besøk. 

Den blå moské 
Selve Istanbuls landemerke med sin 
enorme kuppel og seks minareter. 
Innvendig utsmykket med 20 000 blå 
fliser og 260 vinduer. Fortsatt like 
populær som bønnehus stenges bygget 
for turister på sightseeing flere ganger 
om dagen. Her gjelder det å planlegge 
sin visitt, mellom bønn og lange køer.

Basilika-sisternen 
Mystikk og romantikk er to beskrivende 
ord for den underjordiske sisternen som 
er Istanbuls største. Sisternen ble bygget 
på 500-tallet, har 336 marmorsøyler 
og kan romme 80 000 liter vann. Et fint 
sted å knipse stemningsfulle bilder. 

Grand Bazar 
Souvenirutsalg for turister og innbygger-
nes eget kjøpesenter. Et flott og utsmyk-
ket bygg der butikkene ligger på rad og 
rekke under kuplene, med varer som bys 
frem. Forbered deg på å prute på prisene. 

DET DU MÅ SPISE 
Det tyrkiske kjøkken er smaksrikt og 
krydret, kjøttfullt og serveres oftest 
med brød til. Istanbul er da også litt 
av en matby, med mange spennende 
restauranter og med matservering 
på hvert gatehjørne. 

Her er en liten oversikt over noe av hva 
det tyrkiske kjøkkenet kan by på. 

 − Lahmakun: pizza med tynn bunn 
fylt med hakket kjøtt

 − Börek: deig med fyll, ofte frityrstekt

 − Döner kebap: grillet kjøtt fra 
loddrett grill

 − Șiș kebap: lange spidd med små 
stykker lam

 − Turkish delight: godteri av rosenvann, 
pistasj, m.m. – ofte dekket med melis

 − Dolmar: fylte grønnsaker

 − Meze: tyrkernes variant av tapas, 
benyttes ofte som forretter

 − Çai: te

Ord, begreper og historier fra fortiden 
bringer en viss aura av mystikk, 
pirrende nysgjerrighet og vitebegjær 
etter den historikk og arv Tyrkias 
største by rommer. 

Kebap kommer i mange varianter i Istanbul.

Magisk atmosfære i den underjordiske Basilika-sisternen. 

Opplev 
Istanbul
Det osmanske riket. 

Det konstantinske riket. 

Sultaner, harem, 

konkubiner og evnukker … 
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DET DU MÅ GJØRE 
Ta banen i stedet for taxi. Da slipper 
du unna den verste trafikk-korken. 
Énveis-billett koster 3 TRY.

Planlegger du å se mange av sever-
dighetene, kan det lønne seg å kjøpe 
museumskort. Et kort koster 85 TRY.

Ta båten over Bosporos-stredet til 
Üsküdar, et distrikt på asiatisk side. 
Slik får du vært i Asia og Europa på 
én og samme dag, og du får sett en 
side av Istanbul utenfor den største 
turiststrømmen. 

DET DU MÅ LESE 
Bastarden fra Istanbul
Elif Shafak ble stevnet for retten for 
denne boka, en frodig familiehisto-
rie som gir et unikt innblikk i Tyrkias 
voldelige historie og konflikten mellom 
tyrkerne og armenerne. 

Istanbul-mysteriet 
Bjørn Sortlands mysteriebøker 
inneholder også en kunst- og krimfortel-
ling fra Istanbul. Fin oppvarming til 
ferien for hele familien. 

Istanbul 
Romanforfatter Orhan Pamuks kombi-
nerte selvbiografi og byhistorie fra byen 
han vokste opp i. 

Turen går til Tyrkia
Turen går til Tyrkia dekker Istanbul, Egeer-
havskysten, Middelhavskysten, Kappado-
kia og det sentrale og østlige Anatolia.

Istanbul gatelangs 
Guide og kart i ett! Istanbul gatelangs 
tar for seg byen kvartal for kvartal ved 
hjelp av utbrettskart over bydelene med 
korte beskrivelser av severdighetene, 
spise stedene, utestedene og butikkene, 
under og på bokbretten.

Flere tips � nner du på 
www.reiselykke.com 

DET DU MÅ PRØVE 
Hamam, tyrkisk bad, er en ekte Istanbul-
opplevelse, med røtter tilbake til det 
ottomanske riket. Den åndelige renselsen 
er en viktig del av det tyrkiske badet, 
det er derfor hamam’ene gjerne befinner 
seg like i nærheten av en moské. 

Den blå moské.

Denne juice-selgeren tilbyr eksotiske og fargerike fruktdrikker.




