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Genieten op het kruispunt van Oost en West
In Istanbul, het vroegere Constantinopel of Byzantium, wordt de brug tussen Oost en West geslagen. 

Ooit was het de hoofdstad van drie van de machtigste rijken uit de geschiedenis: het Romeinse, 

het Byzantijnse en het Ottomaanse Rijk. Misschien is het dat wel wat deze magische metropool van 

14 miljoen inwoners zo’n mystieke sfeer geeft. Je vindt er de Aziatische en Europese cultuur terug 

in alle aspecten van het dagelijkse leven. Istanbul is ook een lust voor het oog. Met zijn wirwar 

van steegjes, brede boulevards, historische paleizen, tuinencomplexen met fonteinen, overdekte 

winkelcentra en uiteraard tal van moskeeën in de meest uiteenlopende kleuren en formaten blijft 

de stad verwonderen. Istanbul is een stad die het verleden omhelst maar waar de tijd niet stilstaat. 

Ervaar samen met ons deze grootse stad vol charmes en tegenstrijdigheden.

Hagia Sophia

Spice market

Basilica Cisterne Reina Club

Dag 2
• Ontbijt in het hotel

• Start “walking tour” in de wijk Sultanahmet

• Diner in restaurant Seviç in de bloemenpassage

Dag 1
• Directe vlucht Brussel – Istanbul met Turkish Airlines

• Transfer naar de Galatabrug

• Lunch in visrestaurant Altinbalik

• Boottocht op de Bosphorus

• Check-in in ons hotel “Mama Shelter”

• Diner in hotel



Galata tower Seviç restaurant

Dag 4
• Ontbijt in het hotel

• Start “walking tour” in de buurt van Taksim

• Afscheidsdiner op het Suada eiland

Dag 5
Woensdag 04/11/2015
• Ontbijt in het hotel

• Bezoek aan het Dolmabahçe Paleis

• Lunch in de Cookshop

• Vrij bezoek aan de wijk Ortaköy

• Transfer naar de luchthaven

• Directe vlucht Istanbul – Brussel met Turkish Airlines

Dag 3
• Ontbijt in het hotel

• Vertrek per bus naar de Blauwe Moskee of Sultan Ahmed Moskee

• Bezoek aan het hippodroom plein

• Bezoek aan Hagia Sophia

• Lunch bij restaurant Nar Grill

• Bezoek aan de Basilica Cisterne

• Bezoek aan het Topkapi Paleis

• Diner in de trendy Reina Club aan de Bosporus



Ons hotel
Mama Shelter is een hip boetiekhotel in de bruisende Istiklalstraat, ontworpen door niemand minder dan Philippe 

Starck. Je voelt je meteen thuis in de trendy kamers met led-tv, airco, kluisje, minibar, badkamer met regendouche 

en terras. Nip van een aperitiefje in de bar op het dakterras en sluit de avond af met een jazzoptreden 

Het hotel ligt in hartje Istanbul. Maak dus zeker gebruik van één van je vrije momenten om de levendige buurt te 

verkennen. Je vindt er gegarandeerd een gezellige bar of leuke shop! 

www.mamashelter.com

WEETJES
• Aantal inwoners: 14 miljoen

• Istanbul is de enige stad ter wereld die zich uitstrekt over twee continenten 

 (Europa en Azië).

• Proef zeker een Ayran, een gekoeld drankje op basis van yoghurt aangelengd   

 met water en aangevuld met wat zout. Het bestaat in allerlei smaken.

• Baklava is de meest geliefde patisserie en ook lokum (Turks fruit) is er erg 

 populair.

• Raki – anijslikeur aangelengd met water – is het nationale aperitief.

• Cay is de volksdrank nummer één. Deze thee wordt geserveerd in kleine 

 dunne glaasjes.

• Geniet van een kahve, een Turkse koffie.


