
Destinasjon
istanbul
Se & gJøre | Mat & Drikke | kafeer | Barer  
natteliv | Shopping | Boalternativer | greit å vite

http://www.vg.no
http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112


Destinasjon: istanbul
 Se & gJøre  Mat & Drikke  kafeer  Barer & natteliv  SHOPPing  BOalternativer  greit å vite

Se & gJøre
istanbul er en by med en grandios fortid og en 
spennende nåtid. Det er lett å fortape seg i  
historien, men dagens istanbul er en sydende 
metropol som er verd en reise i seg selv. Shop-
pingen er i verdensklasse, og rundt taksim- 
torget pulserer nattens uteliv. Selv om istanbul 
ikke lenger er hovedstad, har den forblitt landets 
forretnings- og kultursentrum, og byen der de 
nye trendene skapes. 

Konstantinopel,  
sentrum for det mer 
enn tusenårige bysantinske 
veldet, og senere Istan-
bul, hovedstad i nesten 
500 år i det osmanske 
imperiet, er en blanding av 
Europa og Asia. Det gjør 
byen unik og sammensatt. 
Å rusle innenfor bymuren, 
ved Sultanahmet, blant 

moskeer og museer og i 
den store basaren, er en 
vandring gjennom hver-
dag så vel som historie. 
Det moderne Istanbul 
ligger på den andre siden 
av Galata-broen i Beyoglu, 
rundt Taksim og i de nord-
lige  
forstedene, med alt hva det 
innebærer av gode restau-
ranter og shopping. 

Istanbuls asiatiske by-
deler har alltid ligget litt 
ved siden av turismen og 
har derfor beholdt sitt mer 
hverdagslige preg. Vann-
veiene spiller en sentral 
rolle i byens liv; båttra-
fikken på Bosporos, Det 
gylne horn og Marmara-

sjøen er intensiv. Langs 
strendene finner man små 
kafeer der man kan nyte et 
glass te og samtidig ha en 
storslagen utsikt over byen.

topkapi-palaSSet
Sultanens palass med 
sine mange gårder, lyst-
hus og porter minner mer 
om en forsteinet teltleir enn 
et palass. Det finnes flere 
spesialmuseer på området. 
Skattkammeret, der  

aya Sofya
Aya Sofya er en underlig 
blanding av kristendom og 
islam; en kirke med mina-
reter og en moské med 
Maria-bilder. Bygningen er  
et av verdensarkitekturens 
undere som ble forbigått 
først etter 1000 år – av 
St. Peterskirken i Roma 
på 1500-tallet. Aya Sofia 
fungerte som kirke i 916 
år, og som moské ble den 

 å ruSle innen-
for ByMuren, 
veD Sultanah-
Met, Blant  
MoSkeer og 
MuSeer og i Den 
Store BaSaren, 
er en vanDring 
gJennoM hver-
Dag Så vel SoM 
hiStorie. 

den berømte dolken og 
”Skjemaker-diamanten” 
utgjør samlingens virkelige 
rariteter. Haremet, kvinne-
avdelingen der sultanens 
kvinner og barn bodde,  
er ikke inkludert i billetten  
til selve palasset.
Adresse: Babihümayun 
Cad., Sultanahmet
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SüleyManiye
Süleymaniye er den stør-
ste moskeen fra 1557 og 
inneholder også mauso-
leet for sultan Süleyman 
og hans hustru Roxelane. 
Mesterarkitekten Sinan 
bygget mange av Istanbuls 
moskeer på 1500-tallet og 
ligger begravd ved mos-
keen.
Adresse: Prof Siddik Sami 
Onar Cad. Sultanahmet

Chora-kloSteret / 
kariye CaMii
Klosteret ble grunnlagt på 
400-tallet og har eventyrlig 
vakre fresker og mosaikker 
fra 1000–1300-tallet som 
skildrer Jomfru Maria og 
Jesu liv.
Adresse: Kariye Camii Sok. 
Edirnekapi
Holdeplass: Erdinekapi

tyrkiSke BaD
Mange av de større hotel-
lene har egne hamam – 
tyrkiske bad. Man går gjen-
nom flere varme avdelinger 
og havner til sist på mas-
sasjebenken hvor man får 

seg en real omgang. Menn 
og kvinner bader separat. 
På visse tider gjøres det 
unntak for turister.

Cagaloglu haMaM 
Bygget i begynnelsen av 
1700-tallet for sultanen og 
hans hoff. Ligger like ved 
den høye porten.
Adresse: Prof. Kazim 
Gürkan Cad.32, Cagaloglu 
Tlf. +90 (0)212 5222424 

ÇeMBerlitaS 
haMaM 
Like ved Basaren og det 
eldste hamamet i byen. Det 
skal være mesterarkitekten 
Sinan som har fått bygget 
det.
Adresse: Vezirhan Cad. 8, 
Sultanahmet 
Tlf. +90 (0)212 5227974 

Båtutflukt
Fra Eminönü legger båtene 
ut langs Bosporos’ stren-
der og tøffer under broene 
som forbinder Europa og 
Asia, forbi det gamle fortet 
Rumeli Hisar. Etter litt mer 
enn en time ankommer  

brukt i 477 år til. Nå er den 
museum. Deler av original-
mosaikkene i galleriene ble 
aldri kalket over fordi de 
ikke forestilte helgenbilder, 
og de fire store kalligra-
fiske våpenskjoldene priser 
Allah.
Adresse: Ayasofya  
Meydani, Sultanahmet

SultanahMet eller 
Den Blå MoSkeen
Ble bygd på begynnelsen 
av1600-tallet og er den 
eneste moskeen i Istanbul 
med seks minareter. De 20 
000 blå Iznik-flisene har gitt 
bygningen dens navn.
Adresse: Hippodromen, 
Sultanahmet

 fra eMinönü legger Båtene ut langS 
BoSporoS’ StrenDer og tøffer unDer 
Broene SoM forBinDer europa og aSia, 
forBi Det gaMle fortet ruMeli hiSar. 

de Anadolukavagi, en 
liten asiatisk fiskerlandsby 
med mange restauranter. 
Etter cirka 2,5 timer drar 
de tilbake til Istanbul igjen. 
Vil man ikke være der 
så lenge, går man i land i 
Sariyer. Derfra går det buss 
og dolmus tilbake til Istanbul.

Til den største av Prins-
øyene kan man reise  
med Seabus fra Kabatas, 
nedenfor Dolmabahçe-
palasset. Vil man innom 
flere av øyene, må man 
ta den vanlige båten fra 
Eminönü.
Adresse: Eminönü
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yakuB 2 
Ligger i en sidegate til 
Istiklâl Cad. Eieren Yakub 
Arslan serverer tradisjonell 
meze til bohempregede 
stamgjester og en hel del 
kulturpersonligheter.
Adresse: Asmali Mescit 
Cad. 35-37, Beyoglu
Tlf. +90 (0)212 2492925

refik
Ligger rundt hjørnet fra 
Yakub og drives av en 
slektning av Yakub Arslan. 
Tyrkiske husmannsklas-
sikere som gjør at man 

360 iStanBul 
Det moderne Istanbul 
møtes på dette stedet som 
ligger høyt oppe i et vanlig 
bolighus midt i byens sus 
og dus på gågaten Istiklal 
Caddesi. Serverer urban 
mat med en rekke ulike 
påvirkninger. Utsikten, 
menneskene og stemnin-
gen gjør stedet også verdt 
et besøk. 
Adresse: Istiklal Cad-
desi, Misir Apartimani K:8 
N:32/309, Beyoglu 
Tlf: +90 212 251 10 42
www.360istanbul.com

galataSaray  
fiSkeMarkeD  
og ÇiCek paSaJi 
Halvveis gjennom marke-
det går smuget Nevizade, 
der det ligger et perleband 
av rimelige Meyhanes, tra-
disjonelle tavernaer. Blom-
sterpassasjen ved siden av 
markedet er en overbygd 
restaurantgate, men her 
koster det litt mer.
Adresse: Istiklâl Cad./Nevi-
zade, Beyoglu

galata-Broen
Da den gamle toetasjes 
broen sank på begynnel-
sen av 1990-tallet, ble den 
erstattet av en ny, men det 
tok sin tid før spisestedene 
flyttet tilbake igjen. Nå er 
den atter fylt med bra og litt 
finere fiskerestauranter.
Adresse: Eminönü

uluS 29
Navnet kommer av at man 
serverer 29 ulike retter. 
Cuisinen er moderne vari-
anter av osmansk mat. 
Adresse: Ahmet Adnan 
Saygun Caddesi Ulus parki 
ici 1, Ulus
Adresse: Tevfikhane Sokak 
1, Sultanahmet
Tlf: +90 212 358 29 29
www.group-29.com

Mat & Drikke
reStauranter
Det tyrkiske kjøkkenet anses for å være et av 
verdens fremste, og å finne seg en Meyhane, 
en tradisjonell taverna, blir aldri feil. et måltid 
begynner ofte med meze, en del småretter som 
auberginepuré, börek, ulike salater, yoghurt og 
ost. å fylle grønnsaker, dolmasi, som toma-
ter, paprika, auberginer og zucchini med ris og 
kjøttdeig, er typisk tyrkisk. Det finnes spesi-
elle restauranter som bare serverer kebab eller 
köfte, kjøttboller. Se etter kebabci eller köfteci. 
enklere restauranter heter lokanta.

gjerne kommer igjen. 
Finnes det kålruletter på 
menyen, så bestill og nyt!
Adresse: Sofyali Sok. 10-12, 
Tünel, Beyoglu
Tlf. +90 (0)212 2432834

reJanS 
Litt vanskelig å finne, i et 
sidesmug til Istiklâl Cad. 
Ble startet av russere etter 
revolusjonen 1917 og har 
beholdt sin aristokratiske 
atmosfære og sitt fine rus-
siske kjøkken.
Adresse: Olivya Geçidi 7a, 
Galatasaray
Tlf. +90 (0)212 2441610

 halvveiS gJennoM MarkeDet går 
SMuget nevizaDe, Der Det ligger et  
perleBanD av riMelige MeyhaneS,  
traDiSJonelle tavernaer. 
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Barer & natteliv

på de internasjonale hotellene er det 
lobby- og takbarer, mens de som ligger 
ute i byen oftest også serverer mat.  
uansett er nattens uteliv sammenlignbart 
med utelivet i nesten hvilken som helst 
annen metropol. De virkelige trendstedene 
ligger utenfor sentrum, i etiler, levent og 
örtaköy, men det er nok å finne på inne  
i byen også, fremfor alt rundt taksim.

Adresse: ISehbender 
Sokak 3, Asmalimescit 
Tlf. +90 (0)212 292 7368
www.babylon.com.tr

riDDiM
Restaurant, bar og utelivs-
tempel i tre etasjer. Riddim 
er en av de viktige nat-
tadressene. Her spilles 
det pop, rock og alternativ 
musikk.
Adresse: Siraselviler Cad. 
69/1-3, Taksim
Tlf. +90 (0)212 2152723

roxy 
Nok en pålitelig adresse 

som har holdt stillingen 
gjennom årene. Her  
opptrer forskjellige, interna-
sjonale artister. Spiller jazz, 
blues, latino, techno med 
mer.
Adresse: Siraselviler Cad./
Arslan Yatagi Sok. 3, Taksim
Tlf. +90 (0)212 2491283

kaktüS
Et velkjent sted der man 
både kan begynne og 
avslutte natten.
Adresse: Imam Adnan Sok. 
4, Beyoglu
Tlf. +90 (0)212 2495979

Cafe frappe
Lite, hjemmekoselig sted 
som ligger i en smal gate 
like ved Istiklal Cad. Serve-
rer også mat. 
Adresse: İstıklal Cad. 
Zambak Sok. No.10/A 
Beyoğlu/İstanbul
Tlf. +90 (0)212 292 38 34

kaffehauS
Ligger like ved under-
grunnsstasjonen og har 
et blandet publikum. God 
kaffe og bra musikk.
Adresse: Tünel Meydani 4, 
Beyoglu
Tlf. +90(0)212 2454028

pierre loti kahveS 
Kafeen er med rette blitt 
omtalt for sin fantastiske 
utsikt over Det gylne horn. 
Veldig populær blant både 
tyrkiske familier og turister.
Adresse: Gumussuyu Cad. 
Eyüp
Tlf. +90(0)212 5812696

DolMaBahÇe 
Sarayi kafe
Liten enkel kafé som ligger 
rett ved Dolmabahçe-
palasset og har en vidun-
derlig utsikt over Bosporus.
Adresse: Dolmabahçe-
palasset, Besiktas
Tlf. +90(0)212 236 9000

kafeer
Sappho Wine Bar
Ligger i en liten, smal gate 
med flere vannhull. Innred-
ningen med sine rå mus-
teinsvegger minner om en 
mørk vinkjeller. Vinlisten 
er lang, og man kan skylle 
ned vinen med god meze.
Adresse: Bekak Sok. 14, 
Beyoglu
Tlf. +90 (0)212 2450668

eSki kuliS Café-
Bar
Gå inn ved Atlas-kinoen, 
og til venstre ligger en av 
Istanbuls eldste barer, som 
også serverer mat. Mange 

gamle stamgjester fra 
scene og kabaret.
Adresse: Istiklâl Cad./ Atlas 
Pasaj 209/7, Beyoglu
Tlf. +90(0)212 2432046

BaBylon
Istanbuls fremste tilholds-
ted for musikk og kald øl. 
Babylon tilbyr alt fra tung 
reggae, smal tysk techno, 
til lokal folkemusikk så det 
kan være lurt å sjekke pro-
grammet som du får på ste-
dets hjemmeside. 
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Shopping
förr hade de olika skråna sina speciella kvar-
ter i Stora Basaren, kapali Çarsi, nu är det mest 
läder, mattor och guld. Basaren har över 5 000 
butiker och att pruta är ett måste.

Konagi Caddesi i distriktet 
Nisantasi, bortenfor Hilton 
Hotel. Her er det mange 
merkebutikker.

Et bra shoppingdistrikt 
er lange Bagdat Cad-
desi på den asiatiske 
siden. Her finner man 
mye trendmerkevarer, og 
prisene er av og til lavere 
enn inne i byen, ettersom 
få turister finner veien hit.

På vei til flyplassen 
langs Marmara-sjøen 
ligger Galleria, et stort 
shoppingsenter. Nok 
en moderne basar er 
Akmerkez i Etlier/Levent. 
Her er det fire etasjer med 
til sammen 241 butikker  
og restauranter. Ta 
metroen fra Taksim.før hadde de ulike hånd-

verkerne sine spesielle 
kvartaler i den store basaren,  
Kapali Çarsi, nå er det 
mest lær, tepper og gull. 
Basaren har over 5000 
butikker, og å prute er et 
must. Krydderbasaren 
ligger ved Galata-brofestet 
i Eminönü og kalles også 
for den egyptiske basaren, 
ettersom krydderimpor-
ten kommer derifra. I smu-
gene rundt basaren kan 

man kjøpe ost, honning og 
pølse.

Istiklâl Caddesi er den 
gamle paradegaten i 
bydelen Pera, nå Beyoglu. 
Mye av den bedre shop-
pingen har flyttet ut til for-
stedet Etiler, men en del er 
igjen inne i gatene. Atlas 
Han, Istiklâl Cad. 209 er i 
tillegg til en gammel kino 
også shoppingarkade med 
antikvitetsbutikker. Fine 
gater i Istanbul er ellers Vali 

Boalternativer

deilig terrasse å spise mid-
dagen på. 
Adresse: Tesvikiye Cad-
desi 123
Tlf. +90 (0)212 368 1818
www.thesofahotel.com

ayaSofya  
panSiyonlari
Et helt unikt miljø like bak 
Aya Sofya. Trehusene fra 
1800-tallet er blitt varsomt 
renovert, og rommene 
har en skjør, gammeldags 
sjarm.
Adresse: Suguçesme Sok., 
Sultanahmet
Tlf. +90 (0)212 5133660
www.ayasofya-pansiyon-
lari.com

hotel poeM 
To gamle osmanske trehus 
med hage, like ved Aya 
Sofya, der alle rom er døpt 

etter poeter. Noen har 
utsikt over Bosporos og 
Prinseøyene.
Adresse: Akbiyik Cad./Ter-
biyik Sok. 12, Sultanahmet
Tlf. +90 (0)212 6389744
www.hotelpoem.com

hotel hippoDroMe
Et gammelt treetasjes-
hus med terrasse og utsikt 
over Den blå moskeen og 
Marmara-sjøen. Tradisjo-
nell innredning med ekte 
tepper. Rommene går i 
varme farger.
Adresse: Mimar Mehmet 
Aga Cad. 38, Sultanahmet
Tlf. +90 (0)212 5176889
www.hippodromehotel.com

ararat
Alle rommene er individuelt 
innredet i bysantinsk stil av 
den greske kunstneren Nikos 
Papadakis. Den blå mos-
keen ligger i nærheten. Rom 
med utsikt koster litt mer.
Adresse: Torun Sok. 3,  
Sultanahmet
Tlf. +90 (0)212 5160411
www.ararathotel.com

prestisjehotellene ligger rundt taksim-torget, 
mens det finnes enklere og billigere boaltenativer i 
Sultanahmet med omegn. på grunn av inflasjonen 
oppgis prisene oftest i euro eller dollar, og man 
finner gode rabatter via nettet.

granD hotel De 
lonDreS
Et av de få hotellene som 
har overlevd siden forrige 
århundreskifte. Hotellet ble 
bygget i 1892 og renovert 
i 2005. Mye av original-
innredningen er imidlertid 
intakt, og en del rom har 
utsikt over Det gylne horn. 
Adresse: Mesrutiyet Cad. 
117, Beyoglu
Tlf. +90 (0)212 2450670
www.londrahotel.net

Sofa hotel
Dette minimalistiske hippe 
boutiquehotellet ligger midt 
i Istanbuls designerstrøk. Er 
flott, komfortabelt og godt 
utstyrt med alle tekniske fasi-
liteter du kan ønske deg. Har 
også en bra restaurant som 
tilbyr middelhavsmat og en 
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flyplaSS
Den internasjonale flyplas-
sen Atatürk Hava Limani 
ligger ved Marmara-sjøen, 
cirka 25 km fra sentrum. 
Buss til Taksim-torget hver 
halvtime, reisetid minst 45 
minutter, pris cirka 6 euro. 
Taxi koster 25–30 euro. 
Enklest og billigst er det 
å ta metroen til Aksaray – 
det tar cirka 35 minutter og 
koster 1,30 YTL. 
Istanbuls andre flyplass, 
Sabiha Gökçen, ligger på 
den asiatiske siden, cirka 
50 km fra sentrum. Trafik-
keres mest av innenriksfly 
og noen mindre selska-
per. Flybuss til Taksim à 
6 euro. Det finnes ingen 
direktetransport mellom 
flyplassene, man må bytte 
Taksim.

kollektivtrafikk 
Det finnes både et kom-
munalt (IETT) og et privat 
(Halk Otobus) bussnett. 

Undergrunnen, Tünel går 
fra Karaköy til Istiklâl Cad. 
i Beyoglu og tar et par 
minutter. Deretter tar man 
en museumstrikk opp mot 
Taksim-torget. 

En annen trikk, Tram-
way, går fra Kabatas via 
Galata-broen, krydderba-
saren og Sultanhamet til 
de sørvestlige forstedene. 

Metroen går fra Taksim i 
nord til Levent og fra Aksa-
ray til Otogar i Esenler, der 
busser går til andre deler 
av Tyrkia og Europa, samt 
til flyplassen. Buss, metro 
og trikk koster 1,30 YTL 
innen sentrum.

Dolmus er minibusser 
eller store taxibiler som går 
når de er fulle og stopper i 

prinsipp der du vil, Dette er 
det billigste transportmidde-
let. Ferger mellom Europa 
og Asia går fra Eminönü, 
Karaköy og Besiktas til 
Üsküdar, Kadiköy og Harem.

Akbil er et slags beta-
lingskort som kan lades 
med ulike summer og som 
brukes på buss, båt og trikk. 
Kan kjøpes på forhånd ved 
de større knutepunktene. 
Endagskort koster 7,5 YTL, 
med et slikt kan man reise 
så mye man vil.

taxi 
Taxibilene er gule inne i 
byen og lilla i forstedene, 
og det finnes veldig mange 
selskaper. Forskjellige 

hoteller samarbeider med 
ulike selskaper og kan for-
håndsbestille transport til 
flyplassen. Det enkleste er 
å ta en taxi på gaten eller 
ved en taxistasjon, og be 
om et visittkort. Er du for-
nøyd med selskapet, så 
fortsett å bruke det. 

apotek (vakt)
Heter Eczanesi på tyrkisk. 
Alle apotek har en lapp i 
vinduet med adressen til 
det vaktapoteket som er 
åpent. Man kan også ringe 
111.

tannlege (vakt)
Ring 112 eller kontakt for 
eksempel det tyske syke-
huset, som har tannlege-
mottak.
Adresse: Siraselviler Cad. 
119, Taksim
Tlf. +90(0)21 2932150

internett
www.istanbul.com
www.istanbultourist.com
www.istanbullife.org
www.istanbulguide.net/ist-
guide

fakta 
 
innByggere
cirka 16 millioner

valuta
Tyrkiske lira
1 YTL = 0,90 NOK

åpningStiDer
Bankene har som 
regel åpent hverda-
ger 08.30–12.00 samt 
13.30–17.00. Butikkene 
har åpent mandag–
lørdag 09.30–19.00. 
Lengre åpningstider 
forekommer.

poSt
Det sentrale postkon-
toret
Adresse: Yeni Post-
hane Cad. Like ved 
jernbanestasjonen

aviSer
Vil man ha tyrkiske og 
internasjonale nyheter, 
Turkish Daily News. 
www.turkishdailynews.com
www.turkishpress.com

greit å vite 

kart

nøDnuMre
Brann: 110
Lege: 112
Politi: 155

turiStByrå i Byen
Adresse: ankomsthallen på 
flyplassen
Tlf. +90 (0)212 6630793, 
Adresse: Hilton Hotel, 
Nisantasi
Tlf. +90 (0)212 2330592, 
Adresse: Jernbane- 
stasjonen, Sirkeçi
Tlf.+90 (0)212 5115888
Adresse: Hippodromen,  
Sultanahmed
Tlf. +90 (0)212 5181802


