
Istanbul 
 
 
 
No t’ho pots perdre.Aconsellable: 
 
1- Mezquita Blava i la de Solimán, Basílica de Santa Sofia ( De dia i tornar-
hi també al capvespre abans de que se’n vagi el sol i s’il·luminin.) 
2- Palau de Topkapi Visitar l’harem també 
3.- . Gran Basar 
4.- Basar Egipci o de  les espècies 
5.- cafè Pierre Loti vista impressionant d’ Istambul 
6-Torre Galata ( Galata Kulessi) aconsellable al capvespre per veure la posta 
del sol fins que s’ il·luminen totes les mesquites. Tanquen a les 8h s’hi pot 
anar a les 7h.Preciós 
7-Cuerno de Oro fer-lo amb el vaixell que va a Eyup normalment, no val la 
pena contractar l’excursió. Veure el barri d’Eyüp i la mesquita (peregrinatge 
autèntic ) 
8-Excursió del Bósforo Si es vol fer palau beylerbyi sinó es pot fer una ruta 
de les que oferien al port 
9-Pont de Galata i port Eimonu espectacle de la gent d’allà, es capta com 
viuen i el què fan. Es pot menjar peix . 
10.-Palau Domanbache ( l’harem no val la pena) 
11.-taxim i istiklal ( part moderna) 
12. San Salvador en Chora relleus bizantins únics al món 
13-.Bany turc ..............Chamberlitas 
14- Cisterna Yerabatan ( a prop mesquita blava) 
15.- Mesquites que hem visitat i que valen la pena: 
. mesquita rustempasa als carrerons del mercat de les espècies, està plena 
de mosaics preciosos 
. mesquita Yeni a prop del port, tranquil·la i molt maca es veu gent del país 
orant 
. mesquita suleiman la més gran, es veu des de tot arreu 
. mesquita fati forma part d’un conjunt d’una ciutat sagrada 
. mesquita nuruosmanye 
. mesquita sehzade aquesta és a prop de l’hotel Senator i on hi ha el 
restaurant a la madrassa 
 
 
 
 



 
 
 
Hotels Experimentats a Istanbul 
 
-Hotel Senator 
Gencturk Cad. - Sirvanizade Sok.Sehzadebasi 7, Estambul (Turquia) 
A prop universitat i gran basar 
 
- Hotel Ferhat econòmic i correcte 
 
-Hotel Gulsoy 
Sehzadebasi Cad. No:17 Sehzadebasi / ISTANBUL 
Tel: +90 (212) 5125842 (Pbx) Fax: +90 (212) 5266075 
 
Restaurants/bars: 
 
- Restaurant Sehzade mehmed 
Restaurant dins de la madrassa que hi ha al costat de la Mesquita Sehzade 
que hi a prop de l'hotel Senator. Una passada!!!!!!!!! 
 
- Restaurant Amedros tracte simpàtic i amistós 
Direcció: Hoca Rüstem Sokak 7, (Sultanahmet), Istanbul 
Teléfono: +90 212 522 8356 (Barri mezquita blava zona de restaurants) 
Estació més propera: Sultanahmet 
 
- port de Eminonu es menja peix fresc 
 
- Restaurant Altin Kupa 
(prop de la Mezquita Azul) 
Yerebatan Cad.Seftali Sk.No:6 Sultanahmet tel. 0212 5194770  
 

- Cafè Sultan i cafè Ambrosia dins del Gran Basar ( s’hi pot menjar) 
- Aslu Börek pastes salades i dolces sortint del gran Basar 

- Pastisseria en l’hotel Gulsoy va a part s’hi pot anar encara que no estiguis a 
l’hotel, fan pizzes i altres menjars. 
Sehzadebasi Cad. No:17 Sehzadebasi / ISTANBUL 
Tel: +90 (212) 5125842 (Pbx) Fax: +90 (212) 5266075 
 


