
ИСТАНБУ
Л

царски град који се простире на два 

континента.



МАПА ИСТАНБУЛА
БЕЈОНГЛУ – модерна четврт 
са претежно резиденцијском 
функцијом. Најбољи део за 
густирање правих турских 
специјалитета.
ТАКТИМ – модерни део са 
дискотекама, кафићима, 
кабаре клубовима.
БЕШИХТАШ – кварт са 
стадионом истоименог клуба.
СУЛТАНАХМЕТ – јефтини део 
града и део где су 
најзначајнији културно-
историјски споменици.
ЕМИНОН – „сигурност“ је део 
који гледа на мост Галата, 
одакле крећу трајекти и где је 
велики Египатски базар.
КВАРТ БАЛАТ – у делу ФАТИХ 
где су шарене куће, стрме 
улице. Бројни јевреји 
Сафарди, некон што су 
протерани из Шпаније, дошли 
су овде и населили овај део 
града.



ЈАВНИ ПРЕВОЗ
+ МЕТРО – М4

+ ВОЗ 

+ ТРАМВАЈ –

Т1, Т5, Т2



ТУРСКА ВАЛУТА – ЛИРА 
+ избећи размену веће количине новца одмах на аеродорому и на аутобуским и 

железничким станицама

+ 1 € је око 9,6 TL тј. 1 TL je вреди око 0,10-0,15 €

+ велике су осцилације због економских разлога

+ бољи курс је ван туристичких зона

+ Döviz значи мењачница



ШОПИНГ / МАРКЕТИ
+ Булевар Орду – ТЦ 

Мораве – производи од 
коже, Capone – обућа и 
торбе.

+ ТЦ Форум – на станици 
Kacatepe где иду линије 
метроа М1а и М1б.

+ Улица Истиклал дуга је 
око 2 km – повезује 
Таксим са Галата кулом.

Булевар Орду 

ТЦ Форум 

Улица Истиклал и Трг 

Таксим 



СУВЕНИРИ
+ турски теписи 

+ плаво око које турци зову БОНЧУК 

(ЧУВА ОД УРОКА)



ХРАНА И 
ПИЋЕ+ КЕБАБ – ражњићи

+ ЧАЈ И НАРГИЛА (шиш)

- Турска алва са различитим укусима –
наранџа, пистаћи, лешник, лимун,
карамела.

- Тулумбе
- Баклава – са пистаћима, орасима,

бадемима, медом...
- АЈРАН – посебан јогур
- Бурек.



Златни рог – најлепши део Истанбула – историјско срце града. 

+ У кварту града Сиркеци. Ово је рукавац који

раздваја стари Истанбул од његовог новог

дела.

+ Име је добио по својој првобитној намени

трговачког центра града.



МОСТ И ТОРАЊ ГАЛАТА
Мост Галата је најпознатији истанбулски мост. Простире се преко Златног рога и дугачак је

500 m. Саграђен је 1992. године.

ГАЛАТА ТОРАЊ

+ Најчувенији торањ у Истанбулу, висок 67 m, 9 спратова (151 степеник)

+ У почетку је носио име Кристов торањ, изградила је богата породица из Ђенове 1348.

године.

+ Био највиша грађевина у читавом Истанбулу.

+ Феноменалан поглед на град, 360 степени.



ХИПОДРОМ
+ Изградњу започео је Септимиус Северус 203.

године

+ Завршио је Константин Велики 330. године

+ Било је поприште значајних дешавања и

центар јавног живота града

+ Најзначајнији је египатски обелиск из

Хелиополиса, висине 20 m.

+ Камени обелиск је био прекривен златом и

бронзом, све док га Крсташи 1204. године нису

украли.

+ Фонтана коју је владар Вилијам II поклонио

Турској.



БАЗИЛИКА ЦИСТЕРНА
+ изграђена 532. годинеЗ

+ апочета за време Константнина Великог

+ Завршена за време цара Јустинијана у 6. веку

+ Џиновски подземни ходник, подржан је са 336 стубова у 12 редова

+ Служио као спремник воде Византијских царева.

+ Највећа подземна цистерна на свету.

+ Позната по бројним колонадама и једним стубу са главом Медузе



ПЛАВА ЏАМИЈА (СУЛТАНАХМЕТ)
+ Стара „пет“ стотина

година (између 1609. и 1616.

године)

+ Саградио је Мехмет Ага

+ има шест минарета (исти

број као и Велика џамија

Меке).

+ Сала за молитве – само

за муслимане

+ Назив – по Изник

плочица

+ Улази се бос



АЈА СОФИЈА
+ почета у 6. веку за време цара

Јустинијана (Антимије Тралски и Исидор

Милетски)

+ Изградња је трајала мање од шест

година.

+ Била највећа до изградње Госпине

катедрале у Севиљи

+ Мехмед Освајач је 1453. године

претворио цркву у џамију

+ Уништене су све хришћанске

реликвије, дадати проповедаоница и

четири минарета

+ Уклоњена су звона, олтар, 15 m

велики иконостаст, а све иконе

прекривене су малтером, које су касније

исцртане симболима ислама.

+ Све до 1935. године била је једна од

највећих џамија на свету, док је Мустафа

Кемала Ататурк није прогласио музејом

Скоро 10 векова
била православна
црква



ТОПКАПИ ПАЛАТА – седиште отманске 
империје+ наредио изграду – Султан Мехмет освајач (Мехмеда II)

+ одржаване многе свечаности

+ служила као резиденција султана, а 1924. године 

претворена у музеј

+ изложен пети највећи дијамант на свету – Касицки 





ТОПКАПИ ПАЛАТА - један од најсавршенијих примера исламске 

архитектуре 
ЧЕТИРИ ВРАТА ПАЛАТЕ

+ 1.: ЦАРСКА ВРАТА – некадашње управа и канцеларије

+ 2.: ВРАТА ПОЗДРАВА воде у царску ризницу – предмети

из турске историје, дијамант Касицки, огртач и мач пророка

Мухамеда, сала са портретима сутана...

+ 3.: УЛАЗ У РАЈ, место иза којег се налазио харем (жене

странкиње)

+ Жене у харему биле су подељене у две групе. Прву

групу чиниле су жене нижег ранга, обично слушкиње, док

су другу групу чиниле привилеговане жене, међу којима су

биле султанове жене и конкубине

+ Харем се звао КУЋА ВЕСЕЉА. Постојала је и КУЋА СУЗА

+ Четврта врата: ВРАТА ОДМОРА где је султан могао да 

се повуче и одмори.

+ Ово је и место у којем је усрећено и угашено много 

младих живота, а приче попут оне о Султану Ибрахиму I

који је наредио убиство читавог харема од чак 280 

девојака, служе као подсетник на један страшан 

период.



ДОЛМАБАХЧЕ ПАЛАТА
+ раскош и гламур Отоманског царства
+ Заменила је Топкапи палату
+ последње седиште султана.
+ преко 300 соба, 44 ходника, 25 салона,
68 тоалета, 6 купатила и 6 тераса.
+ 14 тона злата искориштено је да би се
украсили плафони палате.
+ Ентеријер и намештај палате је радио
Сесан, декоратер Париске опере.
+ Краљица Викторија – поклонила
кристални лустер, највећи на свету, са 750
сијалица и тежине невероватне четири тоне.
+ Кревет на којем је 1938, године умро
оснивач модерне Турске, Мустафа Кемал
Ататур.
+ Једна од просторија је и спаваћа соба
султана Абдул Азиза с изложеним креветом
који је специјално дизајниран за човека од
150 kg.

+ Разгледати уз помоћ аудио водича.

https://www.riopricesaputovanja.com/v1/wp-content/uploads/2018/05/Ataturkova-soba.jpg
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КАПАЛИ ЧАРШИЈА – највећа покривена пијаца злата на свету

+ први светски тржни

центар, изграђен почетком 15.

века од стране Мехмета II, са

циљем прикупљања

средстава за изградњу Аја

Софије

+ површина преко 54.000 m²

+ има 56 ходника са преко

4.000 продавница

+ Обавезно је ценкање по

продавницама

+ Цене су некада и по 7-8

пута веће од старне вредности



ЕГИПАТСКИ БАЗАР – пијаца зачина 
+ прегршт различитих

кулинарских

производа, зачина,

сушеног воћа, чајева

„милион“ врста...

+ име - по чињеници

да је велики део новца

долазио од производа

из Египта



МАЛА АЈА СОФИЈА
+ Саградио - цар Јустинијан

+ право име црква Сегеја и Вакхо

+ претворена у џамију

+ могу видети старогрчки натписи и фреске Јустинијана и његове жене

Теодоре, која је некада била циркуска играчица.

https://www.riopricesaputovanja.com/v1/wp-content/uploads/2018/05/Mala-Aja-Sofija.jpeg
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МУЗЕЈ НЕВИНОСТИ
+ Орхан Памук, једини је турски књижевник који је

икада добио Нобелову награду

+ Музеј невиности – назив по истоименој књизи

+ сакупљени из периода 70-их и 80-их година овог

града

+ Улазница за овај музеј штампана је у сваком

примерку књиге на страни 579

https://www.riopricesaputovanja.com/v1/wp-content/uploads/2018/05/Muzej-nevinosti-Istanbul.jpg
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МУЗЕЈ ПАНОРАМА 1453

+ након готово 1.500 година,

дошао крај Великог Римског

царства

+ У знак сећања на догађај

који се десио 29.5.1453.

године, направљен је овај

посебан музеј у коме се

налази платно које прекрива

површину од чак 2.350 m²,

осликавајући са невероватним

бројем детаље, многе

тренутке из ове битке.



ПРИНЧЕВСКА ОСТРВА (група 9 острва)
+ Добила су име „Принчевска“ јер су још византијски цареви на њих слали у егзил

непослушне принчеве, претенденте на престо, жене и принцезе, патријархе и остале

политичке противнике

+ Нема моторних возила осим за полицију, хитну помоћ и ватрогасце

+ савршено место за одмор и релаксацију

+ острво Бујукада (велико острво)



ВАСЕЉЕНСКА ПАТРИЈАРШИЈА
- налази се у кварту Фенер где је црква Св. Георгија из 19. века

- једна од 14 аутокефалних православних цркава

- овде је седиште Патријарха, први међу једнаким патријарсима православне

цркве

- Грци је одржавају јер је ово и кватр у коме живе. 70-их година 20. века чинили

су највећу немуслиманску мањину у Турској.

- 1650 – 1850. године из Србије долазили су калуђери и радили на иконама

- унутра се чувају 2 рукописа, најважнија из 9. века

- Овде се „прави“ света водица за све православне богомоље.



СУЛЕЈМАНОВА ЏАМИЈА, Синан 
1550/57.+ Џамија Сулејманије je споменик двојици генијалних људи, Сулејману I Величанственом,

султану који је довео царство до свог зенита и Синану његовом архитекти.

+ Џамија има 4 минарета, са 10 балкона, што симболично потврђује да је Сулејман I био

десети султан Османове династије.



ТУРСКА У МАЛОМ
- 122 објекта у размеру 1/25

- површина 15.000 m²


