اسـتانبـول
صفر تا صد سفر به استانبول

ویرایش نخست

نسخـه تعاملی
بـرای داشــتـن تـجـربـه کـاربـری بـهـتـر،
با بـرنـامه  Acrobat Readerبخـوانید.

توجه! ایـن کتـاب بهصـورت تعاملـی طراحـی

شـده اسـت تـا بـه راحتـی بیـن صفحـات جابهجا
شوید .برای استفاده بهتر از این ویژگی ،پیشنهاد

میکنیـم برنامه آکروبات ریـدر را از لینکهای زیر

دانلـود و نصب کنید.

بـرای اسـتفاده بهتـر از ایـن کتـاب ،یـک راهنمـای
اسـتفاده تنظیـم شـده اسـت .در صـورت تمایل،

میتوانیـد ایـن راهنمـا را مطالعـه کنیـد؛ در غیـر
ایـن صـورت مسـتقیما بـه فهرسـت کتـاب بروید.
راهنمای استفاده

فهرست کتاب

ایـن کتـاب هـر چنـد وقـت یـک بـار بهروزرسـانی
میشـود .بـرای دریافـت آخریـن نسـخه کتـاب

سـفر روی دکمـه زیـر کلیـک کنیـد.

دریافت آخرین نسخه

تهیه و انتشار :شرکت سفرهای علیبابا )(alibaba.ir
نگارش :پانتهآ غالمی
ویراستاری :مدیحا فراهانی
دیزاین :رامین پهلوان حسینی
صفحه آرایی و اجرا :محمود ساکی ،زهرا ساکی
نوبت انتشار :اول ،آبان1399
مشخصات ظاهری :دیجیتال |  1044صفحه | مصور

دریافت آخرین نسخه

قصه این کتاب!

قصه این کتاب!
سلام .مـن پانتـهآ غالمی هسـتم ،نویسـنده کتاب سـفر

اسـتانبول .دوسـت داشـتم پیش از شـروع کتـاب ،قصه
شـکلگیری کتـاب را برایتـان تعریـف کنم.

داسـتان از آنجـا شـروع شـد کـه هـر وقـت میخواسـتم

سـفر کنـم ،بایـد کلـی در اینترنـت جسـتجو میکـردم و

منابـع مختلفـی را چـک میکـردم تـا خیالم راحت شـود
چیـزی از قلم نیفتاده اسـت .امـا باز هم نگـران بودم که

نکنـد اطالعاتشـان صادقانـه یـا بهروز نباشـد!

هـر چقـدر بیشـتر سـفر کـردم ،بیشـتر متوجـه شـدم که
منابع خوب فارسـی در حوزه گردشـگری کمیابند .برای

همیـن دسـت به کار شـدم و بعـد از هر سـفر ،تجربیاتم
را در صفحـه اینسـتاگرامم بازگو کـردم .اما خودتان هم

قصه این کتاب!

میدانید که فضای اینسـتاگرام چنان شـتابزده اسـت

کـه نمیشـود همـه جزئیـات را پوشـش داد .در کنـار
همـه اینهـا ،هـر بـار کتـاب  Lonely Planetرا دسـت

گردشـگران خارجـی میدیـدم ،غبطـه میخـوردم کـه

چـرا چنیـن منبعـی به زبـان فارسـی وجود نـدارد.

همـه اینهـا جرقـهای شـد تـا موتـور کتـاب سـفر را در
تیـم محتـوای شـرکت علیبابـا بـه راه بیندازیـم؛ مـا

دسـت به کار شـدیم تا مجموعـه کتابهایـی تهیه کنیم
کـه راهنمـای گردشـگران ایرانـی در سـفر بـه شـهرهای
پرطرفـدار داخلـی و خارجـی باشـد.

اولیـن کتـاب سـفر را بـه اسـتانبول اختصـاص دادیـم،

چـون مقصد سـفر تعـداد زیـادی از هموطنان اسـت .از
همه مهمتر اینکه اسـتانبول مقصد اولین سـفر خارجی

قصه این کتاب!

خیلـی از ایرانیهاسـت .معمـوال کمتجربگـی در اولیـن

ی و اتلاف وقت
سـفر خارجـی میتوانـد باعث سـردرگم 
و هزینه شـود.

نگارش کتاب سـفر اسـتانبول از  16فروردین ماه شروع

شـد و اواسـط مرداد مـاه به پایان رسـید .بـرای نگارش

این کتاب سراغ منابع مختلفی رفتیم؛ از وبسایتهای

اینترنتـی گرفتـه تـا تجربـه شـخصی خودمـان و سـایر
مسـافران پیشـین و حتـی سـاکنین شـهر اسـتانبول.
تمام تالشـمان را کردیم که محتوایـی بهروز ،صادقانه و
بیطرف آماده کنیم .مثل یک راهنمای دلسوز کنارتان

باشـیم تـا حتـی در اولین تجربه سـفر ،مثل یک مسـافر

باتجربـه عمـل کنیـد .هرچنـد اطالعـات این کتـاب هم
بـرای سـفراولیها کاربـرد دارد ،هـم بـرای مسـافرهای

حرفهای.

قصه این کتاب!

همــه ایــن مــوارد باعــث شــد تــا کاملتریــن کتــاب

ســفر اســتانبول بــه زبــان فارســی نزدیــک بــه 1200

صفحــه شــود .وحشــت نکنیــد! ایــن یــک کتــاب مرجــع
اســت و الزم نیســت از اول تــا آخــر آن را بخوانیــد.
اســتودیوی دیزایــن علیبابــا بیــش از 2مــاه روی

طراحــی بخشهــای مختلــف کتــاب زمــان گذاشــت تــا

تجربــه اســتفاده از آن برایتــان خوشــایند باشــد .شــما

بــه راحتــی میتوانیــد بیــن بخشهــای مختلــف کتــاب
حرکــت کنیــد و مســتقیم برویــد ســر مطلبــی کــه در هــر
لحظــه بــه آن نیــاز داریــد.

خوشــبختانه ایــن کتــاب ،دیجیتــال اســت؛ نــه وزن
چمدانتــان را ســنگین میکنــد و نــه جایــی میگیــرد؛

مهمتــر از همــه اینکــه قــرار نیســت درختــی بــه خاطــر
چــاپ آن از زندگــی ســاقط شــود!

راسـتی حتمـا راهنمـای اسـتفاده از کتـاب را بخوانیـد تا
بتوانیـد از همـه قابلیتهـای کتـاب بـه خوبی اسـتفاده

کنیـد .اگر هـم کتاب برایتـان مفید بود ،بـا معرفی آن به

دوسـتانتان از مـا حمایـت کنیـد .مـا هم تمام تالشـمان
را میکنیـم تـا کتـاب مقاصـد دیگـر را خیلـی زود و کاملا

رایگان به دسـت شـما برسـانیم .سـفر به سلامت!
راهنمای استفاده

فهرست کتاب

راهنمای استفاده از کتاب

راهنمای استفاده

از کتاب

راهنمای استفاده از کتاب

کادرهای مهم
در متـن ایـن کتـاب 3 ،نـوع کادر بـا عناوین «حواسـتان

باشـد!»« ،فوتوفـن» و «بهتـر اسـت بدانیـد کـه »...بـه

چشـم میخورد که هر کدام شـما را با اطالعات تکمیلی
آن بخـش آشـنا میکنند.

بهتر است بدانید که ...
محتـوای ایـن کادر ،اطالعـات تکمیلی مرتبط با

هـر بخش را به شـما ارائـه میدهد.

فوت و فن
اینجا ،مهارتهایی به شما معرفی میشود که

کمک میکند مثل یک مسافر باتجربه سفر کنید.

حواستان باشد!
این کادر اطالعات خیلی مهم و از جنس هشدار

را به شما ارائه میدهد.

راهنمای استفاده از کتاب

کادرهای اطالعات بازدید
در پایـان معرفـی هر جاذبـه 3 ،کادر وجـود دارد که هر

کدام به شما اطالعات بازدید آن مکان را ارائه میدهد.

آدرس
شـامل نـام شـهر ،نـام منطقـه ،نـام محلـه ،نـام

خیابـان ،نـام کوچـه و پلاک

ساعت کاری
شـامل سـاعت و روزهـای کاری کـه میتوانیـد از

جاذبـه موردنظـر دیـدن کنیـد.

مسیر دسترسی
شــاید در نــگاه اول خوانــش مســیر دسترســی
کمــی گیجکننــده بــه نظــر برســد ،امــا بــا خوانــدن

ایــن راهنمــا بــه راحتــی میتوانیــد در شــهر
جابهجــا شــوید .در ادامــه راهنمــای خوانــش
مســیر دسترســی ارائــه شــده اســت.

راهنمای استفاده از کتاب

خوانش مسیر دسترسی
بـرای هـر کـدام از جاذبههـا ،دسترسـی ایسـتگاه متـرو

در اولویـت اسـت .بنابرایـن معمـوال نـام نزدیکتریـن
ایسـتگاه مترو به آن جاذبه در این بخش نوشـته شـده
است.

مسـیر دسترسـی عبارت اسـت از :عالمت وسـیله نقلیه
عمومـی (مثـل متـرو ،ترامـوا و + )...نـام نزدیکتریـن
ایسـتگاه  +نـام خط

عالمتهای مربوط به مسیر دسترسی
مترو

قطار

اتوبوس

تراموا

فری (قایق)

دلموش (ون)

پیادهروی

در بعضی موارد ،برای رسـیدن به یک مقصد ،شـما باید

از چنـد وسـیله نقلیـه عمومـی در امتـداد هـم اسـتفاده
کنید.

راهنمای استفاده از کتاب

بـرای مثال برای رسـیدن به شـهربازی موی پارک ،شـما
اول بایـد خودتـان را بـه ایسـتگاه  Istoçدر خـط M3

مترو برسـانید و سـپس اتوبوسهای خط  760را سـوار

شـوید و در ایسـتگاه  Masko 1پیاده شـوید و از آنجا 4

دقیقـه پیـادهروی کنید .این مسـیر دسترسـی به شـکل

زیر نمایـش داده میشـود:

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Istoçدر خط M3
اتوبوسهای خط 760و پیاده شدن
در ایستگاه Masko 1
 4دقیقه پیادهروی

راهنمای استفاده از کتاب

لینکهای خارجی
در بخشهـای مختلـف کتاب ،واژه یـا عبارتی از متن با

رنگ خاصی مشـخص و زیر آن خط کشـیده شـده است
کـه اصطالحا به ایـن متنها هایپرلینک گفته میشـود.

با کلیک روی این هایپرلینکها ،شـما به وبسـایتهایی
ارجـاع داده میشـوید که در متن به آنها اشـاره شـده

است.

امـا گاهـی شمـــا از طـــریق دکمــههـــای مختـــلف بـه
وبسـایتهای خـارج از کتـاب منتقـــل میشـوید .بـرای
مثال در انتهای بخش آدرس هر مکان ،دکمهای طراحی

شـده که شـما را به برنامـه گوگلمپ ارجـاع میدهد؛ و

بـه همین راحتی میتوانید مسـیریابی مـکان موردنظر
را مشـاهده کنید.

مسیریابی

همچنیـن در بخـش خریـد و بازارگــردی ،دکمههایـی
طراحـی شـدهاند کـه شمـــا را مستقیمـــا بـه وبسـایت
فروشـگاهها پیوند میدهنـد .این دکمههــا این امکان

را فراهـم میکند تا بـا برندهای فعال در هر مرکز خرید
آشـنا شوید.

راهنمای استفاده از کتاب

لینکهای داخلی
در بخشهای مختلف کتاب ،کلماتی داخل کادرهای
رنگـی به چشـم میخـورد که روی هـر کدام کلیـک کنید،

بـه بخشـی از کتـاب ارجاع داده میشـوید کـه مفصلتر
راجع به آن موضوع توضیح داده شـده اسـت.

همچنین در کل کتاب ،فهرسـتها قابل کلیک هسـتند
تـا شـما بتوانیـد بـه سـرعت بـه مطلـب مـورد نظرتـان
دسترسـی پیـدا کنید .بـه عنـوان مثال:
جاذبه شماره 1
جاذبه شماره 2
جاذبه شماره 3

راهنمای استفاده از کتاب

منوی پایین صفحه
در پاییـن همه صفحـات ،عالمتهایـی میبینید که هر
کـدام بـه شـما کمـک میکننـد تـا بتوانید بـه راحتـی در
بیـن صفحـات کتاب حرکـت کنید.

کارکرد عالمتها
دو فلش به سمت راست
در هـر کجـای فصـل مـورد نظر کـه باشـید،با اسـتفاده
از ایـن عالمـت بـه تیتـر بعـدی منتقل میشـوید.

بـرای مثـال ،اگـر هنـگام مطالعه متـن مـوزه ایاصوفیه
باشـید ،بعـد از لمـس ایـن آیکون بـه تیتر بعـدی ،یعنی
مسـجد سـلطان احمـد منتقل میشـوید.
دو فلش به سمت چپ
در هـر کجـای فصـل مورد نظـر که باشـید ،با اسـتفاده
از ایـن عالمـت بـه تیتر قبلـی منتقل میشـوید.

بـرای مثـال ،اگر هنـگام مطالعه متن محله بشـیکتاش
باشـید ،بعـد از لمـس ایـن عالمت بـه تیتر قبلـی ،یعنی

محلـه کاراکوی منتقل میشـوید.

راهنمای استفاده از کتاب

خانه
در هـر کجـای کتـاب باشـید ،با اسـتفاده از ایـن عالمت

بـه فهرسـت اصلـی کتـاب منتقل میشـوید.

بـرای مثـال ،اگر هنـگام مطالعه متن مـوزه معصومیت

باشـید ،بعد از لمس این آیکون ،به فهرسـت اول کتاب
منتقل میشـوید.

منوی همبرگری
در هـر کجـای فصـل مورد نظـر که باشـید ،با اسـتفاده
از ایـن عالمـت بـه فهرسـت آن فصل منتقل میشـوید.

بـرای مثـال ،اگر هنـگام مطالعـه متن رسـتوران نصرت
باشـید ،بعـد از لمـس ایـن عالمـت بـه فهرسـت فصـل

خـورد و خـوراک منتقـل میشـوید.

راهنمای استفاده از کتاب

چکلیست
در پایـان بعضـی از بخشهـا ،چکلیسـتی از تمـام

جاذبههای معرفیشـده آن بخش ،مشـاهده میکنید.

ایـن لیسـت بـه شـما کمـک میکنـد تـا پیـش از سـفر،

بتوانید لیسـت جاذبههای منتخـب آن بخش را عالمت

بزنیـد .بـه عنـوان مثال:

انتخاب جاذبه گردشگری
کـدام جاذبـه گردشـگری نظرتـان را جلـب کرد؟
در چک لیسـت زیر آنها را انتخاب کنید تا یادتان
باشـد به آنها سـر بزنید.
جاذبه شماره 1
جاذبه شماره 2
جاذبه شماره 3

راهنمای استفاده از کتاب

دفترچه یادداشت
بـرای اینکه بـه راحتی بتوانیـد نکات مورد نظرتـان را در
جایـی یادداشـت کنیـد ،در پایـان هر فصل یـک صفحه
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به استانبول خوش آمدید!
استانبول شهر عجایب اسـت .شهری که شکوه گذشته،
جریـان حـال و نگاه به آینده را همزمـان در خود دارد و

دو قـاره اروپا و آسـیا در آن همدیگـر را مالقات میکنند.

شـهری کـه میتـوان همزمـان در آن فرهنـگ شـرقی و
غربـی را تجربه کرد و از زیباییهـای هر کدام لذت برد.
شـهری کـه بـه خاطـر موقعیـت اسـتراتژیک و تاریخچه

غنـیاش ،میتـوان فرصـت کشـف را در کوچـه و پـس

کوچههایـش یافـت و روزهـا از آثـار معمـاری و تاریخـی
زیبایـش بازدیـد کرد و یـاد گرفت.

شـهر اسـتانبول در کنـار آثـار تاریخـی ،پـر از گزینههـای

متنـوع بـرای لـذت بـردن از تعطیلات اسـت؛ از شـنا و

کشتیسـواری در دریـا گرفتـه تا شـهربازیهای مدرن و

سـالنهای سـینمای متنـوع .هر کوچـهاش پـر از کافه و
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رسـتورانهای مختلـف اسـت و گالریهـا و سـالنهای
تئاتـر و کنسـرتش میزبان هنردوسـتان.

هـر کسـی بـا هـر سـلیقه و اعتقـادی به اسـتانبول سـفر
کنـد ،بیشـک عشـق این شـهر در دلـش جا بـاز میکند
و سـفر اول ،سـفر آخـر نخواهـد بود.
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استانبول از دیروز تا امروز
اولیـن سـاکنان شـهر اسـتانبول ،در هـزاره دوم قبـل
از میلاد در بخـش آسـیایی ایـن شـهر سـاکن شـدند.

اولیـن اسـم شـهر یعنـی بیزانتیـوم کـه یـک اسـم یونانی
اسـت ،از یـک شـاه مِ گارایـی بـه اسـم بیـزاس گرفته شـد

کـه افـرادش را در قـرن هفتم قبـل از میالد به این شـهر

آورد .نقـل میکننـد کـه شـاه بیـزاس ایـن نقطـه را بعـد
از مشـاوره بـا یـک پیشـگو انتخـاب کرد .پیشـگو به شـاه

گفتـه بـود کـه بایـد آن سـوی سـرزمین کورهـا سـکونت
داشـته باشـد .بیـزاس وقتـی بـه ورودی تنگـه بسـفر و
دریـای سـیاه رسـید و دیـد که سـاکنان قبلـی ،این همه
آب و دشـتهای سرسـبز را نادیده گرفتهاند و در اینجا
زندگـی نکردهانـد ،اینطـور برداشـت کـرد کـه حتمـا کور

بودهانـد کـه ایـن همـه زیبایـی را ندیدهانـد .بـه همیـن
خاطـر ایـن منطقـه را بـرای سـکونت انتخـاب کرد.
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در قرن ششـم پیش از میالد ،پارسـیها کنترل این شهر
را به دست گرفتند .بعد از آن ،در حدود قرنهای چهارم

تا دوم قبل از میالد ،کنترل شـهر به دسـت اسکندر کبیر
افتـاد .سـال  193بعـد از میلاد ،یـک امپراطـور رومـی به

سوروس آن را فتح کرد و تا قرن چهارم
اسم سپتیموس ِ
بعـد از میلاد ،ایـن شـهر تحـت حکومـت رومیهـا باقـی

مانـد .وقتـی کنسـتانتین کبیـر ،بیزانتیـوم را بـه عنـوان
پایتخـت کل امپراطـوری روم انتخـاب کرد ،اسـم شـهر را
به نام خودش کنسـتانتینوپل (قسـطنطنیه) گذاشـت.

بعـد از قـرن پنجـم ،امپراطـوری روم شـرقی ،امپراطوری

بیزانـس نام گرفت .این شـهر هم ماننـد روم ،روی هفت

تپه بنا شـد.
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امپراطورهای اولیه بیزانس ،شهرشان را غرق گنجهای
دنیـای باسـتان کردنـد و در حـدود قرنهـای چهـارم تا

ششـم ،جمعیـت شـهر تـا  500هـزار نفـر افزایـش پیـدا

کرد .در سـال  532و در دوره ژوسـتینیان اول ،شـورش
نیـکا باعـث نابـودی شـهر شـد؛ امـا بعـد از آن خیلـی از
مکانهایـی کـه آسـیب دیـده بودنـد ،از جملـه بنـای
ایاصوفیه  ،دوبـاره بازسـازی شـدند.

ادامـه تاریـخ اسـتانبول بـا فـراز و فرودهـای بسـیاری
همراه اسـت .در قرنهای هفتم و هشـتم ،شـهر توسـط

اعراب و در قرنهای نهم و دهم توسط بربرها محاصره

شد .در سالهای  1204تا  ،1261در دوره حکومت سران
جنگهـای صلیبـی ،کل ثروت شـهر به غـارت رفت .بعد

از ایـن دوران ،کنسـتانتینوپل دیگر هیـچ وقت آن ثروت
و قـدرت سـابق خودش را به دسـت نیارود.
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بعدها ،در سـال  1453ترکهای عثمانی به فرماندهی

سـلطان محمـد دوم ،کنسـتانتینوپل را فتـح کردنـد.
اسـم شـهر را اسلامبول گذاشـتند و تبدیـل بـه مرکـز

حکومـت امپراطـوری عثمانـی شـد .بیـن قرنهـای 15
و  16سـلطانهای عثمانـی ،مسـاجد و سـاختمانهای

زیـادی در سـطح شـهر سـاختند .در اواسـط قـرن 16
جمعیـت شـهر دوبـاره تـا حـدود نیـم میلیـون نفـر بـاال

رفت و اسـتانبول به یکی از مراکز بزرگ تجاری ،سیاسـی

و فرهنگـی جهـان تبدیـل شـد.
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بهتر است بدانید که ...
نام استانبول از ترکیب دو اسم اسالمبول (شهر

اسلام) و ایستینپلیـن (در زبـان یونانـی یعنـی

به سـمت شـهر) به وجـود آمده که در طـی تاریخ
به اسـتانبول تبدیل شـده است.

امپراطـوری عثمانی تا جنـگ جهانی اول ،یعنی

زمانی که اسـتانبول به اشـغال نیروهای متفقین
در آمـد ،به حیات خـود ادامه داد.

بعـد از سـالها مبـارزه بـا نیروهای اشـغالگر به

رهبری آتاتورک ،سـرانجام در سـال  1923اولین

جمهـوری ترکیـه شـکل گرفـت .آن زمـان بـود که

پایتخت ترکیه به آنکارا منتقل شد .اما استانبول
تـا به امـروز به پیشـرفت خـود ادامه داده اسـت

و همچنـان به عنـوان پایتخت فرهنگـی و تجاری
ترکیه شـناخته میشـود.
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نظرتان مهم است
بــه پایــان فصــل «بــه اســتانبول خــوش آمدیــد!»
رســیدیم .برای بهتر شــدن کتاب ســفر اســتانبول
در نســخههــــای بعـــدی ،بــــه بــازخــــوردها و

راهنماییهــای شــما نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییــد

نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جــای

کــدام مطالــب خالــی بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای

بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را

اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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برنامهریزی قبل از سفر
برنامهریـزی بـرای سـفر بـه یک جـای جدیـد ،شـاید کار

سـختی باشد؛ اما در عین حال ،یکی از لذتبخشترین

مراحل سـفر است .در این بخش از کتاب ما قدمبهقدم

به شـما کمک میکنیـم تا چیزی را از قلـم نیاندازید.

پیـش از شـروع پیشـنهاد میکنیـم بـا  10اشـتباه رایجـی
که میتواند سـفر اسـتانبول را به کامتان تلخ کند ،آشـنا

شـوید .بـرای خوانـدن ایـن مطلـب در مجلـه علیبابـا،
اینجـا کلیـک کنید.
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خرید سیمکارت
تفریحات رایگان
اپلیکیشنهای کاربردی
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آبوهوای استانبول
آبوهـوای اسـتانبول بـه خاطـر موقعیـت جغرافیایـی
بوهوای مدیترانهای ،دریای سـیاه،
شـهر ،تحت تاثیر آ 

بالـکان و آناتولـی قـرار دارد .تیـر و مـرداد گرمتریـن

ماههـا و دی و بهمـن سـردترین ماههـای سـال در این
شـهر اسـت .بارشهای غیرمنتظره اسـتانبول در بهار و

پاییـز غافلگیرتـان میکنـد؛ پس بهتر اسـت همیشـه در

ایـن موقـع از سـال یک چتـر همراهتان باشـد.
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فصول مختلف در استانبول
تابسـتان :آبوهـوای گـرم و مرطـوب | میانگیـن

دمای اوایل تیر تا اوایل شـهریور  27درجه سـانتیگراد
اسـت .حـدود  5روز در سـال ،گرمـا تا  32درجـه هم باال
میرود.

زمسـتان :آبوهـوای سـرد و مرطـوب و برفـی |

میانگیـن دمـای اوایـل دی تـا اوایـل اسـفند  4درجـه
سـانتیگراد اسـت ،اما روزهای کمی در سال به زیر صفر

میرسـد .حـدود  10روز در سـال بـرف سـنگین میبارد.
بهــار و پاییــز :آبوهــوای معتـــدل ،ولـی اغلـب

مرطـوب بـا شـبهای تقریبـا سـرد
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حداقل و حداکثر دمای استانبول در
ماههای مختلف
زمان

دما

اواسط اسفند تا اواسط اردیبهشت

 7تا  18درجه سانتیگراد

اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد

 14تا  24درجه سانتیگراد

اوایل خرداد تا اوایل تیر

 18تا  27درجه سانتیگراد

اوایل تیر تا اوایل شهریور

 20تا  33درجه سانتیگراد

اوایل شهریور تا اوایل آبان

 16تا  23درجه سانتیگراد

اوایل آبان تا اوایل دی

 6تا  13درجه سانتیگراد

اوایل دی تا اوایل اسفند

 5تا  9درجه سانتیگراد
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بهترین زمان سفر
برای شهر پر از پتانسیلی مثل استانبول که در هر موقع
از سـال جذابیتهای متفاوتـی دارد ،انتخاب یک تاریخ

مشـخص کار سـختی اسـت .برای اینکه بتوانید بهترین
موقـع سـفر را با توجه به سـبک سـفرتان انتخـاب کنید،
باید هدفتان را از سـفر به این شـهر مشـخص کنید.

اگر عشـق خرید و گشـتوگذار در مراکز خرید هستید،
بهتریـن موقع زمان حراجهای بزرگ اسـت .اگر عاشـق

پرسـهزدن در نقاط توریستی و یا لذت بردن از سواحل

و تفریحـات آبی هسـتید ،بایـد برای زمانی کـه هوا کمی
گرم اسـت ،ولی آفتاب هنـوز خیلی سـوزان و آزاردهنده

نیسـت ،برنامهریـزی کنیـد .اگـر طرفدار فسـتیوالهای
خـاص هنـری هسـتید ،بایـد زمـان سـفرتان را بـا تاریخ
برگزاری آنهـا هماهنگ کنید.

در ادامه مزایای سفر در هر کدام از فصلهای استانبول

را شرح میدهیم تا بتوانید راحتتر تصمیم بگیرید.
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فصل بهار
اوایـل فصـل بهـار و خصوصـا در ایـام نـوروز ،هـوای
اسـتانبول هنوز سـرد و بارانـی اسـت و رفتهرفته هر چه

به سـمت خرداد پیـش مـیرود ،گرمتر میشـود .روزها

طوالنی شده اسـت و فرصت بیشتری برای گشتوگذار

خواهیـد داشـت .همچنیـن فستیوالهای متعـددی

برقـرار اسـت کـه میتوانید با شـرکت در آنها سـفرتان

را خاطرهانگیـز کنیـد .در نظر داشـته باشـید کـه هر چه
هـوا رو بـه گرمتـر شـدن بـرود ،هزینـه اقامت و پرواز

هـم باالتر مـیرود.
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فصل تابستان
از اواخر خرداد ،هوای استانبول به شدت گرم و مرطوب
میشود .اگر طرفدار شنا در دریاهای سیـاه و مرمره و

لذت بــردن از تفریحات ساحلی هســتید ،تابســتان

فصــــل مناســبی خــواهـــد بود .شبهـــای استانبول

در تابســتان زنــده است و تا دیــروقت میتـــوانید در
خیابانها قدم بزنید و لذت ببرید .خیلی از کنسرتها
و برنامههای مفرح در این فصل برگزار میشوند.

امـا در نظـر داشـته باشـید کـه قیمتهـا در ایـن فصـل
پرمسـافر بـه طور چشـمگیری باال مـیرود .به علاوه ،به

خاطـر تعطیلات تابسـتانی ،خیابانهـای اسـتانبول و

مناطـق تفریحـی آن ،پـر از مـردم محلـی و توریسـتها
میشـود .بنابراین بـرای بازدید از هر جاذبـهای باید در
صفهـای طوالنـی زیـر آفتـاب سـوزان منتظـر بمانید.
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فصل پاییز
فصل پاییز یکی از بهترین فصلها برای کسانی است
که طاقت گرما و رطوبت زیاد تابستانهای استانبول را

ندارند .در هوای مالیم و دلپذیر میتوانید در خیابانها
پرسـه بـزنید .محلههای توریستی خلـوتتر هســتند

و دیگر خبری از صفهای طوالنی نیست .اگر اهل
طبیعتگردی باشید ،میتوانید از جنگلهای رنگارنگ

و پارکهای پاییزی نهایت لذت را ببرید .نرخ اقامت و
پرواز در این فصـل افت قیمت خوبی دارد و برای رزرو
تاریخ موردنظرتان هم کمتر به مشکل برمیخورید.

تنها مشکل این فصل روزهای کوتاه است که زمان
کمتری برای استفاده از روشنایی روز خواهید داشت.

از اواسط آبان به بعد هم بارندگیها شروع میشود و

شاید کمتر بتوانید از کافه و رستورانهای کنار خیابان
لذت ببرید .برای حل این مشکل سعی کنید اوایل پاییز
را برای سفرتان انتخاب کنید.
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فصل زمستان
زمســتان از آن فصلهایــی اســت کــه بــا هدفهــای
خاصتــری بــرای ســفر انتخــاب میشــود .طرفــداران

ورزشهــای زمســتانی مثـــــل اســــکی ،عاشــق ســفر

در زمســــتان هســتند تــا بتواننـــــد در کـــوههــــا و

پیستهای مختلف اسکی کنند .فاصله نزدیکترین

پیست اسکی به استانبول در حدود  2الی  3ساعت

راننــدگی به سمــت خــارج از استــان است .نکتــه حائز
اهمیتایناستکههزینهاقامتدرنزدیکیپیستهای

اسکی بیشتر است؛ اما در فصل زمستان میتوانید به

خوبی در هزینه پروازتان صرفهجویی کنید.

همچنین عدهای برای جشـن گرفتن سال نوی میالدی

در خیابانهـای اسـتانبول و اسـتفاده از حراجهـای
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زمسـتانی ،اوایـل دی مـاه را بـرای سفرشـان انتخـاب

میکننـد .البتـه هـر چه بـه روز جشـن و تعطیالت سـال
نـو نزدیکتـر شـوید ،هزینـه پـرواز و اقامتتـان باالتـر

مـیرود.

اگـر بـرای بـار اول میخواهید به اسـتانبول سـفر کنید و
برنامـه بازدیـد از جاذبههـای توریسـتی را داریـد ،اصال

زمسـتان را انتخـاب نکنید .اما اگر چندمین سـفرتان به

اسـتانبول اسـت و به دنبال تصویر جدیدی از این شـهر

هسـتید ،بـا بـه همـراه داشـتن لبـاس مناسـب فصـل،

میتوانیـد از زمسـتان اسـتانبول لـذت ببرید.

فوت و فن
اگـر بـه دنبـال هـوای خـوب و قیمت پاییـن رزرو

هتل هسـتید و از سـفر در زمانهای شـلوغ لذت
نمیبریـد ،اواسـط اسـفند تا اواسـط اردیبهشـت
یـا اواسـط شـهریور تـا اواسـط آبـان زمـان خوبی
برای سـفر اسـت.
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تقویم فستیوالهای استانبول
فستیوال

زمان

فستیوال فیلم کوتاه آکبانک

 25اسفند تا  6فروردین

فستیوال خرید

 28اسفند تا  7اردیبهشت

فستیوال بینالمللی فیلم بنیاد
فرهنگ و هنر

اواخر فروردین

جشنواره گل الله

اردیبهشت ماه

جشن روز کودک و حکومت ملی

 4اردیبهشت

مسابقات استانبول کاپ

اوایل اردیبهشت

جشن روز خضر

 16و  17اردیبهشت

جشن روز جوانان و ورزش

 30اردیبهشت

فستیوال هنر و فرهنگ

اواسط خرداد

فستیوال موسیقی چیل-اوت

 16و  17خرداد

فستیوال بینالمللی موسیقی
کالسیک

 12خرداد تا  4تیر

فستیوال بینالمللی جز

اوایل تیر تا اوایل مرداد

مسابقــات شنـای بین قـارهای در
تنگه بسفر

 22تیر

فستیوال موسیقی وان الو

 29تیر

فستیوال بینالمللی اپرا

اواخر تیر
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تقویم فستیوالهای استانبول
فستیوال

زمان

فستیوال موسیقی راک اند کُک

اوایل شهریور

جشن ملی پیروزی

 9شهریور

فستیوال فیلم مستقل

اواخر شهریور

فستیوال قهوه

 29شهریور تا  1مهر

بینال (دوساالنه) بینالمللی
استانبول

اواخر شهریور تا اواخر آبان

فستیوال موسیقی جز آکبانک

اوایل مهر تا اوایل آبان

فستیوال فیلم فیلمکیمی

اواسط تا اواخر مهر

جشن روز جمهوری

 8آبان

مسابقات ماراتون

 18آبان

فستیوال بینالمللی تئاتر بنیاد
فرهنگ و هنر

اواخر آبان تا اوایل آذر

جشن سال نو

 11دی

فستیوال غذا

اوایل دی تا اواسط بهمن

نمایشگاه قایق

اوایل تا اواسط اسفند

فستیوال بینالمللی غذا

اوایل اسفند
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راههای سفر به استانبول
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راه های سفر به استانبول
خوشـبختانه بـه خاطر مرز مشـترک بین ایـران و ترکیه،
راههای متنوعی برای سفر پیش رویتان است و محدود
بـه گزینـه هوایـی نیسـتید .در کنـار پـرواز ،امـکان سـفر

زمینـی بـا قطار ،اتوبوس و ماشـین شـخصی هـم فراهم
اسـت .در ادامـه مزایـا و معایب هر کـدام از این روشها

را میتوانیـد بررسـی کنید.
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فهرست راههای سفر به استانبول
سفر با هواپیما
سفر ترکیبی قطار و کشتی
سفر با اتوبوس
سفر با ماشین شخصی
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بهتر است بدانید که ...
بـرای سـفر بـه ترکیـه نیاز بـه ویـزا نداریـد ،ولی

فقـط تا  3مـاه میتوانید در خـاک ترکیه بمانید.
بـــرای وارد شــــدن بـه خـاک ترکیـــــه بایــــد

پاسـپورتتان حداقل  6ماه اعتبار داشته باشد.
یادتـان باشـد به محض رسـیدن به اسـتانبول،

سـاعت خودتـان را طبـق سـاعت محلـی آنجـا
تنظیم کنید؛ چرا که ساعتهای حرکت برگشت،

طبـق سـاعت محلی محاسـبه میشـوند.

قبل از مراجعه به مرز زمینی یا فرودگاه ،حتما

عوارض خروجتان را پرداخت کنید و پرداخت را

به لب مرز (خصوصا در زمان شلوغی مرز) موکول
نکنید .در صــورت تمایـل میتوانیــد از طـــریق

سامانه پرداخت عـوارض خـروج از کشــور به
صورت اینترنتی هزینه را پرداخت کنید.
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فوت و فن
بـرای کوتاهتـر کـردن راه ،حتما یک پلیلیسـت

خوب از موسیقـــیهای تـــرکی بـــرای خــودتان

درسـت کنیـد تـا در طـی مسیـــر گـــوش کنیـد.
پیشـنهاد میکنیـم اگـر عالقهمنـد بـه پادکسـت

هسـتید ،بـه اپیـزود دوم رادیـو دور دنیا گوش

کنید تا هم از شـنیدن موسیقی ترکی لذت ببرید

و هـم اطالعـات جالبی راجع به اسـتانبول کسـب

کنید .
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سفر با هواپیما
بهترین روش برای کسانی که طاقت مسیرهای طوالنی

را ندارنـد یـا بـا محدودیـت زمانـی روبرو هسـتند ،سـفر

بـا هواپیمـا اسـت .از فرودگاههـای بینالمللـی تهـران،
تبـریز ،مشــهد ،شیـراز و اصفـهان میتـوانید مستقیـما

بـه اسـتانبول سـفر کنیـد .فاصلـه هوایـی تهـران تـا

اسـتانبول  3سـاعت و نیم است و با توجه به مبدایی که
از آن پـرواز میکنیـد ،ممکـن اسـت زمـان سـفرتان کمتر
یا بیشـتر شـود.

شـما میتوانیـد خطـوط هوایـی ترکیش ایـر ،ایـران ایر،

ماهان ،زاگرس ،معراج ،کیش ایر ،قشـم ایر و پگاسوس
را بـرای سـفرتان انتخاب کنید .توجه داشـته باشـید که
فرودگاههایـی کـه هـر یـک از این خطـوط هوایـی در آن

فـرود میآینـد ،ممکن اسـت بـا هم متفاوت باشـد.

برای آشـنایی با فـرودگاه جدید اسـتانبول اینجا کلیک

کنید.
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حواستان باشد!
قبــل از خریــد بلیــط ،حتمــا بــرای آشــنایی بــا

تفــاوت بلیطهــای سیســتمی و چارتــر اینجــا
کلیــک کنیــد.

بـه خاطـر تحریمهـای بینالمللـی ،پروازهـای

ایـران نـه روی بوردهـای فرودگاهـی اسـتانبول
نمایـش داده میشـود و نه پشـت بلندگـو اعالم
میشـود .اگر دیر بجنبید ،ممکن اسـت پروازتان
را از دسـت بدهید.

حداقـل  3سـاعت و نیـم قبـل از پـرواز ،در

فـرودگاه حضور داشـته باشـید و با نشـان دادن

بلیطتـان بـه باجـه اطالعـات فـرودگاه ،نشـانی

گیـت موردنظرتـان را بپرسـید .اگـر بـا تـور بـه
اسـتانبول سـفر میکنیـد ،میتوانیـد از قبـل از
راهنمـای تـور کمـک بگیریـد.

در فـرودگاه رباتهـای سـخنگوی اطالعـات

هـم وجـود دارنـد ،ولـی همیشـه نمیشـود بـه

آنهـا اطمینان کـرد .بنابراین سـعی کنیـد حتما
از باجههـای اطالعـات کمـک بگیرید و چشـمتان
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به مسافران ایرانی داخل فرودگاه باشد.
فـرودگاه جدیـد ترکیـه خیلـی بـزرگ اسـت و

گیتهـای ایـران چه در هنـگام رفـت و چه هنگام

برگشـت در دورتریـن نقطـه قـرار دارنـد .پـس
حتمـا کفـش راحـت بپوشـید!

اگر مشـکل جسمانی دارید ،حتما هنگام خرید

بلیط ،درخواسـت اسـتقبال فرودگاهی با ویلچر
بدهیـد .ایـن گزینـه دو مزیـت دارد :یکـی اینکـه
خـود مسـئوالن فـرودگاه شـما را بـه گیتهـای
مربوطـه میرسـانند و چمدانهایتـان را تحویل
میگیرنـد و دوم اینکـه خسـته راه نمیشـوید.

کالسـکه بچـه ،چرخدسـتی و امثـال آنها ،روی

سـکوهای چمـدان تحویـل داده نمیشـوند و

بایـد در اتاق جداگانـهای در همان حوالی دنبال

آنهـا بگردید.

اگـر به قصد خرید به اسـتانبول سـفر میکنید،

حتمـا پیش از خرید بلیط ،به میـزان بار مجاز هر

ایرالین (خـط هوایی) توجه کنید.
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تـا جایـی کـه میتوانیـد پـروازی را خریـداری

کنیـد کـه صبـح اول وقت بـه اسـتانبول برسـد تا

بتوانیـد از کل روزتـان اسـتفاده کنیـد .همینطور
حواسـتان باشد که شـنبه و یکشنبه ممکنه است

یـک سـری از مغازههـا تعطیـل باشـند یا سـاعت
کاری محـدودی داشـته باشـند .پـرواز دوشـنبه
صبـح معمـوال پرطرفدار اسـت.

اگـر روی هتلتـان ترنسـفر گرفتهایـد ،جلـــوی

در فـرودگاه یا بعــد از تحویـل گرفتن چمدانها
افـــرادی را میبینیـد کـه با تـــابلویی در دســـت

منتظـر مسـافران هسـتند .در بیـن آنهـا دنبال

فــردی بگردیـد کـه نـام هتـــل /آژانـــس /اســـم

ه باشـد .البتـه بعضـی از
شـما را روی تابلـو نوشـت 
ترنسـفرها تابلویـی در دسـت ندارنـد و بـا اعالم
کردن اسـمتان به آنها میتوانید فرد موردنظر

را پیـدا کنیـد .نگـران نباشـید؛ آنهـا فارسـی بلـد
هستند !

خریـد از ( Duty Free Shopsفروشـگاههای

معـاف از مالیـات) فـرودگاه میتواند مقـرون به
صرفه باشـد؛ اما برای خرید سـیمکارت و تبدیل
ارز در فـرودگاه اقـدام نکنید.

برنامهریزی قبل از سفر > راههای سفر به استانبول

64

بهتر است بدانید که ...
بـرای خـــرید بلیـــط هواپیـــما بـه اســـتانبول

میتوانیـد اینجـــا کلیـک کنیـــد.

بـرای آشـنایی با مزایـای خرید تور اسـتانبول از

علیبابـا ،اینجا کلیـک کنید.
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سفر ترکیبی قطار و کشتی
سـفر بـا قطـار از ایـران بـه ترکیـه و بالعکـس ،بـه یـک
هفتـه زمـان نیـاز دارد .چـرا که هـر هفته فقـط یک قطار
بـرای رفـت و یکی برای برگشـت بیـن دو کشـور جابهجا
میشـود.

قطـار شـب از تهـران حرکت میکنـد و از شـهرهای کرج،

قزوین ،زنجان ،میانه ،مراغه ،تبریز و رازی میگذرد .در
مـرز رازی همـه مسـافران باید با تمام بارهایشـان برای

بازرسـی و ارائـه مـدارک و ثبت مهـر خروج پیاده شـوند
کـه در ایـام خلـوت سـال ،حـدود  2سـاعت و نیـم زمـان
میبـرد .بعـد از تکمیل مسـافران ،قطـار حرکت میکند

و بعـد از نیـم سـاعت بـه ایسـت بازرسـی ترکیه میرسـد

و بـار مسـافران و کل قطـار بـا دسـتگاه و سـگ بازرسـی
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میشـوند .بـاز هم در ایـام خلوت حدود  2سـاعت و نیم

اینجـا معطـل خواهیـد شـد .سـرانجام بعد از  2سـاعت
قطـار وارد وان میشـود .در آنجـا بایـد از قطـار پیـاده

شـوید و بـه اسـکله وان بروید و با کشـتی خودتـان را به
اسـکله تاتوان برسـانید.

سـفر دریایـی در دریاچـه وان حـدود  5سـاعت زمـان

میبـرد و یکـی از جاذبههای این مسـیر به شـمار میآید.
بعـد از رسـیدن بـه سـاحل بایـد خودتـان را بـه ایسـتگاه

قطـار تـاتوان برسـانید و سـوار قطارهـای آنکارا شـوید.
بعـد از رسـیدن بـه آنـکارا ،دوبـاره بایـد سـوار قطارهـای

اسـتانبول شوید.

بــرای رســیدن از آنــکارا بــه اســتانبول دو گزینــه پیــش

رو داریــد؛ قطارهــای سریعالســیر آنــکارا -هالکالــی
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( )Ankara-Halkaliکــه در محلــه کوچــوک چکمجــه
( )Küçükçekmeceدر کنــار دریاچــهای بــه همیــن

نــام توقــف میکنــد .از ایســتگاه هالکالــی بــا اســتفاده

از قطارهــای داخــل شــهری اســتانبول میتوانیــد

خودتــان را بــه محــل اقامتتــان برســانید.

گزینــــه دوم قــطارهـــای ایسـتــــگاه حیــدرپـاشـــا
( )Haydarpasaاسـت کـه در مــنطقه کادیکـــوی و در

سـاحل شـرقی تنگـه بسـفر توقـف دارد.

قطـار آنـکارا بـه تهـران در مسـیر برگشـت از شـهرهای
آنـکارا ،کایسـری ،سـیواس ،ماالتیـا ،االزیـق ،ایسـتگاه

تـات وان ،اسـکله تـات وان ،اسـکله وان ،ایسـتگاه وان،

کاپیکـوی ،رازی ،سـلماس ،تبریز ،زنجـان ،قزوین و کرج
عبـور میکند و به تهران میرسـد .توجه داشـته باشـید

کـه در مسـیر برگشـت در رازی توقف نخواهید داشـت.

بهتر است بدانید که ...
مدت زمان سفر زمینی با قطار از تهران تا آنکارا

حـدود  60سـاعت ( 2روز) تخمین زده میشـود.
هنـوز امـکان سـفر مسـتقیم بـا قطـار از ایـران بـه

اسـتانبول وجـود نـدارد و تمـام قطارهایـی کـه

بـا نام قطـار مسـتقیم تهران -آنـکارا یا اسـتانبول

نامیـده میشـوند فقـط تـا وان میرونـد.
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بـا خریـد بلیط قطـار تهـران -آنـکارا ،دیگر هیچ

هزینـهای بـرای کشـتی و قطـار دوم پرداخـت
نمیکنیـد.

توجـه داشـته باشـید کـه در هنگام عبـور از مرز،

کل مسـافران بـه همـراه بارهایشـان بایـد بـرای
بازرسـی و ارائـه مـدارک از قطـار پیـاده شـوند.
بدیـن صـورت ممکن اسـت بین  5الی  6سـاعت

را خـارج از قطـار سـپری کنید .پس این نوع سـفر
را برای فصول خیلی گرم یا سـرد سـال پیشـنهاد

نمیکنیـم.

در خـاک ایـران هـر مسـافر بعـد از بازرسـی،

میتوانـد سـوار قطار شـود؛ اما در پاسـگاه ترکیه

تـا بازرسـی تمـام مسـافران تمـام نشـود ،کسـی
حـق خـروج از سـالن و سـوار شـدن بـه قطـار را

نـدارد.

حـد مجـاز بـار بـرای هـر مسـافر بـه انـدازه

چمدانی اسـت که در قسـمت باالی کوپه جا شود
( 50*40*30سـانتیمتر) .ایـن قطارهـا واگـن

مخصوصـی بـرای اضافـه بـار ندارنـد .بـه همیـن
دلیـل ،در صورتیکـه بار شـما بـه اندازهای باشـد
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که حقوق سـایر مسـافران کوپـه پایمال شـود ،از
ورود آن جلوگیـری خواهد شـد.

همـراه داشـتن حیـوان خانگـی در کوپـه قطـار

ممنـوع اسـت.

حتمـا از زمـان رسـیدن خـود بـه مقصـد مطلـع

شـوید تـا بتوانیـد در بـدو ورود ،هتـل خـود را

تحویـل بگیریـد .گاهـی اوقـات ممکـن اسـت بـه

دلیـل مشـکالت احتمالـی ،قطـار نیمـه شـب بـه
مقصـد برسـند .شـاید بهتـر باشـد بـا هتـل خود

بـرای چنیـن شـرایطی از قبـل هماهنـگ کنیـد.

اگـر مسـافر سـالمند بـه همـراه داریـد و ناچـار

هسـتید زمینی سفر کنید ،سـفر با قطار را به شما
توصیـه میکنیـم .البتـه معطلـی لـب مـرز قطـار
بیشـتر از اتوبـوس خواهـد بود.

بـرای خرید بلیط قطار تهران -اسـتانبول اینجا

کلیک کنید.
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سفر با اتوبوس
برخلاف قطـار ،بـرای سـفر بـا اتوبـوس ،میتوانیـد بـه

صـورت مسـتقیم از تهـران (پایانـه غـرب یـا بیهقـی) یـا
تبریـز (پایانـه مرکـزی) بـه اسـتانبول سـفر کنیـد.

اگـر قصـد سـفر زمینـی بـه اسـتانبول را داریـد ،بایـد
خودتـان را بـرای یک سـفر طوالنی و کمی خسـتهکننده
آماده کنید .از تهران تا اسـتانبول حدود  2000کیلومتر

فاصلـه اسـت و  36الـی  40سـاعت زمـان میبـرد .تـا

تبریـز  600کیلومتـر آن در اتوبـان طـی میشـود و بعـد
از آن کـه وارد شـهر تبریـز شـوید  290کیلومتـر تـا مـرز

بـازرگان فاصلـه داریـد.

س معموال صبح از تهران حرکت میکند .از قزوین،
اتوبو 

زنجـان و میانه میگـذرد .در تبریز دوباره مسـافرگیری
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میکنـد و بعـد از تکمیـل مسـافران و عبـور از شـهرهای
مرنـد و ماکو بـه مرز بازرگان میرسـد.

لـب مـرز ،هر مسـافر باید بـرای بازرسـی بدنی ،بازرسـی

وسـایل و ارائـه مـدارک از اتوبـوس پیـاده شـود .بعـد از
طـی مراحل ،هر مسـافر بـه تنهایی از مرز عبـور میکند.

بعـد از بازرسـی اتوبـوس و طـی کـردن مراحـل توسـط
همـه مسـافران ،اتوبوس وارد خاک ترکیه میشـود .در
خـاک ترکیـه هـم باز یک ایسـت بازرسـی وجـود دارد که
بار اتوبوس و مسـافران را بازرسـی میکنـد و در صورتی

کـه کسـی اضافـه بار نداشـته باشـد ،اجازه ادامه مسـیر

را صـادر میکنـد.

اتوبـوس بعـد از عبـور از مـرز گوربـوالغ و شـهرهای

دغوبایزیـد ،آغـری ،ارزروم ،ارزنجـان ،آماسـیا ،بولـو و

ایزمیـت ،سـرانجام بـه اسـتانبول میرسـد.
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حواستان باشد!
بـه خاطر مسـافت طوالنـی و معطلیهای چند

سـاعته در هنگام عبور از مرز ،سـفر با اتوبوس به

افراد سـالمند و بچهدار توصیه نمیشـود.

مراحل بازرسی و ارائه مدارک در روزهای خلوت

حدود  1ساعت زمان میبرد و در روزهای شلوغ

بیشتر طول میکشد .پس اگر همسفر سالمند

دارید یا مشکل جسمانی دارید ،بهتر است لوازم
ضروری را همراه داشته باشید .همچنین هنگام
سفر در فصل سرد ،لباس گرم را فراموش نکنید.
وزن بـار مجـاز بـرای هـر مسـافر  20کیلوگـرم

اسـت ،امـا بـا توافـق راننـده ممکـن اسـت تـا 40
کیلوگـرم هـم بتوانیـد بـه همـراه ببریـد.

اگر شـی غیرمجـازی اعم از هر گونـه مواد مخدر

(سـیگار فقـط در حـد  3پاکـت مصـرف شـخصی
مجـاز اسـت) ،داروهـای غیرمجـاز و کاالهـای
خارجـی بـا ارزش بیـش از  80دالر همراهتـان
باشد ،توقیف میشود.
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سـعی کنیــد قبـــل از شــــروع سفـــر عـوارض

خروجتـان را پرداخـــت کنیــد .در صــورت بـروز

هرگونه مشـکل بـرای شـما ،اتوبوس فقـط مجاز
اسـت زمان مشخصی منتظر بایسـتد و اگر بیش

از حـد کارتـان طـــول بکشــد ،اتوبوستـان را از
دسـت خواهیـد داد.

البتـه اخیـرا تعـدادی خودپـرداز هـم در مرزهای
زمینـی تعبیـه شـده اسـت کـه مبالـغ پیشفرض

عـوارض را بـه شـما نمایـش میدهنـد .مشـکل

ایـن دسـتگاهها ،علاوه بـر صفهـای طوالنـی،
ایـن اسـت کـه در صـورت پرداخت مبلغ اشـتباه،

امـکان بازگرداندن وجه به شـما وجود نخواهند

داشت.

اتوبـوس در تاریکـی شـب بـه محلـه آکسـارای

و اللـی اسـتانبول میرسـد و از آنجـا دیگـر بایـد

بـا اسـتفاده از تاکسی خودتـان را بـه محـل

اقامتتـان برسـانید .نـکات مربوط به اسـتفاده

از تاکسـی در اسـتانبول را حتمـا مطالعـه کنیـد.
حتمـا از زمـان رسـیدن خـود بـه مقصـد مطلـع

شـوید تـا بتوانیـد در بــدو ورود ،هتـل خـود را
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تحویـل بگیریـد .گاهـی اوقـات ممکـن اسـت بـه
دلیـل مشـکالت احتمالـی ،اتوبـوس نیمـه شـب

بـه مقصد برسـد .شـاید بهتر باشـد بـا هتل خود

بـرای چنیـن شـرایطی از قبـل هماهنـگ کنید.

اتوبـوس در بیـن راه بـرای وعدههـای غذایـی

توقـف میکنـد.

اتوبوس هر  3یا  4ساعت یکبار ،برای سرویس

بهــداشـــتی توقــــف میکند .سرویــسهـــــای
بهداشـتی ترکیـه ،همگـی هزینـه ورودی دارند و

برخلاف ایـران ،شـلنگ ندارنـد .پس شـاید بهتر
باشـد یک بطـری آب به همراه داشـته باشـید.

بهتر است بدانید که ...
جادههـای ترکیـه از آسـفالت صـاف و خوبـی

برخـوردار هسـتند و منظــره زیبـا و سرسـبزی

دارنـد.

بــرای خریــد بلیــط اتوبــوس بــه اســتانبول

میتوانیــد اینجــا کلیـــک کنیــد.
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سفر با ماشین شخصی
مـرز زمینـی مشـترک بیـن ایـران و ترکیـه ایـن فرصت را
میدهد تا بتوانید با ماشـین شـخصی خودتـان به این

کشـور سـفر کنید .همانطور کـه در ادامه شـرح خواهیم
داد ،شـما از طریـق  3مـرز سرو  ،بازرگان و رازی

میتوانید وارد کشـور ترکیه شـوید که با توجه به مسـیر

سـفرتان میتوانیـد از بیـن آنهـا انتخـاب کنید.

حواستان باشد!
قیمـت سـوخت در تـــرکیه ،در مقایسـه بـا

ایـران خیلـی بـاال اسـت .ایـن نکتـه را در تخمیـن
هزینههـای سـفرتان لحـاظ و کوتاهترین مسـیر

را انتخـاب کنیـد.
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 -1مرز بازرگان
معمـوال مـرز بـازرگان بـه خاطـر فاصلـه نزدیکتـر بـه

اسـتانبول و جـاده بهتـرش ،بیشـتر مـورد اسـتقبال

مسـافران قـرار میگیـرد .ایـن مـرز در  290کیلومتـری

شـهر تبریـز قـرار دارد و بعـد از عبـور از مرنـد و ماکـو ،به
مـرز بـازرگان خواهیـد رسـید .اولیـن شـهری کـه بعـد از
عبـور از ایـن مـرز بـه آن وارد میشـوید ،گوربوالغ اسـت.

از مـرز بازرگان تا اسـتانبول حدود  1540کیلومتر اسـت
و در مسـیر ،از شـهرهای زیر عبور خواهید کرد:

مسیر مرز بازرگان تا استانبول
مسیر

مسافت

گوربوالغ تا دوغو بایزید

 35کیلومتر

دوغو بایزید تا آغری

 100کیلومتر

آغری تا ارزروم

 194کیلومتر

ارزروم تا ارزینجان

 188کیلومتر

ارزینجان تا آماسیا

 8کیلومتر

آماسیا تا بولو

 426کیلومتر

بولو تا ایزمیت

 160کیلومتر

ایزمیت تا استانبول

 103کیلومتر
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ایـن مسـیر پیشـنهادی مـا اسـت کـه هـم سرراسـت و

خوشمنظره اسـت و هم جادههای پهن و صاف دارد.

البتـه شـما میتوانید مطابق با میلتان ،مسـیر دیگری
را انتخـاب کنید.

اگـر تهـران را مبـدا قـرار دهیـم ،تا اسـتانبول حـدود 25
تـا  27سـاعت رانندگـی پیـش رو خواهید داشـت.

بهتر است بدانید که ...
مرز بازرگان  24سـاعته فعال اسـت و هر زمانی

که برسـید ،میتوانید بـا ارائه مـدارک از مرز عبور
کنید.
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 -2مرز رازی
مـرز رازی دومیـن مـرز پرطرفـدار اسـت کـه در 66

کیلومتـری شـهر خـوی (آذربایجـان غربـی) قـرار دارد
و علـت محبوبیـت آن بـه خاطـر نزدیکـیاش بـه شـهر

وان ( 102کیلومتـر) اسـت .کسـانی که در مسـیر سـفر به
اسـتانبول تمایـل دارنـد از شـهر وان هـم بازدیـد کننـد،
بهتـر اسـت از مـرز رازی وارد خـاک ترکیـه شـوند.

حواستان باشد!
جـاد ه شـهر خـوی تـا مـرز رازی کوهسـتانی و پر

پیـچ و خـم اسـت و بـا اینکـه فاصلـه بیـن ایـن دو

فقط  66کیلومتر اسـت ،اما نسبتا زمان بیشتری
میبـرد.
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بـرای اینکـه از مـرز رازی بـه اسـتانبول برویـد  2مسـیر

مختلـف پیـش روی شـما اسـت کـه تفـاوت آنهـا 180
کیلومتـر اسـت.

مسیر اول
کوتاهتریـن مسـیر ایـن اسـت کـه خودتـان را بـه شـهر
دوغـو بایزیـد برسـانید و از آنجـا طبـق مسـیری کـه در

مـرز بازرگان به آن اشـاره کردیـم ،ادامه دهیـد1652( .

کیلومتر)

مسیر دوم
در صورتـی کـه تمایـل داریـد در شـهر وان توقـف کنید،

این مسـیر مناسـب شـما اسـت .البتـه از کنـار آنـکارا هم

عبـور خواهیـد کـرد و میتوانیـد بـا کمـی دورتـر کـردن

مسیر خود ،چرخی هم در پایتخت ترکیه بزنید1832( .
کیلومتر)
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مسیر مرز رازی تا استانبول
مسیر

مسافت

مرز رازی تا شهر وان

 102کیلومتر

وان تا تاتوان

 135کیلومتر

تاتوان تا موش

 82کیلومتر

موش تا بینگول

 115کیلومتر

بینگول تا االزیغ

 143کیلومتر

االزیغ تا ماالتیا

 100کیلومتر

ماالتیا تا کایسری

 338کیلومتر

کایسری تا گلباشی

 305کیلومتر

گلباشی تا بولو

 207کیلومتر

بولو تا دوزجه

 51کیلومتر

دوزجه تا ساکاریا

 84کیلومتر

ساکاریا تا گِبزه

 98کیلومتر

گِبزه تا استانبول

 72کیلومتر
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حواستان باشد!
مـرز رازی سـاعت کاری مشـخصی دارد و مثـل

مـرز بـازرگان  24سـاعته فعـال نیسـت .در نیمـه

اول سـال از سـاعت  9صبـح تـا  5بعدازظهـر و در

نیمـه دوم سـال ،از سـاعت  9:30صبـح تـا 4:30

بعدازظهـر (بـه وقـت ایـران) باز اسـت.

مرز رازی فقط اجازه عبور وسـایل نقلیه سواری

را میدهـد و اتوبوسهـا یـا تریلرها حـق عبور از
این مـرز را ندارند.

اگر به هر دلیلی در نزدیکی مرز تصمیم گرفتید

که بدون ماشـین شخصی به مسیر ادامه دهید،
میتوانیـد ماشـینتان را در پارکینـگ بـزرگ و

روبـاز مـرز رازی پـارک کنیـد و بعـد از عبـور از مـرز
ایـران ،بـا ونهـا یـا تاکسـیهای لـب مـرز ترکیـه،

خودتـان را بـه وان برسـانید و از آنجا بـا اتوبوس

یـا قطار بـه اسـتانبول بروید.
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سرو
 -3مرز ِ
سـومین مـرز زمینـی مشـترک بیـن ایـران و ترکیـه ،مـرز

سـرو اسـت که در  53کیلومتری شـهر ارومیه قرار دارد.

در نزدیکـی مـرز سـرو ،یـک بازارچـه مـرزی هـم وجـود
دارد کـه اجنـاس اصـل تـرک را میتوانید بـا قیمتهای
مناسـب تهیـه کنید.

مـرز سـرو ،بـه خاطـر نزدیکـی بـه کوهسـتانهای برفی،

در اکثـر روزهـای سـال ،آبوهـوای سـردی دارد و عبـور
از ایـن مـرز را در فصـول سـرد سـال بـه شـما پیشـنهاد

نمیکنیـم.

حواستان باشد!
مـرز سـرو مانند مـرز بـازرگان  24سـاعته فعال

اسـت و اتوبـوس و تریلـی هـم میتواننـد از آن
عبـور کنند.

برای رسـیدن به اسـتانبول از مرز سـرو چند راه مختلف

وجـود دارد کـه در اینجـا فقـط بـه یکـی از آنهـا اشـاره

میکنیـم کـه  1937کیلومتـر اسـت:
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سرو تا استانبول
مسیر مرز ِ
مسیر

مسافت

یوکسکوا
ِ
سرو تا

 41کیلومتر

یوکسکوا تا باشکاله
ِ

 81کیلومتر

باشکاله تا تاتوان

 220کیلومتر

تاتوان تا موش

 82کیلومتر

موش تا بینگول

 115کیلومتر

بینگول تا االزیغ

 143کیلومتر

االزیغ تا ماالتیا

 100کیلومتر

ماالتیا تا کایسری

 338کیلومتر

کایسری تا گلباشی

 305کیلومتر

گلباشی تا بولو

 207کیلومتر

بولو تا دوزجه

 51کیلومتر

دوزجه تا ساکاریا

 84کیلومتر

ساکاریا تا گِبزه

 98کیلومتر

گِبزه تا استانبول

 72کیلومتر
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مدارک الزم برای سفر با ماشین شخصی

بعـد از اینکه تصمیمتان برای سـفر با ماشـین شـخصی
قطعـی شـد ،بایـد یک سـری مراحل اداری را پشـت سـر

بگذاریـد .هـر کـدام از ایـن مراحـل بـا پرداخـت هزینـه
جداگانـه در زمانـی کوتـاه به راحتـی قابل انجام اسـت.
گواهینامـه بینالمللـی :اولیـن قـدم این اسـت

کـه بـرای رانندگی در کشـورهای دیگـر ،چه بـا خودروی
شـخصی و چـه خـودروی اجـارهای نیازمنـد گواهینامـه

بینالمللـی هسـتید.

پلاک بینالمللی :بعـد از صدور گواهینامه ،باید

بـرای خودرو نیز پلاک ترانزیت بگیرید .ایـن پالک برای

خـودرو (و نه مالک آن) صادر میشـود .بـه این معنا که

در هنـگام فـروش خودرو ،بایـد پالک را بـه مالک بعدی

تحویل دهید.

برچسب  DCو  :RIاین برچسبها برای شناسایی

خودروی شما در کشور خارجی است و اجباری به نصب
آنها روی شیشـه نیسـت .در صـورت تمایـل میتوانید

آن را وسـط شیشه عقب ماشینتان بچسبانید.

کاپوتاژ و مجوز خروج :در مرحله آخر ،باید برگه

مجوز خروج را تهیه کنید.
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حواستان باشد!
بـرای انجـام همـه مراحـل بـاال ،فقـط بـه کانون

جهانگـردی و اتومبیلرانـی جمهوری اسلامی

ایران مراجعه کنید تا دچار ضرر و زیان نشـوید.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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برآورد هزینه سفر
یکـی از اشـتباهات رایـج مسـافران ،سـوال کـردن راجـع
بـه هزینههای سـفر دیگـران به مقصد موردنظر اسـت.

ایـن در حالـی اسـت که افـراد مختلف برای سـفر به یک
مقصد مشـترک ،بودجهبنـدی متفاوتـی دارند.

بــرای بعضــی از افــراد ممکــن اســت اقامــت در یک هتل
درجــه یــک مهمتــر از خریــد باشــد .بــرای بعضــی دیگــر

یــک پــرواز خیلــی امــن ممکــن اســت الویــت بیشــتری

نســبت به غذا خــوردن در یک رســتوران خیلــی معروف
داشــته باشــد .بــرای شــخص دیگــری ممکــن اســت

امتحــان کــردن خوراکیهــای لذیــذ ترکــی مهمتــر از
بازدیــد از بناهــای تاریخــی باشــد و  . ...بــه همین خاطر

نکتــه مهمــی کــه بایــد در نظــر داشــته باشــید ،انتخــاب
الویتهاســت!

بـرای کسـانی کـه بـا بودجـه محـدود اقـدام بـه سـفر
میکننـد ،الویتبنـدی بیـن بخشهـای مختلـف سـفر،

مهمتریـن قدم اسـت .برای اینکه به راحتـی بتوانید این

کار را انجـام دهیـد ،ابتدا باید بودجه نهایـی خودتان را
مشـخص کنیـد و بعـد لیسـتی از هزینههـای ضـروری و

تفریحـی موردنظرتـان را روی کاغـذ بنویسـید.

در ادامـه ،عناویـن هزینـــههای مشـــترک بیـــن تمـام

مسـافران نوشـته شـــــده اسـت تـا متناســب بـا سـبک
سـفرتان ،بتوانیـد از بیـــن آنهـا انتخـاب کنیـد:
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هزینههــای صـــــــدور یــا تمــــدید پاســپورت ،بیمه

مســافرتی ،عــوارض خــروج ،هزینــه تــور ،خریــد بلیــط

پــرواز /اتوبــوس /قطــار ،خریــد ســیمکارت ،هزینــه
اقامــت ،وعدههــای غذایی ،حمــل و نقل درون شــهری،

بازدید از اماکن گردشــگری و تفریحات شــهری و خرید

ســوغات

در صورتی که قصد سفر با ماشین شخصی دارید،

باید این هزینهها را هم به لیستتان اضافه کنید:

صـدور گواهینامـه بینالمللـی ،صـدور پلاک ترانزیـت،
کاپوتـاژ و مجـوز خـروج و هزینـه بنزین

در صـــورتی که قصـد اجاره ماشین در استانبول

را دارید ،باید این هزینهها را هم به لیستتان اضافه

کنید:

صـدور گواهینامـه بینالمللـی ،هزینههـای مربـوط به
اجـاره ماشـین و بیمـه و هزینـه بنزین

بعــد از نوشــــتن هزینـــههای ثابــت و الویتبنــدی

هزینههــای دیگــر ،جلــوی هــر کــدام حداکثــر بودجـهای
را کــه میتوانیــد بــه آن بخــش اختصــاص دهیــد،
بنویســید.
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فوت و فن
بلیطهای چارتر و سـفر در فصلهای کم سـفر،

میتوانـد در کاهش هزینهها به شـما کمک کند.
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خرید و تبدیل ارز
واحـد پـول ترکیـه لیـر اسـت و هـر لیـر ترکیـه در حـال

حاضر (شهریور  3288 )99تومان است .برای پرداخت

هزینهها در اسـتانبول ،باید پیش از سفر از صرافیهای

ایـران ،ارز تهیه کنید.

برای این کار ،شما  3روش پیش رو دارید:
مستقیما لیر تهیه کنید.
دالر یـا یـورو تهیـه کنیـد و در صرافیهای اسـتانبول

بـه میـزان نیازتان بـه لیر تبدیـل کنید.

بخشـی از ارز موردنظرتان را به لیر و بخشـی از آن را

بـه دالر یا یـورو تهیه کنید.

بهتر است بدانید که ...
از آنجایـی کـه نوسـان دالر یـا یـورو بیشـتر از لیر

اسـت ،پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه از روش دوم

اسـتفاده کنیـد .تبدیـل کـردن ارز در ترکیـه کار

راحتـی اسـت و بـه میـزان نیازتـان میتوانیـد
خیلـی راحـت لیـر تهیه کنیـد .در این صـورت ،اگر
از بودجه سـفرتان چیزی باقـی بماند ،میتوانید
در سـفرهای بعدی خـود به کشـورهای دیگر نیز

از آنها استفاده کنید و متحمل ضرر نمیشوید.
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حواستان باشد!
برای تبدیـل ارز در ترکیه ،فقط به صرافیهایی

کـه روی سـردر آنهـا کلمـه  Dövizنوشـته شـده

است ،مراجعه کنید که قدمبهقدم در محلههای

توریستی به چشـم میخورند.

بـرای تبدیـل ارزتـان هیچوقـت عجلـه نکنیـد.

تابلوهـای نمایشـگر ارز چنـد صرافی را بررسـی و
بعـد اقدام کنید .بعـد از تبدیـل ارز ،حتما پولتان

را بشـمارید و قبـض آن را تـا پـس از خـرج کـردن
آخریـن پـول نگـه داریـد .صرافیهـای Döviz

معتبر هستند ،ولی در صورتیکه پول شما تقلبی
باشـد ،با ایـن قبض میتوانیـد پیگیریهـای الزم
را انجـام دهید.

حواسـتان باشـد که همـه پولهایتـان را در یک

جیـب یـا کیف قـرار ندهیـد و حتمـا در جیبهای
مختلف آنها را پخش کنید .اگر در زمان شلوغی
سـفر کردهایـد و پـول زیـادی را بـا خودتـان در

خیابـان حمـل میکنیـد ،بهتـر اسـت آن را در یـک
کیـف گردنـی ،داخل لباستـان جاسـازی کنید.
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اگـر پـول را در جیبهایتـان میگذاریـد ،سـر

جیبهایتـان را بـا یـک سـنجاق قفلـی کوچـک
ببندید تا از دست جیببرهای مناطق توریستی

در امـان بمانیـد.
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معرفی هتلها
انتخاب هتل میتواند نقش مهمی در کیفیت سفر شما

داشـته باشـد .بـرای انتخـاب هتـل مناسـب ،میتوانید

فیلترهـای متفاوتـی را در نظـر بگیریـد .فقـط توجـه بـه
سـتارههای روی سـردر هتل ،مالک خوبـی برای انتخاب
نیست!

در لیسـت زیـر ،دلیـل اهمیت برخـی از ایـن فاکتورها را

بـه اختصار توضیح دادهایم تا بتوانید بر اسـاس الویت

شـخصی ،آنها را در مدنظر قـرار بدهید:

موقعیت جغرافیایی
قبـل از اینکـه شـروع بـه جسـتجو کنیـد ،بایـد بـرای
خودتـان مشـخص کنیـد کـه به دنبـال یک محلـه آرام و
خلوت هسـتید یا شلوغ و پرتردد؟ سفرتان کاری است
یـا تفریحی؟

برای سفرهای تفریحی ،هتلی را انتخاب کنید که به بافت

توریستی شهر نزدیک است و در عین حال ،در محلهای

واقع شده باشد که از امنیت کافی برخوردار است.
محلههایی را انتخاب کنید که نه خیلی شلوغ باشند که

آرامش و استراحت شما را مختل کنند و نه آنقدر خلوت

و سوت و کور که احساس ناامنی به شما بدهند .نزدیکی
هتل به ایستگاههای مهم مترو یا اتوبوس از دیگر نکات
مهمی است که باید به آن توجه کنید.
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در سـفرهای کاری بهتـر اسـت هتلـی را انتخـاب کنیـد

کـه بـه مراکـز موردنظرتان نزدیک اسـت و از دسترسـی

خوبـی برخـوردار باشـد.

همـه ایـن مـوارد بـه شـما کمـک میکنـد تـا بتوانیـد در

وقت و هزینـه به میزان چشـمگیری صرفهجویی کنید.

هزینه اقامت
بودجـهای کـه شـما بـرای اقامتتـان در نظـر داریـد،
یـک فاکتـور کلیدی اسـت .اگـر جزو افـرادی هسـتید که

بیشـتر وقتشـان را بیـرون از هتـل میگذراننـد و فقـط
برایشـان مهم اسـت که خوابگاه تمیزی داشـته باشـند،

میتوانیـد بودجـه کمتر و اگر برایتـان زیبایی و امکانات

ویـژه هتـل خیلـی مهم اسـت ،بایـد بودجه بیشـتری در
نظـر بگیرید.
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حواستان باشد!
درسـت اسـت کـه اقامـت در نقـاط دور از مراکز

توریسـتی کمی ارزانتـر تمام میشـود ،ولی باید

بـه ایـن نکتـه هـم توجـه کنیـد کـه گاهـی ممکـن
توآمـد در شـهر ،تمـام این
اسـت هزینههـای رف 

ی را به باد دهد و حتی وقت بیشـتری
صرفهجویـ 
را هـم از شـما بگیرد.

امکانات و سرویسدهی
افرادی که هتل برایشـان نقشـی فراتر از یک خوابگاه را

ایفا میکند و محدودیت بودجه هم ندارند ،بهتر اسـت

قبـل از رزرو هتـل ،در کنـار مـوارد بـاال راجـع بـه خدمات
دیگر هتـل هم اطالعات کسـب کنند.

تنـوع اتـــاقها و امکانـــات ،کیفیـــت سـرویسدهی،
کیفیـت غـذا و پذیـــرایی ،اینتـــرنت وایفـای رایـگان و

پرسـرعت ،چشـمانداز و برخـورداری از بالکـن ،اسـتخر،
خدمـات ماســـاژ ،باشـگاه ،آشـنایی پرسـنل بـه زبـان

انگلیسـی ،دکوراسـیون ،برنامههـای ویژه کـودکان و ...

از مولفههای دیگری اسـت کـه میتوانید به آنها توجه
کنید .

دقـت داشـته باشـید که همـه امکانـات هتلهـا رایگان
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نیسـتند و پیـش از اسـتفاده ،بهتـر اسـت از هزینههـای
آنهـا مطلع شـوید.

موارد دیگر
مواردی مثل بهداشـت و نظافت اتاقها ،چیزی نیسـت

کـه در توضیحـات خـود هتـل بتوانیـد از آن مطمئـن
شـوید .بهتریـن راه بـرای اطمینـان از صداقـت هتلهـا
در ارائـه خدمـات این اسـت که به وبسـایتهایی مثل

 booking.comیـا  tripadvisorمراجعـه و نظـرات

کاربـران را به دقت مطالعه کنید .نحوه پاسـخگویی هر
هتـل به نظـرات کاربران هم میتواند شـما را از فرهنگ

کارکنـان آن مطلـع کند.

همچنیـن میتوانید از آشـنایانی که قبلا در آنجا اقامت

داشـتهاند ،در مـورد کیفیت خدمات هتل بپرسـید.
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حواستان باشد!
کیفیـت هتلهـای ترکیـه ،خیلـی با سـتار ه روی

سـردر آنهـا مطابقت نـدارد .برای مثال ،بیشـتر
هتلهـای  4سـتاره ،کیفیت یک هتل  3سـتاره را
به شـما ارائـه میدهند.

بعضـی از اتاقهـای هتلها غیرقابل اسـترداد

هسـتند و برخـی دیگـر مشـمول جریمه کنسـلی
میشـوند.

بسـته به هتلتان ،ممکن است هزینه صبحانه

در مقایسـه بـا کافههـای شـهر گرانتر یـا ارزانتر

تمام شود.

قبـل از رزرو هتل به سـاعت ( Check inتحویل

گرفتـن اتاق) و ( Check outتحویل دادن اتاق)

دقت کنید.

اگـر فرزنـد کوچکـی دارید کـه قرار اسـت در یک

اتاق با شما بماند ،چیدمان و نوع تخت کودکان
را بررسی کنید.
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بـرای اینکـه موقـع تسـویه حسـاب غافلگیـر

نشـوید ،حتما موقع رزرو دقت کنید که در هزینه

اعلام شـده مالیـات و هزینههـای جانبـی هـم
لحاظ شـده یـا صرفا یـک تکنیک تبلیغاتـی برای

بهتـر نشـان دادن قیمـت اسـت.

حتمـا دقـت کنیـد که کـدام امکانات هتـل برای

شـما رایگان و کدام یک مشـمول پرداخت هزینه
جداگانه است.

اسـتفاده از خوراکیهـای داخـل یخچـال اتـاق

هتـل ،رایـگان نیسـت و در صـورت مصـرف ،باید
هنگام تحویل اتاق ،تسـویه کنیـد .دقت کنید که

قیمت این خوراکیها در مقایسه با سوپرمارکت،

خیلـی گرانتر اسـت.

هـر کـدام از هتلهـا قوانین خاص خودشـان را

بـرای کـودکان دارند .بیشـتر هتلها ،مسـافران
زیر  6سال را کودک در نظر میگیرند و در بعضی

دیگر ،ممکن اسـت این عدد متفاوت باشد .پس

حتما پیش از رزرو از شـرایط هتل مطلع شـوید.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها

101

تماشای بعضی از شبکههای تلویزیونی ترکیه،

مشمول پرداخت هزینه است.

همیشـه هنـگام ترک هتل ،چندیـن کارت هتل

ف یـا جیبتـان بگذاریـد تـا در مواقـع
را در کیـ 

ضـروری بتوانیـد دیگـران را از محـل اقامتتـان

باخبـر کنیـد .برای مثـال ،در مواقـع آدرس دادن
بـه راننـده تاکسـی ،ارسـال خریدها بـه هتل ،گم

کـردن مسـیر برگشـت و مـوارد اورژانسـی دیگـر
ایـن کارت بـه شـما کمـک میکنـد.
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بهتر است بدانید که ...
اگـر بـرای جشـن گرفتن مناسـبتی خـاص مثل

ماه عسـل یا سـالگرد ازدواج به اسـتانبول سـفر
میکنید ،حتما هتل را از قبل در جریان بگذارید؛
معمـوال خدمـات ویژهای به شـما ارائـه میدهند

تـا سـفرتان را خاطرهانگیز کنند.

هزینـه اقامـت در تاریخهـای پرسـفر معمـوال

خیلـی بـاال اسـت و بـه همـان میـزان ،ظرفیـت
هتلهای خوب زود تکمیل میشـود .بهتر اسـت
بـرای جلوگیـری از مشـکالت احتمالـی ،چنـد ماه

زودتـر رزرو کنیـد .مزیـت دیگر این کار این اسـت

کـه شـامل تخفیـف هـم میشـوید.

اگـر زودتـر از زمـان تحویـل گرفتـن اتـاق بـه

هتـل رسـیدید ،یـا زودتـر از زمـان پـرواز برگشـت
ناچـار بودیـد اتـاق را تحویـل دهیـد ،میتوانیـد
بارهایتـان را بـه انبـار هتـل تحویـل دهیـد و بـه
گـردش در شـهر برویـد.
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در ادامـه منتخبـی از هتلهـای اسـتانبول را بـه شـما

معرفـی کردهایم و در پایان هر بخش ،لینک رزرو آنالین
هـر هتـل را قـرار دادهایم.

اگـر تـا به حـال خودتـان هتـل رزرو نکردهایـد ،در مجله

علیبابـا میتوانیـد به راحتی با مراحل آن آشـنا شـوید.

بـرای خوانـدن مطلب اینجـا کلیک کنید.
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هتل فور سیزن بسفر
هتل اس تی رجیس
هتل قصر چیراگان کمپینسکی
هتل سوئیس اوتل بوسفوروس
هتل پرا پاالس
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 -1هتل فور سیزن بسفر
Four Seasons Hotel, Bosphorus

هتـل فـور سـیزن ،یـک عمـارت عثمانـی بازسـازی شـده
اسـت که در حاشـیه تنگه بسـفر به زیبایی میدرخشـد.

تجربـه امکانـات لوکـس در یـک عمـارت تاریخـی قـرن
نوزدهمـی بـا دکوراسـیونی شـیک و زیبـا ،تجربـهای
منحصربهفرد اسـت که هرگـز آن را فرامـوش نخواهید

کرد.

رسـتوران آکـوا بـا تراسـی بـزرگ ،بـا چشـماندازی 360
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درجـه از بسـفر ،غذاهـای مدیترانـهای ،ایتالیایـی و

ترکـی سـرو میکنـد .همچنیـن میتوانیـد صبحانههای

بینالمللـی را در بوفـه ایـن رسـتوران میـل کنیـد« .پول

گریل» انتخاب مناسـبی اسـت برای صرف انواع ساالد،
کبابهـای گریلشـده و ماهـی .بـار البـی هتـل هـم
محیطـی دنـج بـرای قرارهـای اجتماعـی اسـت.

امکانات:
فضــای نشیــمن ،مـیز ناهارخوری ،میــنیبــار،
تلویزیون دیواری مــاهوارهای ،دوش و حــمام
اختصاصی ،سشوار ،سرو صبحانه در اتاق ،تراس

آفتاب رو به بسفر ،باغ ،پذیرش حیوانات خانگی
بدون هزینه جداگانه ،کلوپ کودکان ،غذاهای

رژیمی با هماهنگی قبلی ،بار ،رستوران ،وایفای
رایگان ،ترنسفر فرودگاهی با هزینه جداگانه،

خدمات کانسیرج (دستیار شخصی) ،انبــار
چمـدان،تـبدیلارز،خدمــاتنگهداریازکــودک،

خدمــات لبــاسشویی و خشکشــویی ،فکس و

فتوکپی ،صندوق امانات ،کرایه خودرو ،آسانسور،
آرایشگاه ،استخر ،سالن بدنسازی ،حمام ترکی،

سونا ،اسپا ،ماساژ ،خدمات معلولین و تسلط

کارمندان هتل به زبان انگلیسی
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فاصله تا مکانهای محبوب
 400متر تا اسکله بشیکتاش
 1/5کیلومتر تا کاخ دلماباغچه
 3کیلومتر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 4کیلومتر تا برج گاالتا
 44کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اسـتانبول ،بشـیکتاش ،خیابان چیراگان ،شماره
28

رزرو هتل فور سیزن بسفر
* اگـر هتلهـا در مرورگـر شـما نمایـش داده نمیشـود ،کافیسـت
صفحـه را ریفـرش

کنیـد.
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 -2هتل اس تی رجیس
The St. Regis

این هتل در قلب محله نیشانتاشی و در همسایگی پارک

ماچکا قرار دارد .اتاقهای آن با ظرافت خاصی چیدمان
شدهاند و در هر اتاق یک اثر هنری خاص از هنرمندان
معاصر ترکیه به چشم میخورد.

استخر سرپوشیده با تراسی رو به منظره شهر ،رستورانی
بر روی پشتبام با سرآشپز معروف و یک بار با منویی
متنوع از نوشیدنیهای مختلف و خاص ،خدمات ماساژ

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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و کلوپ شبانه با موسیقی زنده تنها بخشی از ویژگیهای
منحصربهفرد هتل رجیس است.

امکانات:
مینیبار ،شبکههای تلویزیونی شارژی ،دوش

و حمام اختصاصی ،سشوار 2 ،بطری آب و چای

و قهوه رایگان در اتاق ،سرو صبحانه در اتاق،

تراس آفتاب ،پذیرش حیوانات خانگی با هزینه
جداگانه ،کلوپ شبانه ،کتابخانه ،پذیرایی با

منوی متنوع ،غذای مخصوص کودکان ،غذاهای

رژیمی با هماهنگی قبلی ،بار ،رستوران ،وایفای
رایگان ،ترنسفر فرودگاهی با هزینه جداگانه،

خدمات کانسیرج ،انبار چمدان ،تبدیل ارز،

خدمات نگهداری از کودک ،خدمات لباسشویی

و خشکشویی ،فکس و فتوکپی ،صندوق امانات،
کرایه خودرو ،اتاقهای عایق صدا ،اتاقهای
ضدآلرژی ،آسانسور ،اتاق ماه عسل ،آرایشگاه

و خدمات ناخن ،استخر روباز در تمام فصول

و مربی خصوصی شنا ،سالن بدنسازی ،حمام
ترکی ،سونا ،اسپا ،ماساژ ،خدمات معلولین و
نابینایان و اتاقهای مناسبسازی شده برای

آنها و تسلط کارمندان به زبان انگلیسی
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فاصله تا مکانهای محبوب
 400متر تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی
 1/5کیلومتر تا دلماباغچه
 1/5کیلومتر تا بسفر
 2کیلومتر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 4کیلومتر تا برج گاالتا
 43کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اسـتانبول ،شیشـلی ،محلـه حربیـه ،خیابان میم
کمـال اوکه ،شـماره 35

رزرو هتل اس تی رجیس
* اگـر هتلهـا در مرورگـر شـما نمایـش داده نمیشـود ،کافیسـت
صفحـه را ریفـرش

کنیـد.
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112

 -3هتل قصر چیراگان کمپینسکی
Çırağan Palace Kempinski

عمـارت قرن نوزدهمـی عثمانی ،امـروز تبدیل به هتلی
 5سـتاره شده است که با چیدمانی لوکس ،پنجرههای

بلنـد و قـدی و اتاقهایـی بـا بالکنهـای رو بـه جنـگل و

دریـا ،میزبـان مسـافران زیـادی اسـت .تجربـه شـنا در
اسـتخری بـا منظـره بینظیر بسـفر و ماسـاژ بعـد از یک
روز پرتکاپـو ،هرگـز از ذهنتان پاک نخواهد شـد.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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امکانات:
سـرو صبحانه در اتاق ،شومینه فضای باز ،تراس

آفتـاب ،بـاغ ،تورهـای فرهنگـی محلـی ،فـروش

بلیـط جاذبهها و برنامههـا ،زمین بازی کودکان،

پذیرایـی بـا منـوی متنـوع ،غـذای مخصـوص
کودکان ،غذاهای رژیمـی با هماهنگی قبلی ،بار،
رسـتوران ،وایفـای رایـگان ،ترنسـفر فرودگاهی

بـا هزینـه جداگانـه ،خدمـات کانسـیرج ،انبـار

چمـدان ،تبدیـل ارز ،کالسـکه کـودک ،خدمـات
نگـهداری از کـودک ،خدمـات لباسشـویی و

خشکشـویی ،فکس و فتوکپی ،صندوق امانات،
کرایـه خـودرو ،اتاقهـای ضدآلـرژی ،آسانسـور،

اتـاق ماهعسـل ،آرایشـــگاه و خدمـات ناخـن،
اسـتخر روبـاز در تمام فصول ،سـالن بدنسـازی،
حمام ترکی ،جکوزی ،سـونا ،اسپا ،ماساژ و تسلط

کارمندان به زبانهای انگلیسـی ،آلمانی ،عربی،
فرانسـوی و روسـی
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فاصله تا مکانهای محبوب
 210متر تا پارک ییلدیز
 1/7کیلومتر تا دلماباغچه
 3کیلومتر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 5کیلومتر تا برج گاالتا
 45کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اسـتانبول ،بشـیکتاش ،محلـه ییلدیـز ،خیابـان
چیـراگان ،شـماره 32

رزرو هتل قصر چیراگان کمپینسکی
* اگـر هتلهـا در مرورگـر شـما نمایـش داده نمیشـود ،کافیسـت
صفحـه را ریفـرش

کنیـد.
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به حمایت شما دلگرمیم
این کتاب را به عاشقان استانبولگردی معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توئیتر
ایمیل
لینکدین
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 -4هتل سوئیس اوتل بوسفوروس
Swissôtel The Bosphorus

هتل لــوکس  5ستــاره ســوئیس در محــله لـــوکس

نیشانتاشی واقع شده است که مرکز مد و فشن به شمار
مـیرود .در طـــراحی هتل تلفیـقی از سلیقه سوئیسی

و ترکی به چشم میخـــورد .استـــخر اختصـاصی روی
پشتبام ،رستوران و کافههــایی با منوی بینالمللی و
منظره فوقالعاده بسفر و گوش دادن به موسیقی زنده

جاز تنها بخشی از امکانات ویژه این هتل است.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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امکانات:
سـرو صبحانـه در اتـاق ،تـراس ،بـاغ ،تورهـای
فرهنگـی محلـــی ،فـــروش بلیـــط جاذبههـا و

برنامههـا ،اجـرای موسـیقی زنـده ،شـب فیلـم،

زمیـن تنیـس ،کلـوپ شـبانه ،پذیرایـی بـا منـوی
متنـوع ،غـذای مخصـوص کـودکان ،غذاهـای
رژیمی با هماهنگی قبلی ،بار ،رسـتوران ،وایفای

رایـگان ،خدمات کانسـیرج ،انبار چمدان ،تبدیل
ارز ،زمیـن بـازی کـودک ،خدمـات لباسشـویی و

خشکشـویی ،فکس و فتوکپی ،صندوق امانات،

کرایـه خـودرو ،اتاقهـای ضدآلـرژی ،اتاقهـای

عایق صدا ،آسانسـور ،اتاق ماه عسـل ،آرایشگاه

و خدمـات ناخـن ،اسـتخر روبـاز و سرپوشـیده،
سـوالریوم ،سـالن بدنسـازی ،کالس یـوگا ،حمام
ترکـی ،جکـوزی ،سـونا ،اسـپا ،ماسـاژ ،خدمـات

معلولیـن و اتاقهـای مناسبسـازی شـده برای

آنهـا و تسـلط کارمنـدان بـه زبانهای انگلیسـی،
آلمانـی ،عربـی ،فرانسـوی ،روسـی و چینـی

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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فاصله تا مکانهای محبوب
 2کیلومتر تا دلماباغچه
 2/7کیلومتر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 4/9کیلومتر تا برج گاالتا
 44کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اسـتانبول ،بشیکتاش ،محله ویسـنهزاده ،کوچه
آجیسـو ،شماره 19

رزرو هتل سوئیس اوتل
* اگـر هتلهـا در مرورگـر شـما نمایـش داده نمیشـود ،کافیسـت
صفحـه را ریفـرش

کنیـد.
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 -5هتل پرا پاالس
Pera Palace Hotel

هتـل پـرا پـاالس نـه تنهـا یـک هتـــل ،بلکـه یـک مـوزه
اسـت .اینجـا اولیـن هتـل مـدرن ترکیـه اسـت کـه چنـد
دوره تاریخـــی مهــــم ،یعنـــی سلـــطنت سـه سلطان،

سـقوط امپراطـوری عثمانـی ،جنـگ جهانـی اول و ظهور

جمهوریـت ترکیـه را تجربـه کـرده اسـت .پـرا پـاالس در

دوره عثمانـی اولیـن هتلـی بـود کـه بـه بـرق و در ادامه
آسانسـور برقـی مجهـز شـد.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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این هتل منظره خیلی خوبی به شـاخ طالیی استانبول

دارد و فضـای آن بـا ترکیبی از سـلیقه اروپایی و عثمانی
طراحی و چیدمان شـده اسـت .سـالن کوبلی بـا اجرای

زنـده پیانـو یـک فضـای بینظیـر بـرای نوشـیدن چای و
اورینـت بـار یک گزینـه عالی بـرای اسـتراحت در هنگام

غروب اسـت.

افـراد مشـهور زیـادی در دوران مختلـف در ایـن هتـل

اقامـت داشـتهاند .بـرای اطلاع از نـام آنهـا و داسـتان

اتـاق  ،411پیشـنهاد میکنیـم اپیـزود دوم رادیـو دنیـا
(پرسـه در اسـتانبول) را اینجـا بشـنوید .شـاید بعـد از

شـنیدن ایـن داسـتان ،شـما هـم دلتـان بخواهـد ایـن
اتـاق را رزرو کنیـد.
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امکانات:
تـراس و فضـای بیرونـی ،فروش بلیـط جاذبهها

و برنامههـا ،پذیـرش حیوانـات خانگی بـا هزینه

اضافی ،اجرای موسـیقی زنـده ،تورهای فرهنگی

محلـی ،تورهای پیادهگـردی ،کتابخانه ،پذیرایی

بـا منـوی متنـوع ،غـذای مخصـوص کـودکان،
غــذاهـــای رژیمـی بـا همـــاهنگی قبلـی ،بـــار،
رسـتوران ،وایفـای رایـگان ،خدمـات کانسـیرج،
انبـار چمدان ،تبدیل ارز ،خدمات لباسشـویی و

خشکشـویی ،فکس و فتوکپی ،صندوق امانات،
کرایه خودرو ،آسانسـور ،اتاق ماه عسـل ،سـالن
بدنسـازی ،حمـام ترکـی ،سـونا ،اسـپا ،ماسـاژ و
تسلط کارمندان به زبانهای انگلیسی و آلمانی
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فاصله تا مکانهای محبوب
 3/2کیلومتر تا دلماباغچه
 2/7کیلومتر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 1/4کیلومتر تا برج گاالتا
 42کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلو ،خیابان مشـروطیت ،شماره

52

رزرو هتل پرا پاالس
* اگـر هتلهـا در مرورگـر شـما نمایـش داده نمیشـود ،کافیسـت
صفحـه را ریفـرش

کنیـد.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها

فهرست هتلهای  4ستاره
هتل آرکید
هتل مرکور استانبول تکسیم
یکِی تقسیم
هتل سیو 
هتل تایتانیک سیتی
هتل اپرا بسفروس
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 -1هتل آرکید
Arcade Hotel

هتـل آرکیـد در نزدیکی مرکز خرید سـیتیز نیشانتاشـی
و متـروی عثمانبـی واقـع شـده اسـت .اتاقهـای ایـن
هتـل به زیبایی چیدمان شـدهاند و در هر اتاق مبلمان

نشـیمن ،حمـام اختصاصـی و سشـوار ،کتـری برقـی و
تلویزیـون دیـواری ماهـوارهای قـرار دارد.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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امکانات:
فـروش بلیـط جاذبههـا و برنامههـا ،پذیرایـی با

منـوی متنـوع ،وعـده غذایـی کـودکان ،غذاهـای
رژیمی با هماهنگی قبلی ،بار ،رسـتوران ،وایفای

رایـگان ،ترنسـفر فرودگاهـی با هزینـه جداگانه،
خدمـات کانسـیرج ،انبـار چمـدان ،تبدیـل ارز،
خدمـات لباسشـویی و خشکشـویی ،فکـس و

فتوکپـی ،کرایـه خـودرو ،اتاقهـای عایـق صـدا،
آسانسـور ،اتاق ماه عسـل ،حمام ترکی ،جکوزی،

سـونا ،اسـپا ،ماسـاژ ،خدمات معلولین و تسـلط
کارمنـدان بـه زبانهـای انگلیسـی و عربی
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فاصله تا مکانهای محبوب
 600متر تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی
 3کیلومتر تا دلماباغچه
 2/6کیلومتر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 4/2کیلومتر تا برج گاالتا
 42کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اسـتانبول ،شیشـلی ،محله مشـروطیت ،خیابان
روملی ،شـماره 76

رزرو هتل آرکید
* اگـر هتلهـا در مرورگـر شـما نمایـش داده نمیشـود ،کافیسـت
صفحـه را ریفـرش

کنیـد.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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 -2هتل مرکور استانبول تکسیم
Mercure Istanbul Taksim Hotel

هتل مرکور در نزدیکی میدان تکسـیم قرار گرفته اسـت

و دسترسـی بسـیار خوبـی به نقـاط مختلف شـهر دارد.
دکوراسـیون مـدرن ،اتاقهـای عایـق صـدا و منظـره رو

بـه دریا (در بعضـی از اتاقها) از ویژگیهـای خاص این
هتل به شـمار مـیرود.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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امکانات:
سـرو صبحانـه در اتـاق ،تـراس ،فـروش بلیـط

جاذبههـا و برنامههـا ،پذیـرش حیوانات خانگی

بـــدون هزینـه جـــداگانه ،تورهــــای فرهنگـی،

پذیرایـی بـا منـــوی متنـــوع ،غـذای مخصـوص
کودکان ،غذاهای رژیمـی با هماهنگی قبلی ،بار،
رسـتوران ،وایفـای رایـگان ،ترنسـفر فرودگاهی

بـا هزینـه جداگانـه ،خدمـات کانسـیرج ،انبـار

چمدان ،تبدیل ارز ،خدمــات نگهداری از کودک،
خدمـات لباسشــویی و خشکشـویی ،فکـس و

فتوکپی ،صنـدوق امانـات ،اتاقهـای ضدآلرژی،
اتاقهای عایق صدا ،آسانسـور ،اتاق ماه عسـل،

سـالن بدنسـازی ،خدمات معلولیـن و اتاقهای

مناسبسـازی شده برای آنها و تسلط کارمندان
بـه زبانهای انگلیسـی ،فرانسـوی و روسـی
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فاصله تا مکانهای محبوب
 750متر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 3/5کیلومتر تا برج گاالتا
 5کیلومتر تا دلماباغچه
 51کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلو ،محله گوموش سـویو ،محله

عمـر آونی ،خیابان اینونو ،شـماره 42

رزرو هتل مرکور
* اگـر هتلهـا در مرورگـر شـما نمایـش داده نمیشـود ،کافیسـت
صفحـه را ریفـرش

کنیـد.
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 -3هتل سیویکِی تقسیم
CVK Taksim Hotel

Mercure Istanbul Taksim Hotel Mercure
Istanbul Taksim Hotel

این هتل در حوالی میدان تکسیم و خیابان استقالل قرار
دارد و به بیشتر جاذبههای توریستی شهر نزدیک است.

هر کدام از اتاقهایش طراحی و چیدمان متفاوتی دارند.
یک تراس زیبا برای استراحت در هنگام غروب دارد و
دیوارهای شیشهای رستورانش رو به منظره زیبای بسفر

است .همچنین امکان اجاره دوچرخه و گشت زدن در

کوچه و پس کوچههای اطراف هتل هم فراهم است.
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امکانات:
تراس و نشـیمن در فضای بـاز ،تورهای فرهنگی
محلـی ،فـروش بلیـط جاذبههـا و برنامههـا،

کالس آشـپزی ،اجاره دوچرخه ،پذیرایی با منوی
متنـوع ،غـذای مخصـوص کـودکان ،غذاهـای

رژیمـــی بـا هماهنگـــی قبلـی ،بــــار ،رسـتوران،

وایفـای رایـگان ،ترنسـفر فرودگاهـی بـا هزینـه

جداگانـه ،خدمـات کانسـیرج ،انبـار چمـدان،
تبدیـل ارز ،خدمـات نگهداری از کـودک ،خدمات

لباسشـویی و خشکشـویی ،فکـس و فتوکپـی،

صنـدوق امانـــات ،کــــرایه خــــودرو ،اتاقهـای

عایـق صـدا ،آسانسـور ،اتـاق مـاه عسـل ،سـالن
بدنسـازی ،حمـام ترکـی ،جکـوزی ،سـونا ،اسـپا،
ماسـاژ و تسـلط کارمنـدان بـه زبـان انگلیسـی

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها

132

فاصلـه تا مکانهـای محبوب
 60متر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 2کیلومتر تا دلماباغچه
 3کیلومتر تا برج گاالتا
 43کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اســتانبول ،بیاغلــو ،میــدان تکســیم ،خیابــان

سیراســلویلر ،شــماره 11

یکِی تقسیم
رزرو هتل سیو 
* اگـر هتلهـا در مرورگـر شـما نمایـش داده نمیشـود ،کافیسـت
صفحـه را ریفـرش

کنیـد.
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 -4هتل تایتانیک سیتی
Titanic City Taksim

فاصلـه هتـل تایتانیک تا میدان تکسـیم تنهـا  5دقیقه

پیـادهروی اسـت .از آنجـا بـه راحتـی میتوانیـد پیـاده

جاذبههـای منطقه بیاغلو را ببینیـد یا از طریق متروی

میـدان تکسـیم ،خودتـان را بـه سـایر نقـاط توریسـتی

شهر برسـانید.

اتاقهـای هتـل بـا سـلیقه مـدرن چیدمـان شـدهاند

و کـف اتاقهـا چوبـی اسـت .مسـافرین میتواننـد از
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میوههـای رایـگان و مینیبـار داخـل هـر اتـاق اسـتفاده

کنند .سـالن اسـپا با حمام رایگان ،اسـتخر سرپوشیده،
باشـگاه و خدمـات ماسـاژ از امکانـات جانبـی هتـل بـه

شـمار میرونـد.

امکانات:
سـرو صبحانـه در اتـاق ،تلویزیـون ،پذیرایـی بـا
منـوی متنـوع ،بـار ،رسـتوران ،وایفـای رایـگان،

ترنسـفر فرودگاهی با هزینـه جداگانه ،خدمات
کانسـیرج ،انبـار چمـدان ،تبدیـــل ارز ،خدمـات

نگـهداری از کـودک ،خــــدمات لباسشـویی و
خشکشــــویی ،فکـــس و فتــــوکپی ،صنـدوق
امانـات ،آسانسـور ،اتـاق مــــاه عسـل ،اسـتخر،

سـالن بدنـــسازی ،حمام ترکـی ،جکوزی ،سـونا،
اسـپا ،ماسـاژ ،خـــدمات معلــولین و اتاقهـای

مناسبسازی شـده برای آنها و تسلط کارمندان

بـه زبانهـای انگلیسـی و عربـی
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فاصله تا مکانهای محبوب
 1کیلومتر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 1/5کیلومتر تا دلماباغچه
 3/3کیلومتر تا برج گاالتا
 42کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اســتانبول ،بیاغلــو ،محلــه کجاتپــه ،خیابــان

المارتیــن ،شــماره 47

رزرو هتل تایتانیک سیتی

* اگـر هتلهـا در مرورگـر شـما نمایـش داده نمیشـود ،کافیسـت
صفحـه را ریفـرش

کنیـد.
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 -5هتل اپرا بسفروس
Opera Hotel Bosphorus

ایـن هتل تنهـا  650متر بـا میدان تکسـیم فاصله دارد
و امتیـاز خوبـی را از طرف مسـافران به خـود اختصاص
داده اسـت .اپرا بسـفروس کـه در منطقـه بیاغلو واقع
شـده اسـت ،دسترسـی خوبی بـه فروشـگاهها و کافه و
رسـتورانهای پرجنـب و جـوش خیابان اسـتقالل دارد.
همچنیـن بـه خاطـر نزدیکـی هتـل بـه ایسـتگاه متروی

میـدان تکسـیم ،بـه راحتـی میتوانیـد بـه سـایر نقـاط
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گردشـگری شـهر بروید.
صبحانـه بـه صــــورت بوفـــه و در رستــــوران هتـل بـا
چشـمانداز زیبای دریا سرو میشـود .برای ناهار و شام

هـم میتوانیـد بـه رسـتوران پشـتبام مراجعـه کنید که

غذاهـای اژهای و لبنانـی سـرو میکنـد.

همـه اتاقهـا بـا سـلیقه مـدرن چیدمـان شـدهاند و

یـک فضـای نشـیمن ،مینیبـار و دسترسـی رایـگان بـه
مرکـز اسـپا دارند .توجه داشـته باشـید کـه فقط بعضی

از اتاقهـا از وان داغ و منظـره رو بـه دریـا برخـوردار
هسـتند.
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امکانات:
تـراس آفتاب ،فضای نشـیمن باز ،سـرو صبحانه
در اتـاق ،تلویزیون ،پذیرایی با منوی متنوع ،بار،
رسـتوران ،وایفـای رایـگان ،ترنسـفر فرودگاهی

بـا هزینـه جداگانـه ،خدمـات کانسـیرج ،انبـار
چمـدان ،تبدیـل ارز ،خدمـات لباسشـویی و

خشکشـویی ،فکس و فتوکپی ،صندوق امانات،
آسانسـور ،اتـاق مـاه عســـل ،اتاقهـای عایـق
صـدا ،کرایـه خـودرو ،فضـای مخصـوص سـیگار،

آرایشـگاه ،اسـتخر ،ســــالن بدنســــازی ،مربـی
خصوصـی ،حمـام عمومـی ،حمـام ترکـی ،سـونا،

اسـپا ،ماسـاژ ،خدمـات معلولیـن و اتاقهـای
مناسبسازی شـده برای آنها و تسلط کارمندان

بـه زبانهـای انگلیسـی ،عربـی و آلمانـی
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فاصله تا مکانهای محبوب
 650متر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 650متر تا دلماباغچه
 2/4کیلومتر تا برج گاالتا
 42/5کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اســـتانبول ،بیاغلـــو ،محلـــه گوموشســـویو،
خیابـــان اینونـــو ،شـــماره 26

رزرو هتل اپرا بسفروس
* اگـر هتلهـا در مرورگـر شـما نمایـش داده نمیشـود ،کافیسـت
صفحـه را ریفـرش

کنیـد.
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هتل بودو
هتل ورلد هریتیج
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 -1هتل اوتوپرا
Ottopera Hotel

این هتل بوتیک کالسـیک که در بین هتلهای  3ستاره

امتیاز خوبی را از سـوی مسـافران (خصوصـا زوجها) به
خـودش اختصـاص داده اسـت ،فاصله کمی تـا میدان

تکسـیم و ایستگاه مترو دارد.

اتاقهـــــا بــا کفپــوش چوبــی پوشـــــیده شــدهاند

و تختهــــای راحتــی دارنـــــد .تلویـــــزیون دیـــواری،
گاوصنــدوق ،مینیبــار ،حمــام خصوصــی بــا محصــوالت
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بهداشــتی رایــگان از ســایر امکانــات هتــل بــه شــمار
میرونــد.

صبحانـه به صـورت بوفه سـرو میشـود و اطـراف هتل
پـر از کافـه و رسـتورانهای مختلف اسـت.

ایـن هتل طرفدار عکاسـی اسـت و مسـافران میتوانند

بـه رایگان از سـهپایههای عکاسـی هتل اسـتفاده کنند.

همچنیـن در صورتـی کـه عـکاس هتـل حضـور داشـته
باشـد ،میتوانیـد بـرای عکاسـی درخواسـت دهید.

حواستان باشد!
این هتل کودکان را پذیرش نمیکند.

امکانات:
وایفـای رایـگان ،ترنسـفر فرودگاهـی بـا هزینـه
جداگانـه ،خدمـات کانسـیرج ،انبـار چمـدان،

فکس و فتوکپی ،کرایه خودرو ،فضای مخصوص
سـیگار ،فقـط بزرگسـاالن ،تسـلط کارمنـدان بـه

زبانهـای انگلیسـی و اسـپانیایی
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فاصله تا مکانهای محبوب
 1/5کیلومتر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 2کیلومتر تا دلماباغچه
 2/6کیلومتر تا برج گاالتا
 41/8کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،کجاتپـه ،خیابـان فریدیـه،

شـماره 95

رزرو هتل اوتوپرا
* اگـر هتلهـا در مرورگـر شـما نمایـش داده نمیشـود ،کافیسـت
صفحـه را ریفـرش

کنیـد.
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 -2هتل بودو
Budo Hotel

هتـل بودو جـزو معـدود هتلهای  3سـتاره اسـتانبول

بـه حسـاب میآیـد کـه در عیـن هزینـه مناسـب اقامت،
اتاقهـای تمیـز و پرسـنل خـوش برخـوردی دارد .اگـر

جـزو افـرادی هسـتید که هتل برایشـان فقـط حکم یک
خوابگاه تمیز و امن دارد ،هتل بودو مناسب شماست.
اتاقهـای هتـل بـا سـلیقه مـدرن چیدمـان شـدهاند و

شـامل تختهـای راحت با یـک میز و صندلـی ،یخچال،
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تلویزیون دیواری ،حمام و دستشـویی هسـتند .بعضی
از اتاقهـا پنجرههـای رو بـه خیابـان و بعضـی از آنهـا

پنجرههـای رو بـه حیـاط و دیـوار پشـتی هتـل دارنـد.

پیشـنهاد میکنیـم گزینـه اول را رزرو کنیـد.

صبحانـه بـه صـورت بوفـه و در رسـتوران هتـل سـرو

میشـود و نیـاز بـه پرداخـت هزینـه جداگانـه نیسـت.
جلـوی هتـل تعـدادی میـز و صندلـی چیـده شـده کـه
میتوانیـد بعـد از گشـت شـهری روی آنهـا بنشـینید و

اسـتراحت کنیـد و از فضـای بـاز لـذت ببریـد.

هتـل بـودو در منطقـه فاتـح و بـا فاصلـه از منطقـه

توریسـتی قـرار دارد ،ولی به خاطر نزدیکی به ایسـتگاه
تراموای آکسارای و ایستگاه متروی  M2و قطار مارماری،

دسترسـی خیلـی راحتـی را برای شـما فراهـم میکند.

هتـل در بافت تجاری عمدهفروشها قرار گرفته اسـت

و بـرای بازگشـت دیـر هنگام در شـب به خاطـر تعطیلی
مغازههـا ،تقریبا محلـه خلوتی به حسـاب میآید.

حواستان باشد!
دقـت کنیـد که نظافـت روزانه اتاقها مشـمول

پرداخت هزینه جداگانه اسـت.
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امکانات:
فضـای نشـیمن روبـاز ،باغچـه ،کافـه ،غـذای
مخصـوص کـودک ،سـرو صبحانـه در اتـاق ،بـار،
رسـتوران ،وایفـای رایـگان ،ترنسـفر فرودگاهی

بـا هزینـه جداگانـه ،خدمـات کانسـیرج ،انبـار

چمـدان ،تبدیـل ارز ،خدمـات لباسشـویی و

خشکشـــویی ،فکـس و فتــــوکپی ،صنـــدوق
امانـات ،آسانسـور ،اتـاق مـاه عسـل ،اتاقهـای

عایـق صـدا ،کرایـه خـودرو ،فضـای مخصـوص

سـیگار ،آرایشـگاه ،خدمات معلولین و اتاقهای
مناسبسازی شـده برای آنها و تسلط کارمندان
بـه زبانهـای انگلیسـی و عربـی
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فاصله تا مکانهای محبوب
 6/2کیلومتر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 6/7کیلومتر تا دلماباغچه
 2/3کیلومتر تا برج گاالتا
 47کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اســتانبول ،فاتــح ،محلــه کمالپاشــا ،خیابــان

یشــیل تولومبــا

رزرو هتل بودو

* اگـر هتلهـا در مرورگـر شـما نمایـش داده نمیشـود ،کافیسـت
صفحـه را ریفـرش

کنیـد.
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 -3هتل ورلد هریتیج
World Heritage Hotel

ایـن هتـل در قلب تاریخی شـهر و در چند قدمی میدان

سـلطان احمـد ،مسـجد آبـی و ایاصوفیـه قـرار گرفتـه

اسـت .دسترسی خوبی به ایسـتگاه تراموا خط  T1دارد

کـه بـه راحتی شـما را بـه نقاط مهم شـهر وصـل میکند.

هتـل حـال و هوایی کالسـیک دارد و با پردههای سـنتی

ترکـی و کفپـوش چوبـی دکـور شـده اسـت .در هـر اتـاق
تهویه هوا ،گاوصندوق ،وسایل چای و قهوه ،تلویزیون
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ماهـوارهای ،حمـام خصوصـی بـا سشـوار و محصـوالت

بهداشـتی رایـگان بـه چشـــم میخـــورد .صبحانـه بـه

صـورت بوفـه در تراس سـرو میشـود.

امکانات:
تـراس ،فـروش بلیـط جاذبههـا و برنامههـا،
اجـاره دوچرخـه ،پذیرایـی ،غـذای مخصـوص

کـودکان ،وایفـای رایـگان ،ترنسـفر فرودگاهـی

بـا هزینـه جداگانـه ،خدمـات کانسـیرج ،انبـار
چمـدان ،تبدیـــل ارز ،خدمـــات لباسشـویی و

خشکشـویی ،فکس و فتوکپی ،صندوق امانات،

کرایـه خـودرو ،اتاقهـای عایـق صـدا ،اتاقهـای

ضدآلـرژی ،اتاقهـای خــانــوادگی ،آسانسـور و
تسـلط کارمندان به زبانهای انگلیسـی و روسی
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فاصله تا مکانهای محبوب
 4/6کیلومتر تا میدان تکسیم و خیابان استقالل
 5کیلومتر تا دلماباغچه
 2/9کیلومتر تا برج گاالتا
 46کیلومتر تا فرودگاه جدید

آدرس:
اسـتانبول ،فاتح ،بخش تاریخی سـلطان احمد،
خیابان ترزیحانه ،شـماره 17

رزرو هتل ورلد هریتیج

بهتر است بدانید که ...
هتلهایـی کـه در ایـن بخـش از کتـاب بـه شـما

معرفـی کردهایـم ،تنهـا چنـد نمونـه از لیسـت

بلندبـــاالی وبسـایت علـــیبابا اسـت .بـرای

مشـاهده لیســـت کامـل هتلهـا اینجـا کلیـک
کنیـد.

رادﯾــﻮ دور دﻧﯿــﺎ
رادﯾﻮ دور دﻧﯿﺎ ﯾﮏ رادﯾﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻔﺮ
اﺳـﺖ .ﮔﻮﺷـﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴـﭙﺎرﻳﺪ ﺗـﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻫـﺎی دﯾﺪﻧﯽ
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ و درﺑﺎره ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ
ﺳﻔﺮ ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ اﺳﺖ ،ﮔﭗ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ
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بیمه سفر
معمـوال وقتی بـرای سـفری برنامهریزی میکنیـم ،کمتر

پیـش میآیـد که بـه بالیا و حـوادث احتمالی فکـر کنیم.
درسـت اسـت کـه بیشـتر بـرای لـذت بـردن از اوقـات

فراغـت سـفر میکنیـم ،امـا گاهی یـک اتفـاق پیشبینی
نشـده همـه چیـز را تغییـر میدهـد .اگـر در آن شـرایط

آمادگـی الزم را داشـته باشـیم ،میتوانیم جلـوی ضرر را

تـا جـای ممکـن بگیریم.

بـرای سـفر بـه کشـورهایی مثـل ترکیـه کـه نیـاز بـه ویزا
ندارنـد ،بیمـه سـفر اجبـاری نیسـت؛ امـا صرفنظـر از

مـدت زمـان سـفرتان ،میتوانیـد بـا پرداخـت هزینـه
خیلـی کمـی ،خیـال خودتـان را راحـت کنیـد .درمـان

سـرپایی یـک جراحت کوچـک در کشـور دیگـر میتواند
هزینـه خیلـی زیـادی را روی دسـتتان بگـذارد.
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بیمههـا متناسـب بـا مشـخصات بیمهگـزار و میـزان

پرداختـی شـما ،تقریبـا تمامـی مشـکالت احتمالـی در

سـفر را پوشـش میدهند؛ هزینههـای درمان و ارسـال
دارو ،بازگردانـدن شـخص بیمهگـزار و بسـتگان درجـه

یک وی به ایران ،هزینه بازگرداندن جسد متوفی ،سفر
اضطراری یکی از بستگان ،جبران خسارت مدارک ،بار یا

پول گمشده/سـرقت شده ،جستجو و ارسال بار ،حواله

وجـه بـه فـرد بیمهگـزار ،هزینههـای مربـوط بـه تاخیـر

در پـرواز و ارسـال بـار ،هزینههـای مربـوط بـه پیگیـری

مسـائل حقوقـی و  ...بخشـی از خدمـات بیمه هسـتند.

حق بیمه مسافرتی متناسب با تعهدات تحت پوشش،
سـن ،مقصـد و مـدت زمـان سـفر متغیـر اسـت .بیمـه
مسـافرتی فقط مختص سـفرهای خارج از کشـور اسـت

و تاریـخ شـروع آن از لحظـه درج مهـر خـروج از کشـور

شـروع میشـود.
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حواستان باشد!
حتما یک شـرکت معتبر را برای بیمه سـفر خود

انتخاب کنید.

مفـاد قـرارداد را بـه دقـت بخوانیـد و هـر کجـا

برایتـان گنـگ بـود ،حتمـا از مسـئول بیمه سـوال

کنید .

برخی از بیمهها امکان پرداخت حق بیمه شـما

را در سـفر ندارند و از شـما درخواست میکنند تا

پـس از بازگشـت از سـفر بـه آنها مراجعـه کنید.

در اینصورت بهتر اسـت بودجـهای را برای مواقع

اورژانسـی به همراه داشـته باشـید تا به مشـکل
برنخورید.

در هنگام عقد قرارداد راجع به بیمارستانهای

تحـت پوشـش و مدارکـی کـه بـرای دریافـت
خسـارت بایـد بـه شـرکت بیمـه ارائـه دهیـد ،از

مسـئول بیمـه سـوال کنیـد.

بـرای خریـد بیمـه سـفری ،بـه همـراه داشـتن

پاسـپورت الزامـی اسـت.
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سفر با کودکان
سـفر بـا بچـه خصوصـا بـرای کسـانی کـه بـه تازگـی این

نقـش را تجربـه میکننـد ،پـر از چالش خواهد بـود .اگر

شـما هـم جـزو ایـن دسـته از افـراد هسـتید ،میتوانیـد
بـا مطالعـه و بـه دسـت آوردن آگاهیهـای الزم پیـش از
شروع سفر ،بسیاری از مشکالت را پیشاپیش حل کنید.

در ادامـه برخـی از نـکات الزم بـرای سـفر بـه اسـتانبول

بـه همـراه کـودکان را خواهیـم گفـت تـا بتوانیـد سـفر

لذتبخشـی داشـته باشـید.
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پیش از سفر
سعی کنید برای کودکتان راجع به جاهایی که قرار

اسـت به آنها سـر بزنید ،داسـتان بگویید و ذهن آنها
را آمـاده کنیـد .عکسهـای مقصـد را نشـانش بدهید و
او را عالقهمنـد کنید.

لباسهایـی برای مسـافر کوچولو انتخاب کنید که

هم در آنها راحت باشـد و هم کمتر در معرض آلودگی

قـرار بگیـرد .همچنیـن لباسهایـی را برداریـد کـه زیاد

زیـپ و دکمه نداشـته باشـند ،تا هنـگام تعویض لباس
س بهداشـتیهای عمومـی ،هـم شـما و هـم
در سـروی 

کودک اذیت نشـوید.
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قبل از سـفر با مشورت پزشـک ،داروهای موردنیاز

کـودک در سـفر را تهیـه کنیـد و حتمـا از عـدم ممنوعیت

ورود آنهـا به ترکیه مطمئن شـوید .در صورت هرگونه

ممنوعیـت ،میتوانیـد مشـابه آن را در اسـتانبول تهیـه

کنید .البته ممکن اسـت قیمت داروها با ایران متفاوت
باشـد یـا بـدون نسـخه نتوانیـد آن را دریافـت کنیـد و

مجبـور شـوید به پزشـک مراجعـه کنید .پس بیمه سـفر
را فرامـوش نکنید!

ایـن کتـاب هـر چنـد وقـت یـک بـار بهروزرسـانی
میشـود .بـرای دریافـت آخریـن نسـخه کتـاب

سـفر روی دکمـه زیـر کلیـک کنیـد.

دریافت آخرین نسخه
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پرواز
از تهـران تـا اسـتانبول  3سـاعت و نیـم در آسـمان

خواهیـد بـود .اگـر کـودک نوزادتـان عـادت دارد در

آغوشـی یـا کرییـر خــــودش بـه خـــواب بـرود ،حتمـا
آن را همراهتـان ببـــرید .حتـی بعضـی از ایرالینهـا،
آغوشـیهای مخصـوص دارنـد که به شیشـه هواپیما یا

صندلی متصل میشـود و میتوانیـد از قبل در انتخاب
ایرالیـن بـه ایـن مسـاله دقـت کنیـد.

خیلـی از کـودکان بـه هنـگام بلنـد شـدن هواپیمـا

و اختلاف ارتفـاع دچـار گـوشدرد میشـوند .هنـگام
برخواسـتن هواپیمـا میتوانیـد از طریـق شـیردهی یـا

مکیـدن پسـتانک از ایـن درد پیشـگیری کنیـد.

بـرای کودکتـان خوراکـی و اسـباببازی بـه همـراه

داشـته باشـید تا بتوانید پـرواز را برایـش کوتاهتر کنید.
معموال در بسیاری از فرودگاهها الزم نیست کالسکه

را همـان اول به بار تحویل بدهید و تا نزدیکهای گیت
آخر میتوانید کودک را با کالسکه حمل کنید.
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هتل
شـاید بـرای برخـی از مسـافران بزرگسـال ،هتـل

خیلـی نقش پررنگی نداشـته باشـد و نسـبت به کیفیت
و خدمـات هتـل آنچنـان سـختگیر نباشـند؛ امـا وقتـی

مسـافر کوچولویی به همراه داریـد ،نقش کیفیت هتل
و محـل قرارگیـری آن بیشـتر اهمیـت پیـدا میکنـد.

معمـوال در سـفر ،کودکان بهانهگیر و زودتر خسـته

میشـوند .بـرای اینکـه کمتـر در رفتوآمد باشـید ،بهتر
اسـت هتلـی را انتخـاب کنیـد کـه در نزدیکـی مکانهای

توریسـتی و یـا ایسـتگاههای متـرو و ترامـوا باشـد.

خصوصـا بـرای کسـانی کـه کالسـکه بـه همـراه دارنـد،

توجـه بـه ایـن نکتـه خیلـی حائـز اهمیـت اسـت .علاوه

بـر ایـن ،حتمـا موقـع انتخـاب هتـل مطمئـن شـوید کـه
آسانسـور داشـته باشـد.

هتلهای اطراف میدان تکسیم یا خیابان آکسارای

و محلـه اللـی بـه خاطـر دسترسـی خوبی که بـه خطوط
مهـم حملونقـل عمومـی و نقـاط توریسـتی دارنـد،
میتواننـد گزینـه مناسـبی برای شـما باشـند.

همانطور که در بخش هتلها به آن اشاره کردیم،

کیفیـت هتلهـای ترکیـه پایینتـر از تعداد سـتارههای
روی سـردر آنهـا اسـت .بهتریـن راه بـرای انتخـاب یـک
هتـل مناسـب این اسـت کـه بعـد از اینکـه از روی نقشـه
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هتل موردنظرتان را پیدا کردید ،اسـم آن را در وبسایت
 booking.comجسـتجو کنیـد و امتیـاز آنهـا را از نظـر

کاربران بررسـی کنید.

همینطـور اگـر زبـان انگلیسـیتان خـوب اسـت،

میتوانید نظرات کاربران را بخوانید تا از خدمات آنها

مطمئن شـوید .اگر خوششـانس باشـید ،ممکن است
بتوانیـد نظـرات والدیـن دیگـری را کـه در آنجـا اقامـت

داشـتهاند ،بخوانیـد و از خدماتـی کـه هتل بـه کودکان
ارائـه میدهـد هـم مطلع شـوید.
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غذا
پیدا کردن غذای مناسب کودک در سفر یکی دیگر

از چالشهـای والدیـن اسـت .اگـر کودکتـان بـه سـنی

رسـیده کـه میتوانـد غـذای بزرگسـاالن را نوشجـان

کنـد ،غذاهـای محلـی و خوشـمزه ترکی بهتریـن گزینه
هسـتند؛ اما اگر کودکتان هنوز خیلی کوچک اسـت ،هم
میتوانیـد غـذای مخصوصی را که به آن عـادت دارد ،با

خودتـان ببریـد و هـم از فروشـگاههای اسـتانبول تهیه

کنید.

بـا یـک کتـری برقـی کوچـک ،میتوانید داخـل اتاق

هتل غذای کودکتـان را تهیه کنید .البته بعضی هتلها

نسبت به این موضوع سختگیر هستند و در صورتیکه
متوجـه شـوند ممکـن اسـت تذکـر بگیریـد یـا مشـمول
جریمه شوید.
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حملونقل
اسـتانبول شـهری اسـت کـه پـر از خیابانهـای

سنگفرششـده و شـیبدار اسـت و همیـن قضیـه
پیـادهروی را برای والدینی که کالسـکه به همراه دارند،

دشـوار میکنـد .البتـه در عیـن حـال بـه لحاظ سیسـتم

حملونقل عمومی خیلی پیشـرفته اسـت و جابهجایی
در شـهر را بـرای شـما آسـان میکنـد.

تمام ایسـتگاههای مترو آسانسور دارند و به راحتی

تـا دم سـکو میتوانیـد بـا کالسـکه برویـد .قطارهـا بـه

سـکو چسـبیدهاند و بـدون کمـک میتوانید کالسـکه را

داخـل واگـن ببریـد .در داخـل واگنهـا بـرای کالسـکه

و ویلچـر فضـای مخصوصـی در نظر گرفته شـده اسـت

کـه مزاحم سـایر مسـافرین نشـوید .همه این نـکات در
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مـورد ترامـوا هـم صـدق میکند.
در سوار شدن به اتوبوس به خاطر اختالف سطح و

فاصله اتوبوس از سـکو ،ممکن اسـت کمی نیاز به کمک
داشـته باشـید و نیاز باشـد چرخهای جلوی کالسـکه را

بلنـد کنیـد .البته ترکها آنقدر بچهدوسـت هسـتند که

داوطلبانه به کمک شـما میآیند و جای نگرانی نیست.
در اتوبـوس هم فضـای مخصوص ویلچر و کالسـکه در
نظر گرفته شـده است.

برای ورود کالسـکه و بچه ،شـارژ اضافه الزم نیست

و در واقـع بچههـا بـه رایـگان میتواننـد از ایـن خدمات

استفاده کنند.
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گردش
بـرای اینکـه خودتـان و مسـافر کوچولویتـان کمتر

خسـته شـوید ،بهتـر اسـت از قبل بـرای هر روز سـفرتان
برنامهریـزی کنید .روی نقشـه جاهایی را کـه نزدیک به

هـم هسـتند ،عالمت بزنید تا در یـک روز بتوانید از آنها

بازدیـد کنیـد .البته در نظر داشـته باشـید کـه برنامه را
سنگین و فشـرده نچینید.

تـا جـای ممکـن سـعی کنیـد در زمانهـای شـلوغ

کـه اصطالحـا بـه آن «هایسـیزن» گفتـه میشـود،

سـفر نکنیـد .در غیـر این صـورت ،بایـد خودتـان را برای
صفهای طوالنی در گرما آماده کنید که همین مسـاله

باعـث بهانهگیـری کودکتـان خواهـد شـد .اگر بـه ناچار
در زمانهـای پـر ازدحـام سـفر میکنید ،صبحهـای زود

را بـرای گشـتوگذار انتخـاب کنیـد کـه هم هـوا خنکتر
اسـت و هـم شـهر خلوتتـر!
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خرید
معمـوال اکثـر مراکـز خریـد مجهـز بـه آسانسـور

هسـتند .پـس الزم نیسـت بـرای حمـل کالسـکه خطر را
بـه جـان بخرید و بـا پلهبرقی جابهجا شـوید .همچنین
اگـر کالسـکه همراهتـان نیسـت ،میتوانید بـا پرداخت
هزینـه از کالسـکههای مراکـز خریـد اسـتفاده کنیـد.

در راسـتههای خریـد هـم ،اگـر جایی پله داشـته باشـد،

معمـوال کارکنان آنجا یا مردم عادی داوطلبانه به شـما

کمـک میکننـد.

در برخـی مراکـز خرید ،عالوه بـر خدمات نگهداری

از کـودکان ،اتـاق مـادر و کودک هم در نظر گرفته شـده

اسـت کـه بـه راحتـی میتوانیـد بـرای تعویـض لبـاس یا

شیردهی از آنها استفاده کنید .حتی در برخی از مراکز

خریـد ،مایکروفـر هـم برای گـرم کردن غذای کـودک در

ایـن اتاقها قـرار دارد.

همچنین بیشتر فروشگاهها زمین بازی مخصوص

کـودکان دارنـد و میتوانیـد با یـک تیر دو نشـان بزنید.

در بخـش مراکز خرید میتوانیـد از امکانـات هـر کـدام

مطلع شوید.
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مراکز تفریحی
استانبــول گزینـــههای تفریحــی زیـادی را بـرای

کوچک و بزرگ خانواده فراهم کرده است .بیشتر آنها

در بخـش مراکز خرید از فصـل خرید و بازارگردی

گنجانده شدهاند تا بتوانید در وقت صرفهجویی کنید.
در بخـش مراکز تفریحی از فصـل بازی و سرگرمی
هـم میتوانیـد گزینههـای مناسـب را انتخـاب کنید.
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توصیههای عمومی
مشـخصات کـودک ،شـماره تمـاس و آدرس هتـل

را روی یـک برگـه بنویسـید و داخـل یکـی از جیبهـای
لبـاس کـودک بگذاریـد تـا در صورتیکـه کودکتـان را گم
کردیـد ،یابنـده بتوانـد سـریعا بـه شـما اطلاع دهد.

همیشه آب و تنقـالت همراهتان داشته باشید و تا

جای ممکن روتین سـاعت خواب کودک را حفظ کنید.

ترکهـا خیلـی بچهدوسـت هسـتند و همیشـه

داوطلبانـه بـه شـما کمـک میکننـد .بـه همـان میـزان
ممکـن اسـت همانطـور کـه در خیابـان راه میروید ،لپ
کودکتـان را بکشـند و نوازشـش کننـد.
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فصل  - 2بخش 9
سفر معلولین و افراد کمتوان
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سفر معلولین و افراد کمتوان
استانبول در تالش است تا خودش را به استانداردهای
شـهرهای اروپایـی نزدیـک کنـد و روز بـه روز در حـال

پیشـرفت اسـت .در زمینـه دسترسـیپذیری شـهر برای
افـراد کمتـوان و معلـول هـم رشـد چشـمگیری داشـته

اسـت کـه در ادامـه بـه آنهـا اشـاره میکنیم.
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پرواز
بسـیاری از ایرالینهـا خدمـات ویژهای بـرای افراد

کمتـوان ارائـه میدهنـد و شـما بـا هماهنگـی قبلـی
میتوانیـد آنهـا را از معلولیـت خـود مطلـع کنیـد .اگـر

نیاز به ویلچر داشـته باشید یا بخواهید ویلچر شخصی
خودتـان را اسـتفاده کنیـد و اگـر از وسـایل خاصی مثل

کپسـول هـوا اسـتفاده میکنیـد ،بایـد  48سـاعت قبل

بـه ایرالیـن اطالع دهیـد تا مجوزهـای الزم را برای شـما

صـادر کند.

همچنیـن بـرای سهــولت در انجــام کارهـای

فرودگاهـی ،میتوانیـد از ایرالیـن درخواسـت همیـار
فرودگاهـی داشـته باشـید تـا خودشـان بـا ویلچـر ،از
پای پرواز با شـما همراه باشـند ،بارهای شـما را تحویل

بگیرنـد ،مراحل کنترل پاسـپورت را انجام دهند و شـما
را بـه تاکسـیهای جلـوی در فرودگاه برسـانند .معموال
ایـن خدمـات رایـگان هسـتند ،امـا میتوانیـد پیـش از

خریـد بلیـط از ایـن بابـت مطمئـن شـوید.
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هتل
پیـش از انتخـاب هتـل ،الزم اسـت از عـرض درهای

ورودی و راهروهـا ،اتاقهـا و سـرویسهای بهداشـتی

هتـل بـرای اسـتفاده از ویلچـر مطلـع شـوید .همچنین

از وجـود سـطوح شـیبدار و آسانسـور (و سلامت آن)

اطمینـان حاصـل کنیـد .خیلـی از هتلهـای اسـتانبول

ممکـن اسـت ادعـای دسـترسپذیری داشـته باشـند،
امـا در عمـل ممکن اسـت اینطور نباشـد .کمـک گرفتن
از افـراد باتجربـه و همچنیـن دیـدن عکسهـای هتـل
میتوانـد بـه شـما کمـک کند.

بعضی از هتلها تخفیفهای ویژهای برای معلوالن

و سـالمندان در نظـر میگیرنـد و خدمات ویـژهای ارائه

میدهند .اگر رسـتوران هتل در جایی قرار گرفته اسـت

که نمیتوانید با ویلچر به آن دسترسـی داشـته باشید،
هتل وظیفه دارد صبحانه شـما را در اتاقتان سرو کند.

سـعی کنید برای سـهولت در رفتوآمد ،هتل خود

را در نزدیکـی مناطـق توریسـتی رزرو کنیـد .برخلاف
سیـــستم حمــلونقــل خـوب ،کوچــه و خیـابــانهای

استانـــبول خیلـی مناســـبسازی نشـدهاند.

بهتریـن اتاقهای مناسـب معلولین در فصلهای

پرمسـافر بـه سـرعت رزرو میشـوند .اگر شـما هم قصد
سـفر در ایـن فصلهـا را داریـد ،حتمـا از چنـد مـاه قبل
برای رزرو اقـدام کنید.
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حملونقل
سیســتم حمل و نقل عمومی اســتانبول از کیفیت

خوبــی برخــوردار اســت و جابهجایــی بــا آنهــا کار
دشــواری نیســت .بــرای پرهیــز از تکــرار ،میتوانیــد در

بخــش سفر با کودکان راجــع بــه جزئیــات هــر کــدام
بیشــتر بخوانیــد.

اگـر ترجیـح میدهیـد بـا تاکسـی جابهجـا شـوید،

بـرای کاهـش هزینههـا بـه شـما توصیـه میکنیـم کـه

گروهـی سـفر کنیـد .همچنیـن بـه ایـن نکته دقـت کنید
که اگر قرار اسـت از تاکسـی اسـتفاده کنید و ویلچر را در
صنـدوق عقب بگذارید ،بار اضافه شـما را دچار چالش

خواهـد کرد.

تنهـا مشـکلی کـه در اسـتانبول خواهیـد داشـت،

نهای پرشـیب و سنگفرششـده اسـتانبول است
خیابا 

کـه زودتـر از حد معمول شـما را خسـته میکند .توصیه

میکنیم که در سـفر اسـتانبول تا جایی که ممکن اسـت

حداقل با یک همراه سـفر کنیـد که بتوانید چالشهای

گشـتوگذار را کمتـر کنید .البته اگر ویلچـر برقی دارید،
خیلـی کار آسـانتر خواهد بود.
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سالمت
پیش از شروع سفر بهتر است با پزشکتان مشورت

و توصیههای الزم را دریافت کنید.

در فصــــــــل سالمت و درمان  ،تعـــــــــــــدادی

از مراکز درمانی استانبـــول لیســـت شـــدهاند که در
صـورت نیـاز ،در سـفر میتوانید به آنهـا مراجعه کنید.

فرامـوش نکنیـد که بیمه سفر به کاهـش هزینههای
درمانـی شـما کمک چشـمگیری میکند و نبایـد از آنها
غافل شـوید.
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توصیه عمومی
اگـر بـه زبـان انگلیسـی تسـلط داریـد ،حتمـا قبـل

از سـفر ،تجربـه مسـافرانی را که شـرایطی مشـابه شـما
داشـتهاند ،مطالعـه کنیـد .در بیـن نوشـتههای آنهـا
میتوانیـد از دسترسـیهای خـاص برخـی جاذبههـا

مطلـع شـوید .بـرای مثـال ،آبانبار تاریخی باسیلیکا

یک دسترسـی مخصوص ویلچرنشـینها دارد که کمتر
جایـی به آن اشـاره شـده اسـت.

حتی ممکن اسـت از ارتفاع ،سـرباالیی و سرپایینیهای
مسـیر هـم در برخـی مطالـب مطلـع شـوید .در ایـن
صـورت میتوانید مسـیر بازدیـد را طـوری طراحی کنید

کـه بـه جای تحمل فشـار سـرباالیی ،مسـیر بازدیـد را از
بـاال بـه پاییـن برنامهریـزی کنید.
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اگـر ناشنـــوا هســـتید ،حتمـا راجـع بـه تورهـای

مخصـوص موزههـا برای ناشـنوایان جسـتجو کنیـد و از

قبـل بـرای آنهـا رزرو کنیـد.

برای پرهیز از تکـرار مکررات درباره دسترسیهای

مراکـــز تفریحی و خریـــد ،در بخــش سفر با کودکان
بیشتر بخوانید.

بازدید فشـرده ممکن اسـت بیش از اندازه شـما را

خسـته کند و روزهای آتی سـفرتان مجبور به استراحت
شـوید .بـرای جلوگیری از این اتفاق ،هنگامـی که از روی
نقشـه مسـیر بازدید موردنظرتـان را طراحـی میکنید،

حتمـا یـک کافه یـا محـل اسـتراحت بینراهی هـم برای
تجدید قـوا در نظر بگیرید.

همچنیـن بـرای سهــولت در بازدیـد میتوانیـد در

تورهـای شـهری ثبتنام کنید که خودشـان بـا اتوبوس

شـما را بـه گـردش میبرند.
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چک لیست سفر
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چکلیست سفر
ع کـردن وسـایل موردنیاز سـفر و بسـتن
در هنـگام جمـ 

چمـدان ،اغلـب بـا ایـن تـرس روبرو میشـویم کـه نکند
چیـزی را از قلـم انداختـه باشـیم .برای همین اسـتفاده

از یـک چک لیسـت مناسـب میتوانـد خیالتـان را راحت
کند .
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فهرست چک لیست سفر
مدارک
پول
حمل بار
لوازم الکترونیکی
لباس
آرایشی و بهداشتی
سالمت
نوزاد و کودک
شنا
لوازم جانبی
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کمپینگ و پیادهروی
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 -1مدارک
بلیط
پاسپورت
شناسنامه
کارت ملی
بیمهنامه سفر
دفترچه درمانی
فتوکپی از اصل مدارک
مدارک اتومبیل
کارت دانشجویی /بازنشستگی
گواهینامه /گواهینامه بینالمللی
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 -2پول
پول نقد
کارتهای اعتباری
چکهای مسافرتی
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 -3حمل بار
کوله پشتی /چمدان
کولـه کوچـک روزانه
کیـف کوچـک مدارک
قفـل و کلید بـرای چمدان

184
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 -4لوازم الکترونیکی
تلفن همراه و شارژر
لپتـاپ و شـارژر
پـاور بانک
دسـتگاه پخش موسیقی
دوربین عکاسـی و شـارژر
کیـف ،رم و باتـری اضافی
نصب اپلیکیشـنهای سـفر

185
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 -5لباس
لباس مناسب فصل
پیراهـن و دامن
مانتو و شـال
کفـش و کمربند
کاله آفتابگیر /پشـمی
شـلوار کشـی و شلوارک
شلوار طبیعتگردی
جوراب و لباس زیر
کفش راحتی برای پیادهروی
صندل تابستانی
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لباس راحتی برای خواب
تیشرت آستین کوتاه و بلند
بارانی و بادگیر
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 -6آرایشی و بهداشتی
عطر و اسپری خوشبوکننده
لـوازم اصلاح و پیرایش
آینـهی کوچـک و موچین
نـخ و سـوزن ،قیچی
مرطوبکننـده دسـتوصورت
لـوازم آرایش
شـامپو ،نرمکننده
لیـف و صابون
سشـوار مسافرتی
حوله مسـافرتی
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دمپایی پالستیکی
پد بهداشـتی
ناخنگیـر و سـوهان ناخن
مسـواک و خمیردندان
نـخ دندان و دهانشـویه
شـانه و گیره سـر
کـرم ضدآفتاب
لنـز چشـم و مایع لنز
عینـک طبی
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 -7سالمت
جعبه کمکهای اولیه
دسـتگاه یا اسـپری دفع حشـرات
دسـتمال مرطوب
ژل شستوشـوی دسـت
داروها و نسـخههای شـخصی
قـرص ضدتهوع و اسـهال
قرصهای مسـکن و سـرماخوردگی
قرصهـای ضدحساسـیت
گواهی واکسیناسـیون سفر
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 -8نوزاد و کودک
شیشه شیر
شـیر دوش
شـیر خشک
پستانک
دندانگیر
قاشـق و ظـرف غذا
پیشبند
پوشک
دسـتمال مرطوب
پماد سـوختگی
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زیرانداز تعویض پوشک
روغـن بـدن بچه
کـرم صـورت نوزاد
لیـف نوزاد
شـامپو سـر و بدن
اسـباببازی موردعالقه
ه نخی ،نـرم و آبگیر
پارچـ 
مسـواک و خمیردندان
ناخنگیـر یـا قیچـی نوزاد
دماسـنج بدن
بـرس مو
صندلی ماشین کودک
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آغوشی یا کرییر
کالسکه
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 -9شنا
مایو
عینک شـنا
گوشگیـر
دماغگیـر
کاله شـنا
حوله
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 -10لوازم جانبی
قیچی و ابزار چندکاره
کتـاب مکالمات مقدماتی در سـفر
کتابهـای موردعالقه
دفتـر یادداشـت و دفتر خاطرات
کیـف و کولـه ضد آب
سـاک دسـتی پارچهای
چتـر کوچک
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 -11کمپینگ و پیادهروی
چادر مسافرتی
دسـتمال سـر و گردن
جـوراب کوهنوردی
پانچـوی کوهنوردی
کفـش کوهنـوردی و گتر
بطـری آب
تصفیهکننـده آب
قمقمه و فالسـک
بالشـت گردنی
ملحفه شـخصی
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کیسه خواب
زیرانداز
صندلی تاشـو
چراغ پیشـانی
ژل آتشزنـه
چاقـو ابـزار چندکاره
شـارژرهای خورشیدی
قطبنمـا یـا جیپـیاس
دوربین دوچشـمی
لبـاس بیس (گرم و سـبک)
لبـاس ضـدآب  /بادگیر
بخـاری جیبی
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چراغ قوه /نور افکن
مـواد غذایی کنسـروی
اجـاق و ظرف سـفری
باربیکیو
عصا
دمپایی
بنـد لبـاس و پودر شستوشـو
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خرید سیمکارت
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خرید سیم کارت
ایـن روزهـا کـه اسـتفاده از اپلیکیشـنهای مسـیریابی

جـزو جداییناپذیـر زندگیمان شـده ،خرید سـیمکارت

در سـفر هـم بـه یکـی از ضروریـات سـفر تبدیـل شـده
اسـت .کشـور ترکیه  3اپراتور اصلی به نامهای ترکسـل
ک تلکام (Türk
( ،)Turkcellودافـون ( )Vodafoneو تر 
 )Telecomدارد کـه هـر سـه قابـل اطمینان هسـتند.

بــر اســاس آمــار شــرکت  ،OpenSignalترکســل

پوش ـشدهی بهتــری دارد و ودافــون و تــرک تلــکام در

رتبههــای دوم و ســوم قــرار میگیرنــد.
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فهرست خرید سیم کارت
انواع سیمکارتهای توریستی
اپراتورهای تلفن همراه در ترکیه
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حواستان باشد!
پیـش از خریـد سـیمکارت اطمینـان حاصـل

کنیـد کـه گوشـی شـما نیـاز به رجیسـتر شـدن در
کشـور ترکیـه را نـدارد و کار میکنـد .معمـوال اگـر

بخواهیـد بیشـتر از یـک مـاه در ترکیـه بمانیـد،

باید گوشـیتان را رجیسـتر کنیـد و مالیات خط و
گوشـی را پرداخـت کنیـد.

بسـتههای رومینـگ اپراتورهـای ایرانـی تقریبا

عملکـرد خوبـی در ترکیـه ندارنـد و خیلـی زود

تمـام میشـوند.

پیش از خرید ،از زمــــان دقیق فعال شـــدن

ســـیمکارت مطمئـــن شـــوید .فعـــال شـــدن

بعضـــی از ســـیمکارتها  2تـــا  3روز طـــول
میکشـــد.

سـیمکارتهای توریسـتی ترکیـه ،اگـر تـا  6ماه

اسـتفاده نشـوند ،از سـرویس خـارج میشـوند.

ایـن یعنـی معمـــوال بـــرای سفــــر بعـدی شـما
بالاسـتفاده هسـتند.
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بـرای خریـد سـیمکارت ،بایـد پاسـپورتتان را

همـراه داشـته باشـید.

در فروشـگاههای اطـراف تکسـیم ،میتوانید با

قیمت مناسـبتری سـیمکارت تهیه کنید.

خریـد سـیمکارت بـا توجـه بـه باال رفتـن قیمت

ارز ،بـرای مـا ایرانیهـا خیلـی گـران اسـت .بدون

خریــــد سـیمکارت و بـا اســــتفاده از وایفـای

هتلهــــا ،رستــــورانها و مــــراکز خریـد هـم

میتوانیـد از اینترنـت اسـتفاده کنیـد .همچنیـن

اپلیکیشـنهای آفالیـن زیادی هسـتند که بدون

اینترنـت هـم کار میکننـد.

بـرای آشـنایی بـا خدمـات رومینـگ همـراه اول

اینجـا کلیـک کنید.

برنامهریزی قبل از سفر > خرید سیمکارت

204

Pay-as-you-go -1
ارزانترین سـیمکارتی اسـت کـه میتوانید تهیـه کنید و

بیشـتر مناسـب افـرادی اسـت کـه کمتـر از یـک هفته در
ترکیـه اقامت دارند .این سـیمکارت معموال برای تعداد
محـدودی تمـاس ضـروری در نظر گرفته شـده اسـت و

شـامل بسـته اینترنت نمیشود.
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Prepaid -2
این نوع سـیمکارت ،مناسـب کسـانی اسـت کـه حداقل

یک هفته در ترکیه اقامت دارند و نسبتا زیاد از اینترنت

اسـتفاده میکننـد .در ایـن نـوع ،شـما پیشـاپیش برای

حجم مشـخصی از اینترنت و تعداد دقایق مشخصی از
مکالمـه پرداخت میکنید و به محـض اتمام موجودی،
سـرویستان قطـع میشـود .بـرای شـارژ اضافـه بایـد
.مبلـغ زیـادی را پرداخت کنید
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 -1ترکسل
Turkcell

با خرید سیمکارت توریستی  Prepaidترکسل با قیمت

 130لیر (تابستان  25 )99گیگ اینترنت 200 ،دقیقه

مکالمه و پیامهای نامحدود در واتساپ با اعتبار 30

روزه دریافت میکنید .همزمان با دریافت سیمکارت،

میتوانید اپلیکیشن  BiPرا دانلود کنید تا کدهای

تخفیف کافه و رستورانها ،موزهها و حتی شرکتهای

اجارهخودروطرفقراردادبااینشرکترادریافتکنید.

برای فعال شدن سیمکارت باید کلمه  EVETرا به شماره

 222ارسال کنید و برای استعالم مانده حسابتان بایــد

کــد  *159#را شمارهگیری کنید.
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 -2ودافون
Vodafone

ودافـون رقیـب اصلـی ترکسـل اسـت و تنهـا ایـراد آن
ایـن اسـت کـه در بخشهـای دورافتـاده ممکـن اسـت

پوشـشدهی خوبـی نداشـته باشـد .سـیمکارتهای
توریسـتی  Prepaidودافـون با نـام  Holiday Tariffبه

قیمت  200لیر (تابسـتان  )99به شما  20گیگ اینترنت،
 750دقیقـه مکالمـه و  250پیامـک ارائـه میدهـد.

بـرای فعـال کردن سـیمکارت بایـد کلمـه  SORGUرا به

شـماره  ۳۶۳۶ارسـال کنید و برای اطلاع از باقیمانده

شـارژ کلمه  OZETرا به شـماره  ۷۰۰۰بفرسـتید.
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به حمایت شما دلگرمیم
این کتاب را به عاشقان استانبولگردی معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توئیتر
ایمیل
لینکدین
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 -3ترک تلکام
Türk Telecom

تـرک تلـکام کوچکتریـن اپراتـور ترکیـه اسـت کـه
اینترنـت خوبـی دارد .بـا پرداخـت  160لیـر (تابسـتان

 39 )99گیـگ اینترنـت دریافـت میکنیـد .بـرای فعـال

کـردن سـیمکارت ،یک پیامـک خالی به شـماره 5555

بفرسـتید و بعد از گرفتن پاسـخ از شـماره  2438کلمه
 EVETرا ارسـال کنیـد.

بـرای اطلاع از باقیمانـده اعتبـار سـیمکارتتان هـم

میتوانیـد کـد  *۱۲۳#را شـماره گیری کنید یـا با ۹۳۳۳
تمـاس بگیرید.
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حواستان باشد!
شمــــا میتـــوانیـــد سیـــمکارتتـــــان را از

فروشـگاههای فـروش سـیمکارت در فـرودگاه،

مراکـز خریـــد یـا آژانـس مسـافرتی خودتـان

خریـداری کنیـد .کسـانی کـه زبـان بلـد نیسـتند،
میتواننـد بـه راهنمـای تورشـان مراجعـه کننـد.
اگر به زبان انگلیسی مسلط هستید ،میتوانید

سـیمکارتتان را از فـرودگاه (معمـوال گرانتـر از

داخل شـهر) خریداری کنید.

اگـر زبـان ترکـی بلد هسـتید یا دوسـتی سـاکن

استانبول دارید ،بهترین گزینه خرید سیمکارت

از فروشـگاههای محلـی اسـت کـه از فـرودگاه و
آژانسهـا نـرخ پایینتـری دارند.
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تفریحات رایگان
گاهـی اوقـات تـازه وارد بـودن و کمتجربگـی در یـک

زمینـه ،الکـی روی دسـتمان خـرج میگـذارد .اگـر کار بـا

موتورهای جسـتجو و اپلیکیشـنهای مسیریابی را بلد

باشـید ،به راحتی میتوانید با کمترین هزینه ،خودتان

دوبـاره اسـتانبول را کشـف کنید!

همچنین خبر خوب برای کسـانی که بـا بودجه محدود

سـفر میکننـد ایـن اسـت کـه بـرای گشـتوگذار در یـک

شـهر توریسـتی ،حتمـا نیـاز بـه پرداخـت هزینههـای
زیـاد نداریـد .محلهگـردی ،بازدیـد از گالریهـای
رایـگان ،گـوش دادن به موسـیقی شـهری ،گشـتوگذار

در بازارهـای سـنتی و محلـی و قدم زدن در کنار سـاحل

کاملا رایـگان اسـت.

در بخـش محلههای توریستی مفصـــل برایتــــان از

محلههـای زیبـای اسـتانبول گفتهایـم .میتوانیـد بـا

توجـه بـه زمـان و محـل اقامتتـان از بیـن محلههـای
تاریخی مثل سـلطان احمد و  ...یـا محلههای رنگارنگ

اسـتانبول مثل باالت یا کوزگونجورک و  ...انتخاب کنید
و چنـد سـاعتی را در آنهـا سـپری کنید.

قــدم زدن در خــیابــان استـــقالل ،خـــودش یکــی از
جاذبههـای اسـتانبول اسـت کـه بـه رایـگان میتوانیـد

یک روز کامل در آن وقتگذرانی کنید و از موسیقیهای
خیابانـی و فروشـگاههای رنگارنـگ لـذت ببریـد.
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اگـر عالقهمنــــد بـه گالری گردی هسـتید ،در خیابان

استقالل و محله گاالتا میتوانید به رایگان از گالریهای
زیـادی بازدید کنید .بـرای مثال ،بازدید از گالری آرتر

در روزهای پنجشـنبه برای همه رایگان اسـت .

همینطـور اگـر اهـل موزه گردی باشـید ،میتوانیـد بـا
در دسـت داشـتن رمـان موزه معصومیت بـه رایـگان

از مـوزهای بـه همیـن نـام بازدیـد کنید.

گشـتوگذار در اطـراف پـل گاالتـا و تنگـه بسـفر را هـم

فراموش نکنید .همچنین استانبول پارکهای زیبای
زیـادی دارد کـه میتوانیـد از آنهـا بازدید کنید.
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تورهای رایگان شهری
در بیشـتر شـهرهای توریسـتی دنیـا ،تورهـای رایـگان

شـهری بـه مسـافران کمـک میکننـد تـا بـا بهتریـن
جاذبههـای شـهری آشـنا شـوند .ایـن تورهـا بـه صورت
پیـادهروی برگـزار میشـوند و راهنمایـان بـا تجربـهای

دارنـد کـه در کار خـود حرفـهای هسـتند .در پایـان تور،

شـما میتوانید بـا پرداخت انعام به میـزان دلخواهتان

از راهنما تشـکر کنیـد .البته که اصال اجباری نیسـت ،اما

اگـر از تورتـان راضـی بودیـد ،پیشـنهاد میکنیـم در حـد
امـکان ایـن کار را انجـام دهیـد.

در صورتـی کـه بـه زبـان انگلیسـی آشـنایی داریـد ،در

اسـتانبول هـم شـما میتوانیـد در یکـی از ایـن تورهـا
ثبتنـام و از جاذبههـای پرطرفـدار شـهر بازدیـد کنید.
در این تور که  2سـاعت و نیم زمان میبرد میتوانید به

تماشـای فضای بیرونی ایاصوفیه و مسـجد آبی بروید

و از میدان هیپودروم  ،چشـــمه آلمــانیها و مخـــزن

شـریفیه بازدیـد کنید .اگـر بازدید شـما در روز یکشـنبه
باشـد ،سـری هـم بـه بازار ادویه خواهیـد زد.

برای اطالع از برنامه دقیق و رزرو تور اینجا کلیک کنید.
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اپلیکیشنهای کاربردی

برنامهریزی قبل از سفر > اپلیکیشنهای کاربردی

216

اپلیکیشنهای کاربردی
یکی از مهمترین مهارتهای سـفر به یک مقصد جدید،

مه�ارت مس�یریابی و کا ر بـا برنامههـای (�Applica

 )tionسـفر اسـت .با تسـلط به نحوه کار ایـن برنامهها،

میتوانیـد بدون کمـک راهنمای تـور ،خودتان در شـهر

یا کشـور جدیـد بگردید.

در ایـن برنامههـا میتوانیـد سـاعت حرکت هر وسـیله

نقلیـه از ایسـتگاه ،مسـافت ،مسـیر دسترسـی و زمـان

تقریبـی رسـیدن بـه مقصـد را ببینیـد ،از جاذبههـای
نزدیـک خبـردار شـوید ،نظر سـایر مسـافران را راجع به
یک مقصد بخوانید ،از غذاهای پرطرفدار یک رسـتوران
خبـردار شـوید و ...

بـه خاطـر تحریمهـای خارجـی ،معمـوال نمیتوانیـم

در داخـل ایـران از همـه پتانسـیلهای ایـن برنامههـا

اسـتفاده کنیـم .بـرای همیـن طبیعی اسـت کـه برخی از
افـراد از قابلیتهـای آنها بیخبـر باشـند .در ادامه به

ه پرطرفـدار را معرفـی خواهیـم کرد تا
شـما چنـد برنامـ 

بیشـتر از سـفرتان لـذت ببرید.
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اپلیکیشـن موویـت یکـی از برنامههـای پرطرفـدار
مسـیریابی اسـت که به کمک آن میتوانید با مشـخص
کـردن مبـدا و مقصد ،بهتریـن روش رسـیدن به مقصد

را پیـدا کنیـد.

موویـت بـه شـما ایـن امـکان را میدهـد کـه بتوانیـد

از بهتریـن ترکیـب وسـایل نقلیـه عمومـی اسـتفاده و
نزدیکتریـن ایسـتگاهها را شناسـایی کنیـد .همچنیـن

میتوانیـد نقشـههای متـرو ،اتوبـوس و ...اسـتانبول را

بـه تفکیـک دانلـود کنیـد و یـا روی نقشـه شـهر ببینیـد.
در موویـت سـاعت حرکـت هـر وسـیله از ایسـتگاههای

مختلـف و نحـوه تغییـر خـط بـا جزئیـات نوشـته شـده
است.

در صورتیکـه نقشـههای آفالیـن را از قبل دانلـود کرده

باشـید ،میتوانیـد هنگامـی کـه بـه اینترنـت دسترسـی

نداریـد هـم از موویـت اسـتفاده کنید.

آموزش نحوه کار با موویت
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اپلیکیشـن گوگلمـپ یکـی از شـناخته شـدهترین
اپلیکیشـنهای مسـیریابی اسـت که احتماال بارها از آن
اسـتفاده کردهایـد؛ اما بخش وسـایل نقلیه عمومی آن
در ایـران فعـال نیسـت .در گوگلمـپ هـم میتوانیـد با

مشـخص کـردن مبـدا و مقصـد ،بهترین راه دسترسـی
عمومـی ،پیـاده و یـا بـا ماشـین شـخصی را ببینید.

همچنیــن میتوانیـــد پیش از شروع سفر ،جاذبههایی
را کـه قصـد بازدیـد از آنهـا را داریـد ،روی گوگلمـپ

عالمـت بزنیـد تـا از موقعیتشـان روی نقشـه و دوری و
نزدیکیشـان بـه یکدیگـر مطلـع شـوید و در وقتتـان

صرفهجویـی کنیـد.

آموزش نحوه کار با گوگل مپ
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ایـن نرمافزار فوقالعاده ،تقریبا شـما را از خیلی جهات

در سـفر بینیاز میکند .تنها با گرفتن یک عکس توسط

ایـن نرمافـزار بـه دنیایـی از اطالعـات وصـل میشـوید.

برای مثال:

اگر به رستورانی مراجعه کردید که منوی انگلیسی

نداشـت و یـا دوسـت داشـتید معنـی یـک متـن ترکـی را

بدانیـد ،با عکس گرفتـن از آن در این نرمافزار به راحتی

میتوانید ترجمـه آن را ببینید.

اگر دوست دارید بـدانید کدام آیتم منو پرطرفدار

استویاغذاییکهمیزکناریسفارشدادهاستچیست

و چه محتویاتی دارد ،با گرفتن یک عکس ،گوگل لنز به
شما کمک میکند.

اگـر در حالیکـه در شـهر قـدم میزدیـد و یـک کاالی

خوشگل (پوشاک ،لوازم دکوری ،ماشین و  )...چشمتان

را گرفـت و دوسـت داشـتید بدانید از کجـا میتوانید آن
را تهیـه کنید ،فقـط کافی اسـت از آن عکس بگیرید.

اگـر یـک حیـوان یـا گیـاه خـاص دیدیـد و دلتـان

میخواسـت از نـام و نـژاد آن باخبـر شـوید ،تنهـا بـا

یـک عکـس بـه همـه اطالعـات موردنیازتـان دسترسـی
خواهیـــد داشـت.
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اگـر دلتان میخواسـت که راجع به یـک بنای خاص

اطالعات بیشـتری کسـب کنید ،در صورتیکـه اطالعاتی
از آن در گـوگل ثبت شـده باشـد ،میتوانیـد با گوگل لنز

خیلی سـریع به جواب برسـید.

گـوگل لنـز میتوانـد آدرس و شـماره تماسهـا را

تشـخیص دهـد و تنها با یـک عکس میتوانـد آن نقطه

را روی گوگلمـپ بـه شـما نشـان دهـد و امـکان ذخیره
شـماره را در اختیارتـان بگـذارد .اگـر تاریـخ خاصـی در

تصویـر ذکـر شـده باشـد ،میتوانـد آن را بـه تقویمتـان
اضافـه کند.

آموزش نحوه کار با گوگل لنز
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بیتاکسـی ،نرمافزار تاکسی اینترنتی است که کار کردن
بـا آن مشـابه نمونههـای ایرانـی اسـت .خوشـبختانه

امـکان پرداخت نقدی هم در آن وجـود دارد .فقط تنها

قانونـی کـه باید از آن مطلع باشـید این اسـت که هزینه

کوتاهترین مسـیر در بیتاکسـی 10 ،لیر اسـت (تیر .)99
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کسـانی که کارت اعتبـاری بینالمللی دارنـد ،میتوانند

بـا اسـتفاده از اپلیکیشـن مارتـی ،اسـکوتر برقـی اجـاره
کننـد .هـم خیلـی ارزان اسـت و هـم دوسـتدار محیـط
زیسـت! در هـر کوچـه و پـس کوچـهای هـم میشـود به

راحتـی بـا آن رفتوآمـد کـرد.

بهتر است بدانید که ...
مارتـی در زبـان ترکـی بـه معنـای مـرغ دریایـی

است.
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نظرتان مهم است
بــه پایــان فصــل «برنامهریــزی قبــل از ســفر»

رســیدیم .برای بهتر شــدن کتاب ســفر اســتانبول

در نسخـههــــای بعـــــدی ،بــه بازخـــــوردها و
راهنماییهــای شــما نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییـــد

نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جـــای

کــدام مطالــب خالــی بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای
بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را

اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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گشت و گذار
گشتوگذار و لذت بردن از اوقات فراغت در استانبول،

کار آسـانی اسـت .ایـن شـهر پرجنبوجـوش بـرای هـر

کسـی بـا زمـان و بودجـه متفـاوت ،گزینههـای تفریحی
متنوعی در نظر دارد .اگر اهل تاریخ هستید ،چند روزی

را میتوانید غرق تماشـای موزهها و بافت تاریخی شهر

شـوید .اگـر بـه دنبـال لـذت بـردن از فضاهـای شـهری

هسـتید ،اسـتانبول پـر از محلههـای جدیـد و قدیمـی و
پارکهـای متنـوع اسـت .در کنـار همـه اینها بـه خاطر

نزدیکـی شـهر بـا جزایـر پرنـس ،میتوانیـد از تورهـای

کشـتی و بازدید از جزیرههـای تفریحی نیز لذت ببرید.

پیش از آن که به سـراغ معرفـی موزهها برویم ،بگذارید
شـما را با «موزه کارت» آشنا کنیم.
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موزه کارت
شـهر اسـتانبول بـرای گردشـگرانی کـه قصـد دارنـد از

بیشـتر موزههـای ایـن شـهر بازدیـد کننـد ،امکانـی را
فراهـم کـرده تـا بتوانند بـا هزینـه پایینتـر و همچنین
اتلاف وقت کمتـر در صف خرید بلیط موزههـا ،از آنها
بازدیـد کنند.

هر موزه کارت به مدت  120ساعت ( 5روز) اعتبار دارد و
از اولین بازدید شـمارش معکوس آن شـروع میشـود.

هزینه این کارت در سال  325 ،2020لیره ترکیه است.
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بهتر است بدانید که ...
بچههـای زیـر  8سـال میتواننـد از موزههـای

ایاصوفیـه و کاخ توپکاپی به رایگان بازدید کنند.

البتـه ارائـه یک کپـی از پاسپورتشـان بـرای اثبات
سنشـان ضروری اسـت.

ورودی بعضـی از موزههـا بـا مـوزه کارت رایگان

است:

مـوزه ایاصوفیـه ،کاخ توپکاپـی (شـامل حـرم و
کلیسـای حاجیـا ایرنـه ،مـوزه باستانشناسـی)،

مـوزه تاریـخ علـوم و تکنولـوژی اسلامی ،مـوزه

موزاییـک ،کلیسـای چـورا ،قلعـه روملـی حصـار،
کاخ ییلدیـز ،مـوزه دراویـش و مـوزه فتحیـه .

حواستان باشد!
آب انبار باسیلیکا ،کاخ دلماباغچه ،کاخ بیلربی

و کاخ گاالتا با موزه کارت قرارداد ندارند.
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از کجا بخریم؟
میتوانیـد مـوزه کارت را از باجههـای بلیـط موزههـای

زیـر تهیـه کنید:

کاخ توپـــکاپی ،مـوزه ایاصـــوفیه ،مـوزه چـــورا ،مـوزه

موزاییـک ،مــوزه هنـــرهای اسلامی و تـــرکی و مـــوزه
باستا نشناسـی

پیشـنهاد میکنیـم هنگام خریـد موزه کارت ،یـک کپی از

پاسـپورتتان را همراه داشته باشید.
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فهرست فصل گشت و گذار
موزهها و آثار تاریخی
محلههای توریستی
جزیرههای تفریحی
پارکها و فضاهای عمومی
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موزهها و آثار تاریخی
اســـتانبول دارای قدمـت و تاریخچـهای غنـــی اسـت.
این شـهر پـر از آثار تاریخـی منحصربهفـرد و موزههای

زیبایـی اسـت کـه هـر کـدام برگـی از تاریـخ را روایـت
میکننـد .همیـن موضوع هر سـاله ،گردشـگران زیادی

را از سراسـر دنیـا بـه اسـتانبول جـذب میکنـد.
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فهرست موزهها و آثار تاریخی
ه ایاصوفیه
موز 
مسجد سلطان احمد
آبانبار تاریخی باسیلیکا
کاخ توپکاپی
کاخ دلما باغچه
قلعه روملی حصار
برج گاالتا
خیابان استقالل
موزه معصومیت
موزه مادام توسو
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کلیسای چورا
موزه دراویش چرخان
قلعه یدیکوله
میدان هیپودروم
برج دختر
کاخ بیلربی
موزه ساکیپ سابانجی
موزه سادبرک حانیم
موزه اتومبیلهای کالسیک آتامان
خیابان فرانسویها
موزه پرا
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حواستان باشد!
پیـش از مراجعـه به هـر موزه ،روزهـای تعطیلش را چک

کنیـد تا به در بسـته نخورید.

معمـوال در روز اول مـاه مبـارک رمضـان ،اعیـاد مذهبـی

و بعضـی از تعطیلات ملـی ،یـک سـری از جاذبههـای

گردشـگری اسـتانبول تعطیـل هسـتند .قبـل از مراجعـه
حتمـا بـه ایـن موضـوع دقـت کنیـد.

بلیـط فروشـی بیشـتر موزهها یک سـاعت قبل

از پایـان سـاعت کاری تعطیل میشـود.

بازدیـد از بعضـی جاذبههـا چندیـن سـاعت

زمـان میبـرد .طـوری برنامهریزی کنیـد که قبل
از پایان ساعت کاری بازدیدتان تمام شده باشد
و چیـزی را از دسـت ندهید.

هزینـه خـــرید خوراکـــی از بوفههـــای اماکـن

گردشگـــری چنـــدین بــرابر ســـوپرمارکتهای
محلـی اسـت.
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فوت و فن
از قبـل ،اماکـن گردشـگری را روی نقشـه پیـدا

کنیـد تـا بتوانیـد بـا مراجعه بـه یک نقطه از شـهر
تمـام جاذبههـای نزدیـک بـه هـم را ببینیـد و در
وقـت صرفهجویـی کنیـد.

اگـر جـزو افـرادی هسـتید کـه عـادت داریـد بـا

برنامـه سـفر کنیـد ،بهتر اسـت بـه هر مـوزه زمان
مشـخصی بـرای بازدیـد اختصـاص بدهیـد تـا از
برنامـه عقـب نمانید.
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 -1موزه ایاصوفیه
Ayasofya Müzesi

کمتـر کسـی اسـت کـه بـه اسـتانبول سـفر کـرده باشـد،

ولـی از مـوزه ایاصوفیه بازدیـد نکرده باشـد .ایاصوفیه
در کنار مسـجد آبی به نوعی نماد اسـتانبول به حسـاب
میآید و تصور اسـتانبول بدون اینها کار سختی است.

شـاید جالـب باشـد بدانیـد کـه ایاصوفیـهای کـه امـروز
میبینید ،سومین بنایی است که در مکان فعلی ساخته

شـده اسـت .ایـن بنـای پر رمـز و راز اولیـن بـار در دوران
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امپراطـوری روم شـرقی به عنـوان کلیسـای ارتودوکس
بـرای عبـادت بـه روی مردم باز شـد.

حـدود  44سـال بعـد ،طی یـک اختالف سیاسـی ،بنا به
آتـش کشـیده شـد و بنـای دوم طـی  11سـال جایگزیـن

بنـای قبلـی شـد .در حـدود یـک قـرن بعـد ،ایـن بنا طی
شورشهای معروف به نیکا (علیه امپراطور ژوستینیان

اول) دوبـاره به آتش کشـیده شـد و به خاطـر صدمات
زیـادی کـه دیـده بـود ،قابـل تعمیـر نبـود .بـه دسـتور

ژوسـتینیان ،باسـیلیکای جدیـد طـی  5سـال جایگزیـن
بنـای قبلـی شـد و تا بـه امروز باقـی مانده اسـت.

بعـد از پیـروزی امپراطـوری عثمانی و فتح قسـطنطنیه،

بـا اضافـه شـدن عناصـر اسلامی ،کلیسـا بـه مسـجد

تبدیل شـد .امروزه ،ایاصوفیه که بـه عنوان نماد پیوند
اسلام و مسـیحیت شـناخته میشـود ،تبدیـل بـه یکـی

از معروفتریـن موزههـای اسـتانبول شـده و سـاالنه
میزبـان گردشـگران و پژوهشـگران زیـادی اسـت.
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آدرس:
اسـتانبول ،فاتـح ،محلـه سـلطان احمـد ،میدان
ایاصوفیه

ساعت کاری:
تابستان  9صبح تا  7عصر | زمستان  9صبح تا 6
عصر | دوشنبهها تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1

مسیریابی
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 -2مسجد سلطان احمد
Sultan Ahmet Camii

تماشـای تصویـر مسـجد آبـی و منارههایـش در کنـار

دریـای مرمـره ،خصوصـا در هنـگام غـروب آفتـاب،
منظـرهای فراموشنشـدنی را در ذهـن هـر مسـافری
حـک میکنـد.

مسـجد سـلطان احمـد کـه بـه خاطـر رنـگ کاشـیهای
داخـل بنـا به مسـجد آبی هم معروف اسـت ،به دسـتور

سلطان احمد اول ،روی بقایای یک کاخ بیزانسی ساخته
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شـد .مسـجد آبـی بـه عمـد جلـوی مسـجد ایاصوفیـه

ساخته شـد که یادآور قدرت امپراطوری عثمانی باشد.
از داسـتانهای جالبـی کـه راجـع بـه ایـن بنـا تعریـف

میکننـد این اسـت که سـلطان احمـد به معمار دسـتور

داده بود منارههای مسـجد از ( altınطال) باشـند ،ولی

معمـار بـه اشـتباه ( altıشـش) شـنیده بـود و بـا همیـن

اشـتباه شـنیداری کوچـک ،معمـاری بنـا تغییـر میکنـد.

ایـن مسـجد در حـال حاضـر دارای شـش مناره اسـت.

ایـن مسـجد همچنـان بـرای برگـزاری مراسـم مذهبـی
استفـــاده میشـــود .بـــرای همیـن بازدیـــدکنندگان
بایـد بـرای ورود ،پوشـش اسلامی داشـته باشـند و

کفشهایشـان را در بیاورنـد .در هنـگام اقامـه هـر نماز
( 5نوبـت نمـاز در هـر روز) مسـجد بـه مـدت  90دقیقـه

و بـرای نمـاز ظهـر جمعـه بـه مـدت  2سـاعت تعطیـل
میشـود .در داخـل مسـجد باید با صـدای آرام صحبت
کنیـد و فقـط بـدون فلاش میتوانیـد عکاسـی کنیـد.
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بهتر است بدانید که ...
بازدید از مسجد آبی رایگان است.
بهتریـن سـاعت بازدید از مسـجد صبـح و قبل

از نمـاز ظهر اسـت.

بـرای حفـــظ حرمـــت مسـجد ،ورودی افــراد

مسـلمان بـا توریسـتها متفاوت اسـت .معموال
جلـــوی در توریســـتی ،یـک صــف طـــوالنی از
گردشـگران اسـت؛ اما خیلی سـریع جلـو میرود

و معطلـی زیـادی نـدارد.

گـول افـرادی را کـه میخواهنـد شـما را بـدون

ایسـتادن در صـف بـه داخـل ببرنـد ،نخوریـد.

معمـوال ایـن یـک حقـه اسـت تـا شـما را بـه زور به
داخـل فروشگاهشـان ببرنـد تـا خریـد کنیـد.

ویلچرنشـینان بایـد برای بازدیـد از ویلچرهای

خود مجموعه اسـتفاده کنند و ویلچر خودشـان

را به مسـئولین مسـجد تحویل دهند.

عکاسی در هنگام اقامه نماز ممنوع است.
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آدرس:
اسـتانبول ،فاتـح ،محله سـلطان احمـد ،خیابان
آتمیدانی

ساعت کاری:
هـر روز  8:30صبـح تـا  11:30ظهـر |  1تـا 2:30
ظهر |  3:30ظهر تا  4:45عصر | جمعه از 1:30
ظهر بـه بعد

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1

مسیریابی
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بهتر است بدانید که ...
در ایـن بخـش مـا فقـط  2تـا از معروفتریـن

مسـاجد اسـتانبول را به شـما معرفـی کردهایم،
اگـر دوسـت داریـد بیشـتر بـا مسـاجد این شـهر

آشـنا شـوید ،اینجـا کلیـک کنید.

ایـن کتـاب هـر چنـد وقـت یـک بـار بهروزرسـانی
میشـود .بـرای دریافـت آخریـن نسـخه کتـاب

سـفر روی دکمـه زیـر کلیـک کنیـد.

دریافت آخرین نسخه
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 -3آبانبار تاریخی باسیلیکا
Yerebatan Sarnici

در نزدیکی ایاصوفیه و مسـجد آبی ،یک آبانبار قدیمی

زیبـا وجـود دارد که بین مـردم به قصر وارونه شـناخته

میشـود .آبانبـار باسـیلیکا بـه دسـتور ژوسـتینیان،
امپراطـور روم شـرقی بـا  336سـتون  9متـری و  52پله
زیر زمین سـاخته شـد.

در دوران بیزانـس از ایـن مخـزن بـرای تامیـن آب کاخ
امپراطـوری و سـاکنین منطقه اسـتفاده میشـد؛ اما در
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دوران امپراطـوری عثمانـی تنهـا مـدت کوتاهـی بـرای
آبرسـانی بـه کاخ توپکاپـی اسـتفاده شـد .عثمانیهـا
ترجیح میدادند از آب روان استفاده کنند ،برای همین

رفتهرفتـه ایـن آبانبـار بـه فراموشـی سـپرده شـد .تـا

اینکه در اواسـط قرن شـانزدهم ،یک مسافر هلندی که

بـرای انجـام تحقیقاتـش در مـورد ویرانههـای بیزانس
به اسـتانبول آمده بود ،آبانبار باسـیلیکا دوباره کشف
و بـه جهـان معرفی شـد.

بهتر است بدانید که ...
بـرای بازدیـد از آبانبـار باسـیلیکا یـک ورودی

مخصـوص افــراد ویلچرنشـین در نظـر گرفتـه

شـــده است و در صـــورت نیـــاز میتــوانیـــد از
مسـئولین مجموعـه بخواهید شـما را راهنمایی
کنند .
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آدرس:
اســـتانبول ،فاتـــح ،محلـــه عالـــمدار ،خیابـــان
یرباتـــان

ساعت کاری:
 9صبح تا  5:30عصر

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1

مسیریابی
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 -4کاخ توپکاپی
Topkapi Sarayici

کاخ توپکاپـی در منطقـه تاریخـی اسـتانبول و در
همسـایگی دریای مرمره و تنگه بسـفر ،بـه فاصله چند

قـدم پیـادهروی از مـوزه ایاصوفیـه قـرار گرفتـه اسـت.
توپکاپـی بـه معنـای دروازه تـوپ اسـت و وجـه تسـمیه

آن توپهـای جنگـی بزرگـی بود کـه در بیـرون دروازهها

قـرار داشـتند .بعـد از فتـح اسـتانبول ،کاخ توپکاپـی بـه
دسـتور فاتح سـلطان محمد دوم بر روی بقایای یک دژ
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قدیمی از دوران بیزانس ساخته شد .این کاخ در دوران

سـلطان سـلیمان ،بـا گسـترش امپراطـوری عثمانـی به
طـور چشـمگیری گسـترش پیـدا کـرد تا نشـانگر شـکوه
امپراطوری باشـد.

کاخ توپکاپـی نـه تنهـا محـل اسـکان افـراد حکومتـی،

بلکه در حدود  400سـال مرکز اداری ،آموزشـی و هنری
امپراطـوری عثمانـی بـود .حتـی بعـد از اینکـه در قـرن

نوزدهـم خانـدان حکومتـی بـه کاخ دلماباغچـه نقـل

مـکان کردنـد و بـه تدریـج متروکـه شـد ،بـاز هـم ارزش
تاریخـی خـودش را حفـظ کـرد.
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بهتر است بدانید که ...
برای بازدید از بخشهای مختلف کاخ توپکاپی

باید بلیطهای جداگانه تهیه کنید.

بازدیـد از بخشهـای مختلف ایـن کاخ حدودا

نصـف روز زمـان میبـرد .پـس کفـش راحـت

بپوشـید؛ چـون قـرار اسـت زیـاد راه برویـد.

اگر کارت اعتباری یا موزه کارت دارید ،میتوانید

بـدون اینکـه در صـف منتظـر بمانیـد بلیـط تهیه
کنید.

سـریال معـروف حریـم سـلطان در ایـن کاخ

فیلمبـرداری شـده اسـت.
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آدرس:
استانبول ،فاتح ،محله جانکورتاران

ساعت کاری:
 9صبـح تـا  4:30عصـر | سهشـنبهها تعطیـل

اسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1

مسیریابی
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 -5کاخ دلما باغچه
Dolmabahçe Saray

در قرن نوزدهم ،نه فقط سـبک معماری و دکوراسـیون،
بلکـه اصـول تشـریفاتی ،سـنتها و سـبک پوشـش
عثمانیهـا هـم تحـت تاثیـر دنیـای غـرب قـرار گرفـت.
کاخ دلماباغچـه در منطقـه بشـیکتاش کـه نمونـهای از

تلفیـق معمـاری عثمانـی و اروپایی اسـت ،سـومین کاخ

بـزرگ اسـتانبول اسـت .دلماباغچـه بـه معنـای بـاغ پـر
از آب ،پیـش از سـاخته شـدن کاخ ،تفرجـگاه سلاطین
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عثمانـی بود .اینجا یکی از زیباترین کاخهای اسـتانبول
اسـت کـه نبایـد بازدیـد از آن را از دسـت بدهیـد.

ایـن کاخ پرهزینـه و تجمالتـی بـه دسـتور سـلطان

عبدالمجید اول ساخته شد و بعد از تکمیل آن خاندان
حکومتـی از توپکاپـی بـه دلماباغچه نقل مـکان کردند.

سـاختمان قصر در کنار خط سـاحلی و در میان یک باغ
زیبـا قـرار گرفته کـه سـوئیتهای تشـریفاتی ،اقامتگاه

ولیعهـد و حرمسـرا از بخشهـای اصلـی آن بـه شـمار
میرود.

بعـد از سـلطان عبدالمجیـد ،شـش سـلطان دیگـر هـم
در اینجـا زندگـی کردنـد .شـاید جالـب باشـد بدانید که
آتاتـورک ،اولیـن رئیسجمهور ترکیـه آخرین نفری بود

کـه در ایـن کاخ زندگـی کـرد و از دنیا رفـت .همچنان در
سـالروز مـرگ آتاتـورک بسـیاری از طرفدارانـش جلوی

ایـن بـاغ تجمـع میکننـد و سـرود ملـی میخواننـد و
اشـک میریزنـد.

دلماباغچه از زمان تاسیس تا به امروز شاهد تغییرات
سیاسـی زیـادی از جملـه انقلاب الفبـا و زبـان ،افتتـاح

مجلـس ،کنگـره زبـان و تاریخ و  ...بوده اسـت.
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حواستان باشد!
حدنصـاب بازدیـد از کاخ دلماباغچـه 3000

نفـر در روز اسـت .پـس اگر آخـر هفته بـه بازدید
میرویـد ،سـعی کنیـد صبـح ،زودتـر مراجعـه

کنیـد.

اگـر در تابسـتان قبـل از سـاعت  3ظهـر و در

زمسـتان قبـل از سـاعت  2بـرای بازدیـد اقـدام

کنیـد ،بایـــد بلیـــط حرمســـرا و سوئیتهـــای

تشـریفاتی را بـه اجبـار تهیـه کنیـد؛ ولـی بعـد از
ایـن سـاعت میتوانیـد انتخـاب کنید .پیشـنهاد

مـا ایـن اسـت کـه سـوئیتهای تشـریفاتی را در

الویـت قـرار دهیـد.

فقـط تـا سـاعت  4عصـر بلیـط فروشـی انجـام

میشـود.

بازدیـد از محوطـه باغ رایگان اسـت؛ ولی برای

بـرای بازدیـد از کاخ و موزههـا بایـد بلیـط تهیـه
کنید .

عکاسی در بعضی از بخشها ممنوع است.
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بهتر است بدانید که ...
اگـر کارت اعتبـاری داریـد ،آنالیـن بلیـط تهیـه

کنیـد تـا بتوانید حداقـل  45دقیقـه در زمانتان

صرفهجویـی کنیـد.

بهتریـن زمـان بازدیـد از ایـن کاخ وسـط هفته

اسـت ،وگرنـه بایـد خودتـان را بـرای صفهـای

طوالنـی در زیـر آفتـاب آمـاده کنید.

بازدیـد فقـط بـه صـورت گروههـای  50نفـره و

با راهنما انجام میشـود .در روزهـای پربازدید،

راهنمای انگلیسـیزبان هـم در مجموعه حضور
دارد.

پیشـنهاد میکنیم حتما قبل از شـروع بازدید،

راهنمـای صوتـی مجموعه را به رایـگان دریافت

کنید تـا از بازدیدتان بیشـتر لذت ببرید.

در محوطـه بـاغ ،بـرج سـاعت و یـک رسـتوران

بـا منظـره خیلی خـوب وجود دارد کـه فراموش
نکنیـد از آنها هـم بازدیـد کنید.
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آدرس:
اســـتانبول ،بشـــیکتاش ،محلـــه ویشـــنهزاده،
خیابـــان دلماباغچـــه

ساعت کاری:
 9صبـح تـا  4:30عصـر | دوشـنبهها تعطیـل
اسـت.

مسیر دسترسی:
اتوبوسهای خط 129T- Bostancı

از میدان تکسیم و پیاده شدن در
ایستگاه Gümüşsuyu

 6دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -6قلعه روملی حصار
Rumeli hisarı

در ساحل اروپایی تنگه بسفر ،یک قلعه قرون وسطایی
بـه چشـم میخـورد کـه در قـرن پانزدهـم بـه دسـتور

سـلطان محمد دوم و به منظور عملیات فتح استانبول

سـاخته شـد .اسـتانبول کـه در آن زمـان کنسـتانتینپول

یـا قسـطنطنیه نامیـده میشـد ،در اختیـار امپراطـوری

روم شـرقی بود .سـلطان محمد دوم قصد داشـت تا با

مسـدود کـردن راه نیـروی دریایی نظامـی و کمکهای
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تجـاری کـه از طریـق تنگه بسـفر بـه بیزانس میرسـید،
شـهر را محاصـره کند.

در ضلـع مقابل تنگه ،قلعه آناتولی قرار دارد که خواهر

دوقلـوی قدیمـی روملـی حصار اسـت و ایـن دو قلعه با

کمـک همدیگر توانسـتند بـا بسـتن تنگه بسـفر ،موفق
بـه فتـح قسـطنطنیه و پیـروزی امپراطـوری عثمانـی بـر

بیزانـس شـوند .سـلطان محمـد بعـد از فتـح ،نام شـهر
را اسلامبول نامید تـا روی پایتخت اسلامی امپراطوری

عثمانی تاکید کند .بعد از فتح شـهر ،قلعه دیگر کارکرد

سـابقش را از دسـت داد و به محل نظـارت عبور و مرور
تنگـه و مدتـی هم بـه زندان تبدیل شـد.

بازدیـد از قلعـه خیلـی سـاده اسـت و در بـاال و پاییـن

رفتن از پلهها خالصه میشـود؛ اما تماشـای اسـتانبول
از بـاالی پلههـای ایـن قلعـه تاریخـی و پراهمیت تجربه

متفاوتی اسـت.
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حواستان باشد!
این جاذبه به خاطر پلههای زیاد ،مناسب افراد

مسن یا معلول نیست.

از آنجایـی کـه بازدیـد از مجموعـه در فضـای باز

بوهـوا
اتفـاق میافتـد ،حواسـتان بـه اوضـاع آ 

باشد.

امکان دسترسی به باالترین نقطه قلعه وجود

ندارد.

اگر گربههراسی دارید ،باید بدانید که در فضای

قلعه گربههای زیادی حضور دارند.

آدرس:
اســتانبول ،ســارییر ،محلــه روملــی حصــاری،

خیابــان یحیــی کمــال
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ساعت کاری:
 9صبح تا  7شب | چهارشنبهها تعطیل است.

مسیر دسترسی:
اتوبـوسهای خـــط  DT1از میــــدان

تکسیم و بعد پیاده شدن در ایستگاه
Kabataş Erkek Lisesi
دوبـاره اتوبوسهـای 22RE- Fatih

 Sultan Mehmetو پیـاده شـدن در

ایسـتگاه Rumeli Hisarı
 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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از ما عکس بگیرید!
فقط کافیست از صفحه موردعالقهتان اسکرینشات

بگیــــرید و با هشتـگ #همسفرهرسفر در توئیــــتر و
اینستاگرام منتشر کنید .به حمایت شما دلگرمیم.

#همسفرهرسفر

گشت و گذار > موزهها و آثار تاریخی

262

 -7برج گاالتا
Galata Kulesi

در کوچـه پـس کوچههـای پاییـن خیابـان اسـتقالل،

برجـی سـنگی بـا شـمایل قـرون وسـطایی وجـود دارد
کـه هر سـال توریسـتهای زیـادی را به خـودش جذب
میکنـد تـا از بـاالی آن بتوانند پانورامایی از اسـتانبول را

تماشـا کنند.

اولیـن بـرج گاالتـا کـه در جـای دیگـری قـرار داشـت ،در
دوران بیزانـس و بـرای کنتـرل ورودی گلـدن هـورن
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سـاخته شـد؛ امـا در جریـان جنگهای صلیبـی تخریب
شـد .بـرج اسـتوانهای جدید با نام برج مسـیح در سـال

 1348میلادی بـه منظـور گسـترش مسـتعمرات ژنـو
در قسـطنطنیه در  9طبقـه سـاخته شـد کـه در روزگار

خـودش بلندتریـن سـازه شـهر بـه حسـاب میآمـد .در

دوره عثمانـی و در سـال  ،1717بخـش بـاالی بـرج بـا
کالهـک مخروطـی ،حکـم دیدهبانهای آتشنشـانی را

پیـدا کرد.

در طـی سـالیان درازی کـه ایـن بـرج بـه خـودش دیده،

بـه دفعـات دچـار حریـق شـده اسـت .یکبار هم توسـط
طوفان آسـیب زیادی دید و کالهکش را از دسـت داد و

تـا آخـر دوران عثمانـی بدون کالهـک ماند.

در دهـه  ،1960در طـی آخریـن بازسـازی ،بخشهـای

چوبـی داخـل بـرج بـا سـازههای بتنـی تعویـض شـدند
و بـا عملیـات تجاریسـازی ،در بـرج بـه روی عمـوم بـاز

شـد .امروز شـما میتوانید با تهیه بلیط بـه بالکن باالی
بـرج برویـد و اسـتانبول را  360درجـه تماشـا کنید .اگر

هم دوسـت داشـتید ،میتوانیـد در رسـتوران باالی برج

اسـتراحت کنید و هنگام سـرو غذا منظـرهای بینظیر را
تماشـا کنید.
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بهتر است بدانید که ...
در روزهای آخر هفته یا فصلهای پرمسافر باید

زمان زیادی را برای بازدید از برج گاالتا در صف
بایستید .پس سعی کنید قبل از ظهر مراجعه
کنید تا در زیر آفتاب سوزان زیاد معطل نشوید.

بازدیدکنندگان نوشتن روی بدنه پایینی برج را

تبدیلبهیکرسمناپسندکردهاند.شمابهعنوان

یک گردشگر فرهنگی ،این رسم را ادامه ندهید.
آسـانســور فقــط تــا طبقـه هفتــم بــاال میرود

و بــاید از طـــریق پلهها دو طــبقه بـــاال بروید تا

پلههـای مارپیـچ بـرج را هـم تجربــه کنید.

اگـر در زمـان اذان ظهـر بـه بـاالی بـرج برسـید،

شـاهد صحنـه متفاوتـی خواهیـد بـود .از تمـام
مسـجدهــای شهـر صــدای اذان مـیآیــد که بــا

پــرواز مــرغان دریایی تصــویر منحصربهفردی

را بـرایـتــان بــه یـادگـــار خـواهـنـد سـاخـت.

پیشنهاد میکنیم تماشای غروب آفتاب را از

باالی برج گاالتا از دست ندهید.
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آدرس:
استانبول،بیاغلو،محلهبرکتزاده،خیابانبیوک
هندک

ساعت کاری:
 9صبح تا  8:30شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2
 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -8خیابان استقالل
Istiklal Caddesi

محـال اسـت اسـم اسـتانبول به میـان بیاید ،ولی کسـی
یـاد خیابـان اسـتقالل نیفتـد .پیـادهراه  4/1کیلومتـری

اسـتقالل ،یکـی از معروفتریـن خیابانهـای اسـتانبول

اسـت که در آخر هفتههای فصلهای پرمسـافر ،روزانه

 3میلیـون نفـر از آن بازدیـد میکنند.

نـام خیابـان اسـتقالل بـا فروشـگاههای رنگارنـگ و

برندهـای معـروف ،کافهها متنوع ،بسـتنیفروشهای
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بامـزه ،موسـیقیهای خیابانـی ،سـالنهای سـینما،

کلوپهای شـبانه ،گالریهای هنری و کتابفروشیهای

قدیمـی گـره خـورده و بـا ترامـوای قرمز رنـگ معروف و
قدیمـیاش در ذهـن مسـافران مانـدگار شـده اسـت.

یک سـر این خیابان به میدان تکسـیم و سـر دیگر آن به
محلـه قـرون وسـطایی اطراف بـرج گاالتا میرسـد .چه

پیـاده کل خیابـان را گـز کنیـد و چـه تصمیـم بگیریـد بـا

ترامـوای قدیمـی از آن عبور کنید ،میتوانید از تماشـای

سـاختمانهای دورههـای مختلف ،از عثمانـی گرفته تا

معمـاری مدرن امـروز ،در دو طرف خیابان لذت ببرید.

در دوران عثمانـی ایـن خیابان به خیابـان کبیر معروف

بود و پاتوق روشنفکران و اروپاییان بود .در سال ،1923

بعـد از جنگ اسـتقالل ترکیه بـه خیابان اسـتقالل تغییر

نـام داد .در دهـه  1970تـا  1980ایـن خیابـان اوضـاع
نامناسـبی پیـدا کـرد و شـهرداریهای محلـی تصمیـم
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گرفتند به آن سـر و سـامان بدهند .در همـان زمان بود

کـه خانههـای قدیمی از سـاکنان قدیمـیاش خریداری
و مرمت شـدند ،تراموای قدیمی در آن مسـتقر و رسـما

تبدیـل بـه پیـادهراه شـد .رفتهرفتـه کسـب و کارهـای
امـروزی و مراکـز هنـری در ایـن خیابـان رونـق گرفـت و
قیمـت زمیـن در آن منطقـه باالتـر رفت و طبقـات باالتر
جامعـه در آن سـاکن شـدند .همـه این تغییـرات باعث
شـد اسـتقالل به اوضاع سـابقش برگردد و امروزه پر از
گردشـگر و حـال خوش باشـد.

بهتر است بدانید که ...
توگذار حسـابی در خیابـان
بـرای یـک گشـ 

اسـتقالل ،حـدود یـک روز زمـان نیـاز داریـد.
در لیسـت زیـر میتوانیـد بـا تعـدادی از نقـاط

توریسـتی ایـن خیابـان آشـنا شـوید:
میدان تکسیم و مجسمه استقالل

مـوزه مـادام توسـو و مجسـمههای مومـی

افـراد مشـهور

پاســـاژ چیچـک کــه مدتـــی بعـد از انقلاب

روسـیه زنـان ثروتمنـد روسـی در آن گلفروشـی

میکردنـد ،ولـی االن پـر از کافـه و رسـتورانهای
مختلـف اسـت.
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دومیـن ایسـتگاه قدیمـی متـروی جهـان به

نـام Tünel

کلیسای سنت آنتوان با معماری نئوگوتیک
ن
خیـــابــان فرانســــــویهـــــا با رستـــــورا 

و دکوراسیون فرانسوی و خوش آب و رنگش

مـوزه معصــومیت و رمــان معـروف اورهان

پاموک

موزه پرا و هنر اوریانتالیست قرن نوزدهم
موزه دراویش و تماشای رقص سماع
گرافیتیهای توی کوچه پس کوچهها

در مــــــــــورد گالریها و موزههای هنری  ،سینماها ،
کافهها  ،رستورانها  ،کتابفروشیها و خرید در این

خیابان میتوانید در بخشهای مخصوص به خودشان

مفصل بخوانید.
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آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،میـدان تکسـیم ،خیابـان
اسـتقالل

ساعت کاری:
شبانه روز

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2

مسیریابی
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 -9موزه معصومیت
Masumiyet Müzesi

موزه معصومیت روایتگر داسـتان عاشـقانهای است که
در سالهای  1974تا  2000بین کمال ،تاجر ثروتمند و
فوسـون ،خویشاوند دور و فقیرش اتفاق افتاده است.

اگر عالقهمند به ادبیات ترکیه باشید ،حتما با نویسنده
مشهور و برنده جایزه نوبل ترکیه یعنی اورهان پاموک

آشـنا هسـتید .موزه معصومیت نام یکـی از آثار معروف
پامـوک اسـت که در سـال  2008به چاپ رسـید و بعد از
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چهار سـال موزهاش هم در استانبول افتتاح شد.
ایـده نوشـتن کتـاب و شـکلگیری مـوزه بـه صـورت
همزمان از سـال  1990در ذهن نویسنده شکل گرفت و
خودش اعتقاد دارد که بازدید از موزه باگاتی والسچی
ایتالیـا تاثیر زیـادی روی ایدهاش داشـته اسـت.

درسـت اسـت کـه کتـاب و مـوزه هـر دو بـه یک داسـتان
اشـاره دارنـد ،ولی مسـتقل از هـم عمل میکننـد .برای
بازدید از موزه الزم نیسـت حتما کتاب را خوانده باشـید

و بـرای فهـم بهتر کتـاب الزم نیسـت حتما مـوزه را دیده

باشـید .امـا اگر قبـل از بازدید از مـوزه ،کتـاب را خوانده
باشـید ،میتوانیـد تمام اشـیایی را که در کتـاب به آنها

اشـاره شـده اسـت ،اینجـا پیـدا کنیـد .اشـیای مـوزه در
جعبههای مختلف و بـه ترتیب اتفاقات کتاب چیدمان

شـدهاند و سـعی میکننـد اتفاقـات و خاطـرات دوران
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مختلـف را بـرای بازدیدکننـدگان تداعی کننـد .در عین

حال ،موزه نمایشـگر زندگی روزمره سـاکنین استانبول
در نیمـه دوم قرن بیسـتم هم هسـت.

بهتر است بدانید که ...
اگـر هنـگام ورود بـه مـوزه معصومیـت ،کتاب را

بـه همـراه داشـته باشـید ،میتوانیـد بـه رایـگان
از مـوزه بازدیـد کنیـد .موقـع ورود در صفحـهای
از کتـاب کـه بلیـط مـوزه در آن چاپ شـده اسـت،
مهـر ورود میخـورد.

بـا پرداخت هزینه میتوانید از راهنمای صوتی

انگلیسی موزه استفاده کنید.

فـــقـ ــط طــبقـ ــه اول ایــ ــن مــ ــوزه مـنـاسـ ــب

ویـلچرنـشـــــینها اســـــت.

آدرس:
اســتانبول ،بیاغلــو ،محلــه فیروزآقــا ،خیابــان
چوکورجومــا ،کوچــه دالگیــچ ،شــماره 2
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ساعت کاری:
هـر روز سـاعت  10صبـح تـا  6عصر | پنجشـنبهها

سـاعت  10صبـح تـا  9شـب | دوشـنبهها ،روز اول

ژانویـه ،عیـد فطـر و عیـد قربان تعطیل اسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2
ترامـوای قرمـز رنگ خیابان اسـتقالل

و پیاده شدن در ایستگاه گاالتاسرای
 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -10موزه مادام توسو
Madame Tussauds Müzesi

اگـر دوسـت داریـد چهرههـای معـروف و سرشـناس
ترکیـه را از نزدیک ببینید و با آنها عکس بگیرید ،حتما

بایـد به مـوزه مادام توسـو در اسـتانبول سـر بزنیـد .در
این موزه تشـخیص مجسـمههای مومی از انسـانهای
واقعی کار سـختی است .در موزه مادام توسو میتوانید
از مجسـمههای افراد تاثیرگذار در زمینههای سیاسـی،

هنـری ،اجتماعـی ،مذهبـی ،ورزشـی و تاریخـی ترکیـه و
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جهـان دیـدن کنیـد و بـا آنهـا عکـس بگیریـد و از هنـر
مجسمهسـازی لـذت ببرید.

قبـل از بازدیـد از مـوزه خـوب اسـت کمـی راجـع بـه

تاریخچـه شـکلگیری ایـن مـوزه بدانیـد؛ حـدود 260

سـال پیـش آنـا ماریـا (مـادام توسـو) در استراسـبورگ
فرانسـه بـه دنیا آمد .پـدرش دو ماه قبـل از تولدش در
جنگ کشـته شـد و بعد از آن در شش سـالگی به همراه

مـادرش بـه سـوییس رفـت و در خانه دکتـری محلی به

نـام کورتیوس خدمتکار شـد و او را دایی صدا میزد .در
نوجوانـی به همـراه دایی مجسمهسـاز بـه پاریس رفت

و سـاخت مجسـمههای مومـی را یـاد گرفـت و بعـد بـه
عنـوان هنرمنـد در مجموعه دایی مشـغول به کار شـد.
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او از آن موقع مجسمههای مومی چهرههای سرشناس
زیادی را سـاخت و مورد تحسـین قرار گرفـت .در اواخر

عمـر وی ،اولیـن مـوزه مادام توسـو در لندن برپا شـد و
بعـد از آن تـا بـه امروز در شـهرهای مختلـف جهان مثل
آمسـتردام ،نیویورک ،اسـتانبول و  ...گسترش یافت.

حواستان باشد!
بـرای بازدیـد از مـوزه نهایتا تا قبل از سـاعت 7

عصر باید وارد شـوید.
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آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،میـدان تکسـیم ،خیابـان

اسـتقالل ،شـماره 56/58

ساعت کاری:
هر روز ساعت  10صبح تا  8شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2
 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -11کلیسای چورا
Kariye Müzesi

کلیسـای چورا یا کلیسـای کاریـه یکی از جاهـای دیدنی
اسـتانبول اسـت که در مقایسـه بـا جاذبههـای معروف

اسـتانبول خیلی نامش شـناخته شده نیسـت .در زبان

یونانـی ،چـورا بـه معنـای حومـه شـهر اسـت و در اوایـل
قـرن پنجـم میلادی کـه ایـن بنـا سـاخته شـد ،خـارج از

شـهر قسـطنطنیه قرار داشـت.

چـورا بارهـا در طـی تاریـخ آسـیب دید و بازسـازی شـد.
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آخریـن بازسـازی تاریخـی آن در قرن چهاردهم توسـط

وزیـر خزانـه و مسـئول خانـه هنرهـای بیزانسـی انجـام
ی بنا در همان
شـد و موزاییککاری و نقاشـیهای آبرنگـ 

دوران اضافـه شـد .سـاختمانی کـه در حـال حاضـر

میبینیـد ،متعلـق بـه همـان دوران اسـت.

عثمانیهـا بعـد از فتـح شـهر ،طبـق رسـم همیشـگی،
کاربـری بنـا را از کلیسـا بـه مسـجد تغییـر دادنـد و روی

تزئیناتـش را بـا گـچ پوشـانده و محـراب و منـاره بـه آن
یهای دوره
اضافـه کردنـد .در جریـان آخریـن بازسـاز 

معاصـر ،کلیسـا تبدیـل بـه مـوزه شـد و نقاشـیها و

تزئینـات از زیر گچ بیـرون آمدند و قابل بازدید شـدند.

البتـه ایـن را هـم بایـد اضافـه کـرد کـه همـه بخشهای
بنـا اسـتحکام کافـی را برای بازدیـد ندارد ،امـا همچنان
باقـی بخشهـا ارزش بازدیـد دارنـد.

آدرس:
استانبول،فاتح،محلهکاریه،خیابانکاریهجامی

ساعت کاری:
ن  9صبح تا  7شـب | زمسـتان  9صبح تا
تابسـتا 

 5عصر
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مسیر دسترسی:
ایستگاه  Veznecilerدر خط M2
 2دقیقه پیادهروی تا ایستگاه
Şehzadebaşı

اتوبوسهای خط
38B - Yunus Emre Mahallesi
و پیاده شدن در ایستگاه
Şehit Yunus Emre Ezer
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -12موزه دراویش چرخان
Galata Mevlevihanesi Müzesi

اگرچـه مقبـره موالنـا در قونیـه قـرار دارد و تماشـای
رقص سـماع دراویـش در آنجا لطـف دیگـری دارد ،اما
در انتهای خیابان اسـتقالل هم میتوانید شـاهد چنین
مراسـمی باشید.

بـا بازدیـد از مـوزه دراویـش چرخـان بـا سـبک زندگـی

دراویـش و نـوع نیایـش آنهـا آشـنا میشـوید .مولوی
حانهسـی شـامل بخشهـای مختلفـی مثـل محوطـه
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ن و شـیخ ،کتابخانه،
سـماع ،اتاق دراویش ،اتاق سـلطا 

مقبرههـا و  ...اسـت .مـوزه در بخـش سـماعخانه قـرار

دارد و در آنجـا میتوانیـد از اقالم اهل تصوف ،صفحات
خوشنویسـی شـده و آالت موسـیقی بازدیـد کنید.

حواستان باشد!
ظرفیـت تماشـای رقص سـماع محدود اسـت.

بهتر اسـت از یک روز تا چند سـاعت قبل از شروع
برنامه بلیـط تهیه کنید.

گشت و گذار > موزهها و آثار تاریخی

284

آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،محلـه شـاهکولو ،خیابـان
گلیـپ دده ،شـماره 15

ساعت کاری:
تابسـتان  9صبح تا  7شـب | زمسـتان  9صبح تا

 5عصر | دوشـنبهها تعطیل اسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2

مسیریابی
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 -13قلعه یدیکوله
Yedikule Zindanları Müzesi

حتما شـما هـم به کمک فیلمهـای تاریخـی ،تصویری از

زندانهـای تاریـک و ترسـناک در ذهنتـان دارید .قلعه

یـا زنـدان یدیکولـه با هفـت برج ،یکـی از ترسـناکترین
زندانهـای تاریـخ اسـتانبول بـوده اسـت ،ولـی امـروز

شـما میتوانیـد در کمـال امنیـت و آرامـش از آن بازدید
کنید .

بـرای درک بهتـر بگذاریـد کمـی شـما را بـا آنچـه بـر ایـن
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قلعه و دروازههایش گذشـته اسـت ،آشـنا کنیـم .اولین

سـنگ بنای یدیکوله در دوران امپراطوری روم گذاشـته
شـد .تئودوسـیوس اول طـاق نصرتـی سـاخت کـه بـه
دروازه طالیـی معـروف بـود .در آن زمـان طـاق بـه هیچ
دیواری متصل نبود ،چون هنوز دیوارهای شـهر ساخته
نشـده بود.

تئودوسـیوس دوم دیوارهـای شـهر را طـوری گسـترش

داد کـه دروازه طالیـی درون آن قرار گرفـت .این دروازه
بـه ورودی پیروزمندان امپراطوری بیزانس تبدیل شـد

و پیروزمندان زیادی از زیر آن گذشتند .بعدتر در اواخر

دوره بیزانس به منظور دفاع از شـهر دیوارکشـی شـد و

دیگر باز نشـد.

بعـد از فتـح قسـطنطنیه توسـط عثمانیهـا ،سـلطان
محمـد دوم ،سـه بـرج دیگر بـه آن اضافه کـرد و از آن به
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عنوان خزانـهداری ،بایگانی و زندان حکومتی اسـتفاده

شـد .در طـی سـالهای مختلـف ،سیاسـتمداران و

دیپلماتهـای خارجی زیادی در آنجـا زندانی بودهاند.

بهتر است بدانید که ...
افسـانههای قدیمـی میگوینـد هنگامـی کـه

عثمانیها در شـرف ورود به قسطنطنیه بودند،
فرشـته نجـات ،کنسـتانتین پنجـم را بـه یـک

مجسـمه مرمـر تبدیـل کـرد و زیـر دروازه طالیی
پنهـان کـرد تا شـاید دوبـاره از خواب بیدار شـود

و شـهر را تصـرف کنـد.

امـروز عالوه بر اینکـه این زندان به موزه تبدیل

شـده اسـت ،کنسـرتها و تئاترهـای میدانـی

متعـددی در آن برگـزار میشـود .در حـال حاضر
موزه در حال بازسازی است ،پس قبل از مراجعه

حتمـا از بـاز بودن آن مطمئن شـوید.
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آدرس:
استانبول ،فاتح ،محله یدیکوله ،خیابان یدیکوله

میدانی

ساعت کاری:
 8:30صبح تا  6عصر | یکشنبهها تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه Marmaray Yenikapı

در خط M2

قطـار  Marmarayو پیـاده شـدن در

ایسـتگاه Marmaray Kazlıçeşme

 7دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -14میدان هیپودروم
Hippodrome of Constantinople

هیپودروم به زبان یونانی به معنای میدان اسـبدوانی
اسـت .اینجا مرکـز گردهماییهـای اجتماعی و ورزشـی
در دوران بیزانـس بـوده اسـت .امـروز چیز زیـادی از آن

دوران ،به جز یک سـتون باقی نمانده اسـت و به میدان

سـلطان احمـد یـا میـدان اسـب (آت میدانـی) شـناخته
میشود.

اولیـن هیپودروم با گنجایش  100هزار تماشـاچی وقتی
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سـاخته شـد کـه کنسـتانتین کبیـر ،شـهر را قسـطنطنیه
نامیـد .زمین مسـابقه حالت  Uشـکل داشـت و جایگاه

امپراطـور در شـرق آن قـرار گرفتـه بـود کـه از کاخ اصلی
مسـتقیما به آن راه داشـت.

در کنار مسـابقات اسـبدوانی و ارابهرانی ،مراسـمهای

بـزرگ دولتی که هم مردم و هم امپراطور در آن شـرکت
میکردنـد نیـز در اینجـا برگـزار میشـد .ایـن رقابتهـا

گاهـی بـا شـرطبندی گروههـای مختلـف سیاسـی یـا

مذهبـی همـراه بود کـه بعضـی از آنها به شـورشهای
داخلـی منجر میشـد.

در طی جنگهای صلیبی ،شـهر و به طبع آن ،هیپودروم

آسـیب زیـادی دیـد و تزئیناتـش بـه غـارت رفـت .مثلا
گفته میشـود چهار مجسـمه اسـبی که امروز در میدان

سـنمارکو ایتالیـا اسـت ،آن زمـان توسـط ونیزیهـا از
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اینجـا به غـارت رفته اسـت.
از فتـح شـهر ،عثمانیهـا کـه عالقـهای بـه برگـزاری ایـن

گونـه مسـابقات نداشـتند ،بـه جـای بازسـازی بنـا از
سـنگهای آن بـرای ساختمانسـازی اسـتفاده کردنـد.

البته گفته میشـود مراسـم ختنه پسران سلطان احمد

سـوم در هیپـودروم برگـزار شـده اسـت و تصاویـر به جا
مانـده از آن دوران مدعـی ایـن اسـت که بنـا در آن زمان

هنـوز پابرجـا بوده اسـت.

در وسط میدان هیپودروم ،سه ستون وجود داشته است
که شامل ستون اُبِلیسک (ستون چهارگوش نوک تیز) با

خط هیروگلیف ،ستون ابلیسک سنگی و پایه ستونی با
سر ستونی از مارهای بهم پیچیده میشده است .البته

در حال حاضر فقط دو ستون ابلیسک باقی مانده و از
ستون سوم اثری نمانده است .در واقع اینها ،تنها بقایای
آن میدان قدیمی هستند که در محوطه میدان سلطان

احمد میتوانید از آنها دیدن کنید.
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آدرس:
اسـتانبول ،فاتـح ،محلـه بینبیـر دیـرک ،میـدان
سـلطان احمـد

ساعت کاری:
شبانه روز

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1

مسیریابی
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 -15برج دختر
Kız Kulesiof Constantinople

بعضـی وقتهـا افسـانهها بـه کمـک یـک بنـای تاریخی
میآیند تا آن را برای همیشـه جاودانه کنند .برج دختر
و داسـتانهای جالبـی که محلیها راجع بـه آن تعریف
میکننـد ،یکی از جاذبههای دیدنی اسـتانبول اسـت.

برجـی کـه در حـال حاضـر در نزدیکـی سـاحل بخـش
آسـیایی تنگه بسـفر قرار دارد ،سـومین برجی اسـت که

در همـان مکان سـاخته شـده اسـت .از تاریخچه اولین
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بـرج ،اطالعـات دقیقی در دسـت نیسـت؛ اما بر اسـاس
سـبک معمـاری آن تخمیـن زده میشـود کـه قدمت آن
بـه  340سـال قبـل از میالد میرسـد و با نـام دامالیس

و لینـدروس شـناخته میشـده اسـت .بعـد از مـرگ
دامالیـس (همسـر پادشـاه آتن) نـام برج بـه یادبود او
بـه دامالیـس تغییر کرد .البته در زمـان امپراطوری روم
شـرقی به نام آرکال (قلعه کوچک) هم شـناخته میشـد.

بعد از فتح قسـطنطنیه توسـط عثمانیها ،قلعه آسیب
دیـد و برجـی چوبـی جایگزینش شـد .دومیـن برج هم
در آتشسوزی سال  1719از بین رفت .بعد از آن تصمیم

بر آن شـد تا برجی سـنگی توسـط معمار ارشـد آن زمان
 Nevşehirli Damat İbrahim Paşaساخته شود.

یک کیوسـک شیشهای جایگزین قسمت مخروطی برج
شـد و گنبدی سـربی روی کیوسک اضافه شـد .کتیبهای
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بـه خـط خوشـنویس معـروف آن زمـان ،راکیـم افنـدی،
بـه همراه امضای سـلطان محمد دوم روی سـنگ مرمر

حـک شـد و روی سـردر بـرج نصب شـد .در سـال 1857

یـک فانـوس دریایـی بـه آن اضافه شـد و در سـال 1920

سیسـتم روشـنایی اتوماتیک جایگزین چراغ برج شـد.

در طـی ادوار مختلف ،برج دختـر کاربریهای متفاوتی

مثـل بـرج دفاعـی ،مرکـز جمـعآوری مالیـات تاجـران،

فانوس دریایی ،بیمارستان قرنطینه مبتالیان به وبا در
سـال  ،1830ایستگاه رادیویی و ساختمان وزارت دفاع

پیدا کرد تا اینکه در سـال  1982باالخره به شـرکتهای

دریایی واگذار شد .در نهایت در سال  ،2000بعد از پشت

سـر گذاشـتن بازسـازیهای مختلـف ،تبدیل بـه یکی از
نقاط توریستی استانبول شد .در حال حاضر میتوانید

از مـوزه و رسـتوران بـرج بازدیـد کنیـد و لـذت ببریـد.
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بهتر است بدانید که ...
ه بـرج دختـر ،داسـتانی
معروفتریـن افسـان 

مربوط به  500سـال قبل از میالد است و روایتگر
عشـق مردی به نام لیندروس به راهبهای به نام

هیرو اسـت که در بـرج زندگی میکرد .لیندروس

هـر شـب بـه سـمت بـرج شـنا میکـرد تـا بتوانـد

هیـرو را ببینـد و هیـرو هـر شـب مشـعلی را در
باالی برج روشـن میکـرد تا راهنمـای لیندروس

باشـد .یک شـب طوفانی در حالی کـه لیندروس
مشـغول شـنا بود ،باد مشـعل را خامـوش کرد و
لینـدروس مسـیر را گـم کـرد و بـر اثر شـنای زیاد
خسـته و غـرق شـد .موجهـا پیکـر لینـدروس
را بـه صخرههـا آورده بودنـد و هیـرو بـا دیـدن

ایـن صحنـه تـاب نیـاورد و از بـاالی بـرج خودش

را بـه پاییـن پرتـاب کـرد و بـا مرگش عشقشـان

جاودانه شـد.

افسـانه مار و بطال دو افسـانه دیگری است که

دربـاره بـرج دختـر نقـل میشـود و بهانـه خوبی

اسـت تـا از محلیهـا بخواهیـد برایتـان تعریـف
کنند .
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آدرس:
استانبول ،تنگه بسفر

ساعت کاری:
هر روز از  9صبح تا  7شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Kabatşدر خط T1
قایقهـای Kabataş – KızKulesi
در اسـکله کاباتـاش

مسیریابی
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 -16کاخ بیلربی
Beylerbeyi Sarayı

وقتی سـوار بر کشـتی مشـغول لذت بردن از مناظر کنار
تنگه بسـفر هسـتید ،در سـاحل منطقه آسـیایی ،کاخی
بـا شـکل و شـمایل قـرن نوزدهـم میبینیـد کـه بـه کاخ

بیلربـی معروف اسـت .اگـر بخواهیم از ترکی به فارسـی

ترجمـهاش کنیم ،میشـود کاخ آقـا بزرگ!

ایـن کاخ کـه پناهـی خنـک در گرمـای سـوزان تابسـتان
اسـت ،توسـط سـلطان عبدالعزیز سـاخته شـده است.
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اولیـن کاخ در اوایـل قـرن نوزدهم سـاخته امـا طی یک
آتشسـوزی از بین رفت و کاخ فعلی به جایش سـاخته

شد .

بیلربـی یـک کاخ تابسـتانه بـوده و بیشـتر بـه عنـوان

مهمانخانه سلطنتی استفاده میشده است و مهمانان

سیاسی بنامی مثل امپراطور اتریش ،سومین امپراطور
فرانسـه ،همسـر ناپلئـون ،دومین امپراطور آلمـان و ...
در اینجـا اقامـت داشـتهاند .شـاید جالب باشـد بدانید

اسـم ناصرالدین شـاه خودمان هم در لیست مهمانان
بـه چشـم میخورد.

از داسـتانهای جالـب ایـن کاخ ایـن اسـت که سـلطان

عبدالحمیـد دوم ،بعـد از عزل شـدن از مقامش ،اولین
سـلطانی بـود کـه  6سـال آخـر عمـرش را در ایـن کاخ

گذرانـد تـا از جنـگ بالـکان در امـان بماند.

بهتر است بدانید که ...
در ایـن بخـش شـما فقـط بـا چندتـا از کاخهای

مهـم شـهر آشـنا شـدید ،بـرای آشـنایی بـا سـایر
کاخهـا اسـتانبول اینجـا کلیـک کنیـد.
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آدرس:
اسـتانبول ،اوسـکودار ،محلـه بیلربـی ،خیابـان

عبـدل آقـا ،کاخ بیلربـی

ساعت کاری:
هـــر روز از سـاعت  9صبـــح تـا  5بعـد از ظهـــر |
دوشــنبهها تعطیـــل اسـت.

مسیر دسترسی:
اتـوبــوسهای Kadıköy– Taksim

از میـدان تکسـیم و بعـد پیاده شـدن
در ایسـتگاه Boğaziçi Köprüsü

 15دقیقه پیادهروی

مسیریابی

ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام ﻋﻠﯽﺑﺎﺑـﺎ را دﻧﺒـﺎل ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻫـﻢ ﻋﮑﺲﻫـﺎ و
وﯾﺪﺋﻮﻫـﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﻧـﺎب از ﺟﺎذﺑﻪﻫـﺎی ﮔﺮدﺷـﮕﺮی
اﯾـﺮان و ﺟﻬـﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ ،ﻫـﻢ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧـﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی
درﺑﺎره ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی را از زﺑﺎن ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
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 -17موزه ساکیپ سابانجی
Sakıp Sabancı Müzesi

مـوزه زیبای سـاکیپ سـابانجی در محله امیـرگان ،یکی

از قدیمیتریـن مناطـق مسـکونی ،در کنـار تنگـه بسـفر

قرار دارد و در حال حاضر متعلق به دانشگاه سابانجی
اسـت .سـاختمان اصلی موزه که در سـال  1925توسـط

معمـاری ایتالیایـی طراحـی و سـاخته شـده ،اقامتـگاه
تابسـتانی خانـوادهای مصـری بـه نـام هدیـو بـود .ایـن
بنـا 26 ،سـال بعـد توسـط کارخانـهداری بـه نـام حاجی
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عمـر سـابانجی خریداری شـد.
امروز کوشـک آتیل که سـالها اقامتگاه اصلی خانواده

سابانجی و میزبان کلکسیون غنی از آثار خطی و نقاشی

سـابانجی بـوده ،بـه دانشـگاه سـابانجی اهـدا شـده
اسـت .در سـال  2002با اضافه شـدن یک گالری مدرن،
دربهای این موزه به روی عموم باز شـد .موزه دانشـگاه

سـابانجی در کنـار نمایـش کلکسـیونهای دائمـیاش،
نمایشـگاههای موقت بینالمللی ،کنفرانس و کنسرت

و  ...برگـزار میکند.

در بازدیـد از ایـن مجموعـه فرامـوش نکنیـد تـا از بـاغ

مجسـمه مجموعـه هم بازدید کنید .در پایـان به کافه و
رسـتوران مجموعه سـر بزنید تا بتوانید از منظره زیبای

تنگه بسـفر بیشـتر لـذت ببرید.

بهتر است بدانید که ...
فضای موزه برای ویلچرنشینها مناسبسازی

شده است.
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آدرس:
اســتانبول ،ســارییر ،محلــه امیــرگان ،خیابــان
ســاکیب ســابانجی ،شــماره 42

ساعت کاری:
هـر روز از سـاعت  10صبح تا  6عصر | دوشـنبهها

تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Leventدر خط M2
اتوبوسهای EL2 Emirgan

و پیاده شدن در ایستگاه Çınaraltı

مسیریابی

گشت و گذار > موزهها و آثار تاریخی

305

 -18موزه سادبرک حانیم
Sadberk Hanim Müzesi

موزه خصوصی سـادبرک توسـط بنیاد وهبی کوچ برای

یادبود همسـرش در سـال  1980افتتاح شـد .این موزه

کـه از جاذبههـای منطقه سـارییر اسـت ،در سـاختمانی

متعلق به قرن نوزدهم واقع شده است .این ساختمان

قبـل از اینکـه تبدیل به موزه شـود ،اقامتگاه تابسـتانی
خانوده کوچ بوده اسـت.

اشـیای موزه سادبرک شـامل آثار هنر اسالمی (از پارچه
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و لبـاس گرفتـه تـا ظـروف و سـکه) و اشـیای باسـتانی
ترکیـه میشـود کـه در غالـب مجموعههـای دائمـی و
موقـت بـه نمایـش گذاشـته میشـود.

بهتر است بدانید که ...
بـا اسـتفاده از مـوزه کارت میتوانیـد بـه رایگان

از مـوزه سـادبرک بازدید کنید.
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آدرس:
اسـتانبول ،سـارییر ،محلـه بیـوک دره ،خیابـان
پیاسـا

ساعت کاری:
هر روز  10صبح تا  5عصر | چهارشـنبهها تعطیل
است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Hacıosmanدر خط M2
اتوبوسهـای  41Cو پیاده شـدن در

ایسـتگاه Büyükdere Mahallesi

مسیریابی
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 -19موزه اتومبیلهای کالسیک آتامان
Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi

طرفـداران اتومبیلهـای کالسـیک عاشـق این هسـتند
کـه از موزههـای مختلـف اتومبیـل در سراسـر دنیـا

بازدیـد کننـد .اگـر شـما هـم جـزو ایـن دسـته از افـراد

هسـتید ،باید از موزه اتومبیلهای اورال آتامان بازدید

کنیـد .در ایـن مجموعـه حـدود  60اتومبیـل قدیمـی
و فوقالعـاده متعلـق بـه دهههـای  1920تـا  1970بـه

نمایـش گذاشـته شـد ه اسـت که هـر کدام نقـش مهمی
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در تاریـخ اتوموبیلسـازی داشـتهاند.
در فضـای میانی بلـوک  Aیعنی در بخـش اتومبیلهای
آمریکایی ،یک رسـتوران به سـبک داینرهای دهه 1950

تـا  1960آمریـکا قـرار دارد .همچنیـن در بخـش میانـی
بلـوک  Bو در جایـی کـه اتومبیلهـای اروپایـی نمایـش
داده میشـوند ،یـک بار به سـبک بریتانیایـی با فضایی

گرمتـر بـه همـراه یـک کتابخانـه ،پیانـو و اشـیای قیمتی
قـرار گرفته اسـت.

دکـور زیبـا و منحصـر بـه فـرد ،بیلبوردهـای نئونـی
و موسـیقیهای جـذاب باعـث شـده اینجـا فراتـر از
یـک نمایشـگاه اتومبیـل باشـد .در فضـای نمایشـگاه

رویدادهـای مختلفـی مثـل مراسـم عروسـی ،جشـن
تولـد ،دورهمیهـای دوسـتانه و خصوصـی هـم برگـزار
میشـود.
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آدرس:
اسـتانبول ،سارییر ،محله فراحولر ،خیابان نوری

پاشا ،شماره 107

ساعت کاری:
از جمعه تا یکشنبه ساعت  11صبح تا  6عصر

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Hacıosmanدر خط M2
اتوبوسهـای  29M1و پیـاده شـدن
در ایسـتگاه Metin Oktay

مسیریابی
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 -20خیابان فرانسویها
Fransız Sokağı Kültür Merkezi

خیابانـی پلکانـی و پـر از رنگهـای شـاد ،کافـه و
رسـتورانهایی که با سـلیقه فرانسـوی تزئین شـدهاند

و توریسـتهایی که بـا چهرههای خنـدان و دوربین به

دسـت مشـغول لذت بـردن از تعطیالتشـان هسـتند،
همه و همه تصاویری اسـت که به محض وارد شـدن به

خیابـان فرانسـویها شـما هـم بخشـی از آن میشـوید.
برخلاف تصـور عامـه ،در ایـن خیابـان خوراکیهـای
فرانسـوی سـرو نمیشـود و روحیـه فرانسـوی فقـط در
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ظاهـر خیابـان خالصـه شـده اسـت؛ ولـی باز هـم چیزی

از حـال خـوب ایـن خیابـان کـم نمیکنـد.

بهتر است بدانید که ...
اگر از فضاهای شـلوغ لذت میبرید ،پیشـنهاد

میکنیـم از عصـر بـه بعـد بـه اینجـا سـر بزنیـد تـا

سـرزندگی بیشـتری را احسـاس کنید.

معمـوال رسـتورانهای ایـن خیابان تا سـاعت 2

نیمهشـب باز هسـتند.
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آدرس:
استانبول ،بیاغلو ،محله فیروزآقا ،خیابان ینی
چارشی ،خیابان حایریه

ساعت کاری:
شبانه روز

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2
ترامـوای قرمـز رنگ خیابان اسـتقالل

و پیاده شدن در ایستگاه گاالتاسرای
 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -21موزه پرا
Pera Müzesi

موزه خصوصی پرا یکی از موزههای معروف استانبول

است که در ســـال  2005توســط یک زوج به نامهــــای

Suna Kıraçو  İnan Kıraçتاسیس شد .ساختمان

این موزه ،سابقا متعلق به یک هتل قدیمی بود که در
لوهوای مدرن و
سال  2003در عملیات بازسازی ،حا 

امکانات الزم برای یک موزه به آن اضافه شد .در این

موزه خصوصی شما میتوانید از مجموعههای دائمی و

نمایشگاههای موقت بازدید کنید.
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کلکسیونهای دائمی موزه متشکل از سه بخش

نقاشیهای شرقی ،ابزار اندازهگیری قدیمی آناتولی و

کاشی و سرامیک کوتایا است .موزه پرا با موسسهها و
موزههای مختلفی در داخل و خارج از ترکیه همکاری
میکند تا بتواند مخاطبینش را با آثار هنری ارزشمند
آشنا کند .موزه ویکتوریا و آلبرت لندن ،مدرسه هنرهای

تجسمی نیویورک ،موزه ایالتی سنتپترزبورگ روسیه

و ...موسسات بینالمللی و موزههایی هستند که با پرا

همکاری میکنند.
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آدرس:
استانبول ،بیاغلـــو ،محلــه آسمــالی مسجـید،

خیابان مشروطیت ،شماره 65

ساعت کاری:
سهشنبه تا شنبه از ساعت  11صبح تا  6عصر |

یکشنبهها از ساعت  12ظهر تا  6عصر | دوشنبهها
تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2
 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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انتخاب موزهها و آثار تاریخی
کـدام «موزههـا و آثـار تاریخی» نظرتـان را جلب

کـرد؟ در چک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تا

یادتان باشـد بـه آنها سـر بزنید.
موز ه ایاصوفیه
مسجد سلطان احمد
آبانبار تاریخی باسیلیکا
کاخ توپکاپی
کاخ دلما باغچه
قلعه روملی حصار
برج گاالتا
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موزه معصومیت
موزه مادام توسو
کلیسای چورا
موزه دراویش چرخان
قلعه یدیکوله
میدان هیپودروم
برج دختر
کاخ بیلربی
موزه ساکیپ سابانجی
موزه سادبرک حانیم
موزه اتومبیلهای کالسیک آتامان

318
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خیابان فرانسویها
موزه پرا
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محلههای توریستی
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محلههای توریسـتی
بـرای گشـتوگذار در یـک شـهر جدیـد ،فقـط نبایـد بـه

موزهها و آثار تاریخیشان اکتفا کنید .در حین قدم زدن
در کوچـه و پـس کوچههـا ،میتوانیـد بـا زندگـی واقعی

مـردم بیشـتر آشـنا شـوید .میتوانیـد سـاختمانهای

منحصربهفـرد یـا کافههـا و رسـتورانهایی پیـدا کنیـد

کـه نـه تنهـا روح واقعـی شـهر در آنهـا بیشـتر جریـان
دارد ،بلکـه ارزانتـر از مناطـق توریسـتی هم هسـتند.

اسـتانبول شـهر بزرگی اسـت کـه بخشهایـی از دو قاره

(آسـیا و اروپـا) را در خـودش جـای داده اسـت و پـر از
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محلههـای جالـب و متفـاوت بـرای وقتگذرانی اسـت.
همین مسـاله انتخاب را در یک سـفر کوتاه کمی سخت

میکند .در این بخش محلههای دیدنی استانبول را به
شـما معرفی میکنیم تا هم بتوانید به آنها سری بزنید

و هـم راحتتـر هتـل یا محـل اقامتتان را انتخـاب کنید.

بهتر است بدانید که ...
اگـر شـناخت کافـی راجع بـه محلهای کـه در آن

قدم میزنید ندارید ،سـعی کنید در روشنایی روز

توآمد و اصلی وقت بگذرانید و
و در معابـر پر رف 

وارد کوچـه پس کوچههـا و معابر خلوت و فرعی

نشوید.

هیچوقـت تمـام پولهـای نقدتـان را در یک جا

نگذاریـد و آنهـا را در جیبهـای مختلـف پخش

کنیـد .اگـر کولـه پشـتی بـه همـراه داریـد ،بهتـر

اسـت در جاهـای شـلوغ آن را در بغلتان بگیرید.
خیلـی از افـراد ممکـن اسـت بـه بهانـه آدرس

پرسـیدن بـه شـما نزدیـک شـوند و جیب شـما را

بـدون اینکـه متوجه شـوید ،بزنند .بهتر اسـت در
اینجـور مواقع هشـیار باشـید.
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فهرست محلههای توریستی
محله سلطان احمد
محله باالت
محله گاالتا
محله کاراکوی
محله بشیکتاش
محله جهانگیر
محله چوکورجوما
محله امینونو
محله کوزگونجوک
محله سارییر
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 -1محله سلطان احمد
Sultan Ahmet

محله سـلطان احمد را میشود قلب تاریخی استانبول
نامید؛ چراکه این محله از دوران امپراطوری روم شرقی

تـا بـه امـروز اتفاقـات مهمـی را بـه چشـم دیـده اسـت.
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه جاذبههـای تاریخـی زیادی

را میتوانیـد در ایـن محلـه پیدا کنیـد .مـوزه ایاصوفیه،

مسـجد آبی ،هیپـودروم و حمامهای ترکـی معروفی در

ایـن محله قـرار دارند.
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از جاذبههـای دیگـری کـه در نزدیکـی محلـه سـلطان
احمـد قـرار دارنـد ،ولی بـه لحاظ تقسـیمبندی شـهری

جـزو ایـن محلـه محسـوب نمیشـوند ،میتـوان بـه

باسـیلیکا سـیترن ،کاخ توپکاپی ،موزه هنرهـای ترکی و
اسلامی و بـازار سـنتی اسـتانبول اشـاره کـرد.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1

مسیریابی

گشت و گذار > محلههای توریستی

326

 -2محله باالت
Balat

بــاالت محلــهای اســت بــا خانههــای رنگــی و قدیمــی،

کوچههــای ســنگفرش شــده باریــک و شــیبدار،
بندرختهــای پــر لبــاس کــه از ایــن ســوی کوچــه بــه آن

ســوی کوچــه وصــل شــدهاند ،کافــه و رســتورانهای

نقلــی کنــار پیــادهرو و بچههایــی کــه در کوچههــا در
حــال بــازی هســتند؛ همــه اینهــا بــاالت را بــه یکــی از

محلههــای دیدنــی اســتانبول تبدیــل کــرد ه اســت.
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البتــه در مقایســه بــا محلههایــی مثــل گاالتا یا ســلطان

احمــد توریسـتهای خیلــی کمتــری آن را میشناســند.
محله باالت در بخش اروپایی استانبول ،در منطقه فاتح
و در همسـایگی شـاخ طالیـی ،یـک محلـه اقلیتنشـین

از ارتدوکسهـای یونانـی و یهودیهـا بـوده اسـت کـه
سـالها پیـش سـاکنان اصلـیاش از آنجـا رفتهانـد و

امـروزه مردمی با اعتقادات و آییـن مختلف کنار هم در

آن زندگی میکنند .پس خیلی طبیعی اسـت که کلیسـا،

کنیسـه و حتی مسـجد در این محله در کنار یکدیگر قرار

گرفتهانـد .کلیسای چورا کـه قبلتـر راجع بـه آن گفته
شـد ،نیز در نزدیکـی این محله قـرار دارد.

آنقـدر کوچـه پـس کوچههـای بـاالت جـذاب اسـت کـه

احتمـاال دوسـت داریـد در همـه آنهـا قـدم بزنیـد و
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عکاسـی کنیـد .راه رفتـن در کوچههـای شـیبدار بـاالت
زودتـر آدم را خسـته میکنـد .امـا نگـران نباشـید؛ کافـه

و رسـتورانهای زیـادی در ایـن محلـه وجـود دارنـد که

میتوانیـد با خیـال راحت بنشـینید و اسـتراحت کنید و
در حالی که مشـغول لذت بردن از نوشیدنی یا خوراکی

محبوبتـان هسـتید ،بـه سـاختمانهای رنگـی محلـه
چشـم بدوزیـد.

در ایـن محلـه خبـری از برندهـای معروف نیسـت؛ ولی

مغازههـای محلی مختلفـی دارد کـه میتوانید اجناس

خاصـی را در آنهـا پیدا کنیـد .حتما به آنها سـر بزنید،

بـا مغازهداران خوشـرو گـپ بزنیـد و ماجراجوییتان را
کامل کنید .راستی فراموش نکنید که از کالج ارتدوکس

هم دیـدن کنید.
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بهتر است بدانید که ...
اگر حسابی اهل پیادهروی هستید و زود خسته

نمیشـوید ،پیشنهـــاد میکنیـــــم در ایستـــگاه

 Unkapanı - Kadir Has Üniversitesiاز
اتوبـوس پیـاده شـوید تـا مسـیر را از دانشـگاه

 Kadir Hasشــــروع کنیـد و در امتــــداد خـط
ســـاحلی بـه سـمت فنـر حرکـت کنیـد.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Haliçدر خط M2
اتوبوسه�ای خ�ط �99A – Gazios

 manpaşaو بعـد پیـاده شـدن در
ایسـتگاه Fener

مسیریابی
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 -3محله گاالتا
Galata

اسـم ایـن محلـه از بـرج معـروف قـرون وسـطایی گاالتا
گرفتـه شـده کـه در بخـش موزهها مفصـل راجـع بـه

آن گفتیـم .محلـه گاالتـا یکـی از پـر جنـب و جوشتریـن

محلههای بافت گردشـگری استانبول به شمار میرود.

ایـن محلـه از صبـح تـا نیمهشـب پـر از جمعیـت اسـت و
خلوتـی به خـودش نمیبینـد .توریسـتهای زیـادی از
صبـح برای بازدیـد از موزهها ،گالریها ،کتابفروشـیها
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ی بـه ایـن محلـه سـر میزننـد،
و فروشـگاههای هنـر 

تـا شـب کـه بتواننـد در کافههـا و رسـتورانهای دنـج و
قدیمـیاش بـا نوشـیدنیها و خوراکیهـای خوشـمزه،
خسـتگی روز را از تن به در کنند و حال خوش شـبهای

اسـتانبول را تجربـه کنند.

برج گاالتا  ،موزه دراویش چرخان  ،مـوزه یهودیـان،

ساختمان بانک امپراطوری عثمانی ،پلههای کاموندو

و فروشـگاههای محصـوالت دستسـاز و هنـری (از

صابونهـای خانگـی گرفتـه تـا دکوراسـیون منـزل) از

جاذبههـای معـروف محلـه گاالتـا هسـتند کـه نبایـد

دیدنشـان را از دسـت بدهیـد.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2

مسیریابی
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به حمایت شما دلگرمیم
اگر محتوای این کتاب برایتان مفید بود ،به دوستانتان
هم معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توئیتر
ایمیل
لینکدین

گشت و گذار > محلههای توریستی

333

 -4محله کاراکوی
Karaköy

محلـه کاراکوی در کنار سـاحل اروپایی تنگه بسـفر و در

جنوب شـرقی محلـه گاالتا قرار گرفتـه و در قدیم یکی از
بندرهای مهم اسـتانبول بوده است .کاراکوی به زندگی
شـبانهاش معـروف اسـت و بهترین زمـان بازدیـد از آن
بعـد از غـروب آفتـاب اسـت .در ایـن محلـه میتوانید از

کافه و رسـتورانهایی که تا دیروقت باز هسـتند و غالبا

خانوادگـی اداره میشـوند ،لذت ببرید.
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اگـــر عالقهمنـــد بـــه گالریگـــردی هســـتید ،در کوچـــه

پـــس کوچههـــای کاراکـــوی ،گالریهـــای هنرهـــای

معاص ــر متع ــددی وج ــود دارد و همچنی ــن میتوانی ــد
از فروشـــگاههای طراحـــان لبـــاس جـــوان اســـتانبول

ه ــم دی ــدن کنی ــد.

حمام کلیچ علی پاشا  ،که در بخـش حمامهای ترکی

میتوانیـد مفصـل راجـع بـه آن بخوانیـد ،هـم در ایـن
محلـه قـرار دارد .یادتـان باشـد وقتـی لب سـاحل قدم
میزنیـد ،قبـل از تاریکـی هـوا بـرج دختـر (در نزدیکـی

بخـش آسـیایی تنگـه بسـفر) و پـل گاالتـا (در نزدیکـی

ایسـتگاه ترامـوای کاراکـوی) را هـم از دور تماشـا کنیـد.
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بهتر است بدانید که ...
کاراکوی محلهای در بخش اروپایی و کاردیکوی

محلـهای در بخـش آسـیایی اسـتانبول اسـت.
حواسـتان باشـد این دو را با هم اشـتباه نگیرید.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Karaköyدر خط T1

مسیریابی
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 -5محله بشیکتاش
Beşiktaş

بشـیکتاش نام یکی از محلههای بزرگ اسـتانبول اسـت

کـه در سـاحل اروپایی تنگه بسـفر قـرار دارد و از شـمال
شـرقی میدان تکسـیم تا پل فاتح سـلطان محمـد را در

بـر میگیرد .محله بشـیکتاش جزو محلههای متوسـط
رو بـه باالی اسـتانبول اسـت .به خاطـر میزبانی چندین

دانشـگاه ،پـر از کافـه ،بـار و رسـتورانهای دانشـجویی
بـا موسـیقیهای زنـده اسـت و همیـن رفتوآمـد
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دانشـجویان و جوانـان ،ایـن محلـه را تبدیـل بـه یکی از
محلههـای امـن شـهر کرده اسـت.

کاخ دلماباغچه مهمترین بنای تاریخی این محله

است که در همسایگی بشیکتاش با محله بیاغلو قرار
گرفته است .شنبه بازار معروف بشیکتاش یکی از

جالبترین بخشهای بازدید از این منطقه است که

پیشنهاد میکنیم حتی اگر قصد خرید ندارید ،باز هم

به آن سر بزنید .مرکز خرید کانیون و زورلو هم از

مراکز خرید بزرگ و معروف استانبول هستند که در

این منطقه میتوانید از آنها بازدید کنید .قلعه تاریخی
روملی حصار نیز در مرز شمال شرقی محله بشیکتاش

قرار گرفته است که بازدید از آن خالی از لطف نیست .اگر
عالقهمند به پارک و طبیعت هستید ،فراموش نکنید که
پارک ییلدیز در این منطقه قرار دارد.
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تیـم فوتبـال بشـیکتاش یکـی از تیمهـای مهـم ترکیـه

اسـت و روزهایـی کـه ایـن تیـم مسـابقه دارد ،محلـه پـر
میشـود از هوادارانـی که مشـغول خواندن سـرودهای
طرفدارانـه هسـتند.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Gayrettepeدر خط M2

مسیریابی
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 -6محله جهانگیر
Cihangir

اگـر از میـدان تکسـیم وارد خیابـان اسـتقالل نشـوید
ن برویـد ،وارد محلـهای
و مسـتقیم بـه سـمت پاییـ 

میشـوید کـه پـر از کافههـای بـهروز و رسـتورانهای

گرانقیمـت ،گالریهـا و مغازههـای هنـری و دیوارهـای
گرافیتـی اسـت .محله جهانگیـر در منطقـه بیاغلو یکی

از محلههـای شـلوغ و اعیاننشـین اسـتانبول اسـت و

شـهرتش بیشـتر بـه خاطـر هنرمنـدان ،نویسـندگان و
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بازیگرانـی اسـت کـه در ایـن محلـه زندگـی میکننـد.
جهانگیـر نامـش را از مسـجد قدیمی محلـه میگیرد که

بـرای یادبـود مرگ پسـر سـلطان سـلیمان اول توسـط
معمار سـینان ساخته شد .در دوران عثمانیان ،بیاغلو

منطقـه تجددگـرای قسـطنطنیه بـود و سـاکنینی از
ملیتهای مختلف داشـت؛ اما بعد از سـقوط عثمانیان

و انتقـال پایتخـت بـه آنکارا ،مدتی خالی از سـکنه شـد و

بعد توسـط قشر آسـیبپذیر و مهاجران روستایی برای
زندگی انتخاب شـد.

در دهـه  1980که خیابان استقالل دوبـاره مورد توجه

قـرار گرفـت ،طبقـه روشـنفکر و هنرمنـد اسـتانبول،

کوچـه پـس کوچههـای ایـن خیابـان را بـرای زندگـی
انتخـاب کردند و رفتهرفته بافت محلـه را تغییر دادند.

خانههـای قدیمـی کـه بـاب میـل سـاکنان جدیـدش

بودند ،بازسـازی شـدند و کسـب و کارهـای جدید ،یکی
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بعـد از دیگـری در محلـه رونـق گرفـت.
با رشد محله ،قیمت زندگی در جهانگیر باال رفت و تبدیل

به محله اعیاننشینها شد و ساکنین قدیمیاش که از

قشر کمدرآمد بودند ،ناچار شدند محله را ترک کنند.
البته این اتفاق گاهی با خشونت همراه بود .برای مثال،
در سال  2010تعدادی از ساکنین محله توپحانه در

نزدیکیجهانگیربهیکگالریهنریوبازدیدکنندگانش
حمله خشونتآمیز کردند.

بهتر است بدانید که ...
در سـال  2012روزنامـه گاردین ،محله جهانگیر

را در لیسـت  5مکان برتر زندگـی در دنیا معرفی
کرد .پـس فراموش نکنید بازدیـد از این محله را
حتما در برنامه سـفرتان بگنجانید.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2

مسیریابی
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 -7محله چوکورجوما
Çukurcuma

محلــه چوکورجومــا یکــی دیگــر از محلههــای معــروف

منطقــه بیاغلــو اســت کــه روی نقشــه بــا نــام فیروزآقــا

میتوانیــــد دنبالــش بگردیــد .محلــــه از خیابــــان

فرانســویها شــروع میشــود و تــا دانشــگاه هنرهــای

زیبــای معمــار ســینان ادامــه دارد.

گشتوگـــذار در بیــــن کوچـــههای باریــــک محــلــه

چوکورجومـا ،شـما را بـه آنتیکفروشـیهای مختلـف
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پـر از اشـیای قدیمـی و جالـب میرسـاند .بازدیـد از این

مغازههـا شـما را بـه دوران قدیـم اسـتانبول میبـرد.
نکتـهای کـه بایـد مـد نظـر داشـته باشـید ایـن اسـت که
شـما نمیتوانیـد اشـیایی با قدمت بیـش از  100سـال را

از اسـتانبول خـارج کنیـد.

در کنـار عتیقهفروشـیها و کافههـای دنـج محلـه کـه
بیشـتر در خیابــان اصلـی چوکــورجومـــا قـرار دارنـد،

میتوانیـد از موزه معصومیت هـم بازدیـد کنیـد کـه

خـودش دسـت کمـی از آنتیکفروشـی نـدارد.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Tophaneدر خط T1

مسیریابی
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 -8محله امینونو
Eminönü

محلـه امینونـو یکـی از محلههـای پـر رفتوآمـد و
توریسـتی اسـتانبول اسـت کـه در طـی سـفرتان حتمـا

از آن عبـور خواهیـد کـرد .امینونـو در محـل تالقی شـاخ
طالیـی و تنگه بسـفر قـرار گرفتـه و روزگاری قلب حصار
قسـطنطنیه بـوده اسـت.

امینونـو در ترکـی بـه معنـای در پیشـگاه عدالـت اسـت
کـه ریشـه در تاریـخ ایـن محلـه دارد .در دوران عثمانی
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کـه ایـن منطقـه پـر از تاجـران و ملوانـان دریایـی بـود و

دادوسـتدهای زیـادی در ایـن بنـدر اتفـاق میافتـاد،
سـاختمانهای نظارتـی زیـادی در ایـن منطقـه وجـود

داشـت که امیـن (به معنای عدالت) نامیده میشـدند.
دسترسی خوب محله به نقاط مختلف شهر باعث شده
است که چه مسافر باشید و چه ساکن استانبول ،بارها

از ایـن محله عبـور کنید .تنها اسـکله حمـل اتومبیل در
اسـتانبول ،ایسـتگاه اتصال قطـار برون شـهری به مترو
داخل شـهر ،ایسـتگاه فریهای بسـفر و دریـای مرمره،

همگـی در ایـن محلـه قـرار دارنـد .جمعیـت امینونـو در
طی روز حدود  2میلیون نفر اسـت و این در حالی اسـت
کـه تعداد سـاکنیناش در شـب به  30هـزار نفر کاهش

پیـدا میکند.

اگـر گذرتـان به محله امینونـو افتاد ،حتما از پـل گاالتا و
ماهیگیـران معروفـش دیدن کنیـد و اگر اهـل غذاهای
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دریایی هسـتید ،حتما سـری بـه رسـتورانهای دریایی
زیر پل یا رسـتورانهای شـناور کنار سـاحل بزنید .فقط
مراقـب مرغـان دریایی باال سـرتان باشـید که بـا دیدن

ماهـی در بشـقاب شـما ممکـن اسـت طـی یـک حرکـت

سـریع غذایتـان را بدزدند.

بازار سنتی بزرگ استانبول و بازار مصریها (ادویه)

از جاذبههـای مهـم محلـه امینونو هسـتند .طرفـداران
بناهـای مذهبـی هـم میتواننـد از مسـجد رسـتم پاشـا
و مسـجد سـلیمانیه دیـدن کننـد .در مـرز غربـی محله،
شـاهد یـک دیـوار سـنگی بلنـد و تاریخـی خواهیـد بـود

کـه تداعیگـر پـل خواجـوی خودمـان ،امـا در ابعـاد

خیلـی بزرگتـر اسـت .ایـن پـل در دوران امپراطـوری
روم شـرقی ،بخشـی از سیسـتم تامیـن آب شـهر بـوده
اسـت؛ امـا امـروز روی بلـوار آتاتـورک قـرار دارد.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Eminönüدر خط T1

مسیریابی
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 -9محله کوزگونجوک
Kuzguncuk

در بخـش آسـیایی اسـتانبول و در منطقـه اوسـکودار،
محلـه رنگارنگـی بـه چشـم میخـورد کـه روزگاری مردم

ادیـان مختلـف بـا صلـح در آنجـا کنـار هـم زندگـی
میکردنـد .نام این محله کوزگونجـورک به معنای کالغ

کوچک اسـت .گفته میشـود که این نام از اسـم شخصی

روحانـی به نـام کوزگون بابا نشـات گرفته کـه در دوران
سـلطان محمـد دوم زندگـی میکـرده اسـت.
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از آنجایـی کـه کوزگونجـوک محلـهای مذهبی به شـمار

مـیرود ،در طـی گشـتوگذارتان میتوانید از کلیسـاها

و کنیسـههای متعـددی بازدیـد کنیـد .قدیمیتریـن
مسـجد محلـه متعلـق بـه حـدود  70سـال پیش اسـت

و ایـن نشـاندهنده ایـن اسـت کـه قدمـت سـکونت
مسـلمانان در ایـن منطقـه کمتـر از حضـور سـایر ادیان

بوده اسـت.

عمارتهــای تاریخــی ،کنیســهها و کلیســاها،

خیابانهــای ســنگفرش شــده و پردرخــت ،خانههــای

چوبــی قدیمــی و رنگارنــگ ،ایــن محلــه را تبدیــل بــه

لوکیشــن مــورد عالقــه فیلمســازان کــرده اســت .تــا

بــه امــروز فیلمهــای زیــادی در محلــه کوزگونجــوک
فیلمبــرداری شــده اســت که البتــه ســاکنین محله اصال
از ایــن بابــت خوشــحال نیســتند.
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مسیر دسترسی:
ایستگاه  Eminönüدر خط T1
فریهای Üsküdar
 20دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -10محله سارییر
Sarıyer

کسـانی کـه طرفـدار شـنا کـردن در سـاحلهای زیبـای

اسـتانبول هستند ،حتما نام سـارییر را زیاد شنیدهاند.
سـارییر در لغـت بـه معنـای سـرزمین زرد اسـت و نـام
منطقـهای در شـمال قسـمت اروپایـی اسـتانبول اسـت

که بـه غذاهای دریایـی ،خانههای ویالیی ،سـاحلهای

متعـدد و طبیعـت زیبایـش معـروف اسـت .در یک نگاه
میشـود گفت که سـارییر مقصد مهمی بـرای تفریحات

گشت و گذار > محلههای توریستی

351

آخرهفتـه مـردم اسـتانبول به شـمار میرود.
در گذشـته سلاطین عثمانی برای پیکنیـک و گذراندن

اوقـات فراغـت به روسـتاهای خوش آبوهـوای منطقه

سـارییر میآمدنـد .رفتهرفتـه در قـرن  18و  19خـط

سـاحلی پـر از ویالهـای افـراد ثروتمنـد و تجـار خارجـی
شـد .بعد از کشـیده شـدن جاده سـاحلی دریای سیاه،

بازیگـران ،موزیسـینها و تاجـران ثروتمنـد اسـتانبول

هم به سـمت خرید ویالهای گرانقیمت سـارییر کشیده

شدند.

سـارییر امروزه متشـکل از دهکدههای سـاحلی زیادی

اسـت کـه به خاطـر دریـای تمیـز و سـاحلهای عمومی

و متنوعـی کـه دارد ،آخرهفتههـا جمعیـت زیـادی را بـه
ل بلگراد
سـمت خـود میکشـاند .در کنار سـاحل ،جنـگ 

کـه روزگاری محـل تمریـن نیروهـای نظامـی عثمانیان
بـوده ،امـروزه بـه محلـی بـرای پیکنیـک ،پیـادهروی،

گشت و گذار > محلههای توریستی

352

ویالهـای اعیانـی و کمپهـای آموزشـی تبدیـل شـده
است.

مـــوزه ساکیب سابانجی  ،مـــوزه ســادبرک حانیــم

کوشـک پریلـی ،مـوزه هنــــرهای معـــاصر بروســـان،
موزه اتومبیلهای کالسیک آتامان  ،لـــــوکیـــــشــــن

سـریال عشـق ممنــــوع ،مرکز خرید ایستینیه پارک ،

مرکـــــز خریـد وادی اسـتانبول ،پارک ماجراجویان و
قلعه روملی حصار از جملـه جاهـای دیدنـی سـارییر

بـه حسـاب میآینـد کـه میتوانیـد بـه آنهـا سـر بزنید.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Hacıosmanدر خط M2

مسیریابی
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انتخاب محلهها
کـدام «محلهها» نظرتـان را جلب کـرد؟ در چک

لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنید تا یادتان باشـد
بـه آنها سـر بزنید.

محله سلطان احمد
محله باالت
محله گاالتا
محله کاراکوی
محله بشیکتاش
محله جهانگیر
محله چوکورجوما
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محله کوزگونجوک
محله سارییر
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جزیرههای تفریحی
اطـراف اسـتانبول جزیرههـای تفریحـی زیـادی وجـود

دارد که جــزو جاذبـــههای گردشـــگری ایـــن شهــر به
حسـاب میآیند .رفتن به جزیرهها کار سـختی نیست و

میتوانید به راحتی از کشتیها و اتوبوسهای دریایی

اسـتفاده کنید.

جزایـر پرنـس یـا آداالر 9 ،خواهـر کوچـک و بـزرگ در

دریـای مرمـره هسـتند کـه هـر سـاله مسـافران زیادی

را بـه خودشـان جـذب میکننـد .البتـه باید اشـاره کنیم

کـه تنهـا  4تـا از آنها قابـل بازدیـد هسـتند .مهمترین

ویژگـی این جزایر لذت بردن از آرامش و طبیعت زیبای

آنها اسـت .چرا که صدای هیچ وسـیله نقلیه موتوریای
در آنهـا بـه گوش نمیرسـد و درشـکه و دوچرخه ،تنها
وسـیله گشـتوگذار در ایـن جزیرهها اسـت.
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حـس عجیبـی اسـت در جایی قـدم بزنیـد کـه در دوران
مختلـف تبعیـدگاه اعضای دردسرسـاز حکومتـی بوده
اسـت .از بیزانـس تـا عثمانـی ،شـاهزادگان و افـراد

حکومتـی زیـادی به ایـن جزایـر نهگانه تبعید شـدهاند.

از طرفـی خیلی از افراد هم برای نجات جانشـان به این

نـه خواهـر پنـاه میآوردند.

تـا اینکـه در اواخر قـرن نوزدهـم ،عـدهای از ثروتمندان

اسـتانبول بـه ایـن جزایـر عالقهمنـد شـدند و شـروع به

خرید ملـک در آنها کردند و بدیـن ترتیب فضای جزایر

ن جزایـر نهگانه به
تغییـر کـرد .بـه مـرور بـا تبدیـل شـد 
اقامتگاه تابسـتانه ثروتمندان ،بناهـای ویکتوریایی در
آنهـا سـاخته شـد و از آن بـه بعـد ،به جـز اهالـی ترکیه،

یونانیهـا و آمریکاییهـا هم پایشـان بـه ایـن جزایر باز
شد .
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حواستان باشد!
حواسـتان بـه آخریـن سـاعت حرکـت کشـتی از

جزیـره باشـد تـا از آن ،جـا نمانیـد و بـه مشـکل

برنخوریـد.

کشتیهــای معمولی در جزایر مختلف توقف

دارندومعموالارزانترازتندروهاهستـند.حواستان
باشد در جزیره موردنظرتان پیاده شوید.

بـوق درشـکهها و بعضـا دوچرخههـا را جـدی

بگیرید .چون توقف در کارشـان نیسـت و ممکن
اسـت واقعـا از روی شـما هم رد شـوند.

هنگامـی کـه بـرای رفتـن بـه کافـه یـا رسـتوران

دوچرخه را گوشهای پارک میکنید ،چهارچشمی

مراقبـش باشـید که غیب نشـود.

روی نقشـه محـل کرایـه دوچرخـه را عالمـت

بزنیـد تـا موقـع برگشـت بـه مشـکل برنخوریـد.
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بهتر است بدانید که ...
فصـل پرمسـافر جزایـر از اواسـط اردیبهشـت

مـاه شـروع میشـود و تـا آبـان مـاه ادامـه پیـدا
میکنـد.

از اسـکله بشـیکتاش یا امینونو میتوانید سـوار

کشـتی (فری) شـوید کـه بعضـی از آنها تنـدرو و
بعضی معمولی هسـتند.

داخل کشـتیها میتوانید نوشیدنی و خوراکی

تهیه کنید (البتـه با قیمت باالتر).

معمـوال هـر یـک سـاعت یـک کشـتی از جزایر به

اسـکله برمیگـردد.

بـرای کرایـه دوچرخـه کارت ملی الزم اسـت ،اما

از مسـافرین خارجـی وجـه نقد به عنـوان بیعانه

دریافت میکنند و هنـگام بازگرداندن دوچرخه

بـا کسـر هزینـه میـزان اسـتفاده ،باقـی وجـه را
برمیگرداننـد.
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فوت و فن
در فصـل پرمسـافر بـرای لذت بردن از سـکوت

جزایـر بهتـر اسـت وسـط هفتـه را بـرای بازدیـد

انتخـاب کنید.

اگر دوسـت دارید در هنگام بازگشت در اسکله

متفاوتـی از مبـدا پیـاده شـوید ،بلیـط رفـت و

برگشـت را جداگانـه تهیـه کنیـد.

در جزایـر پرنـس هتلهـای متفاوتـی وجـود

دارد .اگـر قصـد اقامـت داریـد ،بهتـر اسـت بـه
محـض رسـیدن اتـاق موردنظرتـان را رزرو کنید.
اجنـاس بـازار بیـوک آدا بیشـتر تقلبـی هسـتند

و گاهـی بـا قیمتـی باالتـر از اسـتانبول بـه فروش

میرسـند.
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جزیره بیوک آدا
ی آدا
جزیره هیبل 
جزیره بورگاز آدا
جزیره کینالی آدا
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 -1جزیره بیوک آدا
Büyükada

بیــــوکآدا(بهتـــرکی:جــزیــرهبـــزرگ)بــزرگتــرینو

لوهوای
پرطرفدارترینجزیرهاست.سواحلشنیوحا 

قرن نوزدهمی آن ،خصوصا در فصل بهار تا پاییز ،این
جزیرهراپرازگردشگرانیازسراسردنیامیکند.بیوکآدا

دورترین جزیره است و با کشتی  1/5ساعت از استانبول
فاصله دارد .در فصل پرمسافر به محض پیادهشدن از

کشتی با جمعیت زیادی در جزیره مواجه خواهید شد

که شاید ناخوشایند به نظر برسد؛ ولی با فاصله گرفتن
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از اسکله ،میتوانید از فضای دنج و خلوت جزیره هم
لذت ببرید.

سعی کنید در بدو ورود یک دوچرخه یا درشکه کرایه
کنید و دور تا دور جزیره را بگردید .هر جا خسته شدید،

در یکی از کافهها یا رستورانهای دریایی یک نوشیدنی
یا غذای هیجانانگیز به بدن بزنید و از فضا لذت ببرید.
همچنین میتوانید به بازار جزیره هم سری بزنید.

یادتان نرود از خانه تابسـتانه سـابق لئون تروتسـکی،
یتیمخانه ارتدوکس یونانی و هتل  100سـاله اسپلندید
پـاالس دیدن کنید.

همچنیـن سـاحلهای ایـن جزیـره در مقایسـه بـا

اسـتانبول بـرای شـنا تمیزتـر هسـتند و در پالژهـای آن
میتوانیـد تنی به آب بزنید .برای تماشـای جزیره از باال

پیشـنهاد میکنیم به سـمت کلیسـای ایا یورگی بروید و

از داخـل کلیسـا هـم بازدیـد کنید.

مسیر دسترسی:
در اســکله کاباتــاش (قســمت اروپایــی) و

یــا اســکله بســتانجی (قســمت آســیایی)

میتوانیــد ســوار فریهــای تنــدرو یــا
معمولــی شــوید.
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ی آدا
 -2جزیره هیبل 
Heybeliada

هیبلـی آدا ،دومیـن جزیـره بـزرگ تفریحـی پرنـس بـه

شـمار مـیرود .در ایـن جزیـره هـم میتوانیـد بـا کرایـه

درشـکه یـا دوچرخـه از آن بازدیـد کنیـد.

مثـل جزیـره بیـوک آدا ،طبیعت زیبـا و بناهـای تاریخی

جزیـره در بـدو ورود شـما را مجـذوب خواهنـد کـرد.
کلیسـاهای هیبلـی آدا از جاذبههـای مهـم جزیـره بـه

شـمار میرونـد .انـگار عثمانیـان فرامـوش کردهانـد تـا
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تمـام کلیسـاهای ایـن جزایـر را هـم تبدیـل بـه مسـجد
کننـد .پس فرصت این را دارید تا از آخرین کلیسـاهای
سـاخته شـده عصـر بیزانـس هـم بازدیـد کنید.

آکادم ــی ب ــزرگ دریان ــوردی و صومع ــه حاجی ــا تری ــادا
(مربـــوط بـــه مکتـــب ارتدوکـــس یونانـــی) از دیگـــر

جاذبههـــای دیدنـــی جزیـــره بـــه شـــمار میرونـــد.

شـاید جالب باشد بدانید که در گذشته بیشتر ساکنین
این جزیره را یونانیان تشـکیل میدادند.

مسیر دسترسی:
در اســکله کاباتــاش (قســمت اروپایــی) و

یــا اســکله بســتانجی (قســمت آســیایی)

میتوانیــد ســوار فریهــای تنــدرو یــا
معمولــی شــوید.
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 -3جزیره بورگاز آدا
Burgazada

بـورگاز آدا سـومین جزیـره پرنـس بـه شـماره مـیرود و
در مقایسـه بـا دو جزیـره قبلـی آرامش بیشـتری دارد.
ایـن جزیـره که بیـن کینالـی آدا و هیبلی آدا قـرار گرفته

اسـت ،سـالها پیش طی یک آتشسـوزی بـزرگ تقریبا

بیشـتر جنگلهایـش از بیـن رفت.

در گذشـته بیشـتر سـاکنین ایـن جزیـره را اقلیـت
یونانیتبـار تشـکیل میدادنـد؛ امـا بعدتـر یهودیـان
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اسـتانبول هـم بـه آن نقلمـکان کردنـد .البتـه امـروز

تعداد کمی از سـاکنین گذشـته در جزیـره حضور دارند
و اهالـی اسـتانبول حضـور پررنگتـری در آنجـا پیـدا
کرد هانـد.

از جاهای دیدنی این جزیره میشـود به موزهای اشـاره
کـرد کـه روزگاری خانه یکی از نویسـندگان ترک ،سـعید

فیک آباسانیانک بوده که تاثیر مهمی در تحول داستان
کوتـا ه در ادبیـات ترکیـه داشـته اسـت .همینطـور یک

دژ قدیمـی کـه یادگار یونانیان اسـت هـم در این جزیره

به چشـم میخورد.

در مقایسـه با بیوک آدا ،کافه و رستورانهای کمتری در

جزیـره بورگاز آدا وجـود دارد ،اما این چیزی از جذابیت

جزیـره کم نمیکند.

یادتـان نـرود کـه میتوانیـد از بـاالی تپـه دیـد خوبی به

کل جزیره داشـته باشـید.

مسیر دسترسی:
در اســکله کاباتــاش (قســمت اروپایــی) و

یــا اســکله بســتانجی (قســمت آســیایی)

میتوانیــد ســوار فریهــای تنــدرو یــا
معمولــی شــوید.
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 -4جزیره کینالی آدا
Kınalıada

کینالـی آدا نزدیکتریـن جزیـره بـه اسـتانبول اسـت و

کمتریـن فضـای جنگلـی را دارد .کینالـی بـه ترکی یعنی

حنـا کـه برگرفتـه از خـاک قرمز رنـگ جزیره اسـت.

کینالـی آدا پررنگترین تبعیـدگاه دوره عثمانیان بوده

اسـت .از اوایل قرن  19تا اوایل قرن  20بیشـتر سـاکنین

ایـن جزیره را ارمنیان تشـکیل میدادند .یک کلیسـای

تاریخـی هنوز در بـاالی جزیره به چشـم میخورد.
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مسیر دسترسی:
در اســکله کاباتــاش (قســمت اروپایــی) و

یــا اســکله بســتانجی (قســمت آســیایی)

میتوانیــد ســوار فریهــای تنــدرو یــا
معمولــی شــوید.
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فصل  - 3بخش 4
پارکها و فضاهای عمومی
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پارکها و فضاهای عمومی
اسـتانبول شـهر زیبایی اسـت و به هر سـمتی کـه بروید،

حتمـا میتوانیـد بـه منظره زیبـای دریـا و پـرواز مرغان

دریایـی نگاه کنید و لذت ببرید .اما در کنار دریا آنطور
کـه بایـد فضـای سـبز نمیبینیـد؛ بـه جـای آن تـا دلتان

بخواهـد شـهر از سـاختمانهای تجـاری و مراکـز خریـد
پر شـده است.

اگـر بعـد از چنـد روز گشـتوگذار ،هـوس فضـای سـبز
و طبیعـت کردیـد ،میتوانیـد نزدیکتریـن نقطـه را از

لیسـت زیـر پیـدا کنیـد و در آن نفسـی تـازه کنیـد.

بهتر است بدانید که ...
ل اللـه در فرهنـگ ترکیـه و بـرای عثمانیهـا
گ 

خیلـی حائـز اهمیـت بـوده و هسـت .هـر سـال
بـرای جشـن گرفتن بهـار و یـادآوری این فرهنگ
در اواخـر مـاه اسـفند و اوایـل فروردیـن مـاه ،در

بیشـتر پارکهای بزرگ اسـتانبول مثل امیرگان،

ییلدیـز ،سـلطان احمـد ،گلحانـه و  ...جشـنواره

گلهـای اللـه برگـزار میشـود.
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فهرست پارکها و فضاهای عمومی
ل بلگراد
جنگ 
پارک ییلدیز
پارک امیرگان
پارک فنرباهچه
پارک ماچکا دموکراسی
پارک گلحانه
پارک اولوس
پارک جاملیکا هیل
پلههای کاموندو
پاویلیون شهری میدان تکسیم
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 -1جنگل بلگراد
Belgrad Ormanı

ل بلگـراد بـا مسـاحتی حـدود  5هـزار هکتـار ،در
جنـگ 

 15کیلومتـری شـمال اسـتانبول ،روزگاری محل تمرین
نیروهـای نظامـی عثمانـی بـوده اسـت؛ امـا امـروزه بـه

محلـی بـرای پیکنیـک ،پیـادهروی ،ویالهـای اعیانـی و
کمپهـای آموزشـی تبدیـل شـده اسـت.

در زمـان حکومـت سـلطان سـلیمان ایـن جنـگل خیلی

بزرگتـر از امـروز و در حـدود  13هـزار هکتـار بـود .بـه
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لحاظ سیاسـی ،این جنـگل موقعیت اسـتراتژیکی برای
حکومـت داشـت؛ چرا که منبع اصلی تامین آب شـهر به
شـمار میرفـت .هنـوز هـم موقـع بازدیـد از ایـن جنگل،

ردپـای قناتهـای تاریخـی را میتوانیـد ببینیـد .در
قدیـم ،آب رودخانههـا و قناتهـای جنـگل با اسـتفاده
از کانالهایـی در کل شـهر توزیـع میشـده اسـت.

داسـتان نـام این جنگل بیارتباط به سیسـتم آبرسـانی

نیسـت .ایـن جنگل به یـاد هـزاران صربسـتانی نامیده
شـده اسـت کـه در سـال ( 1521زمانـی کـه بلگـراد بـه

تصـرف عثمانیها درآمـد) ،به این جنگل آورده شـدند
و سـلطان سـلیمان آنها را مسـئول مدیریـت مخازن و
آبرسـانی به شـهر قـرار داد.
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امـروزه مسـیرهای دویـدن و پیـادهروی ،محوطههـای

پیکنیـک ،باغهـای متنـوع ،چشـمههای طبیعـی،

ل بلگـراد را به پاتوق خوبی
کافههـا و هـوای خنک ،جنگ 

بـرای فـرار از گرمای سـوزان تابسـتان تبدیـل کردهاند.
ل بلگـراد میتوانیـد از گونههـای
همچنیـن در جنـگ 

مختلـف گیاهـان و جانـوران بازدیـد کنیـد و از تورهـای
سـافاری و موتورهـای چهارچـرخ لـذت ببریـد.

باغ گیاهشناسـی  300هکتاری آتاتـورک هم در محوطه
ایـن جنـگل قـرار گرفته اسـت .این بـاغ در سـال  1916با

تنوع بیش از دو هزار گونه بومی و خارجی در استانبول

افتتاح شد.

ل بلگراد در فصل تابسـتان و پاییز بـه اوج زیبایی
جنـگ 

خـودش میرسـد .بـه یاد داشـته باشـید که ایـن جنگل

در آخرهفتههـا بسـیار شـلوغ اسـت و جـاده رسـیدن

بـه سـاحلهای دریـای سـیاه هـم از دل همیـن جنـگل
میگـذرد.

قوانین جنگل بلگراد
بازدیـد از کل محوطـه جنـگل بـرای افـراد پیـاده

رایـگان اسـت و در صـورت ورود بـا اتومبیـل مشـمول
پرداخـت هزینـه میشـود.

شکار در این جنگل محافظت شده ،ممنوع است.
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قوانین باغ گیاهشناسی آتاتورک
بازدیـد از بـاغ گیاهشناسـی آتاتـورک مشـمول

پرداخـت ورودی اسـت .هزینـه ورودی در آخـر هفتـه

حـدود دو برابـر هزینـه ورودی وسـط هفتـه اسـت.

جمع کردن برگ یا دانه گیاهان ،کندن گلها و هر

گونه آسیب به پوشش باغ گیاهشناسی ،ممنوع است.

ورود هـر گونـه خوراکـی و نوشـیدنی بـه جـز غـذای

کـودک و آب بـه داخل باغ گیاهشناسـی ،ممنوع اسـت.
به همراه داشـتن لوازم عکاسی حرفهای (سهپایه،

پهپادو  )...در باغ گیاهشناسی ،ممنوع است.

در صـورت تمایـل میتوانیـد با پرداخـت هزینه در

باغ عکاسـی یا فیلمبرداری کنید .در روز فقط  10عکاس

میتوانند در باغ عکاسـی کنند.

ورود حیوانات خانگی به باغ گیاهشناسـی ،ممنوع

است.

بـه همـراه داشـتن هـر گونـه اسـباببازی ،لـوازم

ورزشـی ،دوچرخـه ،بادکنـک و بادبـادک بـه بـاغ

گیاهشناسـی ،ممنـوع اسـت.
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آدرس:
اسـتانبول ،سـارییر ،باهچـه کـوی مرکـز ،جنـگل

بلگـراد

ساعت کاری:
باغ گیاه شناسی  9صبح تا  5بعد از ظهر

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Hacıosmanدر خط M2
اتوبوسهـای  42HMو پیـاده شـدن

در ایسـتگاه Bahçeköy / Son
Durak Yönü

مسیریابی
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 -2پارک ییلدیز
Yıldız Parkı

پـارک خـوش آبوهـوای ییلدیـز در منطقـه بشـیکتاش

قـرار دارد .ایـن پـارک تـا اواخـر قـرن هجدهـم جنگلـی

عمومـی بـود؛ امـا بعـد از آن توسـط سلاطین عثمانـی

بـه محوطـه خصوصـی شـکار تبدیـل شـد .بعـد از اینکه
سـلطان عبدالحمیـد دوم تصمیم به تـرک دلماباغچه

و نقـل مـکان بـه کاخ ییلدیـز گرفـت ،ییلدیـز از حالـت

جنگلی به پارک تبدیل شد و دورتادور آن محصور شد.
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پارک ییلدیز ،امروزه یکی از بزرگترین پارکهای شـهری

اسـتانبول اسـت و مقصـد پرطرفداری بـرای پیکنیک و

قـدم زدن بـه شـمار مـیرود .چشـمانداز زیبایـی که این

پارک به تنگه بسفر دارد و درختان کهنسالی که قدمت
بعضـی از آنهـا بـه دوران عثمانی و قبلتـر برمیگردد،

ییلدیـز را به نقطه محبوبی از شـهر تبدیل کرده اسـت.

فرامـوش نکنیـد کـه اگـر بـه ایـن پـارک سـر زدیـد ،حتما
خ و عمارتهـای عثمانـی و کارخانـه چینیسـازی
از کا 

همچنـان فعـال آن بازدیـد کنیـد .ناگفتـه پیـدا اسـت
کـه بازدیـد از ایـن کاخ در فصـل بهـار کـه شـکوفههای

رنگارنـگ ،کل محوطـه را پـر کردهانـد ،تجربـه متفاوتی

اسـت.
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آدرس:
اســتانبول ،بشــیکتاش ،محلــه ییلدیــز ،پــارک
ییلدیــز

ساعت کاری:
شبانه روز

مسیر دسترسی:
اتوبوسهــای خــط  DT1از میــدان

تکســیم و پیــاده شــدن در ایســتگاه

Kabataş Erkek Lisesi
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3پارک امیرگان
Emirgan Parkı

طرفـداران گل و گیـاه حتمـا بـا نـام پـارک امیـرگان و

جشـنواره گل الله معروفش آشـنا هسـتند و اگر در ماه
فروردیـن بـه اسـتانبول سـفر کنند ،حتمـا به ایـن پارک
زیبـا سـر میزننـد.

پـارک امیرگان در منطقه سـارییر و در مجاورت سـاحل

اروپایـی تنگـه بسـفر قـرار گرفتـه اسـت و یکـی دیگـر از
پارکهای بزرگ اسـتانبول محسوب میشـود .از دوران
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امپراطـوری بیزانـس تـا بـه امـروز ایـن پـارک صاحبـان

متعـددی داشـته اسـت؛ از سلاطین و سیاسـتمداران

مختلـف گرفته تـا افـراد ثروتمنـد .در دورانی کـه پارک
به دسـت خدیو اسـماعیل پاشا (فرماندار عثمانی مصر

و سـودان) افتـاد ،او  3عمـارت چوبی بـه آن اضافه کرد
کـه هنوز هـم پابرجا اسـت.

عمـارت زرد کـه قبلا بـه عنـوان مهمانخانـه یا شـکارگاه

اسـتفاده میشـد ،االن تبدیل به کافهتریا شـده اسـت.

عمارت صورتی بیشـتر برای برگـزاری رویدادهایی مثل

عروسـی و در آخرهفتههـا بـه عنوان کافهتریا اسـتفاده
میشـود .عمارت سـفید در طـی روز به عنـوان کافهتریا

و از غـروب بـه بعد به عنـوان رسـتوران فعالیت میکند.

بهتر است بدانید که ...
در اوایــل فروردیــن مــاه بخشــی از پــارک بــه

جشــنواره گلهــای اللــه اختصــاص مییابــد.
میتوانیــد از گلهــای رنگارنــگ و زیبایــی کــه کل

محوطــه را فــرش کردهانــد ،عکــس بگیریــد و از
تماشــای آنهــا لــذت ببریــد.
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آدرس:
اسـتانبول ،سـارییر ،محلـه رشـیت پاشـا ،خیابان
امیرگان

ساعت کاری:
شبانه روز

مسیر دسترسی:
ایستگاه  İtü-Ayazağaدر خط M2
5دقیقهپیادهرویتاایستگاهاتوبوس

Maslak

ســـوار شـــدن اتوبوسهـــای 41C

 Sarıyerو پی ــاده ش ــدن در ایس ــتگاه
Tokmak Burnu

مسیریابی
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 -4پارک فنرباهچه
Fenerbahçe Parkı

یکــی از پارکهــای بــزرگ بخــش آســیایی اســتانبول،

پــارک فنرباهچــه اســت کــه در کنار دریــای مرمــره قرار
گرفتــه اســت .پــارک فنرباهچــه حالــت جزیرهماننــد
دارد و از طریــق یــک پــل بــه ســاحل وصــل میشــود.
ایــن پــارک بــا مســیرهای دوچرخهســواری و

پیــادهروی ،میزهــای پیکنیــک ،زمیــن بــازی ،کافههــا

و رســتورانهای ســاحلیش یکــی از محبوبتریــن
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پارکهــای محلــی اســت و در آخــر هفتههــا حســابی
شــلوغ میشــود.

آدرس:
اسـتانبول ،کادیکـوی ،محله فنرباغچـه ،خیابان

تـور یولو

ساعت کاری:
شبانه روز
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مسیر دسترسی:
ایستگاه  Eminönüدر خط T1
 5دقیقه پیاده روی تا ایسـتگاه قطار
Marmaray

سوار شدن قطار  Marmarayو پیاده

شدندرایستگاهSöğütlüçeşme
اتوبوسهای Kadıköy FB2
و پیاده شدن در ایستگاه

İett Söğütlüçeşme Durağı

مسیریابی
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 -5پارک ماچکا دموکراسی
Maçka Demokrasi Parkı

پـارک ماچـکا کـه بـه پـارک دموکراسـی هـم شـناخته
میشـود ،در محـدوده بیـن دلماباغچـه و مرکـز خریـد

نیشانتاشـی قـرار گرفتـه و بـا اسـتادیوم بشـیکتاش
همسـایه اسـت .فضای سـبز بـزرگ ،مسـیرهای دویدن
و پـارک مخصـوص کودکان باعث شـده این پـارک برای
همـه سـنین مناسـب باشـد.

از ویژگیهـای خـاص اینجـا زمیـن بـازی مخصـوص
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سـگها اسـت .اگـر عاشـق سـگها هسـتید ،میتوانیـد

در ایـن قسـمت افـراد زیـادی را ببینیـد کـه بـا حیوانات
خانگیشـان در این پارک قـدم میزنند .البته گربههای
شـهری زیادی هـم در این پـارک حضور دارنـد که باعث

شـده طرفداران حیوانات بیشتر به این پارک عالقهمند

شـوند .فضـای روبـاز نمایـش ،تلهکابیـن و چنـد کافه از

دیگـر امکانـات پـارک ماچکا بـه شـمار میروند.

حواستان باشد!
اگـر تنهـا هسـتید ،طبق توصیـه محلیهـا بهتر

اسـت قبـل از تاریکـی هـوا پـارک را تـرک کنیـد تـا

مشـکلی برایتـان پیـش نیاید.

به همراه داشـتن نوشیدنی الکلی در این پارک

ممنوع است.
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آدرس:
اســـتانبول ،شیشـــلی ،محلـــه حربیـــه ،خیابـــان

کادیـــرگاالر

ساعت کاری:
شبانه روز

مسیر دسترسی:
 20دقیقه پیادهروی از میدان تکسیم

مسیریابی
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 -6پارک گلحانه
Gülhane Parkı

گلحانـه (بـه ترکـی :گل رز) یکـی از پارکهـای زیبـای

منطقـه اروپایی اسـتانبول اسـت کـه در نزدیکـی میدان
سـلطان احمد قرار دارد .اگر بعد از گشـتوگذار در بین

آثـار تاریخـی محلـه سـلطان احمـد احسـاس خسـتگی

کردیـد و نیـاز بـه فضـای آرامشبخشـی داشـتید ،حتما
بـه ایـن پـارک سـر بزنید.

در دوران بیزانـس ،ایـن پـارک پـادگان و انبـار نظامـی
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بـوده و در دوره عثمانیـان بـه محـل برگـزاری مراسـم و

جشنها تبدیل شده است .در سال  1912نیز ،سرانجام

بـه صـورت یـک پـارک عمومـی درآمـده اسـت .در سـال
 1955بـه طـور موقـت یـک بـاغ وحـش در آن تاسـیس

شـد کـه به دالیـل مشـکالتی کـه بـه وجـود آورد ،آن باغ
وحـش بـه آنـکارا منتقل شـد.

در اواخـر اسـفند مـاه و اوایـل فصـل بهـار ایـن پـارک

پـر میشـود از گلهـای مختلـف ،خصوصـا اللههـای

رنگارنـگ .اگـر عاشـق گلهـای اللـه هسـتید ،ولـی
دسترسـی به پارک امیرگان و جشـنواره گل الله برایتان
یتوانیـد بـه ایـن پـارک مراجعـه کنید.
مشـکل اسـت ،م 

گشت و گذار > پارکها و فضاهای عمومی

392

آدرس:
اســتانبول ،فاتــح ،محلــه جانکورتــاران ،خیابــان
کن ــدی

ساعت کاری:
شبانه روز

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Gülhaneدر خط T1

مسیریابی
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 -7پارک اولوس
Ulus Parkı

پـارک اولـوس در منطقـه بشـیکتاش ،یکـی از پارکهای

پرطرفـدار اسـتانبول اسـت .اگـر عالقهمنـد به تماشـای

اسـتانبول از باال هسـتید یا اگر دوسـت داریـد در کافه و
رسـتورانهایی غذایتان را میل کنید که دید پانورامایی

بـه تنگـه بسـفر و شـهر دارنـد ،بایـد حتمـا بـه ایـن پارک
سـر بزنید.

بهتریـن موقـع بازدیـد از ایـن پـارک هنـگام طلـوع یـا
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غـروب خورشـید اسـت کـه منظـره فوقالعـادهای را

پیش چشـمانتان به نمایش میگذارد .تماشای طلوع

خورشـید و خـوردن صبحانـهای مفصـل در هوای خنک

صبحگاهـی هـر کسـی را وسوسـه میکنـد تا بـه اولوس
سـر بزند.

بهتر است بدانید که ...
بـرای اینکـه بتوانید بهترین نقطه پـارک را از آن

خودتان کنید ،بهتر اسـت در وسط هفته یا صبح

زود روزهای تعطیل به آن سـر بزنید.
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آدرس:
استانبول،بشیکتاش،محلهکوروچشمه،خیابان
عدنان سایگون

ساعت کاری:
شبانه روز

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Gayrettepeدر خط M2
 1دقیقه پیادهروی تا ایستگاه اتوبوس

Zincirlikuyu – Üniversite

اتوبوسهای خط  DT2 Vadiو پیاده

شدن در ایستگاه Çamlıtepe

مسیریابی
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 -8پارک جاملیکا هیل
Camlica Hill Parkı

همانطـور کـه از اسـم ایـن پـارک معلـوم اسـت ،جاملیکا

هیـل روی بلنـدی واقع شـده اسـت و دید خیلـی خوبی
بـه شـهر دارد .کسـانی کـه در بخش آسـیایی اسـتانبول
اقامـت دارنـد ،بـرای اسـتراحت و لـذت بـردن از نمـای

تنگه بسفر با پسزمینه بخش اروپایی شهر به جامیلکا

هیـل میآیند.

جاملیـکا هیـل در محلـه اوسـکودار ،هماننـد پـارک
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اولـوس در بخـش اروپایـی ،کافههـا و رسـتورانهای
متعـددی دارد کـه از  8صبـح تا  12شـب فعال هسـتند.

شـما میتوانیـد برای یک وعـده غذایـی هیجانانگیز رو

بـه یـک منظـره زیبـا برنامهریـزی کنیـد.

آدرس:
اسـتانبول ،اوسکودار ،محله کیسـیکلی ،تپههای
جاملیکا

ساعت کاری:
 8صبح تا  12شب
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مسیر دسترسی:
اتوبوسهای خط

 Kadıköy – Taksimو پیاده شـدن
در ایسـتگاه M.Ü. İlahiyat Fakül

 1دقیقه پیادهروی تا ایستگاه
Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakülte
اتوبوسهای  14F Küplüceو

پیاده شدن در ایستگاه Kural
 11دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -9پلههای کاموندو
Kamondo Merdivenleri

در کوچــه پــس کوچههــای حوالــی محله کاراکوی و

در پاییــن محله گاالتا یکــی از منحصربهفردتریــن
راهپلههــای شــهری پنهــان شــده اســت؛ پلههایــی پیــچ

در پیــچ که اگــر بتوانید از باال به آن نــگاه کنید جذابیتش
دو چنــدان میشــود .پلههــا از بــاال چیــزی شــبیه مــوی

بافتــه شــده اســت ،یــا حتــی ممکــن اســت عالقهمنــدان

بــه حــوزه پزشــکی آن را شــبیه بــه تصویــر  DNAهــم

ببیننــد .ناگفتــه پیداســت کــه ردپــای ایــن پلههــا را در
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م و ســریالهای ترکــی هــم میشــود پیــدا کــرد.
فیلــ 
ایـن پلههـای قدیمی و متفاوت داسـتان جالبـی دارند.

کاموندوهـا از خانوادههای یهـودی ثروتمند و معروف
اسـتانبول (بـا ریشـه اسـپانیایی -پرتغالـی) بودهانـد
کـه بـا وجـود همـه محدودیتهـای اعمـال شـده بـرای
غیرمسـلمانان ،توانسـته بودنـد به خوبـی در تجارت و
بانکـداری رشـد کنند و سرشـناس شـوند.

محلیهـا نقل میکننـد که آبراهـام سـالومون کاموندو

در اواخـر قـرن نوزدهـم ایـن پلههـا را برای سـهولت در
رفتوآمد فرزندانش از مدرسـه به خانه سـاخته اسـت.

او که موفقیتهای تجاری و بانکداری را از گذشـتگانش

بـه ارث برده بود ،به یکی از بانکداران اصلی امپراطوری
عثمانی تبدیل شـد.
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حـاال دیگـر میدانیـد کـه چـرا اسـم خیابانهـای بـاال و

پاییـن راهپلههـا ،بانکِـر و بانکلَـر اسـت و قطعـا ارتبـاط
مـوزه بانـک به داسـتان این خانـواده هم برایتـان قابل
حدس اسـت.

اگر کنجکاو باشید ،بقایای خانه کاموندوها را میتوانید
در بـاالی راهپلههـا و در خیابـان فلـک پیـدا کنیـد .البته
متاسـفانه چیز زیادی از آن باقی نمانده اسـت.

فوت و فن
فرامـوش نکنیـد کـه بهتریـن زمـان بـرای ثبـت

عکسهـای زیبـا از این پلهها ،صبـح زود تا پیش

از ظهـر اسـت کـه جمعیـت کمتـری از آن عبـور
میکننـد.
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آدرس:
استانبول ،بیاغلو ،محله مرکز

ساعت کاری:
شبانه روز

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Karaköyدر خط T1

مسیریابی

402
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 -10پاویلیون شهری میدان تکسیم
Taksim Pavilion

استانبول شهری است که هم تاریخ را به دوش میکشد
و هـم زندگـی شـهری مـدرن را .ایجـاد تعـادل بیـن ایـن

دو ،کار سـختی اسـت و مهـارت زیـادی میخواهـد کـه

ضمـن بـرآورده کـردن نیازهـای شـهری شـهروندان،

سـایتهای تاریخـی شـهر هـم از آسـیب حفظ شـود .در

سـالهای گذشـته شـهرداری اسـتانبول تصمیم گرفت
که بـه فضاهای عمومی شـهر خصوصـا میدانها توجه

گشت و گذار > پارکها و فضاهای عمومی

404

بیشـتری نشـان دهد و با هدف تقویت زندگی شـهری و
حق زندگی شـهری آزاد ،مسـابقات زیادی برای بهترین

ایدههـا برگـزار کرد.

از گذشـته تـا بـه امـروز میدانهـای شـهر نقـش مهمـی

در زندگـی اجتماعـی سـاکنین شـهرها داشـتهاند؛ از
معاشـرتهای روزمره گرفته تـا اعالم خبرهای مهم! هر

چقـدر فضـای مناسـبی برای ایـن تعامالت ایجاد شـود،

طبیعتا سـاکنین احسـاس تعلق بیشـتری به شهرشان
خواهند داشـت.

اخیـرا در میـدان تکسـیم سـازهای دوبـال قـرار گرفتـه
اسـت که روزانـه میزبـان شـهروندان زیادی اسـت .این

سـازه بسـتری بـرای اجراهـای شـهری مثـل موسـیقی،
تئاتـر ،رقص ،پرفورمنس و از همـه مهمتر فضایی برای
گفتگـو پیرامـون ایدههـای شـهری اسـت.

طبقـه بـاالی این سـازه شـامل تریبونـی در میانه اسـت
که در دو طرف آن سـکوهایی به عنوان نشـیمن در نظر
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گرفته شـده اسـت .در دو طـرف ،راهپلههایـی در جهت

عکـس هم بـرای دسترسـی بـه طبقـه دوم (آمفیتئاتر)

تعبیـه شـده اسـت .در طبقـه پاییـن و زیـر آمفیتئاتـر

فضایی نمایشـگاهی طراحی شـده است که شهروندان

میتوانند در آن با تاریخچه میدان تکسـیم آشنا شوند.

میدان تکسـیم یکی از مهمترین میادین شـهر است .نه

تنهـا در یـک نقطـه توریسـتی قـرار دارد و دورتـادورش
بـا جاذبههـای فـراوان احاطـه شـده ،بلکـه بـه لحـاظ

حملونقل شـهری هم از اهمیت باالیی برخوردار اسـت

و بیشـتر نقـاط شـهر را بـه هم متصـل میکند.

ایـن سـازه در زمـان نـگارش ایـن کتـاب (بهـار  )1399در

میـدان تکسـیم قـرار دارد ،امـا ایـن قابلیـت را دارد تـا
در میادیـن مهم شـهر بچرخـد .در پایان مسـابقات هم
قـرار اسـت در یکـی از پارکهای منتخب اسـتانبول برای

همیشـه مسـتقر شود.
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آدرس:
استانبول ،بیاغلو ،میدان تکسیم

ساعت کاری:
نامشخص

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2

مسیریابی
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گشت و گذار
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نظرتان مهم است
به پایان فصل «گشت و گذار» رسیدیم .برای

بهتر شدن کتاب سفر استانبول در نســخههــای
بعـدی ،بــه بــازخــوردها و راهنماییهای شما

نیاز داریم .لطفا به لینک زیر بروید و در بخش
نظرات به ما بگویید نظرتان در مورد این فصل

چه بود .جای کدام مطالب خالی بود؟ پیشنهاد
شما برای بهتر شدن محتوای کتاب چیست؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را

اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

گشت و گذار

408

پیشنهاد شما
فصل گشت و گذار

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید و

مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم خودتان
به کتاب اضافه کنیم.

اضافه کردن مکان جدید

گشت و گذار
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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خرید و بازارگردی
اسـتانبول هـر سـاله بـه عنـوان یکـی از  10شـهر برتـر

دنیـا در حـوزه خریـد معرفـی میشـود .تنـوع زیـاد
اجنـاس ،کیفیت خـوب محصـوالت و قیمتهای نسـبتا
مقرونبهصرفـه ،هر سـاله تعداد زیادی از گردشـگران

را از نقـاط مختلـف دنیـا بـه ایـن شـهر زیبـا میکشـاند.
اجنـاس ترک ،خصوصـا پوشـاک ،در ایـران از محبوبیت
باالیـی برخـوردار اسـت .از طرفـی بسـیاری از برندهـای

مطـرح جهان در ایران حضور ندارنـد و همین موضوع،
خریـد اجناس اصل را تبدیل به یک چالش بزرگ کرده

اسـت .عالوه بر این ،خرید از جدیدترین کالکشـنهای

برندهـای مختلـف (در بعضـی مـوارد حتـی ارزانتـر

از ایـران) را هـم میتـوان بـه لیسـت مزایـای خریـد از

اسـتانبول اضافـه کـرد .بنابرایـن حتـی اگـر اهـل خرید

در سـفر هم نیسـتید ،حداقل یـک روز را بـه مراکز خرید

اختصـاص دهیـد تا پشـیمان نشـوید.

در ادامـــــه بـــــــــا مــراکز خریــد  ،بازارهــای سنتی ،

راستههای خرید و بازارهای محلی و هفتگی خـــوب

اســـتانبول آشـــنا میشـــوید.
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فهرست فصل خرید و بازارگردی
مراکز خرید
فروشگاههای اوتلت
راستههای خرید
بازارهای سنتی
بازارهای محلی یا هفتگی
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مراکز خرید
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مراکز خرید
اسـتانبول پـر از پاسـاژها و مالهـای بزرگـی اسـت کـه
گشـتوگذار در هـر کـدام از آنهـا زمـان و انـرژی زیادی

میطلبـد .بیشـتر مسـافران زمـان محـدودی دارنـد و

همین مسـاله ،انتخاب مرکز خرید مناسـب را برایشان
سـخت میکنـد .در ایـن بخـش مـا مراکـز خریـد مهـم

اسـتانبول را بـا جزئیـات بـه شـما معرفـی میکنیـم تـا

انتخـاب را برایتـان آسـان کنیـم.
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فوت و فن
گشـتوگذار کامـل در هـر کـدام از مراکـز خرید

ت کـــم  3الی  4ساعـــت زمـــان
اسـتانبول ،دسـ 

میبرد و شما را حسابی خسته میکند .پیشنهاد

میکنیـم بـرای جلوگیـری از سـردرگمی ،قبـل از

شـروع خریـد ،لیسـتی از نیازمندیهایتـان تهیه
کنیـد تا دقیقا بدانیـد باید دنبال کـدام مغازهها

بگردیـد .در ایـن صورت بـا مراجعه به نقشـه هر

مرکـز خریـد به راحتـی میتوانیـد خریدتـان را با
کمتریـن هدررفـت زمـان و انرژی انجـام دهید.

فروشـگاههای اسـتانبول خیلی بزرگ و شـلوغ

هسـتند .اگـر بـا گـروه همسـفرانتان بـه خریـد
میرویـد ،بهتریـن راه ایـن اسـت کـه بـر سـر یـک

نقطه مشترک در مرکز خرید توافق کنید تا راس
سـاعتی مشـخص همگـی به آنجـا برگردیـد .این

روش بـه شـما کمـک میکنـد تا هـر کسـی بتواند
از زمانـی کـه بـرای خریـد دارد ،بهتـر اسـتفاده

کنـد و معطـل بقیـه نشـود .از طرفـی ،اگـر برخـی

از همسـفرانتان بـه موبایـل دسترسـی نداشـته
باشـند ،ایـن روش کمک میکند تـا همدیگر را گم

نکنید و وقتتان صرف پیدا کردن یکدیگر نشـود.
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اگـر تمایـل داریـد حتمـا گروهـی خریـد کنیـد،

بهتـر اسـت به چند تیم تقسـیم شـوید .تیمبندی
را میتوانیـد بـر اسـاس سـن ،جنـس یـا عالیـق

مشـترک انجـــام دهیـد .مثـــل :تیـم خانوادگـی
کوچـک ،تیـم مردانه یـا زنانـه ،تیـم خانوادههای

بچـهدار ،تیـم عالقهمنـدان بـه تکنولـوژی و ...

بهتر است بدانید که ...
در ادامه به شما فقط مراکز خرید بزرگ و مدرن

اسـتانبول را معرفـی میکنیـم .اگـر عالقهمنـد به

پاسـاژهای جـذاب و قدیمـی اسـتانبول هسـتید،

اینجـا کلیک کنید.

ایـن کتـاب هـر چنـد وقـت یـک بـار بهروزرسـانی
میشـود .بـرای دریافـت آخریـن نسـخه کتـاب

سـفر روی دکمـه زیـر کلیـک کنیـد.

دریافت آخرین نسخه
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فهرست مراکز خرید
استانبول مال
مرکز خرید ایستینیه پارک
مرکز خرید پاالدیوم
مرکز خرید جواهیر
مرکز خرید زورلو
مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی
مرکز خرید فروم
مرکز خرید کانیون
مرکز سرگرمی اسفانبول (ویالند)
مرکز خرید هیستوریا
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 -1استانبول مال
Mall of Istanbul

اسـتانبول مال که به اختصار  MOIهم نامیده میشـود،

یکـی از مراکـز شـاخص تفریحـی اسـتانبول بـه شـمار

مـیرود .حـدود  350فروشـگاه دارد کـه در  5طبقـه

قـرار گرفتهاند و برندهای معروف زیـادی در بین آنها
دیـده میشـود .از جذابیتهـای اینجـا میشـود بـه

شـعبههای برتر بعضی از برندها مثل بزرگترین شـعبه

ویکتوریا سـیکرت ،محبوبترین شـعبه السیوایکیکی
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و یـا دومیـن شـعبه بـزرگ دبنهامـز و  ...اشـاره کـرد.
جذابیتهــای ایــن مــال بــزرگ بــه همینجــا خالصــه
نمیشــــود؛ اســتانبول مـــــال یکــی از بزرگتریـــــن
شــهربازیهای سرپوشــیده کل اروپــا را در دل خــودش

جــای داده اســت .ایــن یعنــی تــا فرزندانتــان حســابی
مشــغول لــذت بــردن از  MOIپـارک هســـتند ،شــما

میتوانیــد بــا خیــال راحــت بــه خریــد مشــغول شــوید.

البتــه این را هم گوشــه ذهنتان داشــته باشــید که اینجا
جــزو شــهربازیهای گــران اســتانبول اســت و هزینهها،

بســته بــه تعــداد بازیهــا ،محاســبه میشــود.

اگـر بعـد از خریـد ،شـما هـم دلتـان هـوای بـازی کـرد،

سـری به زمین بولینـگ آتالنتیس در طبقـه دوم بزنید.
سینما سینتک هـــم در طبقـــه ســـوم بـا  16ســـالن،
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فیلمهـای روز هالیـوود و ترکیـه را نمایـش میدهـد و

میتواند تجربه متفاوتی را برایتان رقم بزند .همچنین

بـا توجـه بـه زمـان سـفرتان ،میتوانیـد از تماشـای
نمایشهـا ،کنسـرتها و اجراهـای ترکـی و بینالمللی

در سـالن مـوی صحنـه لـذت ببریـد.

بعـد از اینکـه حسـابی از خریـد و تفریح خسـته شـدید،

ه خوشـمزهای سـر بزنید
میتوانید به یکی از دهها گزین 
کـه در هـر طبقه منتظر شـما هسـتند؛ از نوشـیدنیهای

مختلـف گرفته تا انـواع غذاهای بینالمللـی و محلی و
دسـرهای خوشمزه!
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راهنمای طبقات
B1

طبقه منفی  :1کارواکس ،فروشگاه حیوانات

GF

طبقــه همکف :شهــــربازی ســـرپوشیده،

خانگی

پوشـاک کـودکان ،کیـف و کفـش ،لـوازم آرایشـی
و بهداشــتی ،ســــاعت و عینـــک ،اسبـــاببازی،

لـوازم ورزشـی ،لـــوازم خانگــی ،لـوازم دیجیتال،

خشکشویی ،کافه و رسـتوران ،شیرینی و تنقالت
F1

طبقـه  :1پوشـاک زنانـه و مردانه ،جواهرات

و زیـورآالت ،لـوازم آرایشـی و بهداشـتی ،سـاعت

و عینـک ،اسبـــاببازی ،لـوازم خانگـی ،کافـه و
رسـتوران ،شیرینیفروشـی
F2

طبقـه  :2زمیـــن بولینگ ،کیـــف و کفــش،

جواهرات و زیورآالت ،لوازم آرایشـی و بهداشـتی،

اسـباببازی ،لـوازم ورزشـــی ،کافــه و رسـتوران،
فروشـگاه دسر
F3

طبقـه  :3سیـــنما ،فســـتفود ،رسـتوران،

تنباکوشـاپ

بـرای دیـدن نـام فروشـگاههای اسـتانبول مـال،
اینجـا کلیـک کنید.
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بهتر است بدانید که ...
بـه خاطـر فاصلـه زیاد اسـتانبول مال تـا مراکز

لونقـل رایگانـی بـرای
توریسـتی ،سـرویس حم 

ایـن مرکـز خریـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه

میتوانیـد از میـز اطالعـات در مـورد مقاصـد آن

سـوال کنید.

امکانات:
میـز اطالعـات ،حملونقل رایـگان ،ویلچـر ،اتاق
کمکهای اولیه ،پارکینگ سرپوشـیده ،دسـتگاه
خودپـرداز عـادی و معلولیـن ،صنـدوق امانات،

کانتـر خریـد بـدون مالیـات ( ،)Tax Freeاتـاق

مـادر و کودک ،محـل پارک دوچرخـه ،نمازخانه،

سـرویس بهداشـتی و تاکسی
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آدرس:
اسـتانبول ،باشاک شهیر ،محله محمودبی ،بلوار
سلیمان دمیرال ،استانبول مال

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  İstoçدر خط M3
خـط  760و پیاده شـدن در ایسـتگاه

Masko 1

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2مرکز خرید ایستینیه پارک
Istiniye Park

ایسـتینیه پـارک یکـی از مراکز خرید اسـتانبول اسـت که
از طـرف بازدیدکننـدگان ،امتیـاز باالیـی را بـه خـودش

اختصاص داده اسـت .شـاید در مقایسه با مراکز خرید
معـروف اسـتانبول مثـل زورلـو و فـروم کوچکتـر باشـد،
ولی در بین ایرانیها محبوبیت خاصی دارد .دسترسی

آسـان ،تنـوع اجنـاس و معمـاری زیبایـی کـه بـا سـقف

شیشـهای نـور آفتـاب را به داخـل مـیآورد ،میتوانند از
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دالیل این محبوبیت باشـند .شـاید جالب باشد بدانید
کـه ایـن مرکـز خریـد ،جوایـز معمـاری متعـددی را از آن

خـود کرده اسـت.

ایسـتینیه پـارک حـدود  300فروشـگاه را در دل خـود

گنجانـده اسـت کـه در  5طبقـه پراکنـده شـدهاند و

میتوانیـد برندهـای محبوبـی از لوکـس تـا متوسـط را

در میـان آنهـا پیـدا کنیـد .همچنیـن در کنـار برندهای

معـروف ،بخشـی از فضـای فروشـگاه بـه بازارچه محلی
اختصـاص داده شـده اسـت کـه بازدیـد از آن میتوانـد

تجربـه جالبـی باشـد.
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راهنمای طبقات
B3

طبقه منفی  :3کارواش ،دفتر فروش بلیط

B2

طبقـه منفـی  :2شـهربازی ،لـوازم خانگـی،

رویدادها ،تعمیرگاه ساعت

لوازم دیجیتال ،لوازم آرایشـی و بهداشـتی ،لوازم
ک و بالون،
ورزشـی ،کتابفروشـی ،چمدان ،بادکن 

قـاب موبایـل ،سـیمکارت ،صرافـی ،خوراکـی و

نوشـیدنی ،بازارچـه محلی
B1

طبقــه منفــی  :1پوشــاک ،کفــــش ،لــوازم

خانگــی ،لــوازم آرایشــی و بهداشــتی ،زیــورآالت و

ســاعت ،خوراکــی و نوشــیدنی
GF

طبقــه همکــف :پوشــاک ،لــوازم خانگـــی،

عینــک ،لــوازم آرایشــی و بهداشــتی ،خوراکــی و
نوشــیدنی
F1

طبقــــه  :1پوشـــاک ،لــــــوازم دیجیتـــــال،

سیســمونی ،چمــدان و کوله ســفر ،لوازم آرایشــی
و بهداشــتی ،اســباببازی ،کتابفروشــی ،ســاعت،

زیــورآالت ،خوراکــی و نوشــیدنی ،ســینما

بـرای دیـدن نـام فروشـگاههای ایسـتینیه پارک،
اینجـا کلیـک کنید.
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امکانات:
میـز اطالعات ،پارکینگ ،صنـدوق امانات رایگان،

سرویس بهداشتی و نمازخانه

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
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آدرس:
استانبول ،محله پینار ،خیابان کاتار ،پالک 73

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایسـتگاه İtü-Ayazağa İstasyonu

در خـط M2

 29Bیـا  40Bیـا  41Cو پیـاده شـدن
در ایسـتگاه Istinye Park

مسیریابی
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 -3مرکز خرید پاالدیوم
Palladium AVM

در بخش آسیایی استانبول ،یک گوی شیشهای بزرگ در

وسـط چمنزار به چشـم میخـورد که روی گوی نوشـته

شـده :مرکز خرید پاالدیوم اسـتانبول .این سـازه مدرن

توسـط شـخصی به نـام  Ergün Mimarlıkطراحی و در

سـال  2008افتتـاح شـد .پاالدیـوم بـا امکانـات متنوعی

کـه داشـت ،خیلی زود به یکـی از مراکز تفریحی محبوب
اسـتانبول تبدیل شد.
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مرکــز خریــد پاالدیــوم متشــکل از  190فروشــگاه در 6
طبقــه اســت .شمــــا میتوانیــــد در ایــن مرکــز خریــد از
برندهــای معروفــی مثــل پولــو ،گــپ ،مانگــو ،الکســت،
کوتــون ،یــو.اس ،.برشــکا ،تامی هیلفیگــر و بنتون خرید

کنیــد.

بـرای مسافـــرانی هــــم کـه حوصلـــه خریــــد ندارند،

گزینههـای خیلـی خوبـی مثـل رسـتوران ،فودکـورت،

کافه ،سـالنهای سـینما و تئاتـر ،آرایشـگاه و  ...در نظر
گرفته شـده اسـت 3 .تا از سالنهای سـینمای پاالدیوم
هـم قابلیـت پخـش فیلمهـای سـه بعـدی را دارند.

از دیگـر مزایـای پاالدیـوم این اسـت کـه چـون از مناطق

توریسـتی و قسـمت اروپایی اسـتانبول دور اسـت ،شما
حتـی در موقـع حراجهـا هـم میتوانیـد به راحتی سـایز

و مـدل موردنظرتـان را پیـدا کنید.

بـا ایـن حال پیشـنهاد میکنیم بعد از خرید حتما سـری

به یکی از  20رسـتوران متنوع اینجا بزنید که با چیدمان
منحصـر به فردشـان ،گزینـهای عالی برای اسـتراحت و
تجدید قوا هستند.

یادتـان نـرود کـه اگـر در ایـام کریسـمس و سـال نـو

میلادی به اسـتانبول سـفر میکنیـد ،تماشـای تزئینات
زیبـای اینجـا را حتمـا در برنامـه سـفر خـود بگنجانیـد.
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راهنمای طبقات
B2

طبقه منفی  :2پوشاک ،مغازههای خدماتی

B1

طبقه منفی  :1پوشـاک ،محصوالت آرایشـی

و بهداشـتی ،لـوازم دیجیتـال ،لـوازم خانگـی،

مغازههـای خدماتـی ،لـوازم حیوانـات خانگـی
GF

طبقه همکـف :پوشاک ،کفش و محصوالت

چــــرمی ،محصــوالت آرایشــی و بهــــداشتی،
پوشــاک کــودک ،اســباببازی ،زیــورآالت ،عینــک،

اکسســوری ،لــوازم دیجیتــال ،لــوازم خانگــی،

ســیمکارت ،صرافــی ،مغازههــای خدماتــی
F1

طبقــه  :1پوشــاک ،کفــش و محصــوالت

چرمی ،محصوالت آرایشــی و بهداشــتی ،پوشــاک
کــودک ،اســباببازی ،اکسســوری ،لــوازم خانگــی
F2

طبقــــه  :2پوشــاک ،کفــش و محصــوالت

چــــرمی ،محصــــوالت آرایشـــی و بهداشـــتی،

اکسســوری ،لــوازم خانگــی
F3

طبقــــه  :3ســینما ،شــهربازی ،فروشــگاه

فرهنگــی ،تنباکــو
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بـرای دیـدن نـام فروشـگاههای پاالدیـوم ،اینجا
کلیـک کنید.

امکانات:
 5طبقـه پارکینـگ بـا ظرفیـت  2500ماشـین،
مسـئولین پـارک خـودرو ،ونهـای حملونقـل

رایـگان بـه بعضـی از نقـاط شـهر ،سـرویسهای
بهداشـتی برای کودکان ،بزرگسـاالن و معلولین،

دربـان ،اتـاق کمکهای اولیـه ،نمازخانـه ،زمین
بازی کودکان ،اتـاق مادر و کودک ،میز اطالعات،

ویلچـر ،کالسـکه بچـه ،تلفـن عمومـی و تراس

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
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آدرس:
اسـتانبول ،منطقه آسـیایی آتاشـهیر ،ینی صحرا،
محلـه باربـاروس ،خیابان هالـک ،پالک 8

ساعت کاری:
 9صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Yenisahraدر خط M4
  8Aو پیاده شـدن در ایسـتگاه Halk
Caddesi

مسیریابی
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به حمایت شما دلگرمیم
اگر محتوای این کتاب برایتان مفید بود ،به دوستانتان
هم معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توئیتر
ایمیل
لینکدین

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

435

 -4مرکز خرید جواهیر
Istanbul Cevahir

جواهیـر مـال یـا همـان مرکـز خریـد جواهـر ،یکـی از
بزرگترین مراکز خرید ترکیه اسـت کـه در  6طبقه200 ،
فروشـگاه دارد .در بیـن فروشـگاههایش نـام بسـیاری

از برندهـای مطـرح بـه چشـم میخـورد و تنـوع زیـاد

اجناسـش باعث شده هر سلیقهای را به خودش جذب

کند .

در کنـار فروشـگاههای خریـد ،جواهیـر مـال تعـداد

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
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زیـادی کافـه و رسـتوران دارد کـه بعـد از یـک خریـد

حسـابی ،میتوانیـد کمـی در آنها اسـتراحت کنیـد و با

یـک نوشـیدنی یـا غـذای خوشـمزه بیشـتر از گردشـتان
لـذت ببریـد.

 12سـالن سـینما 1 ،سـالن تئاتر ،شـهربازی برای بچهها
و  1سـالن بولینـگ این مـژده را به شـما میدهد که قرار

است همه اعضای گروه ،اوقات خوشی را داشته باشند
و همـه راضـی از ایـن مرکـز خرید بیـرون بیایند .راسـتی

یادتان باشـد کـه اگر به تماشـای فیلمهـای چندبعدی
عالقهمند هسـتید ،حتما به سینماهای این مرکز خرید
در طبقه دوم سـر بزنید.
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راهنمای طبقات
F1

طبقـه  :1پوشـاک ،ســـاعت و جواهــــرات،

لـوازم الکترونیکـی ،لـوازم آرایشـی و بهداشـتی،

اغذیهفروشـی
F2

طبقـــه  :2پوشــــاک ،اسـباببازی و لـوازم

کودک ،سـاعت و جواهرات ،لوازم ورزشی ،عینک

و لـوازم جانبی
F3

طبقــه :3پوشاک ،لوازم آرایشی و بهداشتی،

F4

طبقه  :4پوشاک ،ساعت و جواهرات ،کیف

F5

طبقه  :5فودکورت

F6

طبقه  :6رستورانهای شیک و گرانقیمت

ساعت و لوازم جانبی

و کفش ،لوازم آرایشـی ،عینک ،اسباببازی

بـرای دیـدن نـام فروشـگاههای جواهیـر مـال،
اینجـا کلیـک کنیـد.
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امکانات:
میـز اطالعـات ،خودپـرداز ،اتـاق مـادر و کـودک

و امـکان نگهـداری کـودکان توسـط پرسـتاران،

سـرویسهای بهداشـتی مخصـوص بانـوان،
آقایـان و کـودکان ،آسانسـور ،صندلـی چرخـدار،

کمـد وسـایل ،نمازخانـه ،کانتـر خریـد بـدون
مالیـات ( ،)Tax Freeاتاق کمکهای اولیه ،اتاق

تلفـن ،صرافـی و پارکینـگ

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
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آدرس:
ه ماییــس،
ه شیشــلی ،محلــ 
اســتانبول ،منطقــ 
جــاد ه بیــوکدره ،جواهیــر مــال

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişliدر خط M2

مسیریابی
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 -5مرکز خرید زورلو
Zorlu Center

یکـی از مرکـز خریدهـای لوکـس و گـران اسـتانبول،

مرکـز خریـد زورلـو اسـت کـه در محـل تالقـی دو بخش
آسـیایی و اروپایـی قـرار گرفتـه اسـت .معمـاری زیبـا و
منحصربهفـرد ایـن مرکز خرید ،هـر بازدیدکننـدهای را

مسـحور خـودش میکنـد .زورلـو محـل تالقـی فرهنگ،

هنـر و زندگـی روزانـه اسـت.

اینجـا فقـط یـک مرکـز خرید نیسـت؛ مجموعهای اسـت
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متشـکل از مرکز خرید ،کافه و رستوران ،هتل  5ستاره،

سـالنهای سـینما و کنسـرت ،مرکز هنرهای نمایشـی،

شـهربازی کـودکان ،سـالن ورزش و ماسـاژ ،واحدهـای
اداری و یـک فضـای لذتبخـش تفریحـی کـه بازدیـد از
آن را بایـد حتمـا در برنامه سـفر خـود بگنجانید.

بهتر است بدانید که ...
بـرای دیـدن نـام فروشـگاههای زورلـو ،اینجـا

کلیـک کنید.

بـرای اطلاع از برنامـه کنسـرتها و نمایشهـا

در زورلـو ،اینجـا کلیـک کنید.

در سـال  2007طراحـان و معمـاران زیـادی بـرای

سـاخت ایـن مجموعـه داوطلـب شـدند کـه در آخـر دو

گـروه معمـاری  Emre Arolat Architectureو Murat

 ،Tabanlioglu Architectureدر مناقصـــه برنــــده
شـدند و در سـال  2013ایـن مجتمـع زیبـا را افتتـاح

کردنـد .طراحی ایـن مجموعه جوایز معمـاری زیادی را

از آن خـودش کـرده اسـت.

بیشـتر برندهـای گـران و معـروف مثـل دیـور ،ولنتینـو،
بربـری ،تیفانـی ،دولچـه انـد گابانـا ،سـنت لـورن ،لویی
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ویتـون و  ...در میـان  205فروشـگاه ایـن مرکـز خریـد
بـه چشـم میخورنـد .همچنیـن زورلـو میزبـان اولیـن
فروشـگاه اپـل در ترکیـه بـوده اسـت و جدیدتریـن

محصـوالت اپـل را میتوانیـد از اینجـا تهیـه کنیـد.

حواستان باشد!
خرید محصوالت اپل از ترکیه به خاطر مسائل

مالیاتـی ممکـن اسـت بـه نسـبت ایـران ،برایتان
گرانتـر تمام شـود.

در  8سـالن سـینمای زورلو میتوانید آخرین فیلمهای

سـینمای هالیـوود و ترکیـه را تماشـا کنیـد .همچنیـن
میتوانیـد در زمـان سـفرتان ،از برنامـه کنسـرتها و
نمایشهایـی کـه در سـالنهای مختلـف مجموعـه

برگـزار میشـود ،اسـتفاده کنیـد.

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

443

راهنمای طبقات
B3

طبقـــه ( Otoparkمنفــــی  :)3پارکینـــگ،

B2

طبقـــــه ( Metroمنفـــی  :)2مـد و لبـاس،

بادکنکفروشـی ،خشکشـــویی ،خیاطـی

پوشـاک و لـوازم کــودک ،ســـاعت و جـــواهرات،

لـوازم آرایشـی و بهـــداشتی ،لـــوازم دیجیتـال و

الکترونیـک ،کافــیشــاپ
B1

طبقــــه ( Boğazمنفـــی  :)1مـــد و لباس،

لـوازم آرایشـی و بهداشـتی ،کیـف و کفـش ،لوازم

دیجیتال و الکترونیک ،فسـتفود ،کافیشـاپ و

رسـتوران ،سـالنهای سـینما و نمایش
GF

طبقـه ( Meydanهمکـــف) :مـــد و لباس،

لوازم آرایشـی و بهداشـتی ،کیف و کفش ،سـاعت
و جواهـرات ،لوازم خانگی ،رسـتوران ،فسـتفود
F1

طبقـه  :)1( Köprüپوشـاک و لـوازم کـودک،

لـوازم آرایشـی و بهداشـتی ،لـوازم خانگـی ،لـوازم

دیجیتـال و الکترونیـک ،شـهربازی فانلوفـت
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امکانات:
میـز اطالعـات ،ویلچر ،کالسـکه کودک ،دسـتگاه

خودپـرداز ،نمازخانـه ،مسـئولین پارک خـودرو،
محـل اشـیا گمشـده ،فضـای سـبز ،کانتـر خریـد

بـدون مالیـات ( ،)Tax Freeاینترنـت رایـگان،

پاوربانـک ،خدمـات رایـگان رزرو بلیـط هواپیمـا،

اجـاره خـودرو و ترنسـفر رایـگان

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
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آدرس:
اســتانبول ،منطقــه بشــیکتاش ،محلــه لوازیــم،

خیابــان کــورو ،زورلــو ســنتر

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
 Gayrettepeدر خط M2

بعـــد از پیـــاده شـــدن ،با دنبـــال کردن
تابلوهـــای راهنما و کمی پیـــادهروی به
مرکز خریـــد زورلو میرســـید.

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
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 -6مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی
CITY’S NİŞANTAŞI

مرکـز خریـد سـیتیز نیشانتاشـی مدعـی اسـت کـه 155
برنـد ترکیـه و بینالمللـی را کـه رهبـر صنعـت مـد در

دنیـا هسـتند ،در اینجـا دور هـم جمع کرده اسـت .پس
میتـوان حـدس زد کـه بـا یکـی از گرانقیمتتریـن و

لوکستریـن مراکـز خریـد ترکیـه مواجـه هسـتیم.

این مرکز خرید سـاالنه  18‚126‚000بازدیدکننده دارد

و  1‚500‚000نفـر در سـینماهایش بـه تماشـای فیلم و
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نمایـش مینشـینند .در میـان فروشـگاههای این مرکز

خریـد نامهـای آشـنای برندهـای لوکـس و متوسـط به
چشـم میخـورد؛ از جملـه :سواروفسـکی ،آلـدو ،تامـی

هیلفیگـر ،روبرتو کاوالی ،اکو ،ویکتوریا سـیکرت ،بنتون،
الکوسـت ،کلویـن کالین ،گـپ ،کوتون ،مانگـو و ...
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راهنمای طبقات
S-4
S-3

طبقه  :S-4باشگاه ورزشی و اسپا
طبقـه  :S-3پوشـاک کـودک ،محصـوالت

آرایشـی ،بهداشـتی و تندرسـتی ،لبـاس زیـر و

سـاحلی ،آرایشـگاه ،قهـوه
S-2

طبقـه  :S-2پوشـاک ،کیـف و کفـش ،لـوازم

دیجیتـال ،لـوازم خانگـی ،محصـوالت آرایشـی و

بهداشـتی ،لبـاس زیـر و سـاحلی ،صرافـی
S-1

طبقـه  :S-1پوشــاک بزرگســال و کـودک،

محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی ،زیـورآالت و
سـاعت ،درمانـگاه
T

طبقـه  :Teşvikiyeپوشـاک ،کیـف و کفش،

پوشـاک کودک ،محصوالت آرایشـی و بهداشـتی،
عینـک ،لباس زیـر و سـاحلی ،زیـورآالت ،خوراکی
و نوشیدنی
A

طبقـه  : Akkavakپوشـاک ،کیـف و کفـش،

پوشـاک کودک ،محصوالت آرایشـی و بهداشـتی،

زیـورآالت و اکسسـوری ،ارز دیجیتـال ،خوراکـی و
نوشیدنی
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طبقـــه  :S1پوشــــــاک ،کیــــف و کفــــش،

محصــــوالت آرایشــی و بهداشــتی ،زیــــورآالت،
خــــوراکی و نوشـــیدنی
S2

طبقـــــه  :S2پوشـــاک ،کیــــف و کفـــــش،

محصــوالت آرایشــی و بهــــداشتی ،زیــــورآالت،
خــــوراکی و نوشــیدنی
S3

طبقــه  :S3پوشــاک ،کیــف و کفش ،پوشــاک

کــودک ،اســباببازی ،لــوازم دیجیتــال ،لــوازم

خانگــی ،محصــوالت فــــرهنگی ،ارز دیجیتــال،
محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی ،خـــــوراکی و

نوشــیدنی
N

طبقه  :Neighborhoodمحصوالت آرایشی

و بهداشـتی ،تنباکـو ،کانتر خــرید بـدون مالیات
( ،)Tax Freeخوراکی و نوشـیدنی
C

طبقـــه  :Cinemaسالــــنهای ســـــینما و

نمایــش ،خــــوراکی و نوشــیدنی

برای دیدن نام فروشگاههای سیتیز نیشانتاشی،
اینجا کلیک کنید.
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امکانات:
میـز اطالعـات ،وایفـای رایـگان ،ویلچـر ،اتـاق

مادر و کودک ،کالسـکه و صندلی بچه ،پارکینگ،

مسـئولین پـارک خـودرو ،صرافـی ،خودپـرداز
ارز کاغـذی و دیجیتـال ،خشکشـویی ،خیاطـی،

آرایشـگاه ،پاوربانـک ،پارکـــینگ خــــودروهای

برقـی ،نمازخانـه ،اجـاره خـودرو ،کانتـر خریـد
بـدون مالیـــات ( ،)Tax Freeدرمــــانگاه ،اتـاق

اشـیا گمشـده ،آســانسور ،کارواش ،زمین بازی و
مانیتورهـای لمسـی راهنمـای طبقـات
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آدرس:
اســتانبول ،منطقــه اروپایــی شیشــلی ،محلــه
تشــویکیه ،خیابــان تشــویکیه ،پــاک 162

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شـب – سـالنهای سینما تا  12شب
باز هستند.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Osmanbeyدر خط M2
 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -7مرکز خرید فروم
Forum İstanbul

مجموعـه فـروم ،تنهـا یـک مرکـز خریـد نیسـت؛ بلکـه

مجموعـهای تفریحـی اسـت کـه در کنـار مرکـز خریـد،

امکانـات متنوعـی را بـرای سـرگرمی توریسـتها و
سـاکنان اسـتانبول فراهم کرده اسـت .فـروم جزو مرکز

خریدهـای خـوب و رده بـاالی اسـتانبول بـه حسـاب

میآیـد؛ هـم برندهـای لوکس و هـم برندهای متوسـط

در میـان فروشـگاههایش بـه چشـم میخـورد.
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ایـن مرکز خرید  286فروشـگاه دارد کـه در میان آنها
برندهـای معروف بینالمللی و ترکیـهای حضور دارند.

در کنـار برندهـای مطـرح ،برندهـای میـان ردهای مثل

ایکیـا ،اچ اند ام ،زارا و دیکتلون هم به چشـم میخورند.
فروشـگاههای ایـن مجموعـه شـامل فروشـگاههای
زنجیـرهای ،پوشـاک زنانـه و مردانـه ،پوشـاک و لـوازم

کـودک ،کیف و کفش ،سـاعت و زیـورآالت ،عینک ،لوازم

آرایشـی و بهداشتی ،کفش و لوازم ورزشی ،اسباببازی،
لـوازم خانگـی ،لـوازم دیجیتـال و الکترونیـک ،فـروش

سـیمکارت ،هایپرمارکـت ،خشکشـویی و آرایشـگاه
میشـود.

در طبقه همکف آکواریوم بزرگ سی الیف قرار دارد که

میتوانـد تجربه منحصربهفـردی را برایتـان رقم بزند.
تونـل آبـی  83متـری ایـن آکواریـوم ،دومین تونـل آبی

اروپـا محسـوب میشـود .اطالعـات بیشـتر را میتوانید
در بخـش مراکز تفریحی بخوانید.

یکـی دیگـــر از جذابیتهـــای ایـن مـرکـــز تفــــریحی،

( LEGO Landسـرزمین لگـو) اسـت کـه طرفـداران
زیـادی دارد .یـک فضای تفریحـی -آموزشـی متفاوت را
بـرای کوچـک و بـزرگ خانـواده فراهـم کـرده اسـت کـه

نبایـد ایـن فرصـت را از دسـت بدهیـد.

پارک ژوراسیک هـم از دیگـــر جاذبههـای بازدیـد از

مجموعـه فـروم اسـت .در این پـارک 70 ،نوع دایناسـور
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بر مبنای فضای تفریحی -آموزشـی ،بازسـازی و طراحی

شـده اسـت .اطالعـات بیشـتر را میتوانیـد در بخـش
مراکز تفریحی بخوانیـد.

سـالن شبیهســـاز پـــرواز ،ســـالن بولینـگ ،سـینما،

فودکـورت ،شهربازیهای فان لب  ،جـــوی پــارک و
اختاپـوس هـم از دیگـر امکانـات متنوع و سـرگرمکننده
ایـن مجموعـه هسـتند.

برای دیدن نام فروشـگاههای مرکز خرید فروم،

اینجا کلیک کنید.

امکانات:
پارکینـگ رایـگان ،میـز اطالعـات ،اتاق خانـواده،

پاوربانـک ،اتـاق مـادر و کـودک ،دسـتبند ردیاب

کـودک ،ویلچـــر و خدمــــات معلــــولین ،تلفن
عمومـی ،اتـاق اشـیا گمشــده ،اتـاق کمــکهای
اولیـه ،خودپـرداز ،نمازخانـه ،آژانـس و اینترنـت

وایفـای
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آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه بایـرام پاشـا ،محلـه کجاتپـه،
خیابان پاشـا

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Kocatepeدر خط M1AیاM1B

مسیریابی
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 -8مرکز خرید کانیون
Kanyon

گـردش در معماری منحصربهفـرد مرکز خرید کانیون،
یـک تجربه بهیادماندنـی خواهد بود .این فروشـگاه 5

طبقه دارد که شامل  117فروشگاه 28 ،کافه و رستوران

و  9سـالن سـینما اسـت .از جذابیتهـای ظاهـری
کانیـون ،ترکیب خریـد در فضای باز و بسـته و چیدمان

جالـب فروشـگاهها در کنـار یکدیگـر اسـت .مثـل سـایر
فروشـگاههای بـزرگ اسـتانبول ،اینجـا هـم برندهـای
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معـروف بینالمللـی و ترکیـهای در کنـار هـم بـه چشـم

میخورنـد.

حتـی اگـر قصـد خریـد نداریـد ،میتوانیـد در کنـار

بازدیـد از طراحـی زیبـای بنـا ،از سـینمای مجموعـه کـه
فیلمهـای روز دنیـا را بـه زبـان اصلـی پخـش میکنـد

و همچنیـن کافـه و رسـتورانهای متنـوع مجموعـه
اسـتفاده کنیـد .همینطـور ،بسـته بـه زمـان سـفرتان،

ممکـن اسـت بتوانیـد در کنسـرت خواننـدگان معـروف

ترکیـه کـه در اینجـا برگـزار میشـود ،شـرکت کنیـد .اگـر
در ایـام کریسـمس و سـال نـو میلادی بـه اسـتانبول
سـفر میکنیـد ،بازدید تزئینـات زیبای اینجا را از دسـت
ندهیـد.
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راهنمای طبقات
P2

طبقـه  :P2آثار هنری ،خیاطـی ،براقکننده

کفـش ،خشکشـویی ،لـوازم حیوانـات خانگـی،

نمازخانـه
P1

طبقـه  :P1لـوازم دیجیتـال ،کتابفروشـی

کـودک ،خدمـات فـــروش خـــــودرو ،صــــرافی،
کارواش ،فضـای عمــــومی بـا اینترنـت وایفـای

رایـگان ،آژانــــس مســــافرتی ،ارز دیجیــــتال،
اکسسـوری ژاپنـی ،اتـاق مـادر و کـودک ،فـروش
بلیـط رویدادهـا
B2

طبقه منفـــی  :2پــــوشاک زنانـــه ،پوشاک

کـودک ،اسـباببازی ،لـوازم خانگی ،اکسسـوری،

لوازم دیجیتال ،عینک ،لوازم آرایشی و بهداشتی،
ساعت و زیورآالت ،کفش و صندل ،سوپرمارکت،

کتابفروشـی ،کیـف و چمــــدان ،لـوازم ورزشـی،
غذای ورزشـکاران ،کافه و رسـتوران
B1

طبقـه منفـی  :1پوشـاک ،زیـورآالت ،لـوازم

آرایشی و بهداشـتی ،لوازم خانگی ،لوازم ورزشی،

کفش ،آرایشـگاه ،کافه و رســتوران
F1

طبقـه  :1پوشــــاک ،کتابفــــروشی ،باشـگاه

ورزشـی ،کافـه و رسـتوران
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برای دیدن نام فروشگاههای مرکز خرید کانیون،

اینجا کلیک کنید.

امکانات:
خدمـات معلولیـن (پارکینـگ رایـگان و ویلچـر)،
اتـاق مـادر و کـودک ،کالسـکه کـودک ،پارکینـگ،
تاکسـی ،آمبوالنـس ،نمـــازخانه و کانتـر خریـد

بـدون مالیـات ()Tax Free
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آدرس:
اســتانبول ،خیابــان بیــوکدِ رِه ،تقاطــع خیابــان
لونــت

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شـب  -بعضی از کافه و رسـتورانها
خـارج از سـاعات فروشـگاه هـم فعال هسـتند| .

سـینما هم تـا دیروقت فعال اسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Leventدر خطهای  M2یا M6

مسیریابی

ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
اﯾـﻦ ﮐﺘﺎب ﯾـﮏ راﻫﻨﻤـﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺳـﻔﺮ ﺑﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل
اﺳـﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ دوﺳـﺖ دارﻳـﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﻪ
روز ﻣﻨﺎﻃـﻖ دﯾﮕـﺮ اﯾـﺮان و ﺟﻬـﺎن ﻫﻢ دﺳﺘﺮﺳـﯽ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
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 -9مرکز سرگرمی اسفانبول (ویالند)
Isfanbul Eğlence Merkezi

اسفانبول را بیشتر به شهربازی معروفش میشناسند؛

امـا جالـب اسـت بدانیـد کـه ایـن مرکـز جـزو معـدود
شـهربازیهای دنیاسـت کـه در کنـارش مرکـز خریـد

بزرگـی فعالیت میکنـد .خوبی این مجموعه این اسـت
که همه گردشـگران را ،در هر سـنی که باشـند ،مجذوب

خـود میکنـد .افـرادی کـه طرفـدار خریـد ،آدرنالیـن،
فیلمهـای روز دنیـا ،کنسـرت ،شـکمگردی و حتی حیات

وحـش هسـتند ،در اینجا حسـابی سـرگرم میشـوند.
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راهنمای طبقات
S

طبقـه خیابـان :پوشـاک زنانـه ،مردانـه و

بچگانـه ،لـــوازم آرایشـی و بهداشـتی ،خوراکـی و
نوشـیدنی ،کیف و کفـش ،تنباکو ،لـوازم تفریحی
و ورزشـی ،زیـــورآالت ،کتـــاب و لـــوازم تحریـر،
اسـباببازی ،ســـینما
GF

طبقـه همکـف :پوشـاک زنانـه ،مردانـه و

بچگانـه ،زیـورآالت ،لــــوازم دیجیــــتال ،لـوازم
خانگی ،لوازم آرایشـی و بهداشـتی ،اسـباببازی،
محصـوالت دکوری ،لوازم ورزشـی ،سـوپرمارکت،
خوراکـی و نوشـیدنی ،فروشـگاههای خدماتـی
F

طبقــــه فــودکــــورت :طیـــــف زیــادی از

فسـتفودها و رستـــــورانهای بیــــنالمللی و

تـرکی

بـرای دیدن نام فروشـگاههای اسـفانبول ،اینجا

کلیک کنید.
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بهتر است بدانید که ...
در بعضـی روزهـــا رویدادهــــای متنـــوعی در

اسـفانبول برگـزار میشـود کـه لـذت بازدیدتـان
را دو چنـدان میکنـد .در صورتـی که بـه اینترنت

دسترسـی داریـد ،میتوانید اینجـا کلیک کنید و

از رویدادهـای فرهنگـی ،هنـری و ورزشـی جالـب
ایـن مجموعـه مطلع شـوید.

نـام سـابق اسـفانبول ،ویالند بوده اسـت .پس

اگـر روی نقشـه با همچیـن نامی مواجه شـدید و

یـا اگـر از محلیهـا و دیگر مسـافران چنیـن نامی
را شـنیدید ،غافلگیر نشوید.

حواستان باشد!
ویالنــد و ویاپــورت دو مرکــز خریــد متفــاوت

هســتند .حواســتان باشــد آنهــا را بــا همدیگــر

اشــتباه نگیریــد و قبــل از حرکــت ،بــه آدرس هــر
کــدام دقــت کنیــد.
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امکانات:
میـز اطالعـات ،اینترنـت وایفـای ،ویلچـر ،کانتـر
خریـد بـدون مالیـات ( ،)Tax Freeخودپـرداز،

خیاطـی ،کارواش و پارکینـگ
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آدرس:
استانبول ،منطقه اروپایی ایوب ،محله یشیلپینار،
خیابان شهید متین کایا ،پالک 11

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Leventدر خط M2
خط  49Z Yeşilpınarو پیاده شـدن

در ایسـتگاه İETT Durağı Çamlık
Cad
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مسیر اتوبوسهای رایگان:
برای دسترسی به این مجموعه تفریحی

میتوانیـد از ســــرویس حمــلونقـــــل

رایـگان اسـتفاده کنیـد کـه در نقـاط مشـخص و
سـاعتهای مقـرر شـما را جابهجـا میکننـد:
برنامـه رفـت اتوبوسها:

میدان تکسـیم ،جنب هتل  :Marmaraسـاعت

13 ،12 ،11 ،10

ایسـتگاه قطـار  :Sirkesiسـاعت ،11:20 ،10:20

13:20 ،12:20

ایسـتگاه ترامـوا سـلطان احمـد ،پلاک :4/48

سـاعت 13 ،12 ،11 ،10

برنامه برگشت اتوبوسها:
ساعت 18
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:مسیرهای مینیبوس
Yıldıztabya - GOP - Topkapı
Gazi Mahallesi - Eyup
Cebeci - Küçükköy - Eyüp
Şişhane - Yeşilpınar
Şişli - Yeşilpınar
Yıldıztabya - GOP - Aksaray
Edirnekapı - Yeşilpınar

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
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 -10مرکز خرید هیستوریا
Historia Mall

مرکـز خریـد هیسـتوریا به خاطـر تنوع اجنـاس ،حضور

برندهـای باکیفیـت و بـا قیمـت مناسـب ()Economic

موردعالقـه بیشـتر توریسـتهای ایرانـی اسـت .در
طراحـی این مرکز خرید از معماری عثمانی الهام گرفته

شـده است و سقف شیشـهای آن در ساعات روشن روز،

نـور خورشـید را بـه زیبایـی وارد مجموعـه میکند.

اگر هتل شما در محدوده اللعی ،فاتح و یا فیندیکزاده
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قـرار دارد ،خالـی از لطف نیسـت که به ایـن مرکز خرید

سـری بزنیـد .امـا اگـر محدودیـت زمانـی داریـد یـا بـه
لحاظ جغرافیایی به شـما دور اسـت ،وقت خـود را هدر

ندهیـد .در مقایسـه بـا مراکـز خریـد محـدوده خیابان

تکسیم ،هیسـتوریا خیلی حرفی برای گفتن ندارد .تنها
وجـه تمایـز آن کانتـر خرید بـدون مالیـات ()Tax Free
اسـت که به شـما کمـک میکند همانجـا با اعلام اینکه

توریسـت هسـتید ،مالیات پرداختیتان را پس بگیرید

و دیگـر در صفهـای طوالنـی فرودگاه منتظـر نمانید.
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راهنمای طبقات
B2

طبقـــه منفـــی  :2پوشـــاک ،محصـــوالت

B1

طبقـــه منفـــی  :1پوشـــاک ،کفـــش ،لـــوازم

GF

طبقه همکف :پوشاک ،آرایشی و بهداشتی،

F1

طبقه اول :پوشاک ،لوازم ورزشی

F2

طبقه دوم :پوشاک ،لوازم ورزشی

F3

طبقه سوم :فودکورت

F4

طبقه چهارم :کافه ،سالن بولینگ ،سینما

شستشـــوی ماشـــین

دیجیتـــال ،ســـیمکارت ،غـــذا
قهوه و نوشیدنی

برای دیدن نام فروشـگاههای هیسـتوریا ،اینجا
کلیک کنید.

امکانات:
فودکورت و رســتوران ،اینترنــت وای فای رایگان،

پارکینــگ ،محوطــه فضــای بــاز ،بــار ،ســرویس
رایــگان حملونقــل
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آدرس:
منطقهفاتح ،بلوار عادنان مِ ندِ ِرس ،پالک 2

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Aksarayدر خط  M1یا M2
 6دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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انتخاب مراکز خرید
کـدام مراکز خرید نظرتـان را جلب کرد؟ در چک

لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنید تا یادتان باشـد
به آنها سـر بزنید.
استانبول مال
مرکز خرید ایستینیه پارک
مرکز خرید پاالدیوم
مرکز خرید جواهیر
مرکز خرید زورلو
مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی
مرکز خرید فروم
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مرکز خرید کانیون
مرکز سرگرمی اسفانبول (ویالند)
مرکز خرید هیستوریا
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فصل  - 4بخش 2
فروشگاههای اوتلت ()Outlet
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فروشگاههای اوتلت ()Outlet
اگـر با بودجه کمی به اسـتانبول سـفر میکنید و بیشـتر
از اینکـه بـه مد روز بـودن خریدهایتـان اهمیت بدهید،
تناسـب قیمـت و کیفیـت اجنـاس برایتـان مهـم اسـت،

حتمـا سـری بـه فروشـگاههای معـروف بـه اوتلـت

( )Outletاسـتانبول بزنیـد.

به طـــور کلی در این پاســاژها میتـــوانید محصـــوالت

برنــــدهای مختلف را که دیگــر مــــد روز نیستنـــد و
یا بعضـا کمی آسیبدیدهاند ،با قیمتی بسیار پایینتر

از شعبههای دیگرشان خریداری کنید .البته این را هم

در نظر داشته باشید که در اوتلتها پیدا کردن سایز
موردنظرتان همیشه کار آسانی نیست و خرید از این

دست فروشگاهها نیاز به زمان و حوصله بیشتری دارد.
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فهرست فروشگاههای اوت لت ()Outlet
فروشگاه اوتلت اپتیموم
فروشگاه اوتلت الیویوم
مرکز خرید مگا اوتلت ونیزیا
فروشگاه اوتلت ویاپورت
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 -1فروشگاه اوتلت اپتیموم
Optimum Outlet Center

مرکز خرید اپتیموم در قسـمت آسـیایی ،از مراکز خرید

پرطرفدار اسـتانبول به شـمار میرود .البتـه اپتیموم در

دو شـهر ازمیـر و آنـکارا هـم شـعبه دارد و فقـط منحصر

به اسـتانبول نیست .معماری زیبایی دارد و متناسب با
هـر فصل ،رنگ نمـای بیرونی سـاختمان تغییر میکند.
فروشـگاههای ایـن مرکـــــز خریــــد در  6طبقــــه قـرار

گرفتهانـد و شـامل پوشـاک ،کیـف و کفـش ،محصوالت
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چرمـی ،لـوازم خانگی ،لـوازم دیجیتـال ،لوازم آرایشـی و
بهداشـتی ،لـوازم ورزشـی ،زیـورآالت و جواهـرات ،لوازم

بچگانـه ،اسـب اببازی و  ...میشـود.

اپتیمـوم فقـط یـک مرکـز خریـد نیسـت! در کنـار خریـد
اجنـاس متنـوع بـا کیفیـت و قیمـت مناسـب ،میتوانید
از زمیـن پاتینـاژ ،سـالنهای سـینما ،شـهربازی ،کافـه

و رسـتورانهای مجموعـه هـم لـذت ببریـد .دسترسـی
خیلـی آسـان را هـم بایـد بـه مزیتهـای ایـن مجموعـه
اضافـه کرد.
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بـرای دیـدن نـام فروشـگاههای اپتیمـوم ،اینجـا
کلیـک کنید.

امکانات:
میز اطالعات ،اجاره خودرو ،کارواش ،خودپرداز،
اتـاق مـادر و کـودک ،کالسـکه کـودک ،گرمکـن

شیشهشـیر کـودک ،ماشـین کـودک ،صندلـی
کـودک ،دستشـویی کـودک ،پارکینـگ دوچرخه،

صنـدوق امانـات ،داروخانه ،درمانـگاه ،پارکنیگ

معلـولــین ،دستشـــویی معلولـــین ،ویلـــچر،

پارکینـگ موتـور ،پارکینگ سرپوشـیده ،پارکینگ
ماشـینهای برقـی ،خشکشـویی ،براقکننـده

کفـش ،خیاطـی ،نمازخانـه ،پاوربانـک ،اسـکوتر،
تاکسـی و آژانـس مسـافرتی
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آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه آتاشـهیر ،محلـه ینـی صحرا،

خیابـان دموکراسـی ،پلاک 2

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Yenisahraدر خط M4
 9دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2فروشگاه اوتلت الیویوم
Olivium Outlet Center

فروشـگاه الیویوم در سال  2000در منطقه کارگرنشین

اسـتانبول افتتاح شـد .این فروشـگاه که خـارج از دیوار
تاریخی اسـتانبول قـرار گرفته ،طیف وسـیعی از برندها
را در خـودش جـای داده اسـت .تنـوع محصوالت بیش

از  100مغـازه بـا قیمتهـای مناسـب ،اینجـا را بـه یکـی

از معروفتریـن اوتلتهـای اسـتانبول تبدیـل کـرده

است.
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روزهـای سهشـنبه حراجهـای «سهشـنبه بـازار» در
الیویـوم برقـرار اسـت و میتوانیـد ارزانتـر از همیشـه

خریـد کنیـد .در ایـن فروشـگاه میتوانید کفـش ،چرم،

پوشـاک زنانـه ،مردانـه و بچگانه ،لـوازم خانگـی ،لباس

زیر ،زیورآالت ،لوازم دیجیتال ،لوازم آرایشی و بهداشتی،
لـوازم ورزشـی ،عینک ،اسـباببازی ،لوازم فرهنگـی و ...

را پیـدا کنید.

مثـل بیشـتر مراکـز خریـد اسـتانبول اینجـا هـم در کنـار
فروشـگاه ،سـالنهای سـینما ،فودکـورت و شـهربازی
و زمیـن بولینـگ میتوانـد اوقـات خوشـی را بـرای شـما
فراهـم کند.

بـرای دیـدن نـام فروشـگاههای الیویـوم ،اینجـا

کلیـک کنید.

امکانات:
میز اطالعـــات ،خیــاطی ،اتــاق مــادر و کــودک،
ویلچـر ،اتـــاق کمــکهای اولـــیه ،بــراقکننده
کفـش ،خودپـرداز ،کارواش ،اتاق اشـیا گمشـده

و نمازخانـه
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آدرس:
اســتانبول ،منطقــه اروپایــی زیتینبرنــو ،محلــه
گکالــپ ،خیابــان پروفســور معمــر آکســوی ،پالک
30

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایس�تگا ه �Marmaray Yenikapı İs
 tasyonuخـط M2

ایستگاه Marmaray Kazlıçeşme
 İstasyonuقطـار مارمارای

مسیریابی
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 -3مرکز خرید مگا اوتلت ونیزیا
Venezia Mega Outlet

اگـر رویای سـفر بـه ایتالیـا را داریـد ،باید حتما بـه مرکز
خریـد ونیزیـا سـر بزنیـد .تصـور کنیـد در حالـی کـه در
قایقـی روی آب سـوار هسـتید ،از بیـن فروشـگاههای
موردعالقهتـان عبـور میکنیـد .مگـر بهتـر از ایـن هـم
میشـود؟ هـم فـال اسـت و هـم تماشـا!

یکـی از وجـوه تمایز این فروشـگاه با سـایر مراکز خرید

اسـتانبول ،نـه فقـط مغازههـای ارزان قیمـت آن ،بلکـه
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تجربـه گنـدوال سـواری اسـت .گنـدوال بـه قایقهـای
باریکـی گفتـه میشـود کـه در ونیـز ایتالیـا بـرای
جابهجایـی مسـافرها در شـهر اسـتفاده میشـود .این

بـار به جـای اینکه بـا پای پیـاده خرید کنیـد ،میتوانید
یک گندوال کرایه کنید و خیلی رمانتیک از بین مغازهها
عبـور کنیـد و هـر جـا دوسـت داشـتید پیـاده شـوید و

خریـد کنید.

در اینجـا میتوانیـد در میدان سـنمارکوی ونیز ترکیه،

از اوتلـت برندهـای معـروف بـا قیمت مناسـب خرید
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کنیـد .البتـه گفتـه میشـود کیفیـت اوتلـت ایـن مرکز

خریـد از فروشـگاهی مثـل الیویـوم باالتر اسـت .بعد از
خریـد هـم میتوانیـد از کافـه و رسـتورانهای ونیزیـا

لـذت ببریـد و خسـتگی خریـد را بـا لـذت از تـن بـه در
کنید .

بـرای دیـدن نـام فروشـگاههای مـگا اوتلـت

ونیزیـا ،اینجـا کلیـک کنیـد.

امکانات:
ویلچر ،خودپرداز ،تاکسی و اتاق اشیا گمشده

آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه اروپایـی قاضی عثمان پاشـا،
محلـه کارادنیـز ،بزرگـراه اسـکی ادرین

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب
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مسیر دسترسی:
ایستگاه  Menderesدر خط M1B
2دقیقهپیادهرویتاایستگاهاتوبوس

Esenler

اتوبوسهـای خـط  Giyimkent33و
پیادهشـدن در آخرین ایسـتگاه

 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -4فروشگاه اوتلت ویاپورت
Viaport Asia Outlet Shopping

ایـن فروشـگاه در ســـال  2008در منطقـه آسیـــایی

اسـتانبول بـا معمـاری طـرح قدیـم افتتـاح شـد250 .

فروشـگاه ویاپـورت بـا چینشـی دلنشـین و در فضایـی

بـاز کنـار هـم قـرار گرفتهاند کـه میتوانیـد انـواع زیادی

از محصـوالت مختلـف را بـا قیمـت مناسـب خریـداری
کنید .

این محصوالت شـامل پوشـاک زنانه ،مردانه و بچگانه،
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کیـف و کفـش ،محصـوالت چرمـی ،اسـباببازی ،لـوازم
خانگـی ،لـوازم دیجیتـال ،لـوازم ورزشـی ،لوازم آرایشـی
و بهداشـتی ،لـوازم تحریـر ،موسـیقی ،زیـورآالت و ...
میشـود.

مجموعـه ویاپورت برای همه سـنین جاذبههای خاص
خـودش را دارد و بـا فودکـورت ،زمیـن بولینـگ ،پـارک

مخصـوص کـودکان ،سـینمای چندبعـدی ،دریاچـه و

پونی کالب (باشـگاه آموزش اسبسـواری و سـوارکاری)
اوقـات مفرحـی را برای کوچـک و بزرگ خانـواده فراهم
میکنـد.

بـرای دیـدن نـام فروشـگاههای ویاپـورت ،اینجا

کلیـک کنید.
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حواستان باشد!
اگــر قــرار اســت بــا اتوبــوس از ویاپورت بــه هتل

خــود برگردیــد ،حواســتان بــه ســاعت حرکــت

آخریــن اتوبــوس باشــد.

ویاپــورت و ویالنــد دو مرکــز خریــد متفــاوت

هســتند .آنهــا را بــا همدیگــر اشــتباه نگیریــد و

قبــل از حرکــت ،بــه آدرس هــر کــدام دقــت کنیــد.

امکانات:
پارکینــگ ،اتـــاق مـادر و کـــودک ،خـودپـــرداز،

ویلچـر ،اتـاق اشـیای گمشـده ،میـز اطالعـات،
تلفـن عمومـی ،نمازخانـه ،اتـاق کمکهـای
اولیـه ،سـرویس بهداشـتی ،ایسـتگاه تاکسـی و
گلفروشـی

آدرس:
استانبول،ناحیهآسیاییپندیک،محلهینیشهیر،
بلوار ددپاشا
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ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
خطهـــای  130H، 132K، 133Uیـــا

 KM25و پیـــاده شـــدن در ایســـتگاه
İlaç Fabrikas

ایستگاه  Çekmeköyدر خط M5
 Viaport-Dudulluو پیـاده شـدن در
ایستگاه Viaport

مسیریابی
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انتخاب فروشگاههای اوتلت
کـدام فروشـگاههای اوتلـت نظرتـان را جلـب

کـرد؟ در چک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تا
یادتـان باشـد بـه آنهـا سـر بزنید.
فروشگاه اوتلت اپتیموم
فروشگاه اوتلت الیویوم
مرکز خرید مگا اوتلت ونیزیا
فروشگاه اوتلت ویاپورت

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
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راستههای خرید
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راستههای خرید
در اسـتانبول هـم ،مثـــل همـه شهـــرهای دیگـر دنیـا،
علاوه بر مرکـز خریدهـا و مالهای بزرگ ،فروشـگاهها

و مغــازههـایی وجــود دارد که میتوانید برای خرید به

آنهـا مراجعه کنید .در ادامـه میخواهیم چند خیابان و

راسـته خرید را به شـما معرفی کنیم که پر از مغازههای

مختلـف و متنـوع هسـتند و شـما میتوانیـد در حیـن

خریـد ،گردش هـم بکنید.
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خیابان بغداد
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 -1خیابان استقالل
Istiklal

وقتی اسـم اسـتانبول ،خصوصا در زمینـه خرید میآید،

غیرممکن اسـت یاد خیابان استقالل نیافتیم .به جرات

میشـود گفت ایـن خیابـان معروفترین خیابان شـهر

اسـت و هـر کسـی بـه اسـتانبول سـفر کنـد ،در همـان
روزهـای اول سـفرش ،حتمـا بـه خیابـان اسـتقالل سـر

میزنـد .دربـاره ایـن خیابـان ،قبلتـر مفصـل توضیـح
دادهایـم و در ایـن بخش فقط قرار اسـت راجع به مراکز
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خریـد آن صحبـت کنیم.
خالـی کـردن حسـاب بانکـی در ایـن خیابـان اصلا کار
سـختی نیسـت .از ابتدا تـا انتهـای آن پر از فروشـگاهای

مختلف اسـت که یک گشـتوگذار باحوصله در تکتک

مغازههـای آن ،یـک روز کامـل از شـما زمـان میبـرد.

همینطـور کـه در ایـن خیابـان قـدم میزنیـد ،برندهـای

معـروف یکییکـی از جلـوی چشـمانتان میگـذرد؛ از
برندهـای قیمـت مناسـب گرفته تـا برندهـای لوکس و

رده بـاال.

از شـیر مـرغ تـا جـان آدمیـزاد را میتوانیـد در خیابـان
اسـتقالل پیدا کنید .پوشـاک ،لوازم آرایشی و بهداشتی،

عطـر ،سـاعت و زیـورآالت ،لوازم ورزشـی ،لـوازم دکوری،

خریـد سـیمکارت و  ...بعضـی از مغازهها چندین طبقه
دارنـد کـه هـر طبقـه مختص یـه کاالسـت .پـس حتما تا
طبقـات آخـر هر فروشـگاه را بازدیـد کنید.

خرید و بازارگردی > راستههای خرید

499

از مزایـای خیابـان اسـتقالل ایـن اسـت کـه در تصـرف
پیادهها است و به جز تراموای قرمز رنگ ،هیچ ماشینی

از آن عبـور نمیکنـد و بـا خیال راحـت میتوانید غرق در

خرید شـوید.

هر جا خسـته شـدید بـا دنیایـی از کافهها ،رسـتورانها
و بستنیفروشـیهای متنـوع روبرو میشـوید که غالب
آنهـا اینترنـت وایفای رایگان هـم دارند.

بعـد از خریـد هـم میتوانیـد در ابتـدا یا انتهـای خیابان
از متـرو یـا تاکسـیهای زردرنگ بـرای بازگشـت به هتل
اسـتفاده کنید.

حواستان باشد!
ایـن خیابـان در فصـل پرمسـافر ،روزانـه 3

میلیـون گردشـگر را در دل خود جـای میدهد و
ایـن یعنـی باید حسـابی حواسـتان به کیـف پول
و خریدهایتـان باشـد.

همچنین اگر دسترسی به تلفن همراه ندارید،

برای جلوگیری از گم کردن همسفرهایتان حتما

یـک جایـی را بـرای اینجـور مواقع مشـخص کنید
تـا بتوانید از زمانتان بهترین اسـتفاده را ببرید.
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آدرس:
اســتانبول ،منطقــه بیاغلــو ،میــدان تکســیم،
خیابــان اســتقالل

ساعت کاری:
 10صبـح تـا  10شـب (در روزهای یکشـنبه سـاعت

کاری مغازههـا یکسـان نیسـت).

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2

مسیریابی
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 -2خیابان بغداد
Bağdat

اگـر خیابـان اسـتقالل معروفتریـن خیابـان بخـش
اروپایـی باشـد ،در مقابل ،خیابان بغـداد معروفترین

خیابـان بخـش آسـیایی اسـت کـه بیشــتر ســاکنان
اسـتانبول برای خرید به آنجا سـر میزننـد .این خیابان

 14کیلومتـری ،علاوه بـر ایـن کـه یـک راسـته خریـد بـه
شـمار مـیرود ،مـکان برگـزاری جشـنها ،راهپیماییها

یا فسـتیوالهای بخش آسـیایی اسـتانبول هم هسـت.

خرید و بازارگردی > راستههای خرید

502

خیابـان بغـداد از زمانهـای دور بـرای اهـداف تجـاری

و گاهـا نظامـی اسـتفاده میشـده و مسـیر ارتباطـی
قسـطنطنیه (اروپایی) با آناتولی (آسـیایی) بوده است.
ایـن خیابـان در قـرن هفدهـم ،بعـد از تصـرف شـهر بـه

دسـت سـلطان مراد چهارم ،خیابان بغـداد نام گرفت.
در قرون  19و  ،20پاشـاهای دربار عثمانی که به تجارت

در ایـن خیابـان مشـغول بودنـد ،تصمیـم گرفتنـد در

این خیابان سـاکن شـوند .هنـوز بعضـی از عمارتهای
قدیمـی از آن دوران باقـی ماندهاند و میتوانید از آنها

بازدیـد کنید.

تـا قبـل از جنـگ جهانی اول صـدای کالسـکههایی که از

روی خیابـان سـنگفرش شـده عبـور میکردند ،شـنیده
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میشـد؛ امـا بعـد از جمهوری شـدن ترکیه ،ایـن خیابان
آسـفالت شـد و قطار جـای کالسـکهها را گرفـت .بغداد

در بیـن ایسـتگاههای  Söğütlüçeşmeو Cevizli

قـرار دارد و شـما باتوجـه بـه مقصدتـان میتوانیـد از
ایسـتگاههای مابین اسـتفاده کنیـد .کل خیابان بغداد

سـرزنده است ،اما بیشـتر تجمع مراکز خرید و تفریحی
در  Suadiyeو  Caddebostanقـرار دارد.

خیابـان بغـداد شـبهای زنـدهای دارد؛ بـرای همیـن
پاتـوق خوبـی بـرای جوانترهـا محسـوب میشـود.

برخلاف خیابان اسـتقالل ،اینجـا پیادهراه نیسـت ،ولی
پیادهروهـای عریضـی بـرای قـدم زدن در نظـر گرفتـه

شـده اسـت .تا سـال  1990خیابان بغداد محل دوردور

ماشـینهای گرانقیمـت بـود ،امـا بعـد از اینکـه آمـار

تصادفـات در ایـن خیابـان بـاال رفـت ،ترافیـک منطقـه
کنتـرل شـد و حـاال بـه محلـه امنـی تبدیـل شـده اسـت.
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آدرس:
استانبول ،بخش آسیایی ،خیابان بغداد

ساعت کاری:
از سـاعت  9صبح تا  12شـب (در روزهای یکشـنبه

سـاعت کاری مغازهها یکسـان نیست).

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Eminönüدر خط T1
 5دقیقه پیادهروی تا ایسـتگاه قطار

Marmaray Sirkeci
ایستگاه Suadiye

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

فصل  - 4بخش 4
بازارهای سنتی

505

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی

506

بازارهای سنتی
در کنـار مراکز خرید مدرن و امروزی ،هنوز هم بازارهای

سـنتی و قدیمی اسـتانبول بـه فعالیت خودشـان ادامه

میدهنـد .یکـی از جذابیتهای هر شـهر جدیدی که به
آن سـفر میکنید ،بازار سـنتی آن اسـت کـه زندگی مردم

عـادی و فرهنـگ شـهر در آن بـه خوبـی دیده میشـود.
در ادامـه  2نمونـه از بازارهای مهم اسـتانبول را به شـما

معرفـی میکنیم.
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گرند بازار استانبول
بازار ادویه (مصریها)
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 -1گرند بازار استانبول
Grand Bazaar

گرنـد بـازار ،بـازار قدیمـی و تاریخی اسـتانبول اسـت که
حتما در سـفرتان به ترکیه باید به آن سـر بزنید .بازاری
سرپوشـیده با سقفهای زردرنگ زیبا و مغازهدارهایی

که اگر تشـخیص بدهند ایرانی هستید ،شروع میکنند

ی بلدند.
به تکـرار کلماتی که به فارسـ 

شـاید برای مـا ایرانیها که در کشـور خودمان بازارهای
سـنتی زیـادی داریم ،خریـد از بازار اسـتانبول در الویت
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نباشـد و خیلـی اجنـاس را بتوانیـم در ایـران بـا قیمـت

ارزانتـر تهیـه کنیـم ،ولـی خریـد سـوغات از واجبـات

اسـت .بـازار بـزرگ اسـتانبول پـر از محصـوالت سـنتی و

صنایعدسـتی ترکیـه اسـت کـه میتوانیـد از میـان آنها

یادگاریهـای زیبایـی انتخـاب کنیـد.

بهتر است بدانید که ...
اگ ــر نمیدانی ــد س ــوغاتیهای مع ــروف ترکی ــه

چیســت ،حتمــا اینجــا کلیــک کنیــد.

بـه طـور کلـی محصوالتـی کـه از بـازار سـنتی اسـتانبول

میتوانیـد تهیـه کنیـد ،شـامل صنایع دسـتی ،پوشـاک،
کیف و کفش ،ادویه ،کلکسیونهای سکه و پول ،عتیقه،

پارچـه ،طالفروشـی ،نقرهجـات ،لـوازم مسـی ،قالـی و

قالیچـه ،چرم و پوسـت ،سـوغاتی سـنتی و  ...میشـود.
بـازار بـزرگ اسـتانبول مثـل بازارهـای بـزرگ ایـران،

تودرتو با داالنهای شـبیه هم هستند .معموال میزهای
اطالعاتی برای گردشـگران در کنـار ورودیها قرار دارد
که شـما ،هم میتوانید از آنها سـوال کنید و هم نقشـه

کاغـذی بـازار را تهیـه کنید .بـرای جلوگیری از گم شـدن
در گرنـد بـازار ،حتما اسـم هـر داالن را بخوانیـد و از روی
نقشـه پیـش بروید.
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حواستان باشد!
بـه لحـاظ قانونـی شـما نمیتوانیـد اجناسـی

را کـه بیشـتر از  100سـال قدمـت دارنـد ،از ترکیـه

خـارج کنیـد .پـس اگـر بـه خریـد وسـایل قدیمی

عالقهمنـد هسـتید ،آنهایـی را انتخـاب کنیـد که
ارزش تاریخـی ندارنـد.

این را هم باید بدانید که مثل هر جای توریستی

دیگـر ،سـطح قیمتهـای ایـن بـازار باالسـت.
برخالف پاسـاژها که معموال نرخ اجناس شرکتی

اسـت و نمیشـود تخفیـف گرفـت ،اینجـا خوراک

چانه زدن اسـت.
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فوت و فن
سـعی کنیـد چنـد کلمـه ترکی در حـد سلام و

احوالپرسـی و اعـداد را یـاد بگیریـد تـا از آنهـا در

مکالماتتان استفاده کنید و فضای دوستانهای

بسازید.

اول صبـح کـه هنـوز فروشـنده بـه میـزان کافی

دشـت نکرده و بازار خلوت اسـت ،فرصت خوبی

بـرای خریـد بـه شـمار میآیـد و دسـتتان بـرای

تخفیـف گرفتـن باز اسـت.

اگـر چیـزی چشـمتان را گرفت ،خیلـی خودتان

را مشـتاق نشـان ندهیـد و سـعی کنیـد مـردد به

نظـر برسـید .البته در همـه مراحـل لبخندتان را
حفـظ کنید و خشـونت به خرج ندهیـد که جواب
نمیدهـد .حتـی اگـر در چانـــهزنی بـه تـــوافق

نرسـیدید ،بــا روی خوش خداحافظـی کنید.

قبل از شروع چانهزنی اول قیمت موردنظرتان

را در ذهـن مشـخص کنیـد .چانهزنـی را بـا 60

درصـد قیمتی که مغازهدار اعالم میکند ،شـروع
کنیـد .در این لحظـه احتماال مغـازهدار کمی اخم
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کـرده و وانمـود میکنـد بـه او بیاحترامـی شـده
اسـت؛ پـس از آن ،سـعی میکنـد روی  80درصـد

قیمت با شـما چانهزنـی را ادامه دهد .حاال نوبت
شـما اسـت که چهره ناامید به خودتان بگیرید و
بـه او بگویید قیمت بازار را میدانید و نمیتوانید
آن مبلـغ را بپردازیـد .نهایتـا بـه او پیشـنهاد 70

درصد قیمـت را بدهید .در این نقطـه ،مغازهدار

به شـما قیمت نهایی را اعالم میکند و شـما باید
تصمیـم بگیرید میخواهید خرید کنید یا نه .اگر

توافـق کردیـد که عالی اسـت! اگر نه ،بـا لبخند از

او تشـکر و خداحافظی کنید.

اگـر مغـازهداری شـما را بـه چـای دعـوت کـرد،

بدانید که قرار اسـت برای شما از بدبختیهایش

تعریـف کنـد و یـا نمکگیرتان کـرده و شـما را در

رودربایسـتی خریـد بـدون تخفیـف قـرار دهـد.

معمـوال آقایـان زودتـر در ایـن تلـه گیـر میکنـد.

پس قبل از قبول دعوت ،این نکته را پس ذهنتان

داشـته باشـید .البته اگـر مطمئن هسـتید که در
رودربایسـتی قـرار نمیگیریـد ،میتوانید دعوت

به چـای را قبـول کنید.

موقـع خریـد ،پول درشـت به مغـازهدار ندهید

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی

513

و سـعی کنیـد بـه انـدازه خریدتـان پـول خـرد به

همراه داشـته باشید .برای گرفتن تخفیف نباید
پولـدار به نظر برسـید.

اگـر واقعـا قصـد خرید داریـد ،چانه بزنیـد .اگر

نـه ،بـه وقـت و انـرژی خـود و فروشـنده احتـرام
بگذارید.

الزم به ذکر اسـت که رعایت این نکات تضمینی

بـرای گرفتـن تخفیـف نیسـت و همـه اینهـا بـه

مهارت شـما در چانهزنی و مذاکره بسـتگی دارد.

پس سـعی کنیـد همه مراحـل را با احتـرام و روی
خـوش انجـام دهیـد و از گشـتوگذارتان لـذت
ببرید.

امکانات:
کافـه و رسـتوران ،آبخـوری ،مسـجد و نمازخانـه،

داروخانـه ،بانـک ،ایسـتگاه پلیـس و دفتر پسـت
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آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه اروپایـی فاتح ،محلـه بایزید،
بـازار بزرگ اسـتانبول

ساعت کاری:
 9صبح تا  7شـب (یکشنبهها و تعطیالت رسمی،
بازار تعطیل است).

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Beyazıtدر خط T1
چند دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2بازار ادویه (مصریها)
Mısır Çarşısı

بـازار ادویـه یـا بـازار مصریهـا ،یکــی از جاذبههــای

گردشــگری اســتانبول اســت کـه شــما را شــگفتزده

میکنــد .عطر و بــوی ادویههــا تجربـه بازدیــد از ایـن

بـازار قدیمـی را در ذهنتـان ثبـت میکند .بازار مصریها
بعد از گرند بازار ،بزرگترین بازار سرپوشـیده اسـتانبول

بـه شـمار مـیرود .ایـن بـازار کـه بخشـی از مجموعـه

مسـجد جدیـد بـه شـمار مـیرود ،اول بـه عنـوان بـازار
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جدیـد شـروع به فعالیت کـرد؛ اما از آنجایـی که بودجه
راهانـدازی سـاخت بـازار ادویـه ،از درآمـد عثمانیهـا در
ایالتـی متعلـق بـه دولـت در مصـر تأمیـن میشـد ،بـه

بـازار مصریهـا معـروف شـد.

ایـن بـازار کـه پـر از رنـگ و بوهای خوشـمز ه اسـت ،فقط

مخصـوص توریسـتها نیسـت! خیلـی از آشـپزهای

سرشـناس و مـردم بومـی اسـتانبول هـم بـرای خریـد
روزانـه بـه اینجـا مراجعـه میکننـد.

درسـت اسـت که اینجا به بازار ادویه شـناخته میشود،

ولی شـما میتوانید در کنار ادویههای خوراکی ،گیاهان

دارویی ،میوه خشـک ،شیرینیهای ترکی ،عسل ،آجیل

و خشـکبار ،چای ،قهـوه ،تنقالت و روغنهـای طبیعی را
نیـز از اینجا تهیه کنید.
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آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه اروپایـی فاتـح ،رسـتم پاشـا،
بـازار ادویـه

ساعت کاری:
دوشـنبه تا شـنبه  8صبح تا  7عصر | یکشـنبهها

 9:30صبـح تـا  7عصـر (تعطیلات رسـمی و

مذهبـی ،بـازار تعطیـل اسـت).

مسیر دسترسی:
ایستگاه امینونو

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

فصل  - 4بخش 5
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بازارهای محلی یا هفتگی
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بازارهای محلی یا هفتگی
اگـر عالقهمندیـد تـا بـا زندگـی روزمـره مردم اسـتانبول
آشـنا شـوید و کمی از فضای توریسـتی فاصلـه بگیرید،

بازدیـد از بازارهـای محلـی را حتمـا در برنامـه سـفرتان

بگذاریـد؛ خصوصـا اینکـه میتوانیـد خوراکیهـای
خوشـمزهای را بـا قیمـت ارزانتـر از مناطـق توریسـتی
بـرای سـوغات تهیـه کنیـد .در کنـار ایـن ،بسـیاری از

اجنـاس مـارکدار یـا معمولـی را میتوانیـد بـا قیمتـی
خیلـی پایینتـر ،از ایـن بازارهـا تهیـه کنیـد.
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حواستان باشد!
قبــــل از مراجعــــه بـه ایـن بازارهـــا ،بایــــد

ایـن نکتـه را مدنظـر داشــــته باشـید کـه شـهر
اسـتانبول خیابانهـای شـیبدار زیـادی دارد کـه
پیادهرویهـای طوالنی را کمی سـخت میکند .از
آنجایی که این نوع بازارها هم در کوچه و خیابان

برپـا میشـوند ،خودتـان را برای پیـادهروی زیاد

آمـاده کنیـد و کفش مناسـب بپوشـید.

بازارهـای هفتگی معموال شـلوغ و پر از جمعیت

هسـتند؛ پس مراقب کیفتان باشید.

اگـر عاشـق چانهزنی هسـتید یا دنبـال اجناس

بهتـر میگردیـد ،بهتـر اسـت صبـح زود بـه ایـن
بازارهـا مراجعـه کنیـد کـه خلوتتـر هسـتند.
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فهرست بازارهای محلی یا هفتگی
شنبه بازار بشیکتاش
شنبه بازار باکیرکوی
سهشنبه بازار کادیکوی
چهارشنبه بازار فاتح
چهارشنبه بازار یشیلکوی
ه بازار اولوس
پنجشنب 
جمعه بازار فیندیکزاده
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 -1شنبه بازار بشیکتاش
Beşiktaş Market

اجناس:
پوشـاک ،کیـف و کفـش ،زیـورآالت ،مـواد غذایـی

تازه
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آدرس:
استانبول ،بشیکتاش ،خیابان نوژتیه

ساعت کاری:
شنبه هر هفته از صبح زود تا غروب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Osmanbeyدر خط M2
 18دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2شنبه بازار باکیرکوی
Pazar Bakırköy Saturday

اجناس:
پوشاک ،زیورآالت ،لوازم خانه ،غذاهای خیابانی
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آدرس:
اسـتانبول ،باکیرکـوی ،عثمانیـه ،کنـار ایسـتگاه
متـرو

ساعت کاری:
شنبه هر هفته از  9صبح تا  7شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Bakırköyدر خط M1A

مسیریابی
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 -3سهشنبه بازار کادیکوی
Sali Pazari Kadiköy

اجناس:
پوشاک ،مواد غذایی ،لوازم آرایشی و بهداشتی
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آدرس:
اسـتانبول ،کادیکـوی ،خیابان ماندیرا ،شـماره ،۱

حسـن پاشا

ساعت کاری:
سهشنبه هر هفته از  9صبح تا  8شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Göztepeدر خط M4

مسیریابی
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به حمایت شما دلگرمیم
این کتاب را برای همسفر بعدی استانبولگردیهایتان
ارسال کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توئیتر
ایمیل
لینکدین
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 -4چهارشنبه بازار فاتح
Fatih Çarşamba Pazarı

اجناس:
یکـی از بزرگتریـن بازارهـای هفتگـی اسـتانبول
اسـت کـه تقریبـا همـه چیـز در آن پیدا میشـود.
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آدرس:
استانبول ،فاتح ،محله علی کوشچو

ساعت کاری:
چهارشنبه هر هفته از  5صبح تا  9شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Haliçدر خط M2

خط  37Eو پیاده شدن در ایستگاه

فاتح

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -5چهارشنبه بازار یشیلکوی
Yeşilköy Çarşamba Pazarı

اجناس:
اجناس متنوع ،باکیفیـت و گرانتر! اینجا به بازار
س و مدرن استانبول معروف است.
سنتی باکال 
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آدرس:
استانبول،بارکیکوی،خیابانضیااردم،یشیلکوی

ساعت کاری:
چهارشنبه هر هفته از ساعت  9صبح تا  7شب

مسیر دسترسی:
ایسـتگاه  Marmaray Yenikapıدر
خـط M2

بـه مقصـد  Halkalıو پیاده شـدن در

ایستگاه Yeşilköy

 13دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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ه بازار اولوس
 -6پنجشنب 
Ulus Market

اجناس:
بیشــتر پوشــاک (در اینجــا میتوانیــد خیلــی از

اجنــاس مــارکدار اصــل و تقلبــی را کنــار هــم
پیــدا کنیــد).
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آدرس:
اسـتانبول ،اورتاکـوی ،خیابـان کاراجـا سـوکای،
انتهـای خیابـان کروکنـت سیتسـزی

ساعت کاری:
پنجشنبه هر هفته از  8صبح تا  7شب

مسیر دسترسی:
خط  DT2از میدان تکسـیم به مقصد

 Vadiو پیاده شدن در ایستگاه
Levent

خـط  58Sو پیاده شـدن در ایسـتگاه

Levazım Mahallesi
 14دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -7جمعه بازار فیندیکزاده
Fındıkzade Cuma Pazari

اجناس:
معروفیـت ایـن بـازار بـه لباسهـای مـارکدار بـا
قیمـت ارزانتر اسـت ،ولی همه چیـز در این بازار
پیدا میشـود.
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آدرس:
اســتانبول ،تقاطــع بلــوار آتاتــورک و خیابــان
تورگــوت اوزال میلــت ،خیابــان تِوفیــک فیکــرت

ساعت کاری:
نامشخص
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مسیر دسترسی:
ایستگاه  Aksarayدر خطM1AیاM1B
ایستگاه  Fındıkzadeدر خط T1
چنــد دقیقــه پیــادهروی بــه ســمت
خیابــان فیکــرت

از میدان تکسیم سوار شوید و جلوی

بازار پیاده شوید.

مسیریابی
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نظرتان مهم است
بـه پایـان فصـل «خریـد و بازارگردی» رسـیدیم.

بـرای بهتـر شــــدن کتـاب سفــــر اسـتانبول در

نســــــخههـــای بعــدی ،بـــه بــازخــــــوردها و
راهنماییهـای شـما نیـاز داریـم .لطفـا بـه لینک

زیـر برویـد و در بخـش نظـرات بـه مـا بگوییـد
نظرتـان در مـورد ایـن فصل چه بود .جـای کدام

مطالـب خالـی بـود؟ پیشـنهاد شـما بـرای بهتـر
شـدن محتـوای کتـاب چیسـت؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را

اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات
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پیشنهاد شما
فصل خرید و بازارگردی

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید و

مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم خودتان
به کتاب اضافه کنیم.

اضافه کردن مکان جدید
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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خورد و خوراک
یکــی از جاذبههــای ســفر بــه یــک شــهر یــا کشــور جدیــد،

امتحــان کــردن رســتورانها و غذاهــای خوشــمزه

مقصــد اســت .خوشــبختانه اســتانبول بــه لحــاظ تنــوع

خوراکیهــای خوشطعمــش ،بهشــت عالقهمنــدان بــه
غذاســت و از همــه مهمتــر ایــن کــه ترکهــا و ایرانیهــا

ذائقههــای مشــابهی دارنــد و بــا خیــال راحــت میشــود
از طعمهــای جدیــد لــذت بــرد.

کوچــه پــس کوچههــای اســتانبول پــر از کافــه و

رســتورانهای مختلــف اســت کــه همیــن مســاله

انتخــاب را کمــی ســخت میکنــد .در ادامــه چنــد تــا از
کافههــا و رســتورانهای خــوب ایــن شــهر را بــه شــما

معرفــی میکنیــم تــا راحتتــر تصمیــم بگیریــد.
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بهتر است بدانید که ...
رسـتورانهای خـوب معمـوال بعـد از سـاعت 12

شـب ،شـام سـرو نمیکنند.

منـوی بعضـی از رسـتورانها را میتوانیـد در

وبسـایت آنهـا پیـدا کنیـد.

ســاندویچها با دو نـان مختلـف به نـام Durum

(شـبیه نان تافتون) و ( Ekmekنان سـاندویچی)

سـرو میشـوند .پس موقـع سـفارش حتما دقت

کنیـد .بـرای آشـنایی بـا خوشـمزهترین غذاهای

ترکی اینجـا کلیک کنید.

در اپیزود دوم (پرسـه در استانبول) رادیو دور

دنیـا ،میتوانیـد بـا بهتریـن تورهای شـکمگردی

اسـتانبول آشنا شوید.

ایـن کتـاب هـر چنـد وقـت یـک بـار بهروزرسـانی
میشـود .بـرای دریافـت آخریـن نسـخه کتـاب

سـفر روی دکمـه زیـر کلیـک کنیـد.

دریافت آخرین نسخه
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فهرست فصل خورد و خوراک
کافهها
رستورانها
تنقالت

خورد و خوراک  > کافهها

فصل  - 5بخش 1
کافهها

545

خورد و خوراک  > کافهها

546

کافهها
کافـی اسـت یـک بـار بـه اسـتانبول سـفر کـرده باشـید
تـا بدانیـد در هـر کوچـهای دسـت کـم یـک کافـه پیـدا

میشـود کـه پذیـرای شـما باشـد .در بخـش توریسـتی

شـهر ،کافههـای مختلفـی بـه چشـم میخورنـد کـه میز

و صندلیهایشـان را در پیـادهرو چیدهانـد و هـر کـدام
حالوهـوای متفاوتـی دارنـد.

فرهنـگ کافهنشـینی در ترکیه سـنتی اسـت کـه از قدیم
رواج داشته و همچنان ادامه دارد.اما با رشد چشمگیر

صنعـت گردشـگری در ایـن کشـور ،خصوصـا در شـهر

اسـتانبول ،روزبـهروز به تعداد کافهها اضافه میشـود.

معرفـی تمـام کافههـای خـوب اسـتانبول کار دشـواری
اسـت ،امـا در ادامـه بـه شـما چنـد نمونـه از کافههـای
خـوب و معـروف ایـن شـهر را معرفـی میکنیم.
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فهرست کافهها
حافظ مصطفی
کافه مادو
کافه پریواتو
کافه پیرلوطی
چیدم پاستانسی
کافه رومیست
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 -1حافظ مصطفی
Hafiz Mustafa

حافـظ مصطفی یکی از معروفتریـن کافه-قنادیهای

اسـتانبول اسـت کـه از سـال  1864تـا به امـروز فعالیت
میکنـد .ایـن کافه-قنـادی شـعبههای مختلفـی در

اسـتانبول دارد و سـطح قیمت آن هم اقتصادی اسـت.
بـرای چشـیدن طعـم نـاب باقلـوا و کونافههـای ترکـی

حتمـا بـه آن سـر بزنید.

حافظ مصطفی از آن کافههای خیلی شـلوغی اسـت که
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به سـختی جای خالی برای نشستن در آن پیدا میکنید

و بعد از تمام شـدن سـفارشتان بایـد زود میزتان را به

نفـر بعدی تحویـل بدهیـد .البته همین شـلوغی باعث
میشـود همیشـه خوراکیهـای تـازه سـرو کنـد .اگـر

زبـان ترکـی بلد نیسـتید یا نمیدانید اسـم هـر خوراکی

چیسـت ،بـه راحتـی میتوانیـد از منـوی عکـسدار آنجـا
اسـتفاده کنید.
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شعبه میدان تکسیم
آدرس:
اســتانبول ،بیاغلــو ،میــدان تکســیم ،ابتــدای
خیابــان سیراســلویلر

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2

مسیریابی
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شعبه سلطان احمد
آدرس:
اســتانبول ،فاتــح ،محلــه بینبیردیــرک ،خیابــان

دیــوان یولــو ،پــاک 14

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1

مسیریابی
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 -2کافه مادو
Mado

مـادو اسـم یکـی از کافههـای زنجیـرهای ترکیه اسـت که

نـه تنهـا غذاهـای متنـوع بلکـه دسـرهای خوشـمزهای
سـرو میکنـد .از صبحانـه تا شـام میتوانید بـرای انواع
وعدههـای غذایـی بـه مـادو سـر بزنید.

طیـف خوبـی از بسـتنیهای لذیـذ از سـنتی تـا مناسـب
افـراد دیابتـی و گیاهخـوار در منـوی مـادو بـه چشـم

میخـورد کـه اتفاقـا یکـی از دالیـل محبوبیتـش همیـن
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اسـت .در کنـار اینهـا از پیتـزا و پاسـتا گرفتـه تـا سـوپ

محلـی و انـواع نوشـیدنیهای گـرم و سـرد هـم در ایـن

کافـه سـرو میشـود.

اگـر گیاهخـوار یـا وگان هسـتید و یـا حلال بـودن مـواد

خوراکـی بـرای شـما مهـم اسـت ،مـادو گزینـه مناسـبی

اسـت.
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شعبه میدان تکسیم
آدرس:
استانبول ،بیاغلو ،خیابان استقالل ،شماره 38

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2

مسیریابی
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 -3کافه پریواتو
Cafe Privato

کافـه پریواتـو در نزدیکـی کاخ گاالتـا یکـی از کافههـای

باکیفیت و توریسـتی محله اسـت .با اینکه کافه پریواتو
منـوی متنوعـی دارد ،بیشـتر مشـتریانش اینجـا را بـا
صبحانـه روسـتایی معروفش به یاد میآورند .اگر شـما
هـم جـزو آن دسـته از افـرادی هسـتید کـه روزتـان را بـا
یـک صبحانه مفصل شـروع میکنیـد ،عاشـق این کافه

میشـوید.
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ایـن نکتـه را مدنظر داشـته باشـید که پریواتـو یک کافه
توریسـتی اسـت ،اما آیتمهای محلی هم در منوی آن به

چشـم میخـورد .سـطح قیمت آن نسـبت بـه کافههای
اطـراف کمـی باالتـر اسـت ،ولـی بـه خاطر کیفیـت خوب
غذاهایـش امتیاز باالیـی را به خـودش اختصاص داده
است.

آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،خیابان شـاهکولو تیمارجی،
شماره 3

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2

مسیریابی
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 -4کافه پیرلوطی
Pierre Loti Café

لـذت تماشـای شـهر زیبـای اسـتانبول ،وقتـی در حـال

نوشـیدن چـای یـا قهوه تـرک باشـید ،قطعـا دو چندان
میشـود .کافـه پیرلوطـی بـر باالی تپـهای بـه همین نام
قـرار دارد کـه منظـره فوقالعـادهای بـه شـهر و شـاخ

طالیی اسـتانبول دارد .برای رسـیدن به کافه میتوانید

از تلهکابیـن اسـتفاده کنیـد.

ایـن کافـه یـک نقطـه توریسـتی محسـوب میشـود و
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خیلی شـلوغ است .به همین دلیل ممکن است کیفیت
سـرویسدهی و خوراکیهـا همیشـه ثابـت نباشـد.
پیشـنهاد میکنیـم صبـح خیلـی زود را بـرای ایـن کافـه

در نظـر بگیریـد تـا بـرای خالی شـدن میز ،زیـاد معطل

نشوید.

آدرس:
اســتانبول ،ایــوب ســلطان ،محلــه ایــوب مرکــز،
خیابــان ایدریــس کوشــکو

مسیر دسترسی:
اتوبوسهای خط  74Aو پیاده شدن
در ایستگاه Eminönü

اتوبوسهـای  Akşemsettin 99و

پیـاده شـدن در ایسـتگاه Teleferik
Pierreloti

مسیریابی
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 -5چیدم پاستانسی
Çiğdem Pastanesi

بعـد از بازدیـد از میـدان سـلطان احمـد ،مسـجد آبـی

و ایاصوفیـه وقـت آن اسـت کـه بـا یـک فنجـان قهـوه و
شـیرینیهای خوشـمزه ترکـی کامتـان را شـیرین کنید.

چیـدم پاستانسـی یکـی از کافههـای قدیمـی اسـتانبول
اسـت کـه از سـال  1961فعالیـت میکنـد.

صبحانـه ،انـواع شـورینی و شـیرینی ،کیکهـای متنوع،
انواع دسـرهای ترکی ،نوشیدنیهای گرم و سرد ،انواع
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دمنـوش و سـاندویچهای خوشـمزه در منـوی کامـل

اینجـا به چشـم میخورد و دسـتتان را بـرای انتخاب باز

میگـذارد.

آدرس:
اسـتانبول ،فاتح ،محله عالـمدار ،خیابان دیوان

یولو ،شـماره 62

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1

مسیریابی

خورد و خوراک  > کافهها

561

 -6کافه رومیست
Cafe Rumist

کافـه رومیسـت حوالـی ضلـع شـمال شـرقی میـدان
سـلطان احمد قرار گرفته اسـت و شـما بعد از پشت سر

گذاشـتن چند کوچه و پس کوچه به آن خواهید رسـید.

یک کافه دنج با فضای بیرونی و داخلی که منوی نسبتا
کاملی دارد .البته گزینههای صبحانه آن محدود است،

ولـی برای انتخاب وعدههای غذایی اصلی دسـتتان باز

اسـت .انواع غذاهای ترکی ،مدیترانـهای ،خاورمیانهای
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و اروپایی در اینجا سـرو میشـود .کارکنانش مسـلط به

زبان انگلیسـی هستند و رفتار صمیمانه و محترمانهای

دارند.

بهتر است بدانید که ...
یکـی از دالیل شـهرت کافه رومیسـت ،شـباهت

صاحـب کافه با جورج کلونـی ،بازیگر هالیوودی
اسـت .شـما هـم میتوانید مثـل باقی مشـتریان

بـا همـزاد شـرقی آقـای کلونـی عکـس یـادگاری
بگیرید.

آدرس:
اسـتانبول ،فاتـح ،محله سـلطان احمـد ،خیابان
آکبیایـک ،شـماره 5

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1
مسیریابی
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انتخاب کافهها
کـدام «کافههـا» نظرتـان را جلـب کـرد؟ در چک

لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنید تا یادتان باشـد

بـه آنها سـر بزنید.

حافظ مصطفی
کافه مادو
کافه پریواتو
کافه پیرلوطی
چیدم پاستانسی
کافه رومیست
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رستورانها
فرهنگ غذایی کشـور ترکیه شـباهت زیادی به فرهنگ
غذایـی مـا ایرانیهـا دارد .شـاید بتـوان گفـت کـه در

اسـتانبول نه تنها گرسـنه نخواهید ماند ،بلکه دستتان
بـرای امتحـان کـردن غذاهـای لذیذ،کاملا باز اسـت .از

پیشغذا گرفته تا خوراک اصلی و دسـر ،رسـتورانهای

ترکـی ،منـوی متنوعـی دارنـد .در ادامـه بـه شـما چنـد

نمونـه از رسـتورانهای خوب ترکیـه را معرفی میکنیم.
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فهرست رستورانها
نصرت
بوراک هاتای
کیزیلکایالر
خانه استیک و برگر کصاب
محمت اوستا بالیکچی
اسکندر اچ دی
بیتلیسلی
گلحانه سارک سفراسی
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 -1نصرت
Nusr-Et Steakhouse

نصرت گوکچه ،سرآشپز و رستوراندار  ۳۷ساله معروف
ترکیه است که به خاطر کیفیت خوب غذاهایش و نحوه
برش زدن گوشت و نمک پاشیدن با ژستی خاص ،به
لطف فضای مجازی شهرت جهانی پیدا کرده است.
نحوه نمک پاشیدن نصرت روی غذا تا حدی معروف
است که به او لقب «سالت بی» دادهاند.

در حـال حاضـر رسـتورانهای زنجیـرهای نصـرت ۱۵
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شـعبه دارد کـه  ۶شـعبه آن در اسـتانبول و باقـی در

شـهرهای آنـکارا ،بـدروم ،مارماریس ،میکونـوس ،دبی،

ابوظبـی ،دوحـه ،میامـی و نیویـورک قـرار دارنـد .افـراد
مشـهور زیادی مثل لئوناردو دیکاپریـو ،برونو مارس،

دیوید بکهام ،لیونل مسی و  ...از طرفداران پروپا قرص

رسـتورانهای او هسـتند.

امـا داسـتان زندگـی شـخصی نصـرت هـم از عواملـی

اسـت که به شـهرت بیشـتر او کمک کرده اسـت .پدرش
معدنچـی بـود و بـه خاطـر وضعیـت مالـی بـدی کـه
داشـتند نصرت مجبور میشـود در پایه ششـم مدرسـه

را تـرک کنـد و بـه عنـوان شـاگرد قصـاب کار کنـد.

بعد از آن مدتی در رسـتورانها ظرف شست و به خاطر

عالقهاش به آشـپزی بعد از مدتی (سال  )۲۰۰۷مسئول

ت در یک رسـتوران بزرگ اسـتانبول
تکهتکه کردن گوشـ 

شـد .بعد از آن تصمیم گرفـت در ازای کار مجانی در یک
رسـتوران آمریکایـی آمـوزش آشـپزی حرفـهای ببینـد.
سرانجام در سال  ۲۰۱۰اولین رستورانش را در استانبول

افتتـاح میکند.

بیشـتر مشـتریان نصـرت بـرای چشـیدن طعـم خـوب

اسـتیکهای او بـه ایـن رسـتوران سـر میزننـد .یکـی از

غذاهـای پرطرفـدار منـو ،اسـتیک اسپشـیال اسـت کـه

شـامل گوشـتهای نـازک پختـه شـده در کره آب شـده
اسـت و طعـم بینظیـری دارد.
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فوت و فن
بـرای معطلی کمتر این رسـتوران را بـرای ناهار

انتخـاب کنید یا از قبـل رزرو کنید.

بهتر است بدانید که ...
شـعبه اتیلر اولین و شـلوغترین شعبه نصرت

است.

حتـی در صـورت رزرو قبلـی هم ممکن اسـت در

سـاعات شـلوغ تـا حـدود  1سـاعت هـم در صـف

بمانیـد تـا نوبتتان شـود.

در ساعات شلوغی ممکن است غذاها همزمان

با هم سرو نشوند.
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شعبه اتیلر (خانه استیک)

آدرس:
اســتانبول ،بشــیکتاش ،محلــه اتلیــر ،خیابــان
نیســپتیه ،شــماره 87

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Etlierدر خط M6
مسیریابی
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شعبه نیشانتاشی (برگر)

آدرس:
استانبول ،شیشیل ،محله حربیه ،خیابان عبدی

ایپکچی

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Osmanbeyدر خط M2
مسیریابی
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 -2بوراک هاتای
Burak Hatay Medeniyetler Sofrası

در کنـار نصرت ،اسـتانبول سرآشـپز جوان دیگـری دارد

کـه در فضـای مجـازی بـه همـان انـدازه معروف اسـت.
بـوراک اوزدمیـر بیشـتر بـا ویدئوهایـی کـه از غذاهـای
بزرگـش در فضـای مجـازی منتشـر میکنـد ،شـناخته

میشـود .ایـن سرآشـپز  26سـاله در حـال حاضـر یکـی
از رسـتوراندارهای شـناخته شـده اسـتانبول اسـت و
غذاهایـی بـا ریشـههای سـوری سـرو میکنـد.
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شـاید جالـب باشـد بدانید که شـهرت بـوراک در فضای

مجازی باعث شـده تا افراد سرشـناس زیادی به سمت
این رستوران کشیده شوند .ممکن است شما هم روزی
کـه به آنجا سـر زدیـد ،چهرههای آشـنایی ببینیـد .البته

برخلاف رسـتوران نصـرت ،اینجـا جـزو رسـتورانهای
سـطح متوسـط با قیمت مناسـبتر است.

آدرس:
استانبول ،بیاغلو ،محله کاتیب مصطفی چلبی،
خیابان استقالل ،شماره 39

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2

مسیریابی
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 -3کیزیلکایالر
Kızılkayalar

کیزیلکایلار حـدود  43سـال اسـت کـه در اسـتانبول
مشـغول سـرو همبرگر خیـس ( )Islak Burgerاسـت و

ادعـا میکنـد امضـای خـاص خودشـان اسـت .البته در
کنـار همبرگر خیس ،دونر ،تسـت و نوشـیدنی هم سـرو
میکنـد.

کیزیلکایلار راز خوشـمزگی همبرگـر خیس را در سـس
مخصـوص آن میدانـد که طی سـالها تالش توانسـته
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متناسـب بـا ذائقـه ترکـی آن را شـکل دهـد .همبرگـر
خیـس طعم جدیدی اسـت کـه پیشـنهاد میکنیم حتما

آن را امتحـان کنیـد .البتـه سـایز خیلـی کوچیکـی دارد و
شـاید یک وعـده غذایی محسـوب نشـود.

ایـن رسـتوران شـعبههای مختلفـی دارد کـه اولیـن و

قدیمیتریـن شـعبه آن در میـدان تکسـیم اسـت.

آدرس:
اســتانبول ،بیاغلــو ،میــدان تکســیم ،ابتــدای
خیابــان سیراســلویلر

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2

مسیریابی
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از ما عکس بگیرید!
فقط کافیست از صفحه موردعالقهتان اسکرینشات

بگیــــرید و با هشتـگ #همسفرهرسفر در توئیــــتر و
اینستاگرام منتشر کنید .به حمایت شما دلگرمیم.

#همسفرهرسفر
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 -4خانه استیک و برگر کصاب
Mec’s Kasap Burger & Steakhouse

بعـد از گشـت و گـذار در خیابان اسـتقالل ،مقصد نهایی
را رسـتوران کصـاب انتخـاب کنیـد تـا بـا چشـیدن طعـم

یک برگر خوشـمزه خسـتگی را از تن به در کنید .کصاب
برگر 17 ،سـال سـابقه فعالیت در زمینه سـرو غـذا دارد

کـه رد پـای آن را میتوانیـد بـه خوبـی در طعـم غذاهـا و
سـسهای مخصوصش پیدا کنید .تاکید این رسـتوران

روی اسـتفاده از مـواد اولیـه سـالم ،حلال ،بهداشـتی و

غذاهایـی با قیمت مناسـب اسـت.
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آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،محلـه شـاهکولو ،خیابـان
گالیـپ دده ،شـماره 19

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2

مسیریابی
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 -5محمت اوستا بالیکچی
Mehmet Usta Balıkçı

همونطـور کـه در بخـش محلههای استانبول صحبت
کردیـم ،محـدوده کاراکوی پر از رسـتورانهای مختلف،

خصوصـا رسـتورانهای دریایـی اسـت که تا نیمه شـب

هم باز هسـتند .رسـتوران محمت اوستا بالیکچی ظاهر

ی خیلی
خاص و شـیکی نـدارد ،ولی سـاندویچهای ماه 

خوشمزهای سـرو میکند.

ایـن رسـتوران سـاندویچهای ماهـی را بـا نـان لـواش
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و مخلفـات سـرو میکنـد ،امـا میتوانیـد پرسـی هـم

سـفارش دهیـد.

فوت و فن
تنهـا بـدی سـاندویچ ماهـی ایـن اسـت کـه تـا

مـدت زیـادی دسـت آدم بـوی ماهـی میدهـد.

بـرای رفـع ایـن مشـکل ،میتوانیـد با اسـتفاده از

لیمـو تـرش بـوی بـد دسـتتان را از بیـن ببریـد.

بهتر است بدانید که ...
بالیـک به ترکی به معنای ماهی اسـت و به نوع

خاصی اشاره نمیکند.

پیشـــنهاد میکنیـــم ماهـــی  levrekرا حتمـــا

امتحـــان کنیـــد.
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آدرس:
اســـتانبول ،بیاغلـــو ،محلـــه کـــرم مصطفـــی
پاشـــا ،خیابـــان مومحانـــه

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Karaköyدر خط T1

مسیریابی
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 -6اسکندر اچ دی
HD iskender

اسـکندر اچ دی از رسـتورانهای معـروف زنجیـرهای
ترکیـه اسـت کـه متخصـص اسـکندرکباب اسـت .ایـن
رسـتوران از سـال  1995مشـغول بـه فعالیـت اسـت و

تلاش میکنـد اسـکندرکباب سـنتی را در قالـب فضـای
رسـتورانهای امـروزی سـرو کنـد .ایـن رسـتوران کـه

در ردهبنـدی رسـتورانهای اقتصـادی قـرار میگیـرد،

معموال در بیشـتر فودکورتهای مراکز خرید استانبول
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شـعبه دارد .پیشـنهاد میکنیـم در کنـار اسـکندرکباب،

سـوپ ایـن رسـتوران را هـم امتحـان کنیـد.
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شعبه مرکز خرید فروم
آدرس:
اســـتانبول ،بایـــرام پاشـــا ،محلـــه کجاتپـــه،
خیابـــان پاشـــا ،مرکـــز خریـــد فـــروم

مسیر دسترسی:
ایستگاه  kocatepeدر خط M1A / M1B

مسیریابی
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 -7بیتلیسلی
Bitlisli Restaurant

یکـی از بهتریـن انتخابها برای یک ناهار خوشـمزه ،آن
هـم بعد از بازدیـد از جاذبههای میدان سـلطان احمد،

رسـتوران بیتلیسلی اسـت .این رستوران کوچک نه تنها
بـه غذاهـای خوشـمزهاش ،بلکـه بـه خاطر رفتـار خوب
کارکنانش هم شـهرت دارد.

آدانـا کبـاب ،پیـده ،هاشهـاش و  ...از جملـه غذاهـای

خوشـمزهای هسـتند کـه میتوانیـد در اینجـا سـفارش
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دهیـد .اگـر در انتخـاب غـذا هـر گونـه سـوالی داشـتید،

بـه گفته مشـتریان ایـن رسـتوران میتوانید بـه انتخاب
کارکنـان اعتمـاد کنید.

آدرس:
اســـتانبول ،فاتـــح ،محلـــه حجاپاشـــا ،خیابـــان
حجـــا جامـــی

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sirkeciدر خط T1

مسیریابی
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 -8گلحانه سارک سفراسی
Gülhane Sark Sofrasi

در نزدیکـی مسـجد ایاصوفیـه ،یـک رسـتوران دنـج و
صمیمـی محلـی قـرار دارد کـه انـواع غذاهـای ترکـی،

دریایـی ،باربیکیـو ،مدیترانـهای و خاورمیانهای را سـرو

میکنـد .سـطح قیمتی رسـتوران اقتصـادی و مقرون به
صرفـه اسـت.

از افـراد محلـی گرفتـه تـا مسـافرین خارجـی ،همگـی
رفتـار خـوب و صمیمـی کارکنـان و کیفیـت خـوب غذاها
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را نقطه قـوت گلحانه میدانند .پیشـخدمتهای اینجا

در کنار برخورد خوبشـان ،به زبان انگلیسی هم مسلط

هسـتند و میتوانیـد بـه راحتـی از آنهـا بـرای انتخـاب

غـذا کمـک بگیرید.

آدرس:
اســتانبول ،فاتــح ،محلــه عال ـمدار ،خیابــان آالی

کوشــکو ،شــماره 22

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Gülhaneدر خط T1

مسیریابی
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انتخاب رستورانها
کـدام «رسـتورانها» نظرتـان را جلـب کـرد؟ در

چـک لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنیـد تـا یادتان
باشـد بـه آنهـا سـر بزنید.
نصرت
بوراک هاتای
کیزیلکایالر
کصاب برگر
محمت اوستا بالیکچی
اسکندر اچ دی
بیتلیسلی

خورد و خوراک > رستورانها
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تنقالت
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خورد و خوراک > تنقالت
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تنقالت
تنقلات از آن چیزهایـی اسـت کـه لـذت هـر تفریحـی را
دوچنـدان میکنـد ،خـواه تماشـای فیلـم یـا مسـابقه

فوتبـال باشـد ،خـواه گشـتوگذار و بازدیـد از یک شـهر
جدیـد .در میـان وعدههـای غذایـی و در حیـن گـردش
و بازدیـد از جاذبههـای گردشـگری اسـتانبول ،خوردن

تنقلات میتوانـد هـم خسـتگیتان را بـه در ببـرد و هـم
لذت گردش را برایتان بیشتر کند .در اینجا میخواهیم

شـما را بـا فروشـگاههایی آشـنا کنیـم کـه طعـم خـوش
خوراکیهایشـان را هرگـز فرامـوش نخواهیـد کـرد.
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فهرست تنقالت
بستنی دوندورما
علی اوستا
قهوهفروشی محمت افندی
کستانه
سیمیت
صدف پر شده
ذرت
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 -1بستنی دوندورما
Dondurma

شـاید اسـم بسـتنی دوندورمـا را زیاد نشـنیده باشـید،

ولـی قطعـا ویدئویـی از بسـتنیفروشهای معـروف
ترکیـه دیدهایـد کـه لبـاس دوره عثمانـی را میپوشـند

و بـا انجـام حـرکات آکروباتیـک مشـتریان را سـرگرم

میکننـد.

فرقـی نمیکنـد بـار اولتـان باشـد که به اسـتانبول سـفر
میکنیـد یـا بـار چنـدم ،آنقـدر ایـن نمایـش خیابانـی
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جالـب و خنـدهدار اسـت که هر بـار آدم را محـو خودش

میکنـد.

این نوع بسـتنی سفت اسـت و دیر آب میشود و همین

ویژگـی دسـت فروشـنده را بـاز میگـذارد تـا حسـابی با

آن بازی کند .برای دریافت بسـتنی حسـابی باید تالش

کنیـد و معمـوال تـا وقتی فروشـنده نخواهد شـما موفق
به قاپیدن بسـتنی نمیشـوید.

ایـن بسـتنی هـم در کنـار خیابـان سـرو میشـود و هـم

در کافههـای محلـی .در خیابـان اسـتقالل بـه راحتـی

میتوانیـد یکـی از آنهـا را پیـدا کنیـد؛ امـا اگـر دوسـت
داریـد در یک کافه از طعـم آن لذت ببرید ،میتوانید به
کافه مادو یـا علی اوستا سـر بزنید کـه از بهترینهای

اسـتانبول هستند.

بهتر است بدانید که ...
طعـم ایـن بسـتنی بـا بسـتنیهایی کـه قبلا

امتحـان کردهایـد متفـاوت اسـت و ممکن اسـت
بـا ذائقـه همـه جـور نباشـد.
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 -2علی اوستا
Dondurmacı Ali Usta

بستنیفروشی علی اوستا توسط  5برادر اداره میشود

و یکـی از معروفتریـن بستنیفروشـیهای منطقـه

کادیکـوی اسـت .در پشـت ویتریـن آن بسـتنیهایی بـا

بیـش از  40طعم مختلف به چشـم میخـورد که ممکن
اسـت انتخـاب را کمـی برایتان مشـکل کند.
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آدرس:
استانبول ،کادیکوی ،خیابان مودا

مسیر دسترسی:
اسکله کادیکوی
 18دقیقه پیادهروی

مسیریابی

ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﯾﻴﺘـﺮ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
اﮔـﺮ اﻫـﻞ ﺗﻮﯾﻴﺘـﺮ ﻫﺴـﺘﯿﺪ و دوﺳـﺖ دارﻳـﺪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﻳـﻦ
اﺧﺒـﺎر ،اﻃﻼﻋﯿﻪﻫـﺎ و ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺳـﻔﺮ و ﮔﺮدﺷـﮕﺮی را داغ
داغ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﯾﻴﺘﺮ رﺳـﻤﯽ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
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 -3قهوهفروشی محمت افندی
Kurukahveci Mehmet Efendi

قهـوه تنقلات محسـوب نمیشـود ،امـا جایـش در ایـن
بخـش از کتـاب خالی اسـت .مگر میشـود به اسـتانبول
رفت و بدون قهوه ترک برگشـت؟ اگر دوسـت داشـتید

خودتان در هتل قهوه درست کنید یا به عنوان سوغات

خریـد کنیـد ،حتمـا سـری بـه فروشـگاه محمـت افندی
بزنیـد .اینجـا یکـی از معروفتریـن قهوهفروشـیهای

اسـتانبول اسـت و در نزدیکـی اسـکله امینونـو و پشـت
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بـازار ادویه قـرار دارد.
از صف طوالنی آن وحشت نکنید! فروشندههای زیادی
دارد کـه خیلـی سـریع سفارشـات را آمـاده میکننـد.

در اینجـا میتوانیـد هـم دانههـای آسـیاب شـده و هـم

آسـیاب نشـده قهوه را خریداری کنید ،اما نوشـیدنی در
اینجا سـرو نمیشـود.

آدرس:
اس ــتانبول ،فات ــح ،محل ــه رس ــتم پاش ــا ،خیاب ــان

تحمی ــص ،ش ــماره 66

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Eminönüدر خط T1

مسیریابی
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 -4کستانه
Kestane

کسـتانه یکـی دیگـر از خوراکیهـای خیابانـی خوشـمزه

اسـتانبول اسـت کـه حتمـا بایـد آن را امتحـان کنیـد.
کسـتانه همان شـاه بلوط اسـت که وقتـی روی آتش آن

را تفـت میدهند ،مغز آن بزرگتر و پوسـت تیرهاش جدا

میشـود.
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 -5سیمیت
Simit

سـیمیت به نانهای گردی گفته میشـود کـه روی آن پر

از کنجـد برشـته اسـت .این نان به صورت سـنتی سـاده
و بـه همـراه چای سـرو میشـود ،امـا میتوانید بـا پنیر،
میوه یا شـکالت هم آن را امتحان کنید .نان سـیمیت ،به

صورت سـنتی بیشـتر توسـط دسـتفروشهای خیابانی
به فروش میرسـد و ریشه در قشر متوسط و فرودست

جامعه دارد؛ اما این روزها در کافهها هم سرو میشود.
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 -6صدف پر شده
Midye Dolma

یکــی دیگــر از غذاهــای رایــج خیابانــی در اســتانبول،

صدفهایــی هســتند کــه بــا برنــج ،گوشــت و  ...پــر
میشــوند و بــه همــراه لیمــو ســرو میشــوند .بــرای

جلوگیــری از مســمومیت غذایــی ،پیشــنهاد میکنیــم
رســتوران مطمئنــی را بــرای امتحــان کــردن ایــن غــذا
انتخــاب کنیــد.

خورد و خوراک > تنقالت

604

 -7ذرت
Mısır

درسـت مثـل خیابانهـای ایـران ،در ترکیه و اسـتانبول

هـم میتوانیـد ذرت کبابـی یـا ذرت آبپـز شـده تسـت

کنید .

خورد و خوراک
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نظرتان مهم است
به پایان فصل «خورد و خوراک» رسیدیم .برای

بهتر شدن کتاب سفر استانبول در نســخههــای
بعـدی ،بــه بــازخــوردها و راهنماییهای شما

نیاز داریم .لطفا به لینک زیر بروید و در بخش
نظرات به ما بگویید نظرتان در مورد این فصل

چه بود .جای کدام مطالب خالی بود؟ پیشنهاد
شما برای بهتر شدن محتوای کتاب چیست؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را

اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

خورد و خوراک

606

پیشنهاد شما
فصل خورد و خوراک

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید و

مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم خودتان
به کتاب اضافه کنیم.

اضافه کردن مکان جدید

خورد و خوراک
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

بازی و سرگرمی  > شهربازیها

فصل 6

بازی و سرگرمی
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بازی و سرگرمی
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فهرست فصل بازی و سرگرمی
شهربازیها
مراکز تفریحی
پارکهای آبی
ساحلها
حمامهای ترکی
استادیومها
تفریحات زمستانه
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فصل  - 6بخش 1
شهربازیها
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شهرباز یها
در میــــان بازدیـــد از جاذبههـــای تاریخــــی و طبیعی
استانبول ،تجربه هیجــان و آدرنالین در شهربازیهای

مدرنش را نمیشود از دست داد .شهــربازیهایی کــه

روزبـــهروز در حــــال پیشرفت هستند و خودشان را به

اسـتانداردهای اروپایـی نزدیکتـــر میکننـد .در ادامه

بهتـــرین شهربازیهــــای این شهر را به شـــما معرفی

میکنیم.
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فهرست شهربازیها
شهربازی اسفانبول (ویالند)
شهربازی موی پارک
شهربازی فانلب
لوناپارک بوستانجی
پارک شهر بایرام پاشا
ویاپورت مارینا تما پارک
پارک ماجراجویان استانبول
جوی پارک
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 -1شهربازی اسفانبول (ویالند)
Isfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi

شـــهربازی اســـفانبول یـــا همـــان ویالنـــد ســـابق،
معروفتریـــن شـــهربازی اســـتانبول اســـت کـــه بـــه

خاط ــر طراح ــی ورودیاش ،ب ــه دیزنیلن ــد اس ــتانبول

ه ــم ش ــناخته میش ــود .ویالن ــد تقریب ــا ب ــه ان ــدازه 10

زمیـــن فوتبـــال مســـاحت دارد و بـــرای خانوادههـــا،

بچهه ــا ،عاش ــقان ارتف ــاع و حت ــی کمتوان ــان جس ــمی
بازیهـــای متنوعـــی را پیشـــنهاد میکنـــد.
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از بازیهـای پرطرفـدار آن میشـود بـه  2رولـر کوسـتر

نفسگیـر و پرهیجان (که یکی  74کیلومتر و دیگری 110

کیلومتـر بر سـاعت سـرعت دارد) ،بـازی وایکینگ ،غول

کینگکنـگ ،سـقوط از بـرج عدالـت ،رودخانـه وحشـی،

تونل وحشت ،سـافاری و شهرک استانبول قدیم اشاره
کرد.

بهتر است بدانید که ...
ایـن پـارک بـرای افـراد  7سـال بـه بـاال ،بـا قـد

حداقـل  120سـانتیمتر طراحـی شـده اسـت.

بازی و سرگرمی  > شهربازیها

615

فوت و فن
در صورتیکه که وسایل زیاد یا اشیای گرانبهایی

همراهتـان اسـت ،میتوانیـد بـا پرداخـت هزینه

از کمدهای قفلدار مجموعه اسـتفاده کنید.

اگـر در بازیهـای آبـی خیـس شـدید ،امـکان

اسـتفاده از سشـوارهای پارک بـا هزینه جداگانه

فراهـم اسـت.

برایثبتعکسوویدئوازخاطراتپرهیجاناین

روز میتوانید با هزینه جداگانه ،دستبند zoom
تهیهکنیدوقبلازهربازیآنرااسکنکنیدتاازشما

ویدیوهای10تا15ثانیهایتهیهشود.موقعخروج

میتوانید در غرفههای  zoomآنها را دریافت

کنیــد و یا از وبسایت اسفــــانبول دانلــود کنیـد.
بـرای گشـتوگذار در مجموعه میتوانید سـوار

قطارهای پارک شـوید.

اگر بعد از شهربازی خواستید سری هم به مرکز

خریـد بزنیـد ،از سـرویسهای رایـگان مجموعـه

استفاده کنید.
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آدرس:
اســتانبول ،منطقــه اروپایــی ایــوب ،محلــه
یشــیلپینار ،خیابــان شــهید متیــن کایا ،شــماره 11

ساعت کاری:
 11صبـح تا  7شـب | شـنبه و یکشـنبه  11صبح تا 8
شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Leventدر خط M2
خط 49Z Yeşilpınar

و پیاده شدن در ایستگاه
İETT Durağı Çamlık Cad

مسیریابی
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مسیر اتوبوسهای رایگان:
بــرای دستــــرسی بــه ایــن مجمـــوعه

تفریحــی میتوانیـــد از اتوبوسهـــای

رایــگان اســتفاده کنیــد کــه در نقــاط مشــخص و

ســاعتهای مقــرر شــما را جابهجــا میکننــد:

برنامه رفت اتوبوسها:

میدان تکسـیم ،جنب هتل  :Marmaraساعت

13 ،12 ،11 ،10

ایسـتگاه قطـار  :Sirkesiسـاعت ،11:20 ،10:20

13:20 ،12:20

ایسـتگاه تراموا  ،Sultan Ahmetپالک :4/48

ساعت 13 ،12 ،11 ،10

برنامه برگشت اتوبوسها:
ساعت 18
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 -2شهربازی موی پارک
MOI Park

موی پارک یکی از بزرگترین شـهربازیهای سرپوشـیده

کل اروپاسـت .این پارک بـا بازیهای منحصربهفردش

در دو طبقـه طراحـی شـد ه اسـت و جزو شـهربازیهای
گرانقیمت اسـتانبول به شـمار میرود.

بازیهـای متنـوع مـوی پارک مناسـب افـراد  4سـال به

باال اسـت .رولر کوستر ،ماشـین کوبنده ،شاتل ،قالیچه

پرنـده ،سـقوط آزاد ،بازیهـای امتیـازی و  ...همگـی از
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بازیهـای پرهیجـان مـوی پـارک هسـتند کـه یـک روز

فراموشنشـدنی را برایتـان میسـازند.
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آدرس:
استانبول ،باشاک شهیر ،محله محمودبی ،بلوار
سلیمان دمیرال ،استانبول مال ،طبقه همکف

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  İstoçدر خط M3
خـط  760و پیاده شـدن در ایسـتگاه

Masko 1

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی  > شهربازیها
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 -3شهربازی فانلب
Fun Lab

فانلـب اسـم مجموعـهای اسـت کـه در مراکـز خریـد

مختلـف ،شـهربازیهای سرپوشـیده دارد .فانلـب در

مرکـز خرید جواهر (جواهر مال) در چهار طبقه طراحی
شـده که اغلب بازیهایش مناسـب سنین پایین است،

ولـی بـرای نوجوانان هـم بازیهایی مثل سـقوط آزاد از
ارتفاع  25متری ،ماشین کوبنده ،بازیهای کامپیوتری
و امتیـازی در نظر گرفته اسـت.
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شـعبه دیگـر فانلـب را در مرکـز خرید فـروم میتوانید

پیدا کنید که در مقایسـه با جواهـر مال خیلی کوچکتر
اسـت و بازیهای محدودی دارد.

راسـتی یادتان باشـد که بعد از انجام بازیهای امتیازی
و دریافـت کوپنهـای جایـزه بـه غرفـه جوایـز مراجعـه
کنید.
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شعبه جواهر مال
آدرس:
اسـتانبول ،شیشـلی ،محلـهی ماییـس ،جـاده
بیـوک دره ،مرکـز خریـد جواهـر

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişliدر خط M2

مسیریابی
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شعبه مرکز خرید فروم
آدرس:
اسـتانبول ،بایـرام پاشـا ،محلـه کجاتپـه ،خیابان
پا شا

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Kocatepeدر خط  M1Aیا M1B

مسیریابی
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به حمایت شما دلگرمیم
این کتاب را برای همسفر بعدی استانبولگردیهایتان
ارسال کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توئیتر
ایمیل
لینکدین
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 -4لوناپارک بوستانجی
Bostancı Lunaparkı

لوناپـارک بوسـتانجی یکـی دیگـر از شـهربازیهای
استانبول اسـت که در مقایسه با اسفانبول و مویپارک

شـهربازی کوچکـی اسـت .از نظـر بیشـتر کسـانی کـه

از ایـن پـارک بازدیـد کردهانـد ،بازیهـای ایـن پـارک
قدیمـی اسـت و بـه نسـبت خدماتـی کـه ارائـه میدهد،

قیمتهـای باالیـی دارد.

شـاید بتـوان گفت کـه لوناپـارک بوسـتانجی یـک گزینه

بازی و سرگرمی  > شهربازیها
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خوب تفریحی برای سـاکنین محلی اسـت و در مقایسه
بـا سـایر شـهربازیهای اسـتانبول حـرف زیـادی بـرای

گفتن نـدارد.

آدرس:
اسـتانبول ،ناحیـه آسـیایی قاضیکـوی ،محلـه
بوسـتانچی ،خیابـان مهمـت سـوچی پاشـا

ساعت کاری:
ه  10صبح
ه و یکشـنب 
 1:30ظهـر تـا  12شـب | شـنب 
تا  1شـب
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مسیر دسترسی:
ایسـتگاه  Marmaray Yenikapıدر
خـط M2

 Marmaray- Gebzeو پیـاده شـدن
در ایسـتگاه Bostancı

 9دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -5پارک شهر بایرام پاشا
Bayrampaşa City Park

شـهربازی بایـرام پاشـا کـه در بیـن اهالـی اسـتانبول به

پـارک آدا هـم شـناخته میشـود ،بخشـی از یـک پـارک

سرسـبز اسـت .از یـک طـرف خانوادههایـی را میبینیـد

کـه در طبیعت زیبای پـارک در حال لذت بردن از اوقات

غو
فراغتشـان هسـتند و از طـرف دیگـر صـدای جیـ 

فریادهای پرهیجان از شـهربازی به گوشـتان میرسـد.
در پــارک شهــــر بایـــــرام پاشـــــا بــرای تمــــام ســــنین
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بازیهــای مختلفــی در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ از

تــرن هوایــی و ســقوط آزاد گرفتــه تــا چرخوفلــک و

بــرج پرچــم .همچنیــن در کنــار بازیهــای شــهربازی
میتوانیــد در دریاچــه مصنوعــی قایقســواری کنیــد

یــا بــا دوچرخههــای مجموعــه در محوطــه پــارک رکاب
بزنیــد.

بهتر است بدانید که ...
در بعضـی از شـبهای تابسـتان در محوطـه

پـارک سـینمای روبـاز برپـا میشـود.
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آدرس:
اسـتانبول ،منطقه بایرام پاشـا ،محله ییلدیریم،
پارک شـهر

ساعت کاری:
 7صبح تا  12شب

مسیر دسترسی:
اتــوبوسهـــای خـــط  83 Otogarاز

میـدان تکسـیم و پیـــاده شـــدن در
ایســـتگاه Topkapı Bayrampaşa
اتــوبــوسهــــای  32 Cevatpaşaو
پیاده شــدن در ایسـتگاه Park Ada

مسیریابی
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 -6ویاپورت مارینا تما پارک
Viaport Marina Tema Park

شـهربازی ویاپـورت در منطقـه آسـیایی اسـتانبول قـرار

دارد و دارای سـه بخش آکواریوم ،تمپارک و باغ وحش

اسـت .از بیـن بازیهـای پرطرفـدار شـهربازی میشـود
بـه رولر کوسـترهای مختلف ،سـقوط از بـرج ،دوچرخه

هوایـی ،کشـتیهای پرنـده و  ...اشـاره کرد.

قبـل از مراجعـه بـه پـارک ،خـوب اسـت بدانیـد کـه
بازیهـای شـهربازی ،مناسـب افـرادی بـا قـد بیـن 80
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تـا  150سـانتیمتر هسـتند .البتـه بازیهـای بخش گیم

سـنتر که بیشتر مختص بازیهای کامپیوتری و امتیازی

هسـتند و همچنیـن بخـش بولینـگ ،محدودیـت قدی
ندارند.

اگـر عالقهمنــــد بـه بازیهـــای پرهیجــــان نیســــتید،
میتوانیـد در بخـش آکواریـوم ویاپـورت بـا دنیـای زیـر

آب و در بـاغ وحـش بـا حـدود  10گونـه از گربهسـانان از

نزدیک آشـنا شـوید.
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حواستان باشد!
هزینه ورودی پارک جدا از هزینه بازیهاسـت.

بعـد از پرداخـت ورودی ،دســتبند هوشـــمندی
بـه اسـم خودتـان صـادر میشـود کـه فقط شـما
میتوانیـد از آن اسـتفاده کنیـد.

بـرای اسـتفاده از بازیها باید دسـتبند را شـارژ

کنیـد .در انتهـا و هنـگام خروج هم باید دسـتبند
را به مسـئولین پارک تحویل دهید .اگر در پایان
وقـت ،شـارژ در دسـتبند باقـی مانـد ،دفعـه بعد

فقط الزم اسـت هزینـه ورودی را پرداخت کنید و

از باقیمانـده شـارژ برای بازیها اسـتفاده کنید.
بلیـط ورودی را تـا آخـر وقت نگه داریـد ،وگرنه

بـرای هـر بـار ورود و خـروج بایـد بلیـط جداگانه

تهیـه کنید.

بـرای اسـتفاده از خـــدمات عکاسـی و خـــرید

یادگـــاری ،باید کـــارت جـــداگانه تهیـــه کنیــد.
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آدرس:
اسـتانبول ،تـوزال ،جامـی ،کوچـه بالیـک چیلار،
شـماره 20

ساعت کاری:
شهربازی (تم پارک) 12 :ظهر تا  11شب
جزیره دزدان دریایی 12 :ظهر تا  9شب
گیم سنتر 11 :ظهر تا  12شب
آکواریـوم 10 :صبح تا  8شـب | شـنبه و یکشـنبه

 10صبـح تا  10شـب

باغ وحش (پارک اصالن) 11 :صبح تا  8شب
پـارک خزندگان (کروکودیل پـارک) 10 :صبح تا

 10شب
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مسیر دسترسی:
ایستگاه  Tuzlaدر خط
Marmaray Gebze

اتوبوسهــ�ای   �Pendik- Şifa Ma

 hallesiو پی ــاده ش ــدن در ایس ــتگاه
Viaport Marina

مسیریابی
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 -7پارک ماجراجویان استانبول
Xtrem Aventures İstanbul

اگـر طرفـدار فعالیتهـای ماجراجویانـه هسـتید و

دوسـت دارید مهارتهایتان را در شـرایط سخت محک

بزنید ،حتما به پارک ماجراجویان اسـتانبول سر بزنید.

در ایـن پارک بازیهای متنوعی برای سـنین مختلف در

نظر گرفته شـده اسـت.

در طول مسیر ماجراجویانهتان میتوانید از درخت باال
برویـد یا صخرهنوردی کنیـد ،از روی پل توری با احتیاط
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عبـور کنیـد و بعـد سـوار زیپالیـن شـوید .اگـر تـرس از
ارتفـاع داریـد ،ایـن پـارک را بـه شـما توصیـه نمیکنیم،

ولـی اگـر سـرتان درد میکنـد بـرای تجربههـای جدید،
حتما بـه اینجا سـر بزنید.
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آدرس:
اسـتانبول ،سـرییر ،محله حضور ،خیابان آیازجا،
شماره 4

ساعت کاری:
 10صبـح تـا  6عصـر | شـنبه و یکشـنبه  10صبح تا

 7عصر

مسیر دسترسی:
ایستگاه  İtü- Ayazağaدر خط M2
اتوبـــوسهای خـــط L Binevler47

و پیــاده شــدن در ایستگاه Maslak
Kültür Merkezi

مسیریابی
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 -8جوی پارک
Joy Park

جویپـارک نام یکی دیگر از شـهربازیهای سرپوشـیده

اسـتانبول اسـت کـه در مرکـز خریـد فـروم قـرار دارد.
ی پـارک برای کـودکان و نوجوانان
بیشـتر بازیهای جو 

مناسـب اسـت؛ امـا چند بـازی هـم بـرای بزرگسـاالن در

نظـر گرفته شـده اسـت.

زمین بــازی ماسـهای ،ترامپولین ،لیزر تگ ،ســینماهای
 360درجــه 7 ،بعــدی و واقعیــت افــزوده ،بازیهــای
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کامپیوتــری ،پینتبــال ،کارائوکــه ،لگوپــارک ،تونــل

وحشــت ،صخرهنــوردی ،ماشــین کوبنــده ،بولینــگ،

بیلیــارد و  ...از بازیهــای متنوعــی هســتند کــه در جــوی

پــارک میتوانیــد از آنهــا لــذت ببریــد.

آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه بایـرام پاشـا ،محلـه کجاتپـه،
خیابان پاشـا

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Kocatepeدر خط  M1Aیا M1B

مسیریابی
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انتخاب شهربازیها
کـدام «شـهربازیها» نظرتـان را جلـب کـرد؟ در

چـک لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنیـد تـا یادتان
باشـد بـه آنهـا سـر بزنید.

شهربازی اسفانبول (ویالند)
شهربازی موی پارک
شهربازی فانلب
لوناپارک بوستانجی
پارک شهر بایرام پاشا
ویاپورت مارینا تما پارک
پارک ماجراجویان استانبول

بازی و سرگرمی  > شهربازیها
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مراکز تفریحی
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مراکز تفریحی
بـرای تفریـح و لـذت بـردن از اوقـات فراغتتـان در
اسـتانبول ،در کنـار شـهربازیها ،گزینههـای متنـوع

دیگـری را نیـز پیـش رو داریـد .اگـر خیلـی طرفـدار
آدرنالیـن و تفریحات پرهیجان نیسـتید ،در این بخش
میتوانیـد گزینههـای خوبـی را پیـدا کنیـد .در ادامـه به

شـما چند نمونـه از مراکـز تفریحی اسـتانبول را معرفی
میکنیـم کـه بـرای تمـام سـنین مناسـب هسـتند.
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فهرست مراکز تفریحی
آکواریوم سیالیف
لگولند
تلهکابین پیرلوطی
پارک ژوراسیک
پارک مینیاتورک
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 -1آکواریوم سیالیف
Sea Life Akvaryum

در طبــقه همــکف مرکــــز خریـــــد فــــروم ،آکــواریوم
بــزرگ سـیالیف قــــــرار دارد کـه میتــــواند تجـــربه

منحصربهفـردی را برایتـان رقـم بزنـد .تونـل آبـی 83

متـری ایـن آکواریـوم ،دومین تونـل آبی اروپا محسـوب

میشـود .شـما در اینجـا میتوانیـد در کنـار آشـنایی بـا
زندگـی موجـودات زیـر دریـا ،با کوسـهها شـنا کنیـد ،به

موجودات زیر آب دست بزنید و به ماهیها غذا بدهید.
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خـوب اسـت بدانیـد کـه هزینـه ورودی بزرگسـاالن و
کـودکان بـا هم متفاوت اسـت و هـم به صـورت آنالین و

هـم حضـوری میتوانیـد بلیـط تهیـه کنیـد.

آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه بایـرام پاشـا ،محلـه کجاتپـه،
خیابان پاشـا

ساعت کاری:
 10صبح تا  7شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Kocatepeدر خط  M1Aیا M1B

مسیریابی
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 -2لگولند
LEGO Land

پـای لگـو کـه بـه وسـط میآیـد ،دیگـر کوچـک و بـزرگ

نمیشناسـد؛ در همـه سـنی طرفـداران خـاص خودش
را دارد .لگولنـد اسـتانبول را میتوانیـد در مرکـز خریـد
فـروم پیـدا کنید و چند سـاعتی را غـرق در دنیای لگوها

شـوید .نکتـه مهمـی کـه بایـد بدانیـد ایـن اسـت کـه

بزرگسـاالن بـه تنهایـی نمیتوانند وارد لگولند شـوند و
حتمـا بایـد یک کودک زیر  14سـال همراهشـان باشـد.
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بـا خریـد بلیـط ورودی شـما میتوانیـد از کل امکانـات

لگولنـد اسـتفاده کنید.

آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه بایـرام پاشـا ،محلـه کجاتپـه،
خیابان پاشـا

ساعت کاری:
در ایام کرونا موقتا تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Kocatepeدر خط  M1Aیا M1B

مسیریابی
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 -3تلهکابین پیرلوطی
PiyerLoti Teleferik Hattı

تلهکابیـن ایـوب -پیرلوطی یکـی از تجربههای متفاوتی
اسـت کـه بـه هیـچ وجـه نبایـد از دسـتش بدهیـد .ایـن
تلهکابین شـما را به باالی تپه معروف پیرلوطی میبرد
تا شـاخ طالیی اسـتانبول را ایـن بار از بـاال ببینید.

تلهکابیـن پیرلوطـی از سـال  2005فعالیـت میکنـد و

توسـط یـک گـروه ایتالیایی سـاخته شـده اسـت .در کل
 4کابین  8نفره دارد و تنها در دو ایستگاه توقف دارد.
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آدرس:
اسـتانبول ،ایـوپ ،محلـه ایـوپ مرکـز ،خیابـان
ایدریـس کوشـکو

مسیر دسترسی:
اتوبوسهای خط  74Aو پیاده شدن

در ایستگاه Eminönü

اتـوبــوسهای  99 Akşemsettinو
پیاده شــدن در ایسـتگاه Teleferik
Pierreloti

مسیریابی
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 -4پارک ژوراسیک
Jurassic Land

پارک ژوراسیک اسـتانبول یک فضای تفریحی-آموزشی

اسـت که در آن حدود  70نوع دایناسـور بازسـازی شده

بـه نمایش درآمده اسـت .در موزه این پـارک میتوانید

از بقایـای دایناسـورها و سـینمای  4بعـدی و  6بعـدی
دیـدن کنیـد و حسـابی سـرگرم شـوید .جالـب اسـت

بدانیـد که ایـن پارک در نزدیکـی مرکز خرید فـروم قرار
دارد و میتوانیـد قبـل یا بعـد از خرید به آن سـر بزنید.
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آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه بایـرام پاشـا ،محلـه کجاتپـه،

خیابـان شـهیر پارکـی ،پـارک کجاتپـه ،شـماره 12

ساعت کاری:
 10صبح تا  9شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Kocatepeدر خط  M1Aیا M1B

مسیریابی
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 -5پارک مینیاتورک
Miniatürk

اگر دوست دارید با هزینه خیلی کم ،سوار بر هلیکوپتر

کل ترکیـه را از بـاال تماشـا کنیـد ،بـه پـارک مینیاتـورک
سـر بزنیـد .در این پـارک جاذبههای توریسـتی ترکیه از

دورههـای مختلـف تاریخـی در ابعـاد کوچک بازسـازی
شـدهاند .همچنیـن میتوانیـد در کنـار بازدیـد از آثـار

مینیاتـوری ،بـا قایقهـای کنترلـی بـازی کنیـد و یـا بـه

تماشـای فیلمهـای هوایـی بنشـینید .بعـد از بازدیـد از
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بخشهـای مختلـف پـارک هـم میتوانیـد در کافـه و

رسـتورانهای مجموعـه اسـتراحت کنیـد.

آدرس:
استانبول ،بیاغلو ،اورنک تپه ،خیابان ایمراهور،

شماره 7

ساعت کاری:
ساعت  9صبح تا  6عصر
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مسیر دسترسی:
اتوبوسهـای 76D Bahçeşehir /

 Esenkentاز میـدان تکسـیم و پیاده
شـدن در ایسـتگاه Şişhane 3،

پیادهروی تا ایستگاه Şişhane 6
اتوبوسهـای  47EBinevlerو پیاده

شدن در ایسـتگاه Miniatürk

مسیریابی
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انتخاب مراکز تفریحی
کـدام «مراکز تفریحی» نظرتـان را جلب کرد؟ در

چـک لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنیـد تـا یادتان
باشـد بـه آنها سـر بزنید.
آکواریوم سیالیف
لگولند
تلهکابین پیرلوطی
پارک ژوراسیک
پارک مینیاتورک

بازی و سرگرمی  > شهربازیها

فصل  - 6بخش 3
پارکهای آبی
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پارکهای آبی
اسـتانبول یـک مقصدعالی برای سـاختن یک تابسـتان

پرخاطره و هیجانانگیز است .اگر در فاصله اردیبهشت
تا شهریور ماه به این شهر زیبا سفر میکنید ،پارکهای

آبی استانبول را از دست ندهید.

پارکهای آبی استانبول اکثرا دور از مرکز شهر قرار
گرفتهاند ،اما سرویسهای رایگانی دارند که رفتوآمد

را برای شما آسان میکنند .با مراجعه به وبسایت هر

مجموعه به راحتی میتوانید از محل توقف و ساعات

هر یک از سرویسهای ایاب و ذهاب مطلع شوید.
گاهی سرویسهای این مجموعه فقط برای رفت رایگان
هستند و برای برگشت باید هزینه بپردازید.
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فهرست پارکهای آبی
پارک آبی آکوآ مارین
پارک آبی دلفین
دلفیناریوم استانبول
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حواستان باشد!
بـردن مـواد خوراکی به محوطه اسـتخر ممنوع

اسـت و فقط میتوانید از رستورانهای مجموعه
اسـتفاده کنید .همچنیـن در بعضی از اسـتخرها

بـه همراه داشـتن عینک آفتابی ممنوع اسـت.

هزینه ورودی برای کودکان زیر  4سـال رایگان

اسـت و بـرای کـودکان  5تـا  10سـال بـا تخفیـف

همـراه اسـت .بـرای اسـتفاده از ایـن امتیـاز بایـد
کارت شناسـایی کـودک را بـه متصـدی فـروش
نشـان دهید.

در بعضـی مواقـع هزینـه ورودی بـرای خانمها

و آقایـان متفاوت اسـت.

اگر وسـط سـانس به خـارج از مجموعـه بروید،

بـرای ورود بایـد دوباره بلیـط تهیه کنید.

بـردن پـول نقـد به محوطـه امکانپذیر نیسـت

و بایـد از سـرویسهای اعتبـاری اسـتفاده کنید.
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 -1پارک آبی آکوآ مارین
Grand Aqua Marine

کوچـک و بـزرگ نـدارد؛ کمتـر کسـی پیـدا میشـود کـه
طرفدار آب بازی در روزهای گرم تابسـتان و سر خوردن

از سرسـرههای پرهیجـان پـارک آبـی نباشـد .از سـال
 1999از پـارک آبـی آکوآ مارین اسـتانبول صدای خنده و
شـادی میآیـد.

ایـن پـارک آبـی در کنـار دریـا قـرار گرفته اسـت و صدای
موسـیقی زنـدهاش یـک دقیقـه هم قطـع نمیشـود .در
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کنار شـنا کردن در اسـتخرهای المپیـک و نیمه المپیک،

میتوانیـد از سرسـرههای متنـوع ،آبشـار مصنوعـی و

شبیهسـاز رفتینگ لذت ببرید و هر وقت خسـته شـدید
در کافـه و رسـتورانهایش اسـتراحت کنید.

بهتر است بدانید که ...
بـرای دسترسـی بـه ایـن پـارک میتوانیـد از

سـرویسهای رایـگان مجموعـه اسـتفاده کنیـد.
بـرای اطلاع از ایسـتگاهها و سـاعات حرکت این
سـرویسها اینجـا کلیـک کنیـد.
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آدرس:
اسـتانبول ،بیـوک چکمجـه ،محلـه فاتـح ،کوچـه

کمانـدو ،شـماره 4

ساعت کاری:
 9صبح تا  7شب

مسیر دسترسی:
اتوبوسهـای خـط Bahçeşehir /

 Esenkent D -76در میـدان تکسـیم
و پیـاده شـدن در ایسـتگاه Kuleli

اتوبوسهـای  Silivri – 303و پیاده
شدن در ایستگاه Büyükçekmece

 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2پارک آبی دلفین
Aqua Club Dolphin

پـارک آبـی دلفیـن از سـال  2001بـه لیسـت پارکهـای

آبـی اسـتانبول اضافـه شـد .سرسـرهها و اسـتخرهای

مخصـوص بزرگسـاالن و کـودکان ،اسـتخر واترپلـو،
والیبـال سـاحلی و صابونـی ،اسـنوپارتی ،زمیـن تنیس،

کنسـرت و  ...همگـی یـک روز پرخاطـره را برایتـان رقـم
میزننـد.

از بازیها و سرسـرههای پرطرفدار میشـود به سرسره
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شـاه کبرا ،گودال فضایی ،موشک سقوط آزاد ،سونامی،

آناکوندا ،سیاهچاله و  ...اشاره کرد.

بعـد از اینکـه حسـابی تخلیـه انـرژی شـدید و نیـاز بـه

اسـتراحت داشـتید ،میتوانیـد از اسـتخر مـوج بـرای

آرامش اسـتفاده کنیـد .همچنین میتوانید سـاعاتی را
در کافـه و رسـتورانهای مجموعـه بگذرانیـد تـا دوباره

انـرژی بگیریـد.

حواستان باشد!
یادتان باشـد که سرسـرهها سـاعت  5تعطیل

میشـوند .پس مراقب باشـید دیر نرسـید!

بهتر است بدانید که ...
بـرای دسترسـی بـه ایـن پـــارک میتـــوانید از

سـرویسهای رایـگان مجموعـه اسـتفاده کنیـد.

بـرای اطـلاع از ایسـتگاهها و ســاعات حـــرکت

سـرویسها اینجــا کلیـک کنیـد.
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آدرس:
اسـتانبول ،اسـنیورت ،محلـه اسـنکنت ،خیابـان
اونـر گونـور ،مرکـز تفریحـات آبـی باهچـه شـهیر

ساعت کاری:
 9صبح تا  6عصر

مسیر دسترسی:
اتــوبـــوسهای خــط Boğazköy /

Bahçeşehir - E76در میدان تکسیم

و پیـــاد ه شدن در ایســـتگاه Vedat
Altun Sokak
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3دلفیناریوم استانبول
Istanbul Dolphinarium

کمتـر کسـی را میشـود پیدا کرد کـه با دیـدن دلفینها

عاشـق ایـن موجـودات دوستداشـتنی نشـود .در

دلفیناریـوم اسـتانبول شـما ایـن فرصـت را داریـد کـه
نـه تنهـا دلفینهـا را از نزدیـک ببینیـد ،بلکـه میتوانید
لمسشـان کنیـد یـا بـا آنهـا شـنا کنیـد.

دلفیناریوم اسـتانبول مجموعهای با  7اسـتخر است که

همگـی بـا آب دریا پر شـدهاند .در این مجموعـه هر روز
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هفته به جز دوشـنبهها ،برنامه زنده اجرا میشود .این

اجراهای یک سـاعته شـامل چند قسـمت میباشند که

در آنهـا دلفینهـا ،گرازهـا و فکهـای دریایـی و نهنگ
سـفید ایفای نقش میکنند و شـما را به وجـد میآورند.

همچنیـن ایـن مجموعـه برنامههـای متفاوتـی را بـرای
خاطرهانگیز کردن بازدید شـما ترتیب داد ه است .یکی

از برنامههـای ویـژه دلفیناریـوم ،مالقـات بـا دلفینهـا
اسـت که مخصوص کودکان  4تا  12سـالی است که شنا

کـردن بلـد نیسـتند .در ایـن مالقاتهـای  10دقیقـهای

بچههـا میتواننـد بـدون ورود بـه آب دلفینهـا را در
کنـار مربـی نـوازش کنند و بـا آنها بـازی کنند.

از امکانــات خــاص مجموعــه بــرای بزرگســاالن شــنا
یــا غواصــی بــا دلفینهــا اســت کــه بــرای هــر دو بایــد
مهارتهــای کافــی را داشــته باشــید.
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بهتر است بدانید که ...
بـرای برنامـه مالقـات بـا دلفینهـا حتمـا بایـد

لبـاس شـنا ،حولـه تمیـز و دمپایـی بـه همـراه

داشـته باشـید.

ورود بچههـای زیـر  2سـال بـه برنامـه رایـگان

اسـت.

برای شـنا با دلفینها یـا مالقات با دلفین باید

از قبل رزرو کنید.

بـرای شـنا بـا دلفینهـا حتمـا بایـد شـنا بلـد

باشید و اسـتفاده از جلیقه نجات ممکن نیست.
در هنـگام نمایـش میتوانیـد بـدون فلـش

عکاسـی کنیـد ،امـا اگـر بخواهیـد از نزدیـک بـا
دلفینهـا عکـس بگیریـد بایـد هزینـه جداگانـه
پرداخـت کنیـد.
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آدرس:
استانبول ،ایوب ،خیابان صیالحتارا ،شماره 2

ساعت کاری:
(سـانسهای اجـرا) شـنبه و یکشـنبه  2ظهـر |
سهشـنبه تا جمعـه  11صبح و  2ظهر | دوشـنبهها

تعطیل اسـت.

مسیر دسترسی:
اتـوبــوسهای Gaziosmanpaşa -

 T55در میدان تکسـیم و پیاده شدن
در ایستگاه Feshane

اتوبوسهـای  Yıldıztabya - M37و
پیاده شـدن در ایستگاه Çeltik

مسیریابی
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از ما عکس بگیرید!
فقط کافیست از صفحه موردعالقهتان اسکرینشات

بگیــــرید و با هشتـگ #همسفرهرسفر در توئیــــتر و
اینستاگرام منتشر کنید .به حمایت شما دلگرمیم.

#همسفرهرسفر
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ساحلها
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ساحلها
یکـی از تفریحاتـی کـه در سـفر بـه اسـتانبول مثـل هـر
شـهر سـاحلی دیگـر طرفـداران زیـادی دارد ،رفتـن بـه

ساحلهای شنی ،شـنا کردن در دریای نیلگون و حمام

آفتـاب اسـت .بعـد از اینکـه حسـابی از گشـتوگذار در

شـهر و خرید کردن خسـته شـدید ،زمانی را بـرای رفتن

بـه سـاحل و اسـتراحت کـردن اختصـاص دهید.

توجـه داشـته باشـید کـه سـاحلهایی کـه بـه مرکـز
اسـتانبول نزدیـک هسـتند ،بـه خاطـر نزدیکـی به شـهر
آلودهانـد و هـر چـه بیشـتر فاصلـه بگیریـد ،میتوانیـد

ل سـاحلهای
بـه سـاحلهای تمیزتر برسـید .برای مثا 

منطقه سارییر که  2ساعتی (با وسایل نقلیه عمومی) با

اسـتانبول فاصله دارنـد ،بین اهالـی منطقه محبوبتر
هسـتند .در لیسـت زیـر بـه شـما بهتریـن سـاحلهای

اسـتانبول را معرفـی میکنیـم.
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فهرست ساحلهای استانبول
ساحل سوما
ساحل بورچ
ساحل فلوریا گونش
ساحل سوالر
ساحل اوزونیا
ساحل تیرماتا
ساحل نان استاپ
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حواستان باشد!
بعضـی از سـاحلهای منطقـه سـارییر دارای

سـاحلهای صخـرهای و جریانهای زیـر دریای
خطرنـاک هسـتند .پـس حتمـا بـه توصیههـای

غریـق نجاتهـا توجـه کنیـد تـا آسـیب نبینیـد.

هزینـه ورودی وسـط هفته و آخـر هفته معموال

متفاوت است.

به همراه داشـتن نوشـیدنی و خوراکی از خارج

از مجموعه ممنوع اسـت .در بعضی از سـاحلها
فقـط میتوانیـد یک بطـری آب کوچک بـه همراه
داشته باشید.

دربعضیازساحلهاآقایانبهتنهایینمیتوانند

وارد شوند و باید همراه خانم داشته باشند.

معموال ورود بچههای زیر  10سال رایگان است.
بـرای اطلاع از قیمتهـای ورودی سـاحلهای

منطقـه سـارییر اینجا کلیـک کنید .دقت داشـته
باشید ممکن است هزینه ورودی برای مسافران

خارجی باالتر باشـد.
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 -1ساحل سوما
Suma Plajı

سـاحل سـوما کـه اخیـرا بـه سـاحل  Silverتغییـر نـام
داده ،در کنار دریای سیاه قرار دارد .با پرداخت ورودی

میتوانید در دریا شنا و از چترهای کنار ساحل استفاده

کنیـد .فرامـوش نکنیـد کـه ورود هـر گونـه نوشـیدنی و

خوراکـی از بیـرون مجموعه ممنوع اسـت.

ایـن سـاحل بیشـتر مناسـب افـراد جوانـی اسـت کـه

عاشـق موسـیقی با صدای بلند هسـتند .در بعضی آخر
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هفتههـا هم از آخر شـب تا خـود صبح برنامه موسـیقی

و جشـن برقـرار اسـت کـه میتوانیـد در آنهـا شـرکت

کنیـد .در کنار فسـتیوالهای مختلـف میتوانید در این

سـاحل سـرفینگ را هـم تجربـه کنید.

در آخر شـاید بد نباشـد بدانید که این سـاحل همیشـه

از کیفیت یکسـانی برخوردار نیست؛ بعضی از مسافران
از آن بـه عنوان بهترین و بعضی دیگر به عنوان بدترین
ساحل اسـتانبول نام میبرند.

آدرس:
اســتانبول ،شــهر ســارییر ،محلــه گومــوش دره،
بوگازیچــی کمپــوس یولــو
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ساعت کاری:
 10صبح تا  9شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Leventدر خط M2
1دقیقهپیادهرویتاایستگاهاتوبوس
Peron Yönü
اتوبوسهـای خـط  59RKو پیـاده

شدن در ایستگاه Sosyal Tesısler
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2ساحل بورچ
Burç Beach

یکـی از سـاحلهای پرطرفـدار شـهر سـارییر ،سـاحل
بـورچ ،متعلـق بـه دانشـگاه  Boğaziçiاسـت و ورود به

آن بـرای عمـوم بـا پرداخـت ورودی آزاد اسـت .دریـای
ایـن سـاحل تـا فاصلـه  100متـری ،کمعمـق و مناسـب

شـنا و بازیهـای سـاحلی اسـت .فرامـوش نکنیـد کـه با

اسـتفاده از ورزشهـای آبـی مثـل کایتبرد و سـرفینگ

میتوانیـد هیجـان را به روزتان اضافه کنیـد و از فوتبال
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و والیبـال سـاحلی لـذت ببرید.
بعـد از شـنا میتوانیـد در زیر چترهای رنگارنگ سـاحل

اسـتراحت کنیـد و یـا در کافـه و رسـتورانهای متنـوع

خودتـان را بـه یک نوشـیدنی یـا خوراکی جـذاب مهمان

کنیـد .موسـیقی هم بـدون توقف در این سـاحل پخش
میشـود تا فضـای مفرحـی برایتان بسـازد.

در ایـن سـاحل مناسـبتهای مختلفـی مثـل شـب

سـال نـو ،ولنتایـن و روز مـادر جشـن گرفتـه میشـود و

در شـبهای تابسـتان کنسـرتهای مختلفـی برگـزار

میشـود .ساحل بورچ ساالنه میزبان مسابقات جهانی
کایتبـرد اسـت و در آخـر هفتههـا مهمانیهای شـادی

برگـزار میکنـد.

در کل ایـن سـاحل بـرای خانوادههـا فضـای مناسـبی

را فراهـم کـرده اسـت و میتوانیـد با خیـال راحـت از آن
لـذت ببرید.
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بهتر است بدانید که ...
ورود آقایـان بـدون همراه خانم به این سـاحل

ممنـوع اسـت .البتـه اگـر تناسـبی بیـن تعـداد

آقایان و خانمهای گروهتان وجود داشـته باشد
مشـکل حل میشـود.

این ساحل دوستدار حیوانات است و به راحتی

میتوانیـد حیـوان خانوادگیتـان را بـا خـود بـه
داخـل ببرید.

ورود بچهها به ساحل رایگان است.
هزینه ورودی وسـط هفتـه با آخر هفته نزدیک

بـه  30لیر اختالف دارد.

آدرس:
اسـتانبول ،شـهر سـارییر ،محلـه گومـوش دره،
سـاری تپـه کمپوسـو
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ساعت کاری:
 9صبح تا  9:30شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Leventدر خط M2
1دقیقهپیادهرویتاایستگاهاتوبوس
Peron Yönü

اتوبوسهـای خـط  59RKو پیـاده

شدن در ایستگاه Sosyal Tesısler
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3ساحل فلوریا گونش
Florya Güneş Beach

اگـر بـه دنبـال سـاحلی در نزدیکـی مرکـز اسـتانبول

هسـتید ،فلوریـا گونـش گزینـه مناسـبی خواهـد بـود.
تنها مشـکل سـاحلهای نزدیک بـه مرکز این اسـت که
کیفیـت تمیـزی آب آنهـا همیشـه یکسـان نیسـت.

بـا پرداخـت ورودی شـما میتوانیـد از دریـا ،دوش
و چترهـای کنـار سـاحل اسـتفاده کنیـد .مثـل همـه

سـاحلها نمیتوانیـد با خودتـان خوراکی یا نوشـیدنی
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بـه همراه داشـته باشـید .ورودی بـرای بچههـای زیر 7

سـال هـم رایـگان اسـت.

آدرس:
اســتانبول ،منطقــه اروپایــی باکیرکــوی ،محلــه

شــنلیککوی ،پــارک ســاحلی فلوریــا

ساعت کاری:
 9صبح تا  7شب

مسیر دسترسی:
ایسـتگاه  Marmaray Yenikapıدر

خط M2

قطــار  Marmaray Halkalıو پیـاده
شدن در ایسـتگاه Florya

مسیریابی
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 -4ساحل سوالر
Solar Beach Therapy

سـاحل سـوالر در نزدیکـی دو سـاحل بـورچ و سـوما

(سـیلور) قـرار دارد و در مقایسـه با سـاحلهای نزدیک
مرکز اسـتانبول تمیزتر است .در مجموعه سوالر در کنار
شـنا در دریا ،اسـتخر ،تختهای مناسـب حمـام آفتاب،

باشـگاه ،ماساژ ،خدمات زیبایی ،سـرفینگ ،آب درمانی

و محوطـه جشـن و موسـیقی هـم در نظـر گرفتـه شـده

اسـت .شـبها هم معموال در این سـاحل کنسـرتهای
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مختلـف برگـزار میشـود .در سـاحل یـک کیلومتـری
ایـن مجموعـه میتوانیـد از انـواع ورزشهـای آبی لذت
ببرید.

بهتر است بدانید که ...
معموال صدای موسـیقی در این مجموعه خیلی

زیـاد اسـت و ممکـن اسـت بـرای بچههـا و افـراد
پیر مناسـب نباشد.

بچهها نمیتوانند از استخر استفاده کنند.
آقایـان بـرای ورود بایـد همـراه خانـم داشـته

باشـند.

مثـل بقیـه سـاحلها ورود هرگونـه خوراکـی و

نوشـیدنی (حتـی بطـری آب) از بیـرون بـه داخـل

محوطـه ممنـوع اسـت و میتوانیـد هـر چـه

خواسـتید از کافههـا و رسـتورانهای مجموعـه
تهیـه کنیـد.

از نظـر بعضـی از مسـافران ،ایـن سـاحل بـه

نسـبت امکاناتـی کـه ارائـه میدهد ،گران اسـت.
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آدرس:
استانبول ،شهر سـارییر ،محله کومکوی ،خیابان
کیلیا

ساعت کاری:
هر روز از ساعت  9صبح تا  7شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Hacıosmanدر خط M2
میــنیبــ�وسها ی �SRY-04 Demır
 ciköyو پیاده شــــدن در ایســــتگاه

Kilyos Merkez

 15دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -5ساحل اوزونیا
Uzunya Plajı

سـاحل اوزونیـا با منظره فوقالعـادهای که از یک طرف

بـه دریا و از طرف دیگر به جنگل دارد ،یکی از زیباترین
سـاحلهای شـهر سـارییر اسـت .در کنـار لذت بـردن از

آفتاب ،سـاحل شـنی ،دریای تمیز ،کافه و رستورانهای

دریایـی ،میتوانیـد در جایـی کـه دریـا و جنـگل بـه هـم

میرسـند ،کمپ بزنیـد و یک تجربه فوقالعـاده را برای

خودتـان رقم بزنید.
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آدرس:
اســتانبول ،شــهر ســارییر ،روســتای کیلیــوس،

محلــه دمیرجــی کــوی ،خیابــان پــاژ یولــو

ساعت کاری:
 8صبح تا  7شب | رستوران تا  11:30شب باز است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Hacıosmanدر خط M2
مینیبوسهـ�ا ی �SRY-04 Demır

 ciköyو پیــاده شــدن در ایســتگاه
Demırciköy

 30دقیقــه پیــادهروی (یــا تاکســی
دربســتی)

مسیریابی
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 -6ساحل تیرماتا
Tırmata Beach Kilyos

ســـاحل تیرمـــاتا در روســـتای کیــلیـــوس از جمـــله
سـاحلهایی اســت کـه مسـافران بـه آن امتیـاز خوبـی
میدهنـد .اگـر بـه دنبـال یـک سـاحل خانوادگـی و آرام

میگردیـد ،حتمـا به سـاحل تیرماتا سـر بزنیـد .در این

سـاحل میتوانیـد از انـواع ورزشهـای سـاحلی مثـل

جت اسـکی ،بنانا ،پدالـو و فوتبال سـاحلی لذت ببرید.
هم میتوانیـد از تختها و چترهای مجموعه اسـتفاده
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کنیـد و هـم چـادر خودتـان را برپـا کنیـد .همچنیـن در

منـوی رسـتوران تیرماتـا صبحانههای خوشـمزه ،انواع

غذاهـای مدیترانـهای و گوشـتی و نوشـیدنیهای خنک
در انتظار شـما هسـتند.

بهتر است بدانید که ...
بـــا پرداخـــت ورودی یـــک نوشـــیدنی رایـــگان

دریافـــت میکنیـــد.

ورود بـرای کـودکان زیـر  6سـال رایـگان و برای

کـودکان  7تـا  12سـال بـا تخفیف همراه اسـت.

بازی و سرگرمی > ساحلها

694

آدرس:
استانبول ،شهر سـارییر ،محله کومکوی ،خیابان
کیلیوس

ساعت کاری:
 9صبح تا  7شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Hacıosmanدر خط M2
مینیبوسهـای �SRY-04 Demır

 ciköyyو پیـاده شـدن در ایسـتگاه �Ki
lyos Merkez
 25دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -7ساحل نان استاپ
Non Stop Beach

سـاحل نـان اسـتاپ در منطقـه سـارییر جـزو معـدود

سـاحلهای  24سـاعته اسـت .اگـر آخـر هفتههـا بـه

اینجـا سـر بزنیـد ،علاوه بـر لـذت بـردن از شـنا و آفتاب

میتوانیـد از ویـژه برنامههای نان اسـتاپ لـذت ببرید؛

از کالسهـای ایروبیـک ،پیالتـس ،یوگا ،بادیپامـپ و ...

گرفتـه تا والیبال سـاحلی ،کنسـرت ،جتاسـکی ،بنانا و
دوچرخههـای سـاحلی .تنهـا نکتـهای کـه بایـد مدنظـر

داشـته باشـید این اسـت که بعضی از مسـافران از عدم
نظافـت مناسـب سـاحل گلهمنـد هسـتند.
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آدرس:
استانبول ،شهر سـارییر ،محله کومکوی ،خیابان
پالژ یولو

ساعت کاری:
 9صبح تا  12شب | شنبه و یکشنبه  24ساعته

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Hacıosmanدر خط M2
مینیبوسه�ا ی �SRY-04 Demır

 ciköyyو پیـاده شـدن در ایسـتگاه �Ki
lyos Merkez
 13دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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حمامهای ترکی
قدیمترهـا کـه ریتـم زندگـی آنقـدر تنـد نبـود و کمتـر

خانـهای حمـام داشـت ،رفتـن بـه حمـام ،بـه ویـژه برای
مـا شـرقیها ،آداب و رسـوم خـاص خـودش را داشـت.

حمام رفتن در آن دوران آنقدر رویداد مهمی محسـوب
میشد که روی معماری حمامها و تزئیناتشان حسابی

تاثیـر گذاشـته بـود و مثـل امـروز فقط بـه یـک دوش یا
نهایتـا وان ختـم نمیشـد.

درسـت اسـت کـه حمامهـای شـرقی به چشـم مـا کامال
آشـنا اسـت ،امـا ترکیـه خیلـی بیشـتر از کشـور مـا ،روی
حمامهایـش کار کـرده و آنهـا را بـه یک تجربـه واقعی

و تمـام و کمـال (و نـه فقـط محـدود بـه بازدیـد) تبدیل

کـرده اسـت .بـرای همیـن پیشـنهاد میکنیـم کـه در
سـفرتان به اسـتانبول حتما به یکی از حمامهای سـنتی
ترکـی سـر بزنیـد و خسـتگی سـفر را از تـن بـه در کنید.
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حمامهــای زیــادی در اســتانبول وجــود دارد کــه قیمت

آنهــا بــا توجــه بــه خدماتــی کــه ارائــه میدهنــد،

متفــاوت اســت .ایــن را هــم بایــد اضافــه کرد کــه تجربه
حمــام ترکــی بــه پــول ایــران تجربــه خیلــی ارزانــی
محســوب نمیشــود و ســطح قیمــت آنهــا متوســط

رو بــه باالســت .البتــه آداب حمــام در همــه حمامهــا
یکــی اســت و تفــاوت قیمــت بــه نــوع خدمــات جانبــی و
فضــای حمــام برمیگــردد .نکتــه آخــر اینکــه مثــل ســایر

کشــورهای اســامی ،حمامهــای اســتانبول دو بخــش
مجــزا بــرای خانمهــا و آقایــان دارد.
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بهتر است بدانید که ...
اگر حساسـیت خاصی دارید ،بهتر است شامپو

یا صابون مخصوص خودتان را به همراه داشته
باشید.

اگـر تصمیـم داریـد طوالنـی مـدت از حمـام

اسـتفاده کنیـد ،حتما یک بطری آب یا نوشـیدنی

خنـک همراهتـان داشـته باشـید.

اگ ــر مش ــکل تنفس ــی داری ــد ،بهت ــر اس ــت زی ــاد

در قس ــمتهای گ ــرم و پربخ ــار حم ــام نمانی ــد.

خانمهـــای بـــاردار بهتـــر اســـت از حمامهـــای

ترک ــی اس ــتفاده نکنن ــد.

دقــت کنیــد کــه هــر گونــه خدمــات جانبــی

مثــل ماســاژ هزینــه جداگانــه دارد .بــرای تجربه
بهتــر ،حتمــا قبــل از ورود از خدمــات موردنظــر و

هزینههایــش مطلــع شــوید.

در لیسـت زیـر میتوانیـد بـا حمامهـای اسـتانبول بـه
ترتیب محبوبیت آشـنا شوید .همچنین میتوانید برای
اطلاع از مبلـغ ورودی هـر حمـام اینجا کلیـک کنید.
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حمام جاآلولو
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حمام چینیلی
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 -1حمام جاآلولو
Cağaloğlu Hamamı

حمـام جاآلولو آخرین حمامی اسـت کـه در امپراطوری

عثمانـی سـاخته شـده اسـت .ایـن حمـام کـه بـه همـان

شـکل قدیمـی خـودش حفـظ شـده ،محبوبتریـن و
ه شـدهترین حمـام ترکی اسـت و در لیسـتی که
شـناخت 

روزنامـه نیویورک تایمز منتشـر کرده ،جـزو  1000جایی

اسـت کـه پیـش از مـرگ حتمـا بایـد آن را ببینید.
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آدرس:
استانبول،فاتح،محلهعالمدار،خیابانپروفسور

کاظم اسماعیل گورکان ،شماره 34

ساعت کاری:
وسـط هفته  9صبح تا  10شـب | شـنبه و یکشـنبه

 9صبـح تا  11شـب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1

مسیریابی

بازی و سرگرمی > حمامهای ترکی
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 -2حمام چمبرلیتاش
Çemberlitaş Hamamı

حمام چمبرلیتاش به دسـتور نوربانو سـلطان ،همسـر
سـلطان سـلیم دوم ،سـاخته شـده و از شـاهکارهای

اواخـر عمـر معمـار معـروف ترکیـه ،معمـار سـینان بـه
شـمار مـیرود.

جالب اسـت بدانید که این حمام دوبار بازسـازی شـده

اسـت ،از جملـه بخـش رختکـن خانمهـا کـه در سـال
 1868تخریـب شـده بـود؛ امـا بخـش آقایـان همچنان
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بـا معمـاری اصلیـش حفظ شـده اسـت.

هزینهای که برای ورود پرداخت میکنید شـامل حوله،
شـامپو ،صابون ،دمپایی و کمد میشود.

بهتر است بدانید که ...
م  Taken 2در اینجـــا
بخشهایـــی از فیلـــ 

فیلمبـــرداری شـــده اســـت.

ایـن کتـاب هـر چنـد وقـت یـک بـار بهروزرسـانی
میشـود .بـرای دریافـت آخریـن نسـخه کتـاب

سـفر روی دکمـه زیـر کلیـک کنیـد.

دریافت آخرین نسخه
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آدرس:
اسـتانبول ،فاتـح ،ملا فنـاری ،خیابـان وزیرحان،
شماره 8

ساعت کاری:
 8صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Çemberlitaşدر خط T1

مسیریابی

بازی و سرگرمی > حمامهای ترکی
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 -3حمام خرم سلطان
Hürrem Sultan Hamamı

حمـام خـرم سـلطان یـا همـان حمـام ایاصوفیه یکـی از
حمامهای پرطرفدار اسـتانبول اسـت کـه در حدفاصل
مسـجد ایاصوفیـه و مسـجد آبـی قـرار گرفتـه اسـت.

ایـن حمـام بـه دسـتور خرمسـلطان ،همسـر سـلطان

سـلیمان و بـه دسـت معمـار معـروف عثمانـی ،معمـار

سـینان در قرن شـانزدهم سـاخته شد .سـالها بعد در
دوران سـلطان احمد به عنوان زندان و انبار کاغذ و گاز
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اسـتفاده شد.
این حمام در سـال  1957بازسـازی شـد و تا سال 2008

بـه عنـوان فرشفروشـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و

بعد از آن به کاربری اصلی خودش بازگشـت .پیشـنهاد
میکنیـم کـه بعد از یـک حمام دلپذیـر ،از رسـتورانهای

محوطـه تاریخی اسـتفاده کنید.

آدرس:
اسـتانبول ،فاتـح ،محلـه جـان کورتـاران ،میدان
ایاصوفیـه ،شـماره 2

ساعت کاری:
 8صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1

مسیریابی

بازی و سرگرمی  > شهربازیها
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به حمایت شما دلگرمیم
این کتاب را برای دوستانی که عاشق استانبول هستند

بفرستید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توئیتر
ایمیل
لینکدین
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 -4حمام وزنه جیلر
Vezneciler Hamamı

حماموزنهجیلرکهبهدستورسلطانبایزیددومساخته
شده ،تنها حمام تاریخی ترکیه است که در طبقه دوم

قرار دارد .بخشهایی از این حمام در طی دوران مختلف

تخریبوبازسازیشدهاست.ازویژگیهایخاصحمام،

آب معدنی آن است که بیماری زردی را درمان میکند.
شاید به همین خاطر است که این حمام در گذشته

میزباندولتمردانوافرادسرشناسزیادیبودهاست.
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آدرس:
اســتانبول ،فاتــح ،محلــه ســلیمانیه ،خیابــان

بــزدوگان کمــری ،شــماره 2

ساعت کاری:
 8صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Veznecilerدر خط M2

مسیریابی

بازی و سرگرمی > حمامهای ترکی
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 -5حمام شیفا
Şifa Hamamı

از تاریـخ دقیـق سـاخت حمـام شـیفا اطالعـات دقیقـی
در دسـت نیسـت؛ امـا گفته میشـود که متعلـق به قرن

پانزدهـم اسـت .ایـن حمـام در طـی آتشسـوزی بـزرگ

اسـتانبول در قـرن هجدهـم تخریـب میشـود و مدتـی

بالاسـتفاده میماند .در سـال  1777بازسـازی میشود

و تـا بـه امـروز به فعالیـت خـودش ادامـه میدهد.
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آدرس:
اسـتانبول ،فاتـح ،محلـه سـلطان احمـد ،کوچـه
شـیفا حمامـی ،شـماره 24

ساعت کاری:
 8صبح تا  11شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1
 6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > حمامهای ترکی
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 -6حمام کلیچ علی پاشا
Kılıç Ali Paşa Hamamı

ایـن حمـام بـه دسـتور دریاسـاالر کلیـچ علـی پاشـا ،از
موفقتریـن و قدرتمندتریـن فرماندهـان نیـروی
دریایی ،به معمار سـینان سفارش داده شد .کلیچ علی

پاشـا اصالتا اهل ایتالیا بود و اسم واقعی او Giovanni

 Dionigi Galeniاسـت .او در دوران جوانـی در نیـروی
دریایی عثمانی زندانی شـد و در نبردهای مهم شـرکت

کـرد ،مسـلمان شـد و از نـام اولوچ علـی اسـتفاده کرد.
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خیلـی زود بـه موفقیتهـای بسـیاری دسـت پیـدا کـرد

و بـه عنـوان یکـی از کاپیتانهای شـجاع نیـروی دریایی
عثمانی شـناخته شـد.

ایـن حمـام سـالهای زیـادی متروکـه بـود تـا اینکـه
سـرانجام در سال  2012بعد از مرمت ،درهایش به روی

مـردم باز شـد .شـاید جالـب باشـد بدانید کـه گنبد این
حمـام یکـی از بلندتریـن گنبدهایـی اسـت که به دسـت
معمار سـینان سـاخته شـده اسـت.

بهتر است بدانید که ...
هزینـه بلیـط بـرای کـودکان زیر  5سـال رایگان

و برای کودکان بین  6-12سـال ارزانتر از ورودی
بزرگساالن است.
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آدرس:
استانبول ،بیاغلو ،محله کمانکش ،کوچه حمام،

شماره 1

ساعت کاری:
خانمهـا  8صبـح تا  4عصـر | آقایـان  4:30عصر
تا  11:30شـب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Tophaneدر خط T1

مسیریابی

بازی و سرگرمی > حمامهای ترکی
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 -7حمام چشمه
Çeşme Hamamı

حمـام چشـمه بـه دسـتور دریاسـاالر کایمـاک مصطفی

پاشا در سال  1720ساخته شد و تا سال  2017همچنان

فعـال بـود .بعـد از آن توسـط هتـل گاالتـا اسـتانبول بـا
حفظ ویژگیهای تاریخیاش بازسـازی شـد .این حمام

سـنتی ترکیبی از حمامهـای دوران امپراطـوری عثمانی
و اسـپاهای امروزی اسـت.
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آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،محله عـرب جامـی ،خیابان
بانکاالر ،شـماره 21

ساعت کاری:
 9صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2
 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > حمامهای ترکی
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 -8حمام افیا
Afiya Spa

برخلاف حمامهـای قبلـی ،حمـام افیـا نوسـاز اسـت و

در طبقـه زیـر همکـف هتـل  Ajwaقـرار دارد .در ایـن

مجموعه میتوانید از حمام ترکی ،اسـپا و ماسـاژ ،سـونا

و اسـتخر ،آبشـار برفـی ،اتاق بخـار و خدمـات مراقبت از

پوسـت اسـتفاده کنیـد و لـذت ببرید.
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آدرس:
اسـتانبول ،فاتـح ،محلـه امیـن سـینان ،خیابـان
پیـر لوطـی ،شـماره 30

ساعت کاری:
خانمهـا  7صبـح تا  3عصـر | آقایـان  3:30عصر

تـا  10شـب | رزرو خانوادگی  10تا  12شـب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Çemberlitaşدر خط T1
 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > حمامهای ترکی
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 -9حمام گاالتاسرای
Galatasaray Hamamı

حمام گاالتاسرای در منطقه بیاغلو بخشی از مجموعه
گاالتاسـرای اسـت کـه در کنـارش مسـجد و مدرسـهای

بـه همیـن نـام دیـده میشـود .حمـام اولیـه در دوران
بایزید دوم در سـال  1481سـاخته شـد .بعد از سـالها
حمـام اولیـه متروکـه شـد تـا اینکـه در سـال  1715در

دوران سـلطان احمـد سـوم ،حمام جدیـد (بنای فعلی)

روی پایههـای حمـام اولیـه سـاخته شـد .روزگاری ایـن
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حمـام پاتـوق سیاسـتمدران و افراد مهم بـود ،اما امروز
تبدیـل بـه یـک حمـام عمومـی شـده اسـت و میتوانید
در آن سـاعات خوشـی را تجربـه کنیـد.
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آدرس:
اســـتانبول ،بیاغلـــو ،کوچـــه تورناجیباشـــی،

شـــماره 24

ساعت کاری:
خانمهـا  8صبـح تـا  9شـب | آقایان  7صبـح تا 10
شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2
ترامـوای خیابـان اسـتقالل و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Galatasaray

مسیریابی

بازی و سرگرمی > حمامهای ترکی
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 -10حمام چینیلی
Çinili Hamamı

حمــام چینیلــی از قدیمیتریــن حمامهــای ســنتی

منطقــه اوســکادار در بخــش آســیایی اســتانبول اســت
کــه نه فقــط محبوب توریسـتها ،بلکــه مورد اســتفاده

محلیهــا هــم هســت .اصالــت حمــام بــه ســال  1640و

دوره کوســم ســلطان برمیگــردد و بعدهــا در کنــارش

مســجد ،کتابخانــه و یــک ایســتگاه پلیــس هــم ســاخته
شــد.
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شـاید جالـب باشـد بدانیـد کـه علـت نامگـذاری حمـام
بـه چینیلـی بـه خاطـر موزاییکهـای چینـی معروفـش

بـوده اسـت .البتـه در دوران مختلـف ،چینیهـای

اصلـی دزدیـده شـدهاند و چیـزی کـه امـروز میبینیـد

شبیهسـازی موزاییکهـای اصلـی اسـت.
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آدرس:
اســتانبول ،اوســکادار ،خیابــان چــاووشدره،

کوچــه چینیلــی حمامــی ،شــماره 6

ساعت کاری:
خانمهـا  8صبـح تـا  7:30شـب | آقایـان  7صبح
تا  10شـب

مسیر دسترسی:
اتـوبـوسهای Kadıköy – Taksim

از میـدان تکسـیم و پیـاده شـدن در

ایستگاه Marmara Üniv. İlahiyat
Fakültesi
 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی  > شهربازیها

فصل  - 6بخش 6
استادیومها
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بازی و سرگرمی > استادیومها
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استادیومها
فوتبـال جـزو ورزشهایی اسـت که ترکهـا ،مثل خیلی

از کشـورهای دیگـر ،روی آن حسـابی تعصـب دارنـد.

پـس اگـر جایـی بحـث فوتبالـی شـد ،بهتـر اسـت شـما
بـه عنـوان یک توریسـت خودتـان را وارد بحـث نکنید و
دنبـال دردسـر نگردیـد .اما از ایـن حرفها کـه بگذریم

تماشـای فوتبـال در اسـتادیوم بـه همراه همـه اعضای

خانـواده میتوانـد تجربـه جالبـی باشـد.

گاالتاسـرای بـا  22بـار قهرمانـی ،فنرباغچـه بـا  19بـار

قهرمانـی و بشـیکتاش بـا  15بـار قهرمانـی سـوپرلیگ،
جـزو تیمهای برتـر فوتبال ترکیه هسـتند .اگـر در زمان
سـفر شـما یکـی از ایـن سـه تیـم در اسـتانبول مسـابقه
داشـتند ،حتمـا بـه اسـتادیوم برویـد.
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فهرست استادیومهای استانبول
استادیوم المپیک آتاتورک
استادیوم ترک تلکام آرنا
استادیوم فنرباغچه
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 -1استادیوم المپیک آتاتورک
Atatürk Olimpiyat Stadı

استادیوم 75‚145نفری آتاتورک بزرگترین استادیوم

ترکیـه اسـت کـه در سـال  2002در منطقـه ایکیتلـی
(حومه غرب) اسـتانبول سـاخته شـد .این اسـتادیوم با
هـدف میزبانـی المپیک  2008سـاخته شـد ،امـا در آخر

ایـن امتیاز به چین داده شـد .این اسـتادیوم  5سـتاره،

چنـد منظوره اسـت و در کنار زمین فوتبـال ،کالسهای
آموزشـی و آمفیتئاتـر هـم دارد.
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آدرس:
استانبــــول ،باشــــکشهیر ،ایـکیتلــــی ،مــــحله
ضیاگوکال ــپ ،خیاب ــان المپی ــات اس ــتادی یول ــو

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Olimpiyatدر خط M3

مسیریابی
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 -2استادیوم ترک تلکام آرنا
Türk Telekom Stadyumu

استادیوم  4طبقه ترک تلکام آرنا که بخشی از مجموعه

ورزشــــی بـــــزرگ Ali Sami Yen Spor Kompleksi

اسـت ،بـا گنجایـش  52‚650نفـر ،دومیـن اسـتادیوم

بـزرگ ترکیـه اسـت .ایـن اسـتادیوم  5سـتاره در کنـار

زمیـن فوتبـال ،مـوزه ،کافه و رسـتوران ،شـوروم ،سـالن
کنفرانس و پارکینگ دارد و میزبان کنسرتهای زیادی
هـم بوده اسـت.
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بازیهـای خانگـی سـوپرلیگ تیـم معـروف گاالتاسـرای

در ایـن ورزشـگاه انجـام میشـود.

آدرس:
استانبول ،سارییر ،محله حضور

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Seyrantepeدر خط M2

مسیریابی

بازی و سرگرمی > استادیومها
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 -3استادیوم فنرباغچه
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu

اسـتادیوم فنرباغچه از سـال  1908فعال است و از سال

 1929میزبـان بازیهـای خانگـی تیـم فنرباغچـه اسـت.
در سـال  1998به افتخار شـوکرو سـاراج اوغلو ،نخسـت

وزیر سـابق ترکیه اسـم اسـتادیوم تغییر کرد.

شـاید جالـب باشـد بدانیـد کـه سـاراج اغلـو میزبـان

آخریـن جام مسـابقات نهایی یوفـا در سـال  2009بود.
این اسـتادیوم  4سـتاره 50‚509 ،نفـر گنجایش دارد و
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در محلـه کاردیکـوی ،در بخـش آسـیایی اسـتانبول قرار
گرفته اسـت.

آدرس:
اسـتانبول ،کاردیکـوی ،خیابـان بغـداد ،خیابـان

رجـب پکر

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Söğütlüçeşmeدر قطار
Marmaray

مسیریابی

بازی و سرگرمی  > شهربازیها

فصل  - 6بخش 7
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تفریحات زمستانه
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تفریحات زمستانه
اگر شـما هم از عالقهمندان تفریحات زمستانه هستید،

ایـن نوید را به شـما میدهیم که در اسـتانبول حسـابی

بـه شـما خـوش میگـذرد .پیسـتهای اسـکی بـا ارائـه

امکانـات و فضایی دلپذیر ،یکـی از مکانهای پرطرفدار

بـرای گذرانـدن اوقات فراغت و ورزش هسـتند.

بازی و سرگرمی > تفریحات زمستانه

فهرست تفریحات زمستانه
پیست اسکی کاراتپه
زمین پاتیناژ IBB

738

بازی و سرگرمی > تفریحات زمستانه
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 -1پیست اسکی کاراتپه
Kartepe Kayak Merkezi

ایـن پیسـت اسـکی کـه روی کوههـای کاراتپه قـرار دارد،

بـا درختـان فنـدق و بلوط احاطه شـده اسـت .تپههای

کاراتپـه کـه قبلتـر کلتپـه (تپههـای کچـل) نامیـده
میشـدند ،نزدیکتریـن پیسـت اسـکی بـه اسـتانبول

است.

هتـل  5سـتاره گریـن پـارک ،رسـتوران ،فسـتفود،

فروشـگاه اوتلـت ،کالسهـای آمـوزش اسـکی و اجاره
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تجهیـزات ،سـالنهای فیتنـس ،سـالن بیلیارد ،سـالن
ن رقـص ،کلوبهـا و کافههـای مختلـف
مالقـات ،سـال 

از امکانـات پیسـت کاراتپـه هسـتند .بعـد از اسـکی،
ورزشـکاران میتواننـد در سـونا و اسـتخرهای هتـل
مجموعـه خسـتگی را از تـن بـه در کننـد.

محبوبیـت کاراتپـه محـدود بـه تفریحـات زمسـتانی
نمیشـود .در تابسـتان هـم در کنـار طبیعـت زیبـا و

هـوای تمیـزش ،بـا اسبسـواری ،زیپالیـن ،دوچرخـه

کوهسـتان ،پینـت بـال ،تورهـای سـافاری و موتورهـای
چهارچـرخ بازدیدکنندههـای بسـیاری را بـه خـودش

جـذب میکنـد .همچنیـن رسـتورانهای مجموعـه،

غذاهای محلی خوشمزهای سرو میکنند که طرفداران
خـاص خودشـان را دارنـد.

بازی و سرگرمی > تفریحات زمستانه
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با اسـتقبال بیشـتر مردم ترکیه از ورزش اسـکی ،پیسـت
کاراتپـه شـهرت خوبـی پیدا کـرد .اما نکته حائـز اهمیت

این اسـت کـه در سـالهای اخیـر تغییـرات اقلیمی روی
ایـن پیسـت تاثیـر بیشـتری در مقایسـه بـا پیسـتهای

دیگـر گذاشـته و بهتـر اسـت پیـش از مراجعـه از میـزان

عمق بـرف اطمینـان پیـدا کنید.

نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه اگـر آماتور هسـتید بـا خیال
راحـت میتوانیـد در کاراتپـه اسـکی کنیـد؛ چـرا کـه هـم
کالسهای آموزشی دارد و هم مسیرهای مختلف برای

افـراد حرفـهای و آماتور!

آدرس:
ترکیه ،کاراتپه ،مشوکیه ،محله چینارلی ،خیابان
لیال آتاکان ،انتهای خیابان کاراتپه ،پیست اسکی
کاراتپه

ساعت کاری:
دوشـنبه تـا جمعه  7:30صبح تا  8شـب | شـنبه

و یکشـنبه  6:30صبح تا  11:30شـب
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مسیر دسترسی:
ایستگاه Eminönü
پیادهروی تا ایستگاه قطار
Marmaray

قطارهـای  Gebzeو پیاده شـدن در

ایستگاه Aydıntepe

 5دقیقـــه پیـــادهروی تـــا ایســـتگاه
اتوبـــوس İçmeler * Esenyalı 1
maray

اتــوبـــوسهای Doğu Terminali

Giriş 200و پیاده شــدن در ایســتگاه
Kandıra Sapağı 1
اتوبوسهـای  Kaşmir 260و پیـاده

شدن در ایسـتگاه Maşukiye Kurs
Merkezi 1

مسیریابی
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 -2زمین پاتیناژ IBB
İBB Silivrikapı Buz Pisti

اسـکیت روی یـخ یکـی از لذتبخشتریـن تفریحـات

زمسـتانه اسـت کـه در هـر سـنی میتوانیـد از آن لـذت
ببریـد .اگـر در زمسـتان بـه اسـتانبول سـفر میکنیـد،

پیشـنهاد میکنیم حتما به زمین پاتیناژ  IBBسـر بزنید.
البته این پیسـت در فصل تابستان هم فعالیت میکند

و فقـط کافیسـت لباس گرم به همراه داشـته باشـید تا
بتوانیـد از سـر خـوردن روی یـخ لـذت ببرید.
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آدرس:
اسـتانبول ،فاتح ،محله سـونبول افندی ،خیابان

حیصارالتی ،شماره 19

ساعت کاری:
 8صبح تا  10شب
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مسیر دسترسی:
ایسـتگاه  Marmaray Yenikapıدر
خط M2

ســـوار شـــدن قطـــار بـــه ســـمت

 Halkaliو پیـاده شـدن در ایسـتگاه
Marmaray Kazlıçeşme
اتوبوسهـای خـط 48A- Göktürk

و پیـاده شـدن در ایسـتگاه Biruni
Üniversitesi
 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی
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نظرتان مهم است
به پایان فصل «بازی و سرگرمی» رسیدیم .برای

بهتر شدن کتاب سفر استانبول در نســخههــای
بعـدی ،بــه بــازخــوردها و راهنماییهای شما

نیاز داریم .لطفا به لینک زیر بروید و در بخش
نظرات به ما بگویید نظرتان در مورد این فصل

چه بود .جای کدام مطالب خالی بود؟ پیشنهاد
شما برای بهتر شدن محتوای کتاب چیست؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را

اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

بازی و سرگرمی
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پیشنهاد شما
فصل بازی و سرگرمی

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید و

مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم خودتان
به کتاب اضافه کنیم.

اضافه کردن مکان جدید

بازی و سرگرمی
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

فرهنگ و هنر > سینماها

فصل 7

فرهنگ و هنر
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فرهنگ و هنر

750

فهرست فصل فرهنگ و هنر
سینماها
سالنهای اجرای زنده
کتابفروشیها
گالریهاو مراکز هنری

فرهنگ و هنر > سینماها

فصل  - 7بخش 1
سینماها
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سینماها
بـرای مـا ایرانیهـا کـه معمـوال فیلمهـای روز دنیـا را یـا

پ یـا دیرتـر
در خانـه و روی صفحـه تلویزیـون و لپتـا 

در سـینماهایی مثـل قلهـک (تهـران) و بـا محدودیـت
میبینیـم ،تماشـای فیلمهـای روز دنیـا ،آن هـم روی
پـرده نقـرهای در یک سـینمای پر از جمعیـت و همزمان

بـا سـایر نقـاط دنیـا ،میتوانـد بـه خـودی خـود ،تجربه

متفـاوت و جذابـی باشـد.
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خرید بلیط سینما
نکتـهای کـه پیـش از خریـد بلیـط سـینما بایـد بـه آن

توجـه کنیـد ،تفـاوت سـالنها بـا یکدیگر اسـت .بعضی
سـالنها ،فیلمهـا را بـه زبـان اصلـی و بـا زیرنویـس
ترکـی و بعضـی دیگـر فیلمهـای روز دنیـا را بـا دوبله به

زبـان ترکـی پخـش میکننـد .فیلمهـای ژانر کـودک هم

معمـوال بـا دوبلـه ترکـی پخـش میشـوند .در بعضـی

مـوارد هـم یک فیلم با هـر دو ورژن در یک سـینما اکران
میشـود که بهتر اسـت پیش از خرید بلیط حتما به این

موضـوع دقـت کنیـد .در کنـار فیلمهـای دوبلـه معموال
کلمـه  dublajlıنوشـته شـده اسـت.
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روشهای خرید بلیط سینما
خرید از گیشه به صورت حضوری
خرید از فروشگاههای  Biletixدر مراکز خرید
خرید اینترنتی از وبسایت سینماها یا Biletix

حواستان باشد!
پیش از خرید بلیط ،حتما وبسـایت سینماها را

چک کنید تا مطمئن شـوید فیلم موردعالقهتان
در سانس ،سـالن و به زبان موردنظرتان پخش

میشود.

اگر کودک زیر  7سال به همراه دارید ،مطمئن

شوید که اجازه تماشای فیلم مورد نظر را دارد.

در خریـد بلیـط دقـت کنیـد .امکان پـس دادن

بلیـط وجود نـدارد.
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سالنهای سینما
سـینماهای ترکیه به لحاظ کیفیت و سـاخت نزدیک به
اسـتانداردهای بینالمللی هسـتند و از امکانات خوبی

برخوردارند .بیشـتر سـالنهای سـینما در داخل مراکز
خریـد قـرار گرفتهانـد و هر کدامشـان از چندیـن و چند

سـالن مختلـف تشـکیل شـدهاند .البتـه چند سـینمای

مسـتقل از مراکـز خریـد هـم بـه چشـم میخـورد کـه
تعـداد سـالنهای محدودتـری دارند.

مسـاله عجیبـی کـه در سـینماهای ترکیـه ممکـن اسـت
غافلگیرتان کند ،آنتراکتهای  5الی  10دقیقهای وسط

فیلمهـا اسـت که برای سـیگار و سـرویس بهداشـتی در

نظر گرفته شـد ه اسـت .پس اگر وسـط فیلم ،چراغهای

سـالن روشـن شـد و تماشـاگران بـه بیـرون از سـالن

رفتنـد ،تعجـب نکنید .شـما هـم در کمال خونسـردی از

جمع تبعیـت کنید.
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فهرست سینماها
سینماکسیموم
سینما سینتک
سینماهای روباز
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سینماکسیموم
Cinemaximum

سینماکسـیموم نـام سـینماهای زنجیـرهای اسـتانبول
اسـت که در بیشـتر مراکز خرید اسـتانبول تابلوی آن را

میبینید .ماکسـیموم مدعی اسـت بهترین سـالنهای

سـینمای استانبول را دارد و از امکانات خوبی برخوردار

است.

در این سـینماها میتوانید فیلمهایی با تکنولوژیهای
 IMAX ،4D ،MPXو  D-BOXتماشـا کنید کـه هر کدام
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سـالنهای مخصـوص بـه خـود را دارنـد .اگـر عینـک
مخصوص فیلمهای چندبعدی را دارید ،آن را به همراه
داشـته باشید تا دوباره مجبور به خرید نشوید .بعضی
از سـالنهای این سینما ،جایگاههای  VIPهم دارند که

میتوانیـد بـرای راحتـی بیشـتر از آنهـا اسـتفاده کنید.

بهتر است بدانید که ...
سـاعت کار سـینماها غالبـا متفـاوت از سـاعت

کاری مراکـز خریـد اسـت و تـا دیروقـت فعـال
هسـتند.
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انواع سالنهای سینماکسیموم
سینماکسـیموم سـالنهایی متنوع با امکانات مختلف

دارد که در ادامه ویژگیهای هر کدام را شرح میدهیم:

 -1سالن Gold Class
ایـن سـالن بـا مبلهـای بسـیار راحتـی چیدمـان شـده

اسـت کـه میتوانیـد بـه راحتـی پایتـان را دراز کنیـد یـا

حتی پشـتی آنها را بخوابانید .همینطور در هر صندلی

قسـمتی بـرای شـارژ تلفـن همـراه در نظـر گرفته شـده
است.
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 -2سالن Skybox
اتاقکهایی اختصاصی هسـتند کـه در ارتفاع متفاوتی

از صندلیهـای همکـف سـاخته شـدهاند .فضـای ایـن

ه از سـالن جدا شـد ه اسـت و صدای
اتاقکهـا بـا شیشـ 

سـالن بـه هیـچ وجـه مزاحم تمرکز شـما نمیشـود.
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 -3سالن Sky Auditorium
ن میتوانید بـه راحتی روی مبلهای چرمی
در این سـال 

لم بدهید و پایتان را دراز کنید .حتی شـاید بشـود گفت
از سـالن  Goldهم راحتتر هستند.
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 -4سالن Premium Cinema
صندلیهـای ایـن سـالن از جنـس چـرم هسـتند ،ولـی
قابلیـت دراز کـردن پـا یـا خوابانـدن پشـتی صندلـی را

ندارنـد.
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ن IMAX
 -5سال 
پـرده سـینما در ایـن سـالن بزرگتـر اسـت .تصاویـر بـه
صـورت سـهبعدی پخـش میشـود و صـدای سـالن بـه
نحـوی اسـت کـه جـای صندلـی شـما خللـی بـه کیفیـت
شـنیداریتان وارد نمیکنـد .به طور کلـی ،صدا ،تصویر

و همـه امکانـات سـالن دسـت بـه دسـت هـم میدهند

تـا پـرده سـینما را فرامـوش و خودتـان را در فیلـم غرق

کنیـد تـا همـه چیـز واقعی بـه نظرتان برسـد.
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ن 4DX
 -6سال 
تجربه تماشـای فیلم در این سـالن  ،فراتر از یک تجربه

معمولـی اسـت .بسـته بـه داسـتان فیلم ،صندلی شـما

همزمـان ممکـن اسـت بلـرزد ،حرکـت کنـد ،آب روی
صورتتـان بپاشـد ،بوی خاصی پخش کند یـا نورپردازی

سـالن تغییر کند تا شـما تجربـه واقعیتری از داسـتان
فیلم داشـته باشـید.
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ن Starium
 -7سال 
ن دارای انحنـا اسـت و کیفیـت
پـرده نمایـش ایـن سـال 
پخـش تصویـر خیلـی باالیـی دارد و خطاهـای تصویری
رایـج در فیلمهـای دو و سـهبعدی را اصلاح میکنـد.

پخـش خوب صدای سـالن هم بـه کمک تصویـر میآید

تا تماشـای فیلم را برایتان به یـک تجربه واقعی تبدیل
کند .
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 -8سالن ScreenX
در ایـن سـالن ،پـرده نمایـش چنـد تکـه اسـت و 270
درجـه را پوشـش میدهـد و تـا روی دیوارهـا امتـداد

دارد .ترکیـه ادعـا میکنـد پنجمین کشـوری اسـت که از

ایـن تکنولـوژی در سـینماهایش اسـتفاده میکنـد.
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 -9سالن Tempur Cinema
بـه جـای اسـتفاده از مبـل و صندلـی ،ایـن سـالن بـا

تختخوابهـای راحتـی چیدمـان شـده اسـت کـه بـه

راحتـی میتوانیـد روی آنها دراز بکشـید و فیلم تماشـا

کنیـد .اگـر آخر شـب بـه سـینما رفتید ،حواسـتان باشـد
وسـط فیلـم خوابتـان نبـرد.
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 -10سالن DBOX
دیباکـس به صندلیهایی گفته میشـود که متناسـب

بـا صحنههـای فیلم تـکان میخورند یـا میلزرند.
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 -11سالن MPX
پـرده نمایـش ایـن سـالنها  20درصد بزرگتـر از حالت

معمـول هسـتند .کیفیـت تصویـر و صـدا هـم در ایـن
سـالنها باالسـت و پخـش صـدای سـهبعدی باعـث
میشـود خودتـان را غـرق در فیلـم کنیـد.
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 -12سالن Cinemini
در واقـع یـک زمیـن بـازی بـزرگ بـرای بچههـا اسـت کـه

در سـالن سـینما برپـا شـده اسـت .صندلیهـای ایـن
سـالن شـبیه ماشـینهای مسـابقه هسـتند کـه بچهها
میتواننـد در آنهـا دراز بکشـند و فیلـم تماشـا کننـد و
هر زمان که خسـته شـدند به سـمت زمین بـازی بروند.

همچنین در این سـالنها شـرایط برگزاری جشن تولد
هـم مهیا اسـت.

بهتر است بدانید که ...
برای اطالع از لیست فیلمهای سینماکسیموم،

اینجا کلیک کنید.
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شعبههایسینماکسیموم
گـروه سـینمایی  CGVمـارس از سـال  2001بـا ترکیـب

تکنولـوژی و آسـایش تلاش کـرده اسـت تـا تجربـه

جذابتری از تماشـای فیلم در سینما برای تماشاچیان

ایجـاد کند.

در حــال حاضــــر ایــن گــروه ســــینمایی صاحــب امتیــاز
بزرگتریــن ســینمای زنجیــــرهای ترکیـــــه اســت کــه
حــــدود  848ســــالن سیــــنما را شــــامل میشـــود.
پیشنهــــاد میکنیــــم لــذت تماشـــــای فیلمهــای روز

دنیــا را در ســالنهای ایــن ســینما تجربــه کنیــد .در

ادامه،شــعبههای سینماکســیموم در اســتانبول را بــه
شــما معرفــی میکنیــم.
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 -1شعبه مرکز خرید آکاسیا
Akasya AVM

سالنهای ویژه:
Gold Class, ScreenX, IMAX

آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه اوسـکودار ،محلـه آجیبـادم،
خیابـان چچـن ،شـماره 25
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مسیر دسترسی:
ایستگاه  Ünalanدر خط M4
اتوبوسهـای خـط  Kadıköy 19و

پیاده شـدن در ایستگاه Uzunçayır
Metrobüs
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2شعبه مرکز خرید ایستینیه پارک
Istiniye Park

سالنهای ویژه:
Gold Class, 4D, IMAX

آدرس:
استانبول ،محله پینار ،خیابان کاتار ،پالک 73

مسیر دسترسی:
ایسـتگاه İtü-Ayazağa İstasyonu
در خـط M2

اتوبوسهای  29B - 40Bیا  41Cو

پیاده شدن در ایستگاه Istinye Park

مسیریابی
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 -3شعبه مرکز خرید پاالدیوم
Palladium AVM

سالنهای ویژه:
Gold Class, Cinemini

آدرس:
اسـتانبول ،منطقه آسـیایی آتاشـهیر ،ینی صحرا،
محلـه باربـاروس ،خیابان هالـک ،پالک 8

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Yenisahraدر خط M4
اتوبوسهـای  8Aو پیـاده شـدن در

ایسـتگاه Halk Caddesi

مسیریابی
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 -4شعبه مرکز خرید جواهر
Istanbul Cevahir

سالنهای ویژه:
MPX

آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه شیشـلی ،محلـه ماییـس،
جـاده بیـوک دره ،مرکز خریـد جواهر اسـتانبول

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişliدر خط M2

مسیریابی
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 -5شعبه مرکز خرید زورلو
Zorlu Center

سالنهای ویژه:
Gold Class

آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه بشـیکتاش ،محلـه لوازیـم،

خیابـان کـورو ،زورلـو سـنتر

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Gayrettepeدر خط M2
بعـد از پیـاده شـدن بـا دنبـال کـردن تابلوهـای
راهنما و کمی پیادهروی به مرکز خرید میرسید.

مسیریابی
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 -6شعبه مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی
CITY’S NİŞANTAŞI

آدرس:
اســتانبول ،منطقــه اروپایــی شیشــلی ،محلــه
تشــویکیه ،خیابــان تشــویکیه ،پــاک 162

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Osmanbeyدر خط M2
 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -7شعبه مرکز خرید عمار اسکوئر
Emaar Square Mall

سالنهای ویژه:
Gold Class, MPX, 4DX

آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه آسـیایی اوسـکودار ،خیابـان
لیبادیـه ،محلـه اونـاالن ،پلاک 81

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Göztepeدر خط M4
اتوبوسهای  14DKیا  15BKو پیاده
شدن در ایستگاه Mobilyacılar Sitesi

مسیریابی
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 -8شعبه مرکز خرید فروم
Forum İstanbul

آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه بایـرام پاشـا ،محلـه کجاتپـه،
خیابان پاشـا

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Kocatepeدر خط  M1Aیا M1B

مسیریابی
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 -9شعبه مرکز خرید کانیون
Kanyon

سالنهای ویژه:
ScreenX, 4D

آدرس:
اسـتانبول ،خیابـان بیـوکدِ رِه ،تقاطـع خیابـان
لونـت

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Leventدر خطهای  M2یا M6

مسیریابی
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 -10شعبه مرکز خرید مال تپه پیازا
Maltepe Piazza

سالنهای ویژه:
Gold Class, 4D, Starium

آدرس:
اسـتانبول ،مالتپه ،سویزلی ،خیابان توگای یولو،
شماره 69

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Esenkentدر خط M4

مسیریابی
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 -11شعبه مرکز خرید اسفانبول
Isfanbul Merkezi

سالنهای ویژه:
MPX

آدرس:
استانبول ،منطقه اروپایی ایوب ،محله یشیلپینار،
خیابان شهید متین کایا ،پالک 1

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Leventدر خط M2
خط 49Z Yeşilpınar

و پیاده شدن در ایستگاه

İETT Durağı Çamlık Cad
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مسیر اتوبوسهای رایگان:
برای دسترسی به این مجموعه تفریحی

میتوانیـد از ســــرویس حمــلونقـــــل

رایـگان اسـتفاده کنیـد کـه در نقـاط مشـخص و
سـاعتهای مقـرر شـما را جابهجـا میکننـد:
برنامـه رفـت اتوبوسها:

میدان تکسـیم ،جنب هتل  :Marmaraسـاعت

13 ،12 ،11 ،10

ایسـتگاه قطـار  :Sirkesiسـاعت ،11:20 ،10:20

13:20 ،12:20

ایسـتگاه ترامـوا سـلطان احمـد ،پلاک :4/48

سـاعت 13 ،12 ،11 ،10

برنامه برگشت اتوبوسها:
ساعت 18
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:مسیرهای مینیبوس
Yıldıztabya - GOP - Topkapı
Gazi Mahallesi - Eyup
Cebeci - Küçükköy - Eyüp
Şişhane - Yeşilpınar
Şişli - Yeşilpınar
Yıldıztabya - GOP - Aksaray
Edirnekapı - Yeşilpınar

مسیریابی
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 -12شعبه مرکز خرید ویاپورت
Viaport Outlet Shopping

آدرس:
استانبول،ناحیهآسیاییپندیک،محلهینیشهیر،
بلوار ددپاشا

مسیر دسترسی:
خـطهــــای  130H، 132K، 133Uیـا

 KM25و پیـــاده شـــدن در ایسـتگاه
İlaç Fabrikas
ایستگاه  Çekmeköyدر خط M5
اتوبوسهـای  Viaport-Dudulluو
پیـاده شـدن در ایسـتگاه Viaport

مسیریابی
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 -13شعبه مرکز خرید هیستوریا
Historia Mall

سالنهای ویژه:
Gold Class

آدرس:
منطقهفاتح ،بلوار عادنان مِ ندِ ِرس ،پالک 2

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Aksarayدر خط  M1یا M2
 6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سینماها

788

 -14شعبه مرکز خرید هیل تاون
Hilltown AVM

سالنهای ویژه:
Gold Class, ScreenX, IMAX

آدرس:
استانبول ،مال تپه ،خیابان کوچوکیالی آیدینولر،

خیابان سیتلر

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Küçükyalıدر خط M4
اتوبوسهای  KM41یا  KM45و

پیاده شدن در ایستگاه Karayolları

مسیریابی

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
ﺑـﺎ آﺳـﺎنﺗﺮﻳﻦ راه ﺧﺮﻳـﺪ و رزرو ﺑﻠﯿـﻂ ،ﻫﺘـﻞ و ﺗـﻮر آﺷـﻨﺎ
ﺷﻮﯾﺪ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﻳﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﺳـﻔﺮ را ﻧﺼـﺐ ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻳـﻦ ﺷـﻌﺒﻪ
ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ
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سینما سینتک
Cinetech

سینماسینتکیکیدیگرازسینماهایزنجیرهایاستانبول

است که  6شعبه دارد .تفاوت عمده سینما سینتک با

سینماکسیموم این است که در کنار فیلمهای هالیوودی

وترکی،میتوانیدفیلمهایکشورهایدیگرویافیلمهای

ل مال
قدیمی را هم در آن تماشا کنید .شعبه استانبو 

سینماسینتکبهخاطرطراحیداخلیمنحصربهفردش،

معروفترین شعبه آن به شمار میرود.
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 -1شعبه استانبول مال
Mall of Istanbul

آدرس:
استانبول ،باشـاک شهیر ،بلوار سلیمان دمیرال،
محله محمودبی ،استانبول مال

مسیر دسترسی:
ایستگاه  İstoçدر خط M3
اتوبوسهای خط  760و پیاده شدن
در ایستگاه Masko1

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2شعبه تورون سنتر
Torun Center

آدرس:
اســتانبول ،شیشــلی ،محلــه فولیــا ،خیابــان
بیــوکدِ رِه ،شــماره 74/15

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişliدر خط M2
 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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سینماهای روباز
Açık Hava Sineması

اگر در روزهای گرم تابستان به استانبول سفر میکنید،

پیشـنهاد میکنیم تجربه سـینماهای روباز استانبول را
از دسـت ندهیـد .البتـه باید ایـن نکته را در نظر داشـته

باشـید که این سـینماها فقط در روزهای خاص با تنوع

فیلمهای محـدود فعالیت میکنند.
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فهرست سینماهای روباز
آمفیتئاتر روباز انکا
سینما تابستانه دنیز
هتل سوئیس
سینما فریه
مجموعه یونیک
آمفی تئاتر زورلو
سینمای روباز ویالند
عمارت سعید حلیم پاشا
کارخانه تاریخی آبجو بومانتی
کوچوک چیفلیک پارک

فرهنگ و هنر > سینماها

795

 -1آمفیتئاتر روباز انکا
ENKA Eşref Denizhan

آمفیتئاتـر روبـاز انـکا در سـال  1984میالدی سـاخته و
در سـال  2004بازسـازی شـد .این آمفیتئاتـر  1000نفر

ظرفیت دارد و در بعضی از شـبهای تابسـتان میزبان
طرفداران سـینمای تابسـتانی است.
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حواستان باشد!
در خریـد بلیط دقت کنید که امکان پس دادن

آن وجود ندارد.

عکاسـی و فیلمبرداری در هنگام نمایش فیلم،

ممنوع است.

از آوردن کـودکان زیر  7سـال به سـالن سـینما

خـودداری کنید.

اگـر بـاردار هسـتید یا مشـکل جسـمانی دارید،

پیش از شروع برنامه مسئوالن سالن را از طریق
شـماره تلفـن  )+90(02127056050در جریان
بگذارید تا برایتان صندلی مخصوص رزرو کنند.
بـه همـراه داشـتن خوراکـــی و نوشـیدنی در

محوطـه اصلـی سینمـــا ،ممنـــوع اسـت.

از به همراه داشـتن ساکهای بزرگ خودداری

کنید.
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بهتر است بدانید که ...
بـرای خریـد بلیط از وبسـایت آمفیتئاتـر روباز

انـکا اینجا کلیـک کنید.

آدرس:
اسـتانبول ،سـرییر ،محلـه پُلیگـون ،بلـوار َکتَـر،
شـماره 15

مسیر دسترسی:
ایستگاه  İtü-Ayazağaدر خط M2
اتوبوسه�ا ی �Beşiktaş – Tarab

 yaو پیاده شـدن در ایستگاه Borsa
İstanbul

مسیریابی
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 -2سینما تابستانه دنیز
Deniz Private Cinecity Trio

اینجـا اولین سـینمای روباز اسـتانبول اسـت که قابلیت
پخش فیلمهای  3Dرا هم دارد .شما در سینما دنیز ،در

فضای زیبایی و دلنشـین ،در حالی که کنار اسـتخر روی

تختهـای راحـت لـم دادهایـد ،میتوانیـد از تماشـای

فیلـم لـذت ببریـد .از آنجایـی کـه ایـن سـینما یکـی از

پرطرفدارترین سـینماهای روباز اسـتانبول است ،بهتر
اسـت بـرای اطمینـان از بـه موقـع رسـیدن و پیـدا کردن
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صندلـی خالی ،زودتر از زمـان موردنظر در محل حاضر
شوید.

آدرس:
اسـتانبول ،اتاشـهیر ،ینـی صحرا ،خیابـان هالک،
مجموعـه هیلسـاید تریو سـیتی کالب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Yenisahraدر خط M4
اتــوبـــوسهــای Batı Ataşehir /

 Fikirtepe - 8Aو پیـــاده شــــدن در
ایسـتگاه Dereyolu

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3هتل سوئیس
Swissôtel Hotel – Sultan Park

هـر تابسـتان ،سـینمای روبـاز هتـل سـوئیس در فضای
سرسـبز و جنگلـی مجموعـه برپـا میشـود.
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آدرس:
اسـتانبول ،بشیکتاش ،محله ویسـنهزاده ،کوچه
آجیسـو ،شماره 19

مسیر دسترسی:
از میدان تکسیم با  20دقیقه پیادهروی
میتوانید به هتل برسید.

مسیریابی

ایـن کتـاب هـر چنـد وقـت یـک بـار بهروزرسـانی
میشـود .بـرای دریافـت آخریـن نسـخه کتـاب

سـفر روی دکمـه زیـر کلیـک کنیـد.

دریافت آخرین نسخه
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 -4سینما فریه
Feriye Sinemasında

در ســینمای فریــه ،لــذت تماشــای فیلــم بــا تماشــای

چشــماندازی از بســفر دو چنــدان میشــود.
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آدرس:
اسـتانبول ،بشـیکتاش ،محلـه ییلدیـز ،خیابـان
چیراجـان ،مجموعـه فریـه

مسیر دسترسی:
اتوبوسهای خط  DT1و پیاده شدن در

ایستگاه Kabataş Erkek Lisesi

مسیریابی
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 -5مجموعه یونیک
UNIQ İstanbul

معمـوال فقـط در زمـان فسـتیوالهای فیلـم ،سـینمای
روبـاز یونیـک فعـال اسـت.
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آدرس:
استانبول ،سرییر ،محله حضور ،خیابان آیازجا

مسیر دسترسی:
ایستگاه  İtü-Ayazağaدر خط M2

مسیریابی
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 -6آمفی تئاتر زورلو
Zorlu PSM – Amfi

شـــبهای تابســــتان ،آمفـــیتئاتر زورلــــو میزبــــان

برنامــــههای مختلفـی از جملــــه پخــــش مهمتریـن
فسـتیوالهای موسـیقی دنیـــا ،کنسـرتها ،مسابقات

ورزشـی و فیلمهـای سـینمایی اسـت .ایـن آمفیتئاتـر
 1000نفـر گنجایـش و نمایشــگر  300اینچـی دارد.
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بهتر است بدانید که ...
معمـوال تماشـای فیلـم در ایـن سـینمای روبـاز

رایـگان اسـت.

آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه بشـیکتاش ،محلـه لوازیـم،

خیابـان کـورو ،زورلـو سـنتر

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Gayrettepeدر خط M2

بعدازپیادهشدنبادنبالکردنتابلوهای
راهنما و کمی پیادهروی به مرکز خرید

میرسید.

مسیریابی
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 -7سینمای روباز ویالند
Vialand Acık Hava Sineması

ایـن سـینمای روباز بخشـی از مجموعه تفریحـی ویالند
اسـت کـه غالبـا فیلمهـای کـودک و نوجـوان را نمایـش
میدهد .شـما میتوانید بعد از لذت بردن از بازیهای

پرهیجـان پـارک ،در ایـن محوطـه اسـتراحت کنیـد و از

تماشـای فیلم لـذت ببرید.
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آدرس:
استانبول ،منطقه اروپایی ایوب ،محله یشیلپینار،
خیابان شهید متین کایا ،پالک 11

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Leventدر خط M2
خط  49Z Yeşilpınarو پیاده شـدن

در ایسـتگاه İETT Durağı Çamlık
Cad

مسیریابی

برای دسترسـی بـه این مجموعـه تفریحـی میتوانید از
سـرویس حملونقل رایگان اسـتفاده کنید که در نقاط

مشـخص و سـاعتهای مقرر شـما را جابهجـا میکنند.
بـرای اطالعات بیشـتر اینجا کلیک کنید.
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 -8عمارت سعید حلیم پاشا
Sait Halim Paşa

در فصــل تابســتان ،در فضــای بــاغ عمــارت ســعید
حلیــم پاشــا ســینمای روبــاز برپــا میشــود .تماشــای

فیلــم بــا چشــمانداز زیبایــی از تنگــه بســفر ،تجربــه
منحصربهفــردی اســت کــه کمتــر جایــی میتوانیــد

آن را تکــرار کنیــد .معمــوال بلیــط ایــن رویــداد در غالــب
مجموع ـهای از موســیقی زنــده ،تماشــای فیلــم و شــام
بــه فــروش میرســد.
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آدرس:
اســـتانبول ،ســـرییر ،محلـــه ینیکـــوی ،خیابـــان
کویباشـــی

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Leventدر خط M2
اتوبوسهـای  Sarıyer 40Bو پیـاده
شدن در ایسـتگاه Yeniköy

مسیریابی
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 -9کارخانه تاریخی آبجو بومانتی
Yapı Kredi bomontiada

در محـدوده کارخانه تاریخـی آبجو بومانتی محوطهای

بـرای فعالیتهـای همگانـی شـهروندان در نظـر گرفته
شـده اسـت .در بعضـی از شـبهای تابسـتان در ایـن

محوطـه میتوانیـد بـه تماشـای فیلم بنشـینید.
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آدرس:
اسـتانبــول ،شـیشــلی ،محـلـه مـرکـز ،خـیابــان
سیالحشور ،کـوچه بیراحــانه ،کارخانه تاریــخی
آبجو بومونتی

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Osmanbeyدر خط M2
پیادهروی به مدت  10دقیقه

مسیریابی
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 -10کوچوک چیفلیک پارک
Küçük Çiftlik Park

کوچـوک چیفیلیـک یـا همـان مزرعـه کوچـک ،یـک

فضـای روبـاز بـرای کنسـرتها و رویدادهای تابسـتانه
پرجمعیت اسـت .این فضا  17000نفـر گنجایش دارد و

سـاالنه میزبان کنسـرتها و فسـتیوالهای مختلف در

فصـول گرم سـال اسـت.
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بهتر است بدانید که ...
ه اجـــراهای کــوچــوک
برای اطــــلاع از برنــام 

چیفیلیـک پـارک اینجا کلیـک کنید.

آدرس:
اسـتانبول ،شیشـلی ،محله حربیه ،خیابان کدیر
گلر ،شـماره 4

مسیر دسترسی:
 15دقیقه پیادهروی از میدان تکسیم

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سینماها
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816

سالنهای اجرای زنده

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
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سالنهای اجرای زنده
اسـتانبول شـهر زنـدهای اسـت و در حالـت عـادی کـه

در خیابانهایـش قـدم میزنیـد ،خصوصـا در بخـش

توریسـتی شهر ،صــدای موسـیقی از هر گوشه و کنارش

به گوش میرسـد .اما داسـتان به اینجا ختم نمیشـود!

این شـهر سالنهای کـــوچک و بزرگ زیــــادی دارد که
طــــرفداران سبکهای مختلف موسـیقی را به خودش

جـذب میکنـد؛ چه طرفـدار اجراهـای زنـده پرجمعیت

باشـید و چه طرفـدار یک جای دنج و کوچـک در انتهای

یـک کوچـه خلـوت ،میتوانیـد در لیسـت زیـر گزینـه

موردعالقهتـان را پیـدا کنیـد.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

فهرست سالنهای اجرای زنده
سالن هاربیه محسن ارتغرل
سالن آرکا اودا
سالن جمال رشیت
سالن اورا آرنا
سالن بنیاد فرهنگ و هنر
کلوب جاز ناردیس
کلوب بابیلون بومونتی
سالن اپرای ثریا
سالن زورلو سنتر
سالن فولکسواگن آرنا

818

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

کوچوک چیفلیک پارک
سالن فضای باز جمیل توپوزلو
سالن کلیسای آیا ایرینه
سالن ایش صنعت
سالن سانترال استانبول
محوطه فضای باز اسفانبول
آمفیتئاتر روباز انکا

819

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

820

 -1سالن هاربیه محسن ارتغرل
Harbiye Muhsin Ertuğrul Stage

سـالن هاربیه که متعلق به شـهرداری اسـتانبول است،

اولین بار در سـال  1964افتتاح شـد و به احترام بازیگر
و کارگـردان ترکیـهای ،محسـن ارتغـرل نامیده شـد .در

سـال  2008سـالن قدیمـی تخریـب شـد و دربهـای
سـالن جدیـد کـه حـاال دیگـر بزرگتـر و مدرنتـر شـده
بـود ،در سـال  2010بـه روی مـردم باز شـد.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

821

آدرس:
استانبول،منطقهشیشلی،محلههاربیه،خیابان
دارالبدایع ،پالک ۳

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Osmanbeyدر خط M2
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

822

 -2سالن آرکا اودا
Arka Oda

آرکا اودا ،مرکزی اسـت برای اجرای گروههای موسـیقی

مسـتقل بینالمللـی و ترکیهای کـه میتوانیـد از اجرای

ســـبکهای مختلـف موسیقی از جــمـــله Funk ،Soul

 Dub ،Jazz ،Hip-Hop ،Eclecticو  Indieدر این سالن

لذت ببرید.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

823

بهتر است بدانید که ...
برای اطالع از برنامههای آرکا اودا اینجا کلیک

کنید.

آدرس:
اســتانبول ،کادیکــوی ،جافــرا ،کوچــه کادیفــه،
شــماره 18

مسیر دسترسی:
اتـوبـوسهای Kadıköy – Taksim

از میـدان تکسـیم و پیـاده شـدن در
ایسـتگاه Çarşı

 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

824

 -3سالن جمال رشیت
Cemal Reşit Rey Concert Hall

ایـن سـالن یکـی از بزرگتریـن سـالنهای کنسـرت

اسـتانبول اسـت که بیشـتر مختـص اجراهای موسـیقی
کالسـیک ،جـاز و رقـص بالـه اسـت.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

825

بهتر است بدانید که ...
بـرای اطلاع از برنامههـای کمـال رشـیت اینجا

کلیـک کنید.

آدرس:
اســتانبول ،شیشــلی ،محلــه هاربیــه ،خیابــان

دارالبدایــع ،شــماره 6

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Osmanbeyدر خط M2
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سینماها

826

به حمایت شما دلگرمیم
این کتاب را برای دوستانی که عاشق استانبول هستند

بفرستید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توئیتر
ایمیل
لینکدین

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

827

 -4سالن اورا آرنا
Ora Arena Istanbul

سـالن اورا آرنا در منطقه بایرام پاشـا یکـی از بزرگترین
سـالنهای اجـرای زنـده ترکیـه اسـت کـه برنامههایی

مثل Cirque du Soleil ،Disney on Ice ،Dino Merlin

 Armin van Buureو  X Factorدر اینجا اجرا شدهاند.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

828

بهتر است بدانید که ...
بـرای اطلاع از برنامههـای اورا آرنا اینجا کلیک

کنید.

آدرس:
اســتانبول ،بایرامپاشــا ،آلتینتپســی ،خیابــان

ینیچیفتلیــک

مسیر دسترسی:
ایستگاهOtogarدرخطM1AیاM1B
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

829

 -5سالن بنیاد فرهنگ و هنر
IKSV

هـر سـال در فاصلـه مهـر تـا خـرداد مـاه ،کنسـرتهای
متعـددی در سـبکهای کالسـیک ،جـاز ،راک ،آلترناتیـو

و همچنیـن اجراهـای رقـص و نمایـش در سـالن بنیـاد

فرهنـگ و هنـر اسـتانبول برگـزار میشـود.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

830

بهتر است بدانید که ...
بـرای اطلاع از برنامههـای  IKSVو خرید بلیط

اینجـا کلیک کنید.

آدرس:
اسـتانبول ،شیشـانه ،خیابـان سـعدی کونورلپ،

سـاختمان نجات اگزاجیباشـی

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

831

 -6کلوب جاز ناردیس
Nardis Jazz Club

اگـر به دنبـال یک فضـای آرام بـرای اسـتراحت ،خوردن

غـذا و لـذت بردن از موسـیقی جـاز در کنار هم هسـتید،
بـه کلـوب جـاز ناردیـس در محلـه بیاغلو سـر بزنید که

شـهرت بینالمللی دارد.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

832

بهتر است بدانید که ...
بـه خاطـر ظرفیـت محـدود ایـن کلـوب ،بهتـر

اسـت از قبـل جایتـان را رزرو کنیـد تـا برنامـه را از
دسـت ندهیـد.

آدرس:
استانبول ،بیاغلو ،محله ِبرِکتزاده ،کوچه گاالتا
کولسی ،شماره 8

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

833

 -7کلوب بابیلون بومونتی
Babylon Bomonti

بابیلـون یکـی از معروفتریـن پاتوقهـای طرفـداران

موسیقی زنده در استانبول است که شهرت بینالمللی

دارد .بسـیاری از گروههـای موسـیقی معـروف ترکیـه و

گاهـا گروههـای بینالمللـی در ایـن کلوب اجـرای زنده
داشـتهاند .در ایـن کلـوب شـبانه ،شـما میتوانیـد از

سـبکهای مختلـف موسـیقی لـذت ببریـد .همچنیـن
انواع خوراکیها و نوشـیدنیها در بابیلون فراهم است

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

834

و به نسـبت خدماتی کـه ارائه میدهد ،قیمت مناسـبی
دارد.

حواستان باشد!
شـرکت در اجراهـای بابیلـون فقـط بـرای افراد

باالی  18سـال اسـت.

کل اجـرا بـه صورت ایسـتاده برگزار میشـود و

صندلی برای نشستن تماشـاگران وجود ندارد.
بـه همـراه داشـتن کولهپشـتی به خاطـر دالیل

امنیتی ،ممنوع اسـت.

کـت ،ژاکـت و کولهپشـتی بایـد بـه اتـاق رختکن

تحویـل داده شـود کـه  5لیر هزینـه دارد.

شـما با خرید بلیط این کلوب موافقت میکنید

کـه بابیلون اجازه عکاسـی و فیلمبرداری از شـما
را دارد و میتوانــد بـدون اجــازه شــما از آنهـا
اسـتفاده کند.

سـر و صدای سالن زیاد اسـت و نورهای سالن

ممکن اسـت برای برخی افراد ناخوشایند باشد.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

835

بهتر است بدانید که ...
بـرای اطلاع از برنامـه اجراهای بابیلـون اینجا

کلیـک کنید.

آدرس:
اســتانبول ،شیشــلی ،محلــه مرکــز ،خیابــان
سیالحشــور ،کوچــه بیراحانــه ،کارخانــه قدیمــی

آبجوســازی بومونتــی ،شــماره 1

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Osmanbeyدر خط M2
 12دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

836

 -8سالن اپرای ثریا
Süreyya Opera House

سـالن اپـرای ثریـا در سـال  1927سـاخته شـد .در آن
زمان ،این سـالن ،اولین سالن موزیکال بخش آسیایی

اسـتانبول بود ،اما بیشـتر به عنوان سـالن سـینما از آن
اسـتفاده میشـد .حـاال بعـد از  90سـال ،بازسـازی و بـه

سـالن اجـرای موسـیقی کالسـیک و رقـص بالـه تبدیـل

شـده است.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

837

آدرس:
اسـتانبول ،کادیکـوی ،محلـه عثمان آقـا ،خیابان
ژنـرال آسـوم گوندوز ،شـماره 29

مسیر دسترسی:
اسکله کادیکوی
 13دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

838

 -9سالن زورلو سنتر
Zorlu PSM

زورلـو سـنتر سـالنهای متعـددی دارد کـه هـر کـدام

بـرای اجراهـای خاصـی در نظـر گرفته شـدهاند؛ سـالن
 Turkcellبـرای اجراهای مهم و چندهزار نفره و سـالن

 Studioبـرای گروههـای کمتـر شناختهشـده ،ولـی

باکیفیـت.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

839

آدرس:
اســتانبول ،منطقــه بشــیکتاش ،محلــه لوازیــم،

خیابــان کــورو ،زورلــو ســنتر

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Gayrettepeدر خط M2

بعـد از پیـاده شـدن بـا دنبـال کـردن
تابلوهـای راهنمـا و کمـی پیـادهروی بـه

زورلـو سـنتر میرسـید.

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

840

 -10سالن فولکسواگن آرنا
VOLKSWAGEN ARENA

ایـن سـالن در مجموعه چندمنظـوره UNIQ Istanbul

قـرار دارد و بـا گنجایشـی بیـن  4500تـا  6500نفـر،

میزبانـی اجراهـای زنـده بـزرگ در زمینههـای مختلـف
مثـل :کنسـرت ،سـخنرانیهای  TEDxو  ...را بـه عهـده

دارد.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

841

آدرس:
استانبول ،سرییر ،محله حضور ،خیابان آیازجا

مسیر دسترسی:
ایستگاه  İtü-Ayazağaدر خط M2
اتوبوسهـای خـط L Binevler47

و پیـاده شـدن در ایسـتگاه Maslak

Kültür Merkezi

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

842

 -11کوچوک چیفلیک پارک
Küçük Çiftlik Park

کوچـــوک چیفیلیـــک یـــا همـــان مزرعـــه کوچـــک یـــک

فضـــای روبـــاز بـــرای کنســـرتها و رویدادهـــای
تابســـتانه پرجمعیـــت اســـت 17000 .نفـــر گنجایـــش
دارد و ســـاالنه میزبـــان کنســـرتها و فســـتیوالهای

مختلــف در فصــول گــرم ســال اســت .از ســال  2009تــا
بـــه امـــروز چهرههـــای معـــروف بینالمللـــی زیـــادی
در آن اجـــرا داشـــتهاند.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

843

از جمله:
Stevie Wonder, Portishead, Neil Young, Tony
Bennet, Nick Cave, Imagine Dragons, Faith No
More, Faithless, The Cranberries, Elton John,
… Scorpions,

بهتر است بدانید که ...
ه اجراهــای کوچــوک
بــرای اطــاع از برنامــ 

چیفیلیــک اینجــا کلیــک کنیــد.

آدرس:
اسـتانبول ،شیشـلی ،محله حربیه ،خیابان کدیر
گلر ،شـماره 4

مسیر دسترسی:
 15دقیقه پیادهروی از میدان تکسیم

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

844

 -12سالن فضای باز جمیل توپوزلو
Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

آمفیتئاتـر جمیـل توپوزلـو از سـال  1947مشـغول

فعالیـت اسـت و با گنجایشـی نزدیـک بـه  4000نفر هر

سـاله میزبان کنسـرتها و فسـتیوالهای تابسـتانی با

حضور هنرمندان بینالمللی ،ترکی و حتی ایرانی بوده
اسـت .شـاید جالب باشـد بدانید که محسن نامجو هم
در سـال  2018در این سـالن اجرا داشـته اسـت.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
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آدرس:
اســتانبول ،شیشــلی ،محلــه حربیــه ،خیابــان
تشکیشــا ،شــماره 8

مسیر دسترسی:
 15دقیقه پیادهروی از میدان تکسیم

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

846

 -13سالن کلیسای آیا ایرینه
Aya İrini

ایـن کلیسـای قدیمـی کـه در حیـاط کاخ توپکاپـی قـرار

دارد ،بـه خاطـر فضای آکوسـتیکش ،گزینـه خوبی برای
اجـرای موسـیقی کالسـیک بـه شـمار مـیرود .از سـال
 ،1980هـر تابسـتان ،ایـن سـالن میزبـان کنسـرتها و

جشـنوارههای مختلـف اسـت.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

847

آدرس:
اسـتانبول ،فاتیـح ،محلـه جانکورتانـان ،عمارت
توپکاپـی ،شـماره 1

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Sultanahmetدر خط T1
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

848

 -14سالن ایش صنعت
İş Sanat Kültür Merkezi

ایـن سـالن معتبـر بـا گنجایشـی نزدیـک بـه  800نفـر،
میزبـان هنرمنـدان معـروف بینالمللـی مثـل یویومـا،

ارکسـتر سـمفونیک  BBCو ارکسـتر فیالرمونیـک لنـدن
بـوده اسـت و بـه طـور کلـی بیشـتر بـه اجـرای موسـیقی

کالسـیک اختصـاص دارد.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

849

بهتر است بدانید که ...
بــرای اطــاع از اجراهــای ســالن ایــش صنعــت

اینجــا کلیــک کنیــد.

آدرس:
اســـتانبول ،شیشـــیل ،محلـــه لونـــت ،خیابـــان

بیـــوکدره ،برجهـــای ایـــش

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Leventدر خط  M2یا M6
 12دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

850

 -15سالن سانترال استانبول
Santralistanbul

ایـن سـالن در محوطـه دانشـگاه بیلگـی و مـوزه انرژی
قـرار دارد و میزبـان جشـنوارههای مختلفـی بـوده

اسـت.
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بهتر است بدانید که ...
بــرای اطــاع از برنامههای ســانترال اســتانبول

اینجــا کلیــک کنید.

آدرس:
اسـتانبول ،ایوب ،محله امنیهتپه ،خیابان کاظیم

کارابکیر ،شماره 2

مسیر دسترسی:
اتوبوسهای خط 38T - Küçükköy Mey
 danو پیــاده شــدن در ایســتگاه Bilgi

Üniversitesi

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
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 -16محوطه فضای باز اسفانبول
Isfanbul AçıkHava Sahnesi

در شـهربازی اسـفانبول (ویالند) یک محوطه در فضای
آزاد بـه اجراهـای زنـده اختصاص داده شـده اسـت که
هـر سـاله ،در فصـول گـرم میزبـان هنرمنـدان مختلف

است.
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آدرس:
استانبول ،منطقه اروپایی ایوب ،محله یشیلپینار،
خیابان شهید متین کایا ،پالک 11

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Leventدر خط M2
خط  49Z Yeşilpınarو پیاده شـدن

در ایسـتگاه İETT Durağı Çamlık
Cad

مسیریابی

بعلاوه بـرای دسترسـی بـه ایـن مجموعـه تفریحـی
میتوانید از سـرویس حملونقل رایگان استفاده کنید

که در نقاط مشخص و ساعتهای مقرر شما را جابهجا

میکننـد .بـرای اطلاع از برنامـه حرکـت اتوبوسهـا و

مینیبوسهای اسفانبول (ویالند) اینجا کلیک کنید.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

854

 -17آمفیتئاتر روباز انکا
ENKA Eşref Denizhan

آمفیتئاتـر روبـاز انـکا در سـال  1984میالدی سـاخته و

در سـال  2004بازسـازی شـد .این آمفیتئاتـر  1000نفر

ظرفیت دارد و در بعضی از شـبهای تابسـتان میزبان

طرفداران سـینمای تابسـتانی است.
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حواستان باشد!
در خریـد بلیط دقت کنید که امکان پس دادن

آن وجود ندارد.

عکاسـی و فیلمبرداری در هنگام نمایش فیلم،

ممنوع است.

از آوردن کـودکان زیر  7سـال به سـالن سـینما

خـودداری کنید.

اگـر بـاردار هسـتید یا مشـکل جسـمانی دارید،

پیش از شروع برنامه مسئوالن سالن را از طریق
شـماره تلفـن  )+90(02127056050در جریان
بگذارید تا برایتان صندلی مخصوص رزرو کنند.
بـه همـراه داشـتن خوراکـی و نوشـیدنی در

محـــوطه اصـــلی سـینما ،ممنـوع اسـت.

از به همراه داشـتن ساکهای بزرگ خودداری

کنید.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

856

بهتر است بدانید که ...
بـرای خریـد بلیط از وبسـایت آمفیتئاتـر روباز

انـکا اینجا کلیـک کنید.

آدرس:
اسـتانبول ،سـرییر ،محلـه پُلیگـون ،بلـوار َکتَـر،
شـماره 15

مسیر دسترسی:
ایستگاه  İtü-Ayazağaدر خط M2
اتوبوسه�ا ی �Beşiktaş – Tarab

 yaو پیاده شـدن در ایستگاه Borsa
İstanbul

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سینماها

فصل  - 7بخش 3
کتابفروشیها
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فرهنگ و هنر > کتابفروشیها
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کتابفروشیها
عاشـقان کتـاب یـا همـان Bookwormهـا ،هـر کجـا که
برونـد ،حتما بـه کتابفروشـیهای خوبش سـر میزنند.

کتابفروشـیهای هـر شـهر پـر از رمـز و راز هسـتند و در

میـان طبقاتشـان میشـود داسـتانهای جالبـی پیـدا
کرد.

علاوه بـر ایـن ممکـن اسـت شـما جـزو افـرادی باشـید

کـه بـه دنبـال کتابـی خـاص میگردیـد ،ولـی در ایـران
نتوانسـتهاید آن را پیـدا کنیـد .در لیسـت زیـر بـه شـما

کتابفروشـیهای خوب اسـتانبول را معرفـی میکنیم تا

بتوانیـد گشـتی در دنیـای کتابهـا بزنیـد.

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

فهرست کتابفروشیها
کتابفروشی ترک آلمان
کتابفروشی مینوا
کتابفروشی مفیستو
کتابفروشی رابینسون کروزو
کتابفروشی پاندورا
فروشگاههای زنجیرهای R&D
کتابفروشی دنیزلر
کتابفروشی آرکاباهچه
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فرهنگ و هنر > کتابفروشیها
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 -1کتابفروشی ترک آلمان
Türk Alman Kitabevi

یکی از کتابفروشـیهای پرطرفدار محلی در اسـتانبول،

کتابفروشـی تـرک آلمـان اسـت کـه در طبقـات آن
میتوانیـد تنـوع زیـادی از کتابهـای موردنظرتـان را
بـه زبانهـای ترکـی ،آلمانـی و انگلیسـی پیـدا کنیـد؛ از

بهـای ادبـی و تاریخـی گرفتـه تـا اقتصاد ،فلسـفه،
کتا 

هنـر ،توریسـم ،کـودک و ...

ایـن کتابفروشـی تکـهای از بهشـت بـرای عاشـقان
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کتـاب و قهـوه اسـت؛ چـرا کـه بعـد از پیـدا کـردن کتـاب

محبوبشـان میتواننـد در کافـه دنجـش بنشـینند و در
حالـی کـه خریدهاشـان را مـرور میکننـد ،نوشـیدنی و

دسـر دلخواهشان را هم سفارش دهند .از همه مهمتر

ایـن اسـت کـه کارکنان اینجـا به زبان انگلیسـی مسـلط

هسـتند .دیگـر چـه از ایـن بهتر؟
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آدرس:
اســتانبول ،بیاغلــو ،محلــه شــاهکلو ،خیابــان
اســتقالل ،شــماره 237

ساعت کاری:
دوشـنبه تـا جمعه  7صبح تا  11:30شـب | شـنبه

و یکشـنبه  8صبح تا  11:30شـب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2

مسیریابی

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها
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 -2کتابفروشی مینوا
Minoa

اگـر جـزو افـرادی هسـتید کـه دوسـت دارنـد کتـاب
جدیـدی را کـه خریدهانـد ،در کافه بخواننـد ،حتما باید

به کتابفروشـی دنج مینوا سر بزنید .در اینجا میتوانید
طیـف وسـیعی از کتابهـا در زمینههـای ادبیـات ترکـی

و انگلیسـی ،هنـر و طراحـی گرافیک ،عکاسـی ،باغبانی،

فرهنـگ خوراکـی ،کتابهـای کـودک و کمیـک را پیـدا

کنید .
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آدرس:
اســـتانبول ،بشـــیکتاش ،محلـــه ویشـــنهزاده،
خیابـــان ســـولیمان صبـــا ،شـــماره 52A

ساعت کاری:
دوشـنبه تـا جمعـه  8صبـح تـا  12شـب | شـنبه 9
صبـح تـا  12شـب | یکشـنبه  10صبـح تـا  12شـب

مسیر دسترسی:
اتــوبــوسهــای خــط – Teşvikiye

 Taksimاز میـدان تکســیم و پیـاده
شدن در ایستگاه İett İnönü Stadı
Durağı

 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها
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 -3کتابفروشی مفیستو
Mephisto Kitabevi

کتابفروشـی مفیسـتو در خیابـان اسـتقالل یکـی دیگر از
کتابفروشـیهای معروف استانبول اسـت که از ساکنان
محلـی امتیـاز باالیـی گرفته اسـت .بـا اینکه مفیسـتو در

منطقـه توریسـتی قـرار گرفتـه ،ولـی تعـداد کتابهـای

انگلیسـیزبانش محـدود اسـت.

البته مفیسـتو فقط یک کتابفروشی نیست و در طبقات
مختلـف آن میتوانیـد از بخشهـای فیلـم ،موسـیقی،
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لـوازم تحریـر ،لوازم هنـری و کادویی خریـد کنید و یا به
کافـهای کـه در طبقـه بـاالی آن قرار دارد ،سـر بزنیـد و از
وایفای پرسـرعتش اسـتفاده کنید.

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها
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آدرس:
اســتانبول ،بیاغلــو ،محلــه کولاغلــو ،خیابــان

اســتقالل ،شــماره 125

ساعت کاری:
هـر روز  9صبـح تا  12شـب | یکشـنبه  10صبح تا 11
شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2
 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها
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 -4کتابفروشی رابینسون کروزو
Robinson Crusoe

رابینسـون کـــروزو یکـی از کتابفـــروشیهای قدیمـی

اسـتانبول اسـت کـه اوایـل در خیـــابان استقــلال قـرار
داشـت ،امـا بـه خاطـر طـرح توسـعه منطقـه بیاغلـو
مجبـور شـد تـا بـه سـالت گاالتـا نقـل مـکان کنـد.

شـهرت ایـن کتابفروشـی بـه خاطـر مجموعـه غنـیاش
از کتابهـای ترکـی ،انگلیسـی و فرانسـوی اسـت .همـه

نـوع کتابـی از ادبیـات ،تاریـخ و هنـر گرفته تـا اقتصاد و
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حتـی کتابهای کـودک و نوجوان را میتوانیـد در اینجا

پیـدا کنید .حتـی اگر کتاب موردنظرتان در کتابفروشـی

موجـود نباشـد ،میتوانیـد آن را سـفارش دهید.

بهتر است بدانید که ...
رابینســون کــروزو دو شــعبه دارد کــه در شــعبه

ســالت گاالتــا میتوانیــد عناویــن غیــر ترکــی

بیشــتری را پیــدا کنیــد.
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شعبه سالت گاالتا
آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،محله عاذاب کاپـی ،خیابان
بانکاالر ،شـماره 11

ساعت کاری:
سهشـنبه تا شـنبه  10صبح تا  8شـب | یکشنبهها

 12ظهـر تا  6عصر

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Karaköyدر خط T1
 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها
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شعبه خیابان استقالل
آدرس:
استانبــول ،بیاغلو ،محله آســمالی مسجید،
خیابان استقالل ،شماره 136

ساعت کاری:
 10صبح تا  8شب | دوشنبهها تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2
ایســــتگاه  Galatasarayدر خــــط
ترامـوای قرمز رنگ خیابان اسـتقالل

مسیریابی

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها
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 -5کتابفروشی پاندورا
Pandora Kitabevi

کتابفروشــی پانــدورا یکــی دیگــر از کتابفروشــیهای

خیابــــان اســــتقالل اســت کــه طیــــف بیشــتری از
کتابهــای انگلیســــیزبان را میتــــوانید در بیــــن
قفس ـههایش پیــدا کنیــد .اگــر کتــاب مدنظــر شــما در

اینجــا موجــود نبــود ،میتوانیــد آن را ســفارش بدهید.

مــدت زمــان رســیدن ســفارش از آمریــکا  60روز و از
انگلســتان  45روز اســت.
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آدرس:
اســتانبول ،بیاغلــو ،خیابــان اســتقالل ،کوچــه
بیــوک پارماکاپــی ،شــماره 3

ساعت کاری:
دوشـنبه تـا چهارشـنبه  10صبـح تـا  8شـب |
پنجشـنبه تـا شـنبه  10صبح تا  9شـب | یکشـنبه 1
ظهـر تـا  8شـب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2
ایســـــتگاه  Galatasarayدر خــــط

ترامـوای قرمز رنگ خیابان اسـتقالل

مسیریابی

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

874

 -6فروشگاههای زنجیرهای D&R
D&R Store

فروشـگاههای زنجیـرهای  D&Rبیشـتر از اینکـه یـک

کتابفروشـی باشند ،فروشـگاههای فرهنگی و سرگرمی

محسـوب میشـوند و مشـابه شـهر کتابهای خودمان

(حتـی شـاید مفصلتر) هسـتند.

در شــعبههای مختلــف ایــن فروشــگاه میتوانید طیف

وســیعی از کتابهــای مختلــف ،آلبومهــای موســیقی،

فیلــم ،بازیهــای الکترونیکــی ،لــوازم تحریــر ،ســوغاتی
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و  ...را پیــدا کنیــد .اگــر بــه مرکــز خریــد جواهــر یــا فــروم

ســر زدیــد ،یادتان نــرود که گشــتی هــم در  D&Rبزنید.
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شعبه مرکز خرید جواهر
آدرس:
ق شیشلی ،محله ماییس ،جاده
اسـتانبول ،منط 
بیوک دره

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişliدر خط M2

مسیریابی

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها
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شعبه مرکز خرید فروم
آدرس:
اسـتانبول ،منطقـه بایـرام پاشـا ،محلـه کجاتپـه،
خیابان پاشـا

ساعت کاری:
 10صبح تا  10شب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Kocatepeدر خط M1AیاM1B

مسیریابی

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها
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 -7کتابفروشی دنیزلر
Denizler Kitabevi

اگـر دنبـال یـک کتابفروشـی آنتیـک بـا پلههـای عجیـب

هسـتید کـه روی در و دیوارش پر از نقاشـیهای قدیمی
اسـت و در بین قفسـههایش اشـیا قدیمـی و کتابهای

نایـاب بـه چشـم میخـورد ،حتمـا بایـد بـه کتابفروشـی

دنیزلـر در کوچـه پـس کوچههای خیابان اسـتقالل سـر

بزنید.

دنیزلـر از آن کتابفروشـیهای پـر رمـز و رازی اسـت
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کـه میتوانیـد کتابهـای حکاکیشـده ،نسـخ خطـی،

کتابهـای تاریـخ عثمانـی و نقشـههای قدیمـی را در

آن پیـدا کنیـد .خبـر خـوب ایـن اسـت کـه کتابهـای

قدیمـی اینجـا فقـط به زبـان ترکی نیسـتند و کتابهای
انگلیسی ،فرانسوی و آلمانی هم در بین آنها به چشم

میخـورد.

بهتر است بدانید که ...
دنیزلـــر بیشـــتر بـــه کتابهـــای تاریـــخ و

دریانــوردیاش شــهرت دارد و مجموعــه خوبــی
از آنهـــا را کنـــار هـــم جمـــع کـــرده اســـت.
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آدرس:
اســتانبول ،بیاغلــو ،محلــه تومتــوم ،خیابــان

اســتقالل ،شــماره 199

ساعت کاری:
ه  12ظهر
هـر روز  10صبـح تـا  7:30شـب | یکشـنب 
تا  7:30شـب

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2
 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -8کتابفروشی آرکاباهچه
Arkabahçe Çizgi Roman

احتمـاال کسـانی کـه عاشـق کتابهـای کمیـک و مانـگا

هسـتند ،بـا دیـدن مجموعـه کتابهـای کتابفروشـی

آرکاباهچـه لـذت سفرشـان بـه اسـتانبول دو چنـدان
میشـود .در آرکاباهچـه میتوانیـد سـاعتها در بیـن

طیـف وسـیعی از کمیکهـای انگلیسـی و ترکـی غـرق

شـوید و مجسـمههای کاراکترهـای محبوبتـان را بـرای

کلکسـیونتان خریـداری کنیـد.
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آدرس:
اسـتانبول ،بشـیکتاش ،محله سیناپاشا ،خیابان
اوتاباهچه ،شـماره 10

ساعت کاری:
دوشـنبه تا شـنبه  12ظهر تا  4عصر | یکشـنبهها
تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2
اتوبوسهـای Bostancı – Taksim
و پیاده شـدن در ایستگاه Akaretler
 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سینماها

فصل  - 7بخش 4
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گالریها و مراکز هنری
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884

گالریها و مراکز هنری
استانبول شهری است پر از رنگ و بو و صدا که با اهداف

مختلف میتوان به آن سفر کرد و از حضور در آن لذت

برد .در این بخش از کتاب ،میخواهیم شما را با مراکز
هنری معروف این شهر پویا آشنا کنیم تا اگر از طرفداران

پر و پا قرص هنر هستید ،بتوانید به آنها سر بزنید و با
هنرمندان ترکیه و آثارشان آشنا شوید.

نمایشـگاههای هنـری اسـتانبول در فضاهـای مختلفی

برگـزار میشـود ،از سـالنهای مـدرن و امـروزی گرفتـه

تـا سـاختم انهای تاریخی!

بهتر است بدانید که ...
بازدید از نمایشـگاهها در بعضـی موارد رایگان

و در بعضی موارد شـامل پرداخت هزینه اسـت.
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فهرست گالریها و مراکز هنری
گالری آرتر
موزه هنر مدرن استانبول
فرهنگسرای یاپی کریدی
سانترال استانبول
گاراژ استانبول
گالری نِو
گالری ایکس -ایست
موزه هنرهای مدرن سالت گاالتا
گالری االن استانبول
گالری زیلبرمن
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گالری آرت آن
گالری دپو
گالری آرت سومر
گالری میکسر
گالری دیریمارت
گالری گالریست
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 -1گالری آرتر
Arter

آرتر به عنوان بخشـی از بنیاد وهبی کوچ ،مرکزی هنری

اسـت که در کنار نمایشـگاههای انفرادی و گروهی ،آثار

کلکسـیونی را هـم نمایـش میدهـد .ایـن مرکـز کـه آثار

هنـری معاصـر را بـه نمایش میگـذارد ،قبلا در خیابان

اسـتقالل فعالیـت میکـرد ،امـا از اوایـل سـال  2019بـه

سـاختمانی چندطبقـه بـا معمـاری منحصربهفـرد در
محلـه ینیشـهیر نقل مـکان کرده اسـت.
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در کنار فضای نمایشگاهی ،سالنهای اجرا و سخنرانی،

بخش رویدادها ،فضای آموزشی و پژوهشی ،کتابخانه،

انتشـارات و کافه نیـز در زیرمجموعه این مرکز فعالیت

میکنند.

بهتر است بدانید که ...
بازدیـد از گالـری آرتـر پنجشـنبهها بـرای همـه

افـراد و در روزهـای عـادی بـرای افـراد زیـر 24

سـال و معلولیـن رایـگان اسـت.
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آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،محلـه ینیشـهیر ،خیابـان
ایرمـاک ،شـماره 13

ساعت کاری:
سهشـنبه تا یکشنبه از سـاعت  11صبح تا  7شب |

پنجشنبه از ساعت  11صبح تا  8شب | دوشنبهها

تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2
 11دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2موزه هنر مدرن استانبول
Istanbul Modern Art Museum

مـوزه هنـر مـدرن اسـتانبول ،اولیـن مـوزه خصوصـی
ترکیـه اسـت کـه در سـال  2004در فضایـی کـه قبلا بـه

خانـه جنـگ شـناخته میشـد ،تاسـیس شـد .ایـن موزه
بـا نگاهـی جهانـی ،آثـار هنـری مـدرن و معاصـر را در

رشـتههای مختلف نمایـش میدهد .در کنـار فضاهای

دائمـی و موقت نمایش آثار ،کتابخانه ،سـینما و فضای
آموزشـی از بخشهـای دیگـر ایـن مجموعـه هسـتند.
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بهتر است بدانید که ...
بعضـی از بازدیدکننـدگان بـه خاطـر تماشـای

چشـمانداز زیبـای تنگـه بسـفر از ایـن مجموعه و
رسـتورانش بـه اینجـا سـر میزننـد.

جالـــب اســت بــدانیـــد روزنامــه نـیویـــورک

تایمـز ،از مـوزه هنـر مـدرن اسـتانبول بـه عنـوان

«دگرگونکننـده چهـره ترکیه» یاد کرده اسـت و
معتقـد اسـت ایـن مرکز نقـش مهمـی در معرفی

اسـتانبول بـه عنـوان پایتخـت فرهنگـی ترکیه به
عهـده دارد.

شـما میتوانیـد بـا پرداخـت هزینـه ورودی از

ایـن مجموعـه بازدیـد کنیـد.
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آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،محلـه آسـمالی مسـجیت،

خیابـان مشـروطیت ،شـماره 99

ساعت کاری:
هـر روز از سـاعت  11صبـح تا  5عصر | دوشـنبهها
تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2
 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3فرهنگسرای یاپی کریدی
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

فرهنگس ــرای یاپ ــی کری ــدی از س ــال  1992در خیاب ــان

اســـتقالل مشـــغول فعالیـــت هنـــری اســـت و در
ســـال  2017ســـاختمان جدیـــد و زیبایـــی جایگزیـــن

س ــاختمان قبل ــی ش ــده اس ــت .ای ــن مجموع ــه ش ــامل

فض ــای نمایش ــگاهی ،کتابخان ــه پژوهش ــی ،انتش ــارات

و کتابفروشــی اســت و رویدادهــا و کارگاههــای زیــادی

در آن برگـــزار میشـــود.
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بهتر است بدانید که ...
فرهنگسـرای یاپـی کریـدی یکـی از بزرگتریـن

مجموعههـای هنـری خیابان اسـتقالل اسـت که

بـدون هیـچ هزینـهای میتوانیـد از آن بازدیـد
کنید .
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آدرس:
اســتانبول ،بیاغلــو ،محلــه تومتــوم ،خیابــان

اســتقالل ،شــماره 161

ساعت کاری:
دوشـنبه تـا جمعـه از سـاعت  10صبح تـا 18:45
| شـنبه از سـاعت  11صبـح تـا  | 18:45یکشـنبه از

سـاعت  1ظهـر تـا 18:45

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Galatasarayدر خط تراموای

قرمز رنگ خیابان استقالل

مسیریابی
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 -4سانترال استانبول
Santralistanbul

سـانترال اسـتانبول تلاش میکنـد تـا یـک فضـای

بینالمللـی بـرای هنـر ،فرهنـگ و یادگیـری باشـد و بـا
نگاهـی جامـع و بینرشـتهای بـه موضـوع بازآفرینـی

شـهری بپـردازد .ایـن مرکـز هنـری در قدیمیتریـن
نیـروگاه شـهری امپراطـوری عثمانـی قـرار دارد کـه تـا
سـال  1983بـرق شـهر را تامیـن میکـرد.

از سـال  2007ایـن میـراث صنعتـی بینظیـر بـه یکـی
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از بزرگتریـن پروژههـای ترکیـه در زمینـه فرهنـگ و

هنـر تبدیـل شـد و تـا بـه امـروز میزبـان نمایشـگاهها و

رویدادهـای هنـری زیـادی بـوده اسـت .شـاید جالـب

باشـد بدانیـد کـه ایـن مجموعـه مرتبـط بـا دانشـگاه

بیلگـی اسـتانبول اسـت.

بهتر است بدانید که ...
بازدیـد از ایـن مجموعـه بـدون راهنمـای تـور

رایـگان اسـت .در صـورت تمایـل بـه شـرکت در

تورهای همراه با راهنمای مجموعه ،باید هزینه

جداگانـه پرداخـت کنید.
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آدرس:
اســتانبول ،ایــوب ،امنیهتپــه ،خیابــان کاظیــم

کارابکیــر ،شــماره 2

ساعت کاری:
هر روز از سـاعت  9صبـح تا  6عصر | در تعطیالت

رسمی ،تعطیل است.

مسیر دسترسی:
اتوبوسهای خط

38T - Küçükköy Meydanو پیاده شدن

در ایستگاه Bilgi Üniversitesi

مسیریابی
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 -5گاراژ استانبول
Garaj Istanbul

در سـال  2007یـک زوج هنرمنـد بـه نامهـای Övül

 Avkıranو  Mustafa Avkıranتصمیـم گرفتنـد تا یک

گاراژ قدیمـی را بـه مرکـزی بـرای حمایـت از هنرمنـدان
معاصر تبدیل کنند .گاراژ اسـتانبول که در یکی از کوچه

پـس کوچههـای بیاغلـو قـرار دارد ،حامـی هنرهـای
اجرایـی معاصـر )(Contemporary Performing Art
است.
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گاراژ استانبول متعلق به هنرمندانی است که هیچ وقت
خودشـان را محدود بـه مرزهای مشـخصی نمیکنند و

همیشـه در حال به چالش کشـیدن خودشان هستند.

در اینجـا میتوانیـد بـه تماشـای اجراهـای رقـص،

پرفورمنسهـای معاصـر ،کنسـرتها و  ...بنشـینید.
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آدرس:
اســتانبول ،بیاغلــو ،تومتــوم ،کوچــه کایمــکام

رشــات بــی ،شــماره 11A

ساعت کاری:
نامشخص

مسیر دسترسی:
ایســـــتگاه  Galatasarayدر خــــط

ترامـوای قرمـز رنگ خیابان اسـتقالل
 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -6گالری نِو
Galeri Nev

گالـری نو ،یکـی از مراکز فعال در حـوزه هنرهای تجاری
ترکیـه اسـت .ایـن مرکـز بـا همـکاری هنرمنـدان مـدرن
و معاصـر مهـم ترکیـه راهانـدازی شـد و در کنـارش آثـار
هنرمنـدان جوان و خوشآتیه منطقـه را هم به نمایش
میگـذارد.

گالـری نـو کـه از سـال  1987فعالیـت میکنـد ،یکـی از

قدیمیتریـن گالریهـای اسـتانبول اسـت کـه در دهـه
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 1990بـه خاطر نمایش شـاهکارهای هنـری مدرن قرن

بیسـتم معـروف شـد .نِو در کنـار نمایش آثـار و برگزاری

نمایشـگاه در طـی سـالهای فعالیتـش ،بـه انتشـار

کتابهـای هنـری و اعطـای بورسـیههای مختلـف هـم
شـناخته میشـود.
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آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلو ،خیابان اسـتقالل ،ساختمان
میسیر ،شـماره  ،163طبقه 4

ساعت کاری:
سهشـنبه تـا شـنبه از سـاعت  11تـا  6:30عصـر

| در ماههـای تیـر تـا شـهریور ،روزهـای کاری بـه

دوشـنبه تـا جمعـه تغییـر میکنـد.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Galatasarayدر خط تراموای

قرمز رنگ خیابان استقالل

مسیریابی
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 -7گالری ایکس-ایست
X-ist Art Gallery

گالـری ایکس-ایسـت ،عرصـهای بـرای نمایـش آثـار

هنرمنـدان جـوان و معاصـر اسـت و از آنهـا در طـی

مسـیر هنریشـان در عرصههـای ملـی و بینالمللـی

حمایـت میکنـد .ایـن گالـری از سـال  2004شـروع بـه

فعالیت کرده و از سال  2013به نمایش آثار هنرمندان

بینالمللـی پرداختـه و در کنـارش در حراجهای هنری

زیـادی هـم شـرکت کـرده اسـت .پـس اگـر عالقهمند به
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آثـار هنرمنـدان جـوان و کمتـر شناختهشـده ،ولـی بـا
اسـتعداد در عرصه هنر معاصر هسـتید ،حتما به اینجا

سـر بزنید.
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آدرس:
استانبول ،بیاغلو ،محله کمانکش کرم مصطفی
پاشا ،خیابان مومهانه ،شماره  ،50طبقه 2

ساعت کاری:
سهشـنبه تا شنبه از ساعت  10:30صبح تا 7:30
شب | یکشنبه و دوشنبه تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Tophaneدر خط T1
 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -8موزه هنرهای مدرن سالت گاالتا
SALT Galata

سـالت گاالتـا ،یـک موسسـه فرهنگـی عمومی اسـت که
در زمینههـای هنـر ،معمـاری ،طراحی ،تاریـخ اجتماعی
و اقتصادی ،بـا برگزاری نمایشـگاههای پژوهشمحور،

انجـام پروژههایـی در زمینـه دیجیتـال و وب ،برگـزاری

کنفرانـس ،نمایـش فیلـم و  ...فعالیـت میکند.

موسسـه سـالت دارای دو مرکـز در شـهر اسـتانبول

و یـک مرکـز در شـهر آنـکارا اسـت .مرکـز بیاغلـو در
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خیابان اسـتقالل ،مسـئول برگزاری نمایشگاهها ،انجام
تحقیقـات و برنامههای عمومی اسـت .سـالت گاالتا که

در سـاختمان مرکزی سـابق بانـک امپراطـوری عثمانی
قـرار دارد هـم بـه برگـزاری نمایشـگاهها ،برنامههـای
عمومی و رویدادهای خاص میپردازد .این سـاختمان
متعلـق به اولین بانک خصوصی کشـور ترکیه اسـت که

توسـط معماری فرانسوی به نام الکسـاندر ولوئوری ،با

ترکیب دو سـبک شـرقی و نئوکالسیک طراحی و ساخته
شـد ه است.

یادتان نرود که در طبقه باال به باغ گاالتا هم سـر بزنید
کـه مخصـوص برگـزاری کارگاههـای مختلـف اسـت .در
ضمـن ،از کتــابفـروشــی رابینســون کـروزو هم غافــل

نشـوید کـه میتوانیـد کتابهـای هنـری را در زبانهای
مختلـف در آنجـا پیـدا کنید .در بخـش تحقیقـات گاالتا

هـم شـما میتوانیـد به نسـخ چاپـی و دیجیتالـی منابع

مهم تحقیقاتی دسترسـی داشـته باشید.

بهتر است بدانید که ...
پنجشـنبه آخـر هـر ماه ،هر دو شـعبه سـالت تا

سـاعت  10شب باز هستند و میتوانید از تورهای

نمایشـگاهی و تخفیفهـای ویـژه کتابفروشـی و
کافه آن اسـتفاده کنید.

فرهنگ و هنر > گالریها و مراکز هنری

910

شعبه سالت گاالتا
آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،محله عاذاب کاپـی ،خیابان
بانکاالر ،شـماره 11

ساعت کاری:
هـر روز از سـاعت  11صبـح تا  5عصر | دوشـنبهها

تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Karaköyدر خط T1
 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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شعبه سالت بیاغلو
آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،محلـه آسـمالی مسـجید،

خیابـان اسـتقالل ،شـماره 136

ساعت کاری:
هـر روز از سـاعت  1ظهـر تـا  7شـب | دوشـنبهها
تعطیـل اسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Odakuleدر خط تراموای قرمز

رنگ خیابان استقالل

مسیریابی

ﺗﻮر را ﻫﻢ از ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺑﺨﺮﻳﺪ
ﻋﻠﯽﺑﺎﺑـﺎ ﺳـﺒﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋـﯽ از اﻧـﻮاع ﺗﻮرﻫـﺎی ﻣﺴـﺎﻓﺮﺗﯽ در
اﺧﺘﯿـﺎر ﺷـﻤﺎ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻠﯿﻘﻪﺗﺎن و
ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳـﻔﺮ اﺧﺘﺼـﺎص دادهاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﺸﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮر
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 -9گالری االن استانبول
ALAN İstanbul

هـدف اصلـی گالـری االن ،کمـک بـه تولیـد پروژههـای

هنـری خالقانـه در حوزه هنرهای معاصر اسـت و تالش
میکنـد پلـی میـان هنرمنـدان ترکیـه و سـایر کشـورها

باشـد .این گالری هر سـال میزبان نمایشگاههای ملی

و بینالمللـی و پروژههـای هنـر معاصـر اسـت.

االن خـودش را فقـط یـک گالری نمیدانـد؛ بلکه معتقد

اسـت یـک مـکان آزاد و مسـتقل بـرای فعالیتهـای
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هنرمندانـه اسـت .در اینجـا میتوانیـد از آثـار هنرهـای
تجسـمی ،نمایـش فیلـم ،پرفورمنسهـای مختلـف و

ویدئـوآرت دیـدن کنیـد.
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آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،محلـه کواغلو ،کوچـه آیهان

ایشیک ،شـماره 23

ساعت کاری:
هـر روز از سـاعت  1ظهـر تـا  7شـب | یکشـنبه و

دوشـنبه تعطیـل اسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه تکسیم در خط M2
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -10گالری زیلبرمن
Zilberman Gallery

گالری زیلبرمن که دو شعبه در استانبول و برلین دارد،
از سـال  2008شروع به فعالیت کرده است .این گالری

حضـور فعالـی در حراجهای بینالمللـی دارد و معتقد

اسـت در کنـار فعالیتهـای تجـاری ،بایـد مسـئولیت
اجتماعـی خـودش را در قالـب برگـزاری سـخنرانی و

میزگـرد و انتشـار کتـاب انجام دهـد و در بحـث آموزش
هم فعال باشـد .همچنین زیلبرمن بـرای هنرمندانش
شـرایط رزیدنسـی در برلیـن را هـم فراهـم میکند.
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آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،خیابـان اسـتقالل ،شـماره
 ،163سـاختمان میسـیر

ساعت کاری:
سهشـنبه تـا جمعـه از سـاعت  10صبـح تا  7شـب

| شـنبه از سـاعت  12ظهـر تـا  7شـب | یکشـنبه و
دوشـنبه تعطیل اسـت.

مسیر دسترسی:
ایســتــگاه  Galatasarayدر خــــط

ترامـوای قرمـز رنگ خیابان اسـتقالل
 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -11گالری آرت آن
Art On

گالری آرت آن ،در سـال  2011توسط یک زوج به نامهای
 Nil Duranو  Oktay Duranکه هر دو کلکسیونر هستند،

افتتـاح شـد .آرت آن با برگزاری نمایشـگاه ،سـخنرانی و
انتشـار کتـاب بـر روی هنـر معاصـر تمرکـز دارد و تالش

میکنـد فضایـی تعاملی بیـن هنر و مخاطبانـش ایجاد
کند.
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آدرس:
اســتانبول ،بیاغلــو ،محلــه تپهباشــی ،خیابــان
مشــروطیت ،کوچــه اوتلــر ،ســاختمان حنیــف 1

ساعت کاری:
سهشـنبه تـا شـنبه از سـاعت  10صبح تا  7شـب |

یکشـنبه و دوشـنبه تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایسـتگاه  Odakuleدر خـط ترامـوای

قرمـز رنـگ خیابان اسـتقالل
 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -12گالری دپو
Depo

مرکـز فرهنگـی و هنـری دپـو تلاش میکنـد تـا مرکـزی
بـرای گفتمانهـای تاریخـی و معاصـر در مورد مسـائل

اجتماعـی باشـد و آثـاری را نمایـش میدهـد کـه در
گالریهـای تجـاری بـه نمایـش در نمیآینـد.

سـاختمان دپـو تـا سـال  1950بـه عنـوان انبـار تنباکـو

اسـتفاده میشـد و حـاال در آن نمایشـگاههای هنـری،
پنلهـای گفتگـو ،کارگاههای مختلـف و نمایش فیلم با
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رویکـرد سیاسـی و اجتماعـی برگـزار میشـود.

بهتر است بدانید که ...
بازدید از دپو رایگان است.
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آدرس:
اسـتانبول ،توپهانـه ،خیابـان لولهجـی هنـدک،
شـماره 12

ساعت کاری:
سهشـنبه تا یکشـنبه از سـاعت  11صبح تا  7شـب
| دوشـنبهها تعطیل است.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Tophaneدر خط T1
 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -13گالری آرت سومر
artSümer

در ایـن گالـری آثـار هنرمندانـی نمایش داده میشـود
کـه در اول مسـیر حرفـهای خـود هسـتند و در حـوزه
هنرهـای معاصـر فعالیـت میکننـد .آثـاری کـه در آرت

سـومر میتوانیـد ببینیـد شـامل طراحـی ،نقاشـی،

مجسمهسـازی ،عکاسـی ،ویدئـو و رسـانههای جدیـد
میشـود.
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آدرس:
اسـتانبول ،کاراکـوی ،محلـه کمانکـش ،خیابـان
مومهانـه ،شـماره 45-50

ساعت کاری:
سهشـنبه تـا شـنبه از سـاعت  11صبـح تـا 6:30
عصـر | یکشـنبه و دوشـنبه تعطیـل اسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Tophaneدر خط T1
 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -14گالری میکسر
Mixer

گالـری میکسـر با هـدف معرفی و حمایـت از هنرمندان
جوان برپا شـده اسـت و تلاش میکند تا کلکسـیونرها

را بـا آثـار هنرمنـدان خوشآتیـه آشـنا کنـد .در ایـن
نمایشگاه ،بیشتر شـاهد چیدمانها (اینستالیشنها)
و پروژههـای هنرهـای عمومـی و رسـانههای جدیـد
خواهیـد بود.
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آدرس:
استانبول ،بیاغلو ،محله کمانکش کرم مصطفی

پاشا ،خیابان مومهانه

ساعت کاری:
سهشـنبه تـا شـنبه از سـاعت  11ظهـر تـا  7شـب |
یکشـنبه و دوشـنبه تعطیـل اسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Tophaneدر خط T1
 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > گالریها و مراکز هنری

927

 -15گالری دیریمارت
Dirimart

اولیـن سـاختمان گالری دیریمـارت در محله نشـانتی،

مرکـز مـد و سـرگرمی اسـتانبول ،بنـا شـد .ایـن گالـری

لگیری نقش هنر استانبول
تاکنون تاثیر زیادی در شک 
در عرصههـــای جهانـی داشــــته اسـت .دیریمـــــارت

هنرمنـدان بینالمللی زیادی را همچـون توماس بایر،
هرمـان نیـچ ،شـیرین نشـاط و  ...بـه مخاطبیـن خـود

در ترکیـه و در مقابـل هنرمنـدان نوظهور ترکیـه را مثل
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سـارکیس ،عیـش ارکمـن ،هایـال پوزانتـی و  ...بـه دنیـا

معرفـی کرده اسـت.

همچنیـن بـا افتتـاح دومیـن سـاختمان دیریمـارت در
دوالپـدره که متشـکل از یک سـالن بزرگ بـرای نمایش

آثار و باغ مجسمه است ،به یکی از بزرگترین صحنههای

هنری اسـتانبول تبدیل شـده است.
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آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلو ،محله حاجی احمت ،خیابان
ایرماک ،شماره 1 - 9

ساعت کاری:
سهشـنبه تـا شـنبه از سـاعت  10صبـح تـا  7شـب
| یکشـنبه از سـاعت  12ظهـر تا  7شـب | دوشـنبه

تعطیل اسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Taksimدر خط M2
 12دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -16گالری گالریست
Galerist

گالریسـت از سـال  2001فعالیـت خـودش را در یـک

سـاختمان قدیمی متعلق به قرن هجدهم شروع کرد.
ایـن گالری جـزو گالریهای پیشـرو در هنرهای معاصر
اسـت و همیشـه در تلاش بـوده تـا هنرمنـدان خـود را

بـه عرصههـای جهانـی معرفـی کنـد .همچنیـن در کنـار
برگـزاری نمایشـگاه از هنرمندان ملـی و بینالمللی ،به

چـاپ مجلـه و کتاب هـم میپـردازد.
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آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،محلـه آسمـــالی مسـجید،

خیابـان مشـروطیت ،شـماره 1

ساعت کاری:
سهشـنبه تـا شـنبه از سـاعت  11ظهـر تـا  7شـب |

یکشـنبه و دوشـنبه تعطیـل اسـت.

مسیر دسترسی:
ایستگاه  Şişhaneدر خط M2
 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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انتخاب گالریها و مراکز هنری
کـدام «گالریها و مراکز هنـری» نظرتان را جلب
کـرد؟ در چک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تا
یادتان باشـد به آنها سـر بزنید.
گالری آرتر
موزه هنر مدرن استانبول
فرهنگسرای یاپی کریدی
سانترال استانبول
گاراژ استانبول
گالری نِو
گالری ایکس-ایست

فرهنگ و هنر > گالریها و مراکز هنری

موزه هنرهای مدرن سالت گاالتا
گالری االن استانبول
گالری زیلبرمن
گالری آرت آن
گالری دپو
گالری آرت سومر
گالری میکسر
گالری دیریمارت
گالری گالریست
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نظرتان مهم است
به پایان فصل «فرهنگ و هنر» رسیدیم .برای

بهتر شدن کتاب سفر استانبول در نســخههــای
بعـدی ،بــه بــازخــوردها و راهنماییهای شما

نیاز داریم .لطفا به لینک زیر بروید و در بخش
نظرات به ما بگویید نظرتان در مورد این فصل

چه بود .جای کدام مطالب خالی بود؟ پیشنهاد
شما برای بهتر شدن محتوای کتاب چیست؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را

اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

فرهنگ و هنر
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پیشنهاد شما
فصل فرهنگ و هنر

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید و

مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم خودتان
به کتاب اضافه کنیم.

اضافه کردن مکان جدید

فرهنگ و هنر
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

حمل و نقل > استانبول کارت
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حمل و نقل
گشـتوگذار در اسـتانبول بـدون راهنمـا کار سـختی

نیسـت؛ البتـه اگـر مهـارت خوبـی در نقشـهخوانی و

اسـتفاده از خطـوط متـرو ،تراموا و  ...داشـته باشـید .از
آنجایی که اسـتانبول یک شـهر توریسـتی اسـت ،دولت
ترکیـه روی موضوع حملونقل عمومی خیلی خوب کار

کرده اسـت و شما در بیشتر موارد میتوانید با کمترین

هزینه به نقاط مختلف شـهر دسترسـی داشـته باشید.
بـرای اسـتفاده از وسـایل نقلیـه ،هـم میتوانیـد از

دسـتگاههای تُوکِـن ( )Tokenژِتـون تهیـه کنیـد کـه

هـر ژتـون بـه ارزش  5لیـر اسـت ،و هـم میتوانیـد از
اسـتانبولکارت اسـتفاده کنیـد که دارای تخفیف اسـت

و موجـب کاهـش هزینههایتـان میشـود.

بهتر است بدانید که ...
کـودکان زیـر  6سـال در ترکیـه میتواننـد بـه

رایـگان از وسـایل نقلیـه عمومی اسـتفاده کنند.
قبـل از اینکـه بـه سـراغ معرفـی وسـایل نقلیـه

عمومـی برویـم ،بهتـر اسـت بـا اسـتانبولکارت و
نحـوه خریـد و شـارژ آن آشـنا شـوید.

حمل و نقل
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فهرست فصل حمل و نقل
استانبولکارت
مترو
تراموا
اتوبوس
تاکسی
دلموش
فری
دوچرخه
اجاره ماشین
قوانین رانندگی
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استانبولکارت
اسـتفاده از اسـتانبولکارت به شما کمک میکند تا

بـه میـزان قابلتوجهـی در هزینههـای جابهجاییتـان
(در مقایسـه با ژتـون) صرفهجویی کنید.

از هر استانبولکارت میتوانید برای  5نفر استفاده

کنیـد و نیازی نیسـت به تعـداد تکتک همسـفرهایتان
استانبولکارت تهیه کنید.

یکی دیگر از مزایای استفاده از این کارت این است

که اگر زیر  2ساعت ،چندین بار از این کارت استفاده

کنید ،هر بار به صورت پلکانی مبلغ کمتری میپردازید.

مثال بار اولی که از کارت برای سوار شدن به مترو ،تراموا،
اتوبوس و  ...استفاده میکنید 2/6 ،لیر از شارژتان کم

میشود ،دفعه دوم (در صورتی که زیر  2ساعت باشد)،

 1/85لیر و دفعه سوم  1/4لیر و دفعه چهارم و پنجم

کمتر از  1لیر از کارتتان کم میشود.

حمل و نقل > استانبول کارت
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هزینه و نحوه خرید استانبولکارت
بـرای خریـد اسـتانبولکارت ،میتوانیـد بـه دکههـای

روزنامهفروشـی سـطح شـهر و یـا غرفههـای داخـل

ایسـتگاههای متـروی اسـتانبول مراجعـه کنیـد؛ البتـه

از دسـتگاههای شـارژ کارت متـرو هـم میتوانیـد آن

را تهیـه کنیـد .در حـال حاضـر (بهـار  )99قیمـت خریـد
اسـتانبولکارت  6لیـر ترکیـه اسـت.

حمل و نقل > استانبول کارت
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نحوه شارژ استانبولکارت
بعـد از خریـد ،میتوانیـد بـه میـزان دلخواهتـان

کارتتـان را شـارژ کنیـد .بـرای شـارژ اسـتانبولکارت باید

بـه دسـتگاههایی کـه در ایسـتگاههای متـرو و ترامـوا
میبینیـد ،مراجعـه کنیـد.

اول کارتتـان را روی محفظـه شیشـهای قرار دهید،

بعـد از اینکـه موجودی کارتتان را نشـان داد ،اسـکناس

موردنظرتـان (فقـط پـول کاغـذی ترکیـه) را بـه صـورت
کاملا صـاف وارد دسـتگاه کنیـد .چنـد ثانیه صبـر کنید

تـا دسـتگاه بـه شـما رسـید دهـد .بعـد از آن میتوانیـد
کارتتـان را بردارید.

حواستان باشد!
اگـر روی مانیتـور  Arızalıdırیـا Hizmet dışı

نوشته شده بود ،یعنی دستگاه خارج از سرویس

است.

حمل و نقل > مترو
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مترو
اسـتفاده از متـرو یکـی از روشهـای مقرونبهصرفـه
بـرای گشـتوگذاردر اسـتانبول بـه شـمار مـیرود و بـه

وسـیله آن بـه راحتـی میتوانیـد خودتـان را بـه بیشـتر
نقـاط توریسـتی برسـانید.

ایسـتگاههای متـرو بـا عالمـت  Mدر خیابـان مشـخص

شـدهاند و بـه راحتـی میتوانیـد آنهـا را پیـدا کنیـد.

خطـوط اصلـی متـروی اسـتانبول دسترسـی خوبـی بـه

مراکز خرید دارند و معموال نقاطی را پوشـش میدهند
کـه تراموا از آنجا عبور نمیکند .البته در بعضی مناطق،
ایسـتگاههای متـرو بـا تراموا تقاطـع دارد.

متـروی اسـتانبول  8خـط دارد که با عالمـت  M1تا M8

مشـخص شـدهاند و از سـاعت  6صبح تا  12شـب فعال
هستند.

حمل و نقل > مترو
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فونیکوالرهـا هـم مثـل متـرو در تونلهـای زیرزمینـی،
ولـی در مسـیرهای با شـیب تنـد حرکت میکننـد .فقط

دو ایسـتگاه ابتدایـی و انتهایی دارند و بـه صورتی رفت

و برگشـتی کار میکننـد .فونیکوالرهـا در دو خط  Tو F1
در دسـترس هستند.

فوت و فن
بـــرای راحتـــی کارتـــان ،بهتـــر اســـت مقـصد

موردنظرتـان را روی نقشـه مشـخص کـرده و

سـپس نزدیکتریـن ایسـتگا ه مترو بـه آن را روی

نقشـه پیـدا کنیـد .دقـت کنیـد کـه بـرای رسـیدن
بـه بعضـی از ایسـتگاهها ،بایـد  1یـا  2خـط عوض

کنیـد؛ درسـت مثـل متـروی ایـران.

حمل و نقل > مترو
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چنـد نمونـه از ایسـتگاههای مهـم متـروی
اسـتانبول
ایسـتگاه ( Taksimتکسیم) :درست در میدان

تکسـیم قـرار دارد و بـه محـض بـاال آمـدن از ایسـتگاه،

میتوانید وارد خیابان اسـتقالل و محله بیاغلو شوید.

ایسـتگاه ( Şişhaneشیشـانه) :ایـن متــــــرو،

نزدیکتــــرین ایستـــگاه به بـــــــرج گاالتــــا ،گاالتـــــا
مولویحانهسـی و مــــوزه هنـــر مـدرن اسـت.

ایسـتگاه ( Şişliشیشـلی) :روبـروی مرکز خرید

جواهـر قرار دارد و از داخل ایسـتگاه مترو ،یک خروجی
مسـتقیم به داخل پاساژ دارد.

ایستــگاه ( Istoçایسـتـــوش) :نزدیـکتـــرین

ایسـتگاه بـه اسـتانبول مال اسـت کـه باید بعـد از پیاده

شدن ،با اتوبوس خودتان را به استانبول مال برسانید.
ایستگاه ( Gayrettepeگایــرتپه) :در نــزدیکی

مرکـز خریـد زورلـو قـرار دارد .بعـد از پیـاده شـدن بـا

دنبـال کـردن تابلوهـای راهنمـا و کمـــی پیـادهروی به

مرکـز خریـد خواهید رسـید.

حمل و نقل > تراموا
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تراموا
شاید بتوانیم تراموا را محبوبترین وسیله حملونقل

در اسـتانبول بنامیـم .قطـاری کـه از بیـن شـهر عبـور
میکنـد و در حالیکه محو تماشـای مناظر زیبا هسـتید،
باید حواسـتان باشد ایستگاه موردنظرتان را رد نکنید.

سـرعتی آهسـتهتر از مترو و سـریعتر از اتوبـوس دارد و

سـر زمانبنـدی مقـرر و هـر  2دقیقـه یـک بار در ایسـتگاه

حاضر میشـود.

ترامـوای اسـتانبول  4خـط دارد کـه با عالمـت  T1تا T4

مشـخص شـدهاند و از سـاعت  6صبح تا  12شـب فعال
هستند.

حمل و نقل > تراموا
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چنـد نمونـه از ایسـتگاههای مهـم تراموای
استانبول
ایسـتگاه ( Sultan-ahmetسـلطان احمـد):

ایـن ایسـتگاه در چنـد قدمـی ایاصوفیـه و مسـجد آبـی

قـرار دارد.

ایسـتگاه ( Eminönüامینونـو) :بهتریـن گزینه

برای تماشـای پل گاالتـا و ماهیگیران معروفش اسـت.
ایستـــگاه ( Galatasarayگاالتاســرای) :ایـن

ایسـتگاه کـه در انتهـای خیابـان اسـتقالل قـرار دارد،
نزدیکتریـن ایسـتگاه بـه مـوزه معصومیـت اسـت.

ایستــگاه ( Aksarayآکسـارای) :نــزدیکترین

ایسـتگاه به مرکز خرید هیسـتوریا اسـت و بعد از پیاده
شـدن با کمی پیــادهروی میتوانید به آنجا برسید.

حمل و نقل > اتوبوس
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اتوبوس
اسـتفاده از اتوبـوس شـاید بـه راحتـی ترامـوا یـا متـرو

نباشـد .چـرا کـه ترافیـک اسـتانبول بیشـباهت بـه

ترافیـک تهـران یا هر شـهر بـزرگ دیگری نیسـت و هیچ
خـط ویژهای بـرای عبور و مرور اتوبوسهـا وجود ندارد

و آنهـا مجبـور هسـتند از بیـن ماشـینها حرکـتکننـد.

از طرفـی آنقـدر خطـوط اتوبوسـرانی اسـتانبول تنـوع
دارد کـه ممکـن اسـت پیـدا کـردن خـط موردنظـر برای

مسـافری کـه بـار اول اسـت بـه ایـن شـهر سـفر میکند،

کمـی گیجکننـده باشـد.

در هـر حـال دسترسـی بـه همـه نقـاط موردنظرتـان
ممکن اسـت با مترو و تراموا امکانپذیر نباشد و مجبور
شـوید از اتوبوس استفاده کنید .پس حتما قبل از سوار
شـدن ،بـا کمـک نقشه خطوط اتوبوس استانبول خط

موردنظرتـان را پیـدا کنیـد و موقـع سـوار شـدن هـم به
اسـم خـط روی شیشـه جلـوی اتوبوس دقـت کنید.

حمل و نقل > اتوبوس
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فوت و فن
قبل از سـوار شـدن به اتوبوس ،نام مقصد را به

راننـده بگوییـد تا هم مطمئن شـوید که اتوبوس
را اشـتباه سـوار نشـدهاید و هم راننده حواسـش

باشـد کـه در ایسـتگاه موردنظـر بـه شـما اطلاع

دهد.

چنـد نمونـه از ایسـتگاههای مهـم اتوبوس
استانبول
ایســـتگاه ( Akaretlerآکاریتلَـــــر) :نزدیـــک

کـاخ توپکاپی

ایســتـــــگاه ( Kabatas Lisesiکـــابـــاتـــاش

لیسسـی) :مسجد اورتاکوی

ایستــگاه ( İskenderpaşaایسکنــدر پاشـا):

مرکز خرید هیســـتوریا

حمل و نقل > تاکسی
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تاکسی
گاهـی پیـش میآیـد کـه یـا خیلـی خسـتهاید ،یـا از

خریـد برمیگردیـد و وسـایل زیـادی همراهتان اسـت،

دیروقـت اسـت و هیـچ وسـیله نقلیـهای بـه جز تاکسـی

کار نمیکنـد و یـا شـرایط جسـمیتان اجـازه اسـتفاده از

متـرو ،ترامـوا و ...را به شـما نمیدهـد .در اینجور مواقع

حتمـا بـه تاکسـی احتیـاج پیـدا میکنیـد.

مثل هر شـهر توریسـتی دیگر ،اگر موقع تاکسـی گرفتن
حواسـتان نباشـد ،حسـابی سـرتان کاله مـیرود .البتـه

بـه این معنی نیسـت که بیخیال تاکسـی گرفتن شـوید.
مـا بـه شـما توصیههـای الزم را میکنیـم تـا تجربـه
خوشـایندی داشـته باشـید.
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اول از همـه بایـد بدانیـد کـه سـوخت در ترکیـه گـران

اسـت و هزینه تاکسـی در مقایسـه با ایران گرانتر و در
مقایسـه بـا خیلـی از کشـورهای اروپایـی ارزانتر اسـت.
سـعی کنیـد فقـط سـوار تاکسـیهای زردرنگـی شـوید
کـه عالمـت  Taksionیـا  Taksiروی سـقف آنهـا دیده

میشـود.

همچنیـــن میتوانیـــد اپلیکیـــشن  BİTAKSİرا روی
موبایلتان نصب کنید که مشــابه تاکسـیهای اینترنتی

ن آسـان اسـت.
خودمـان اسـت و کار بـا آ 
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فوت و فن
قبل از سوار شدن به تاکسی ،قیمت را با راننده

طی کنید تا بعدا دچار مشکل نشوید.

هزینهها غالبا بر اسـاس تاکسـیمتر محاسـبه

میشـود .پس قبل از سوار شدن ،مطمئن شوید
که تاکسیمترش سالم است .بعضی از رانندهها

بـرای اینکه بتوانند پول بیشـتری از شـما بگیرند،

الکـی میگویند کـه تاکسیمترشـان کار نمیکند.

اگـر دیدیـد راننده بـه حرفتان اعتنایـی نمیکند،
پیاده شوید.

قبل از سوار شدن از راننده بخواهید تاکسیمتر

را به شـما نشـان دهد تـا بتوانید نقطه شـروع را
ببینیـد .در هنـگام پیاده شـدن هم بـاز آن را چک
کنید.

مسـیر را بـا گوگلمـپ چـک کنیـد تـا راننـده

بابـت مسـیر اشـتباهی یـا الکـی طوالنیتـر کردن

مسـیر ،از شـما پـول بیشـتری درخواسـت نکنـد.
حتـی میتوانیـد صـدای گوگلمـپ را فعـال کنید

تـا غیرمسـتقیم بـه او بگوییـد حواسـتان هسـت.
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اگـر وسـیلههایتان را در صندوق عقب تاکسـی

گذاشـتید ،تـا زمانی کـه کل وسـایل را از صندوق

بیـرون نیاوردهایـد ،همگـی از تاکسـی پیـاده
نشـوید .در بعضی مـوارد به محض پیاده شـدن
ه اسـت.
مسـافر ،راننـد ه گازش را گرفتـه و رفتـ 

بـه هـر حـال آدم خـوب و بـد همـه جـا هسـت.
بـرای اطمینـان ،بهتـر اسـت قبـل از سـوار شـدن،
یـک عکـس از شـماره پالک تاکسـی بـا موبایلتان
بگیریـد.

همیشـه سـعی کنیـد بـرای کرایـه تاکسـی ،لیـر

پرداخـت کنیـد .وقتـی بـه دالر یـا یـورو پرداخـت

کنید ،ممکن است هزینه باالتری از شما دریافت
کننـد .گاهـی پیـش آمـده دالرهایی که بـه عنوان

بقیـه بـه مسـافر برگردانـده شـده ،تقلبـی بـوده
است.

همیشـه پـول خـرد همراهتان داشـته باشـید.

گاهـی پیـش میآیـد کـه شـما بـه راننـده یـک

اسـکناس  50لیـری پرداخـت کردهایـد ،ولـی او
مدعـی میشـود کـه  5لیـر دریافـت کرده اسـت.

همچنین ممکن اسـت پول خـرد کافی برای بقیه
پـول شـما نداشـته باشـد و مجبـور شـوید مبلـغ
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بیشتری پرداخت کنید.
اگـر راننـده با سـرعت باالیی رانندگـی میکرد و

این مسـاله باعث ترسـیدن شـما شـد ،به راحتی
بـه او بگویید ( yavaşیاواش) که مثل فارسـی به

معنای آهسـته است.

حواستان باشد!
نـرخ تاکسـی در شـب و روز یکسـان اسـت .پس

اگـر راننـده بـه بهانـه اینکـه شـب اسـت ،از شـما

تقاضـای مبلـغ بیشـتری کـرد ،زیـر بـار نرویـد.

تاکسـیها یـک نـرخ پایـه دارنـد و بعـد بـه ازای

هـر یـک کیلومتـر مبلغـی بـه آن اضافه میشـود.

همینطور تعداد دقیقهای کـه در ترافیک بمانید

هـم مبلغـی بـه کرایـه شـما اضافـه میکنـد .پس

قبـل از تاکسـی گرفتـن ،حتمـا از نرخهای بـه روز

مطلع بشـید.

بابت جابهجایی بار توسـط راننده ،شما مجبور

به پرداخت انعام نیستید.
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بسـتن کمربنـد ایمنـی بـرای تمام سرنشـینان،

الزامی اسـت.

عبـور از اتوبـان  TEMیـا پـل بسـفر مشـمول

عوارض است .پرداخت عوارض به عهده مسافر

اسـت .راننـده آن را پرداخـت میکنـد و بعد مبلغ

را روی کرایـه بـا شـما حسـاب میکند.

مراقـب باشـید تـا وسـایلتان را در تاکسـی جـا

نگذاریـد؛ وگرنـه بـه سـختی میتوانیـد دنبالش

بگردیـد.

بهتر است بدانید که ...
همیشـــه تاکسـی گزینــــه گرانـی محســـوب

نمیشـود .خصوصـا در مـواردی کـه بایـد بـرای

رسـیدن بـه مقصـد چندیـن خـط متـرو و ترامـوا
عـوض کنیـد و تعدادتـان هـم  3یـا  4نفـر اسـت،

تاکســـی گزینـــه مقـرونبهصرفـــهای بــه نظـر
میرسـد.

متـرو ،ترامـوا و اتوبـوس از سـاعت  6صبح تا 12
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شـب فعالیـت میکننـد و اگـر بخواهیـد خـارج از

ایـن سـاعت در شـهر گـردش کنیـد ،جز تاکسـی،
ه دیگـری نداریـد.
گزینـ 

بیشـتر رانندههـا انگلیسـی بلـد نیسـتند .پـس

بهتر است قبل از سوار شدن ،آدرس را روی کاغذ
یا از روی نقشـه به صورت دقیق به راننده نشـان

دهید.

بهتر است برای کاهش هزینههایتان در اطراف

جاهـای توریسـتی سـوار تاکسـی نشـوید .چـون

معمـوال کرایههـای باالتـری به شـما میگویند.
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دُ لموش
اگر عالقهای به تاکسـیهای دربستی ندارید ،میتوانید

ی َونهای  10نفـره هسـتند،
از دلموشهـا کـه تاکسـ 
استفاده کنید .این وَنها در مسیرهای مشخصی تردد

میکننـد و معموال در نقاطی ایسـتگاه دارند که وسـایل
حملونقـل عمومـی کمتـری از آنجـا عبـور میکنـد .در

بخـش آسـیایی شـهر ،دلموشهـای بیشـتری وجـود

دارند.

دلموشها در مقایسه با تاکسـیهای زردرنگ ،ارزانتر
و در مقایسـه بـا اتوبـوس ،گرانتر هسـتند .کرایه ثابتی

دارنـد و شـما هـر جـا کـه در مسـیر بخواهیـد میتوانید

پیاده شـوید .بـرای کرایه بایـد پول نقـد پرداخت کنید.

پس حتمـا پول خرد همراهتان داشـته باشـید.
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فِری
بـرای دسترسـی بـه جزایـر ،لـذت بـردن از دریـا و

کشتیسـواری ،حتمـا نیـازی بـه خریـد تورهـای کشـتی

نداریـد و بـا هزینـه خیلـی کمتـری میتوانیـد از فـری

اسـتفاده کنید .فریها کشـتیهای کوچک مسـافربری
هسـتند ،امکانـات عجیبـی ندارنـد و بـا تورهـای روی
آب متفاوتنـد .بـرای سـوار شـدن بـه فـری از طریـق

اسـتانبولکارت میتـــوانید هزینـه را پرداخـت کنیـد.

ایـن کشـتیهای مسافـــربری در  6خـط مسـافرها را

جابهجـا میکننـد و باتوجه به نقشه  ،میتوانید مسـیر

موردنظرتان را انتخاب کنید .از پرطرفدارترین مسیرها

در بین توریسـتها میشـود بـه مسـیرهایEminönü
در قسمت اروپایی به  Üsküdarیا  Kadiköyدر قسمت
آسیایی اشـاره کرد.
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دوچرخه
استانبول شهر شلوغ و پرترافیکی است و شهر همواری
هـم برای دوچرخهسـواری محسـوب نمیشـود .بعالوه

ایـن شـهر هنـوز مسـیری طوالنـی پیـش رو دارد تـا بـا
دوچرخهسـوارها آشـتی کنـد؛ امـا در سـالهای اخیـر

دولـت ترکیـه مسـیرهای دوچرخه متعددی را در شـهر
ایجـاد کرده اسـت.

برای جابهجایی بین یک سـری از جاذبههای توریسـتی

میتوانیـد دوچرخـه اجـاره کنید .برای اجـاره دوچرخه

نیـاز بـه کارت اعتبـاری خواهیـد داشـت تـا بتوانیـد از
ن دوچرخههـــای اشـتراکی
وبســـایتها و اپلیکیشـــ 

 iSBIKEاسـتفاده کنیـد.
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راههای استفاده از دوچرخههای هوشمند
iSBIKE
مراجعـه به کیوسـکهای کنـار ایسـتگاه و پرداخت

 50لیـر بـا کارت اعتبـاری کـه بعـد از تحویـل دوچرخـه

مبلـغ اضافـی بـه کارتتـان برگردانـده میشـود.

ثبتنـــام از طــــریق اپلیکیشـن و پـــرداخت حـق

عضویـت  20لیـر و شـارژ اعتبـار اینترنتـی

بهتر است بدانید که ...
از طریق وبسایت زیر ،هم میتوانید دوچرخه

اجـاره کنیـد و هـم در تورهای اسـتانبولگردی با

دوچرخـه ثبتنام کنید:

http://www.istanbulonbike.com/

اگر کارت اعتباری ندارید ،ممکن است بتوانید با

مراجعـه حضوری بـه بعضی مغازههـا ،دوچرخه
کرایه کنید.

فــروشـــــــــگاه  Bike & Outdoorیکــــــــی از

فروشــگاههای محبــوب دوچرخهســواران اســت
کــه عــاوه بــر فــروش ،دوچرخــه بــرای اجــاره هم
دارد.
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آدرس:
اسـتانبول ،بشـیکتاش ،محلـه سـیهانوما ،بلـوار

باربـاروس ،شـماره 63

ساعت کاری:
دوشنبه تا جمعه از ساعت  10:30صبح تا 5:30
عصر | شـنبهها از سـاعت  10:30صبـح تا  7عصر

| یکشنبهها از سـاعت  11تا  5:30عصر
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اجاره ماشین
خیلـی از افـراد دوسـت دارنـد بـا ماشـین شـخصی در

شـهر یـا کشـوری کـه بـه آن سـفر کردهانـد ،گشـتوگذار

کننـد ،امـا همیشـه امـکان انتقـال ماشـین خودتـان بـه
کشـور مقصد وجود ندارند .راهحل ایـن موضوع اجاره

خـودرو بـه صـورت روزانـه در مقصـد موردنظـر اسـت.
بـرای ایـن کار ،هـم میتوانید به صـورت آنالیـن و هم به

صـورت حضـوری ،در غرفههـا و مغازههـای مخصـوص
اجاره ماشـین در فرودگاه یا اطراف جاهای توریسـتی،

اقـدام کنید.

بیشـتر شـرکتهای معتبـر بـرای اجـاره خـودرو از شـما

کارت اعتباری میخواهند؛ اما در صورت نداشتن کارت

میتوانیـد بـه سـراغ شـرکتهای کوچکتـر بروید.
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هزینـه اجـاره خودرو بسـتگی بـه شـرکت اجارهدهنده،
نـوع ماشـین ،میـزان مصـرف سـوخت و نـوع سـوخت

مصرفـی (بنزیـن ،گازوئیـل یـا هیبریـدی) دارد .قبـل

از اجـاره ،حتمـا از قیمـت روز سـوخت مطلـع شـوید تـا

بتوانیـد مناسـبترین گزینـه را انتخـاب کنیـد.
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حواستان باشد!
در کنار هزینه اجاره ماشین ،باید هزینه بیمه و

دیپوزیـت (ضمانـت برای جریمههـای احتمالی)

را هم در نظر داشـته باشید.

حتمـا بیمهنامـه را از شـرکت دریافـت کنیـد و

تمامـی مدارک را در ماشـین همراه خود داشـته

باشید.

حتمـا در هنـگام اجـاره ماشـین  ،چـک کنیـد که

مثلث احتیاط ،جک ،جلیقه شـبرنگدار ،الستیک
یدکـی و کپسـول آتشنشـانی در ماشـین وجـود

داشـته باشد.

اگر دچار حادثه شـدید ،بـرای خدمات امدادی

با شـماره  112تماس بگیرید.

اگر با ماشـین اجارهای تصادف کردید ،سـریعا

بـا پلیس تمـاس بگیرید .بـرای اسـتفاده از بیمه

ارائـه گـزارش پلیـس و تسـت الـکل بـه شـرکت

اجارهدهنـده اجبـاری اسـت.
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اگـر ماشـین بـه حـدی آسـیب دیـد کـه قابلیـت

جابهجایی نداشـت ،با شـرکت تمـاس بگیرید تا

برایتـان یدککش بفرسـتد.

بهتر است بدانید که ...
مدارکـی کـه بـرای تحویـل خـودرو نیـاز داریـد،

شـامل گواهینامـه بینالمللـی ،اصـل و کپـی
پاسـپورت و آدرس محل اقامتتان اسـت .در نظر
داشـته باشـید کـه راننـده بایـد بـاالی  21سـال
باشـد.

بعد از تحویل مدارک و پرداخت هزینه ،شرکت

قـراردادی را در دو نسـخه تنظیـم میکنـد و یـک
نسـخه از آن را به شـما تحویل میدهد.

بیمه ماشـین و حوادث شخصی دو مقوله جدا

هسـتند .بـرای بیمه حـوادث شـخصی باید مبلغ
اضافهتـری بپردازید.
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فوت و فن
بعضـی از شـرکتها بابت بیمه مبلـغ باالتری از

شـما میگیرند ،اما اگر خودتان به صورت آنالین

بیمـه کنیـد ممکـن اسـت بـا قیمـت پایینتـری
برایتـان تمام شـود.

سعی کنیـــد گواهینــــامه خــــود را در ایــــران

بینالمللـی کنیـد تـا هزینـه کمتـری (آن هـم بـه

ریال) بپردازید .البتـه در صورتیکه تمایل دارید
ماشـین را بـا راننـده اجـاره کنیـد ،دیگر نیـازی به

گواهینامـه نخواهید داشـت.

همانطـور کـه قبـــلا بـه آن اشـــــاره کــــردیم،

سـوخت در ترکیـه گـران اسـت و بهتر اسـت برای

مسـیریابی و کاهـش اشـتباه و مصرف سـوخت،
از اپلیکیشـنهای مسـیریاب اسـتفاده کنیـد.

معمـوال در هنـگام اجـاره خـودرو ،مقـدار کمـی

سـوخت در بـاک آنهـا وجـود دارد و بایـد موقـع

تحویـل هـم بـا همـان میـزان سـوخت ماشـین را

تحویـل دهیـــد .پس بهتر اســـت بعـد از تحویل
گرفتـن خـودرو اول بـه جایـگاه سـوخت برویـد.
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قوانین رانندگی در ترکیه
بـرای اینکـه سـفر ایمنـی داشـته باشـید و دچـار حادثـه

و جریمـه رانندگـی نشـوید ،قبـل از اجـاره ماشـین بهتر
اسـت از قوانیـن رانندگـی ترکیـه آگاه شـوید .بیشـتر

قوانین ،مشـابه کشـور خودمان است .به همین منظور
فقـط قوانیـن متفـاوت را برایتـان شـرح میدهیـم:

الیـن سـمت چـپ بـرای سـبقت گرفتـن اسـتفاده

میشـود .پـس بالفاصلـه بعـد از سـبقت گرفتـن بـه

الیـن خودتـان برگردید .اگر مـدت طوالنـی در این الین

بمانیـد ،توسـط پلیـس جریمـه میشـوید.

الیـن سـمت راسـت بـرای ماشـینهای امـدادی در

نظـر گرفته شـده اسـت .اگـر مـدت طوالنی در ایـن الین
بمانیـد ،توسـط پلیـس جریمه میشـوید.
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تردد اتومبیلها در ترکیه از سـمت راسـت اسـت و

هنـگام گـردش بـه راسـت ،حق تقـدم بـا عابریـن پیاده

اسـت؛ حتـی اگر چـراغ راهنمایی نباشـد!

در صـورت قرمـز بودن چـراغ راهنمایی ،گردش به

راسـت ممنوع است.

سـبقت ،تغییـر الیـن و تغییـر جهـت ،بـدون راهنما،

مشـمول جریمه اسـت.

نشسـتن کـودکان زیـر  12سـال روی صندلـی جلو،

حتـی روی صندلـی کـودک ،ممنوع اسـت.

در صورتیکـه مالـک ماشـــین شـخصی در خـودرو

حضـــور داشـته باشـد ،بـا گــواهینـــامه بینالمــــللی

میتوانیــد رانندگـی کنیـد.

بعضی مواقع ممکن اسـت شما مجبور به پرداخت

جریمـه نقـدی شـوید .پـس حتمـا پول نقـد در ماشـین

داشـته باشید.

حـق تقـدم عابـر پیـاده در اسـتانبول خیلـی جـدی

رعایـت میشـود .پـس قبـل از رسـیدن بـه خـط عابـر

توقـف کنیـد.
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در اطـراف کلوبهــــا و بارهــــا ،پلیـس بـه صورت

تصادفـی از راننـدگان تسـت الـکل میگیـرد و اگـر الکل

خونتـان بیشـتر از نیـم درصـد باشـد ،ممکـن اسـت
گواهینامـه شـما ضبط یـا از ادامـه مسـیرتان جلوگیری
شود.

اگـر در حالت مسـتی تصادف کنید ،بیمه خسـارت

شـما را پرداخت نمیکند.

بـرای عبـــور از بعضـی بزرگــــراهها و پلهـا ،بایـد

عـوارض پرداخـت کنیـد.

در بیشـتر بزرگراههـا ،دوربینهـای کنترل سـرعت

بـه صورت نامحسـوس شـما را رصـد میکنند.

بستن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو

الزامی است.

رعایـت فاصلـه بـا ماشـین جلویـی ،توجـه بـه عالئـم
راهنمایـی و رانندگـی ،رد نکـردن چـراغ قرمـز ،رانندگی

نکـردن در حیـن مسـتی ،رعایـت سـرعت مجـاز ،جـدی
گرفتـن توصیههـای پلیـس ،عـدم اسـتفاده از تلفـن

همـراه پشـت فرمـان و  ...از بدیهیـات قوانیـن رانندگی

اسـت که دیگر در لیسـت باال بـه آنها اشـاره نکردهایم.
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نظرتان مهم است
به پایان فصل «حمل و نقل» رسیدیم .برای

بهتر شدن کتاب سفر استانبول در نســخههــای
بعـدی ،بــه بــازخــوردها و راهنماییهای شما

نیاز داریم .لطفا به لینک زیر بروید و در بخش
نظرات به ما بگویید نظرتان در مورد این فصل

چه بود .جای کدام مطالب خالی بود؟ پیشنهاد
شما برای بهتر شدن محتوای کتاب چیست؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را

اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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فهرست فصل سالمت و درمان
سالمت در سفر
مراکز درمانی
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سالمت در سفر

همـه ما بـرای یـک سـفر تفریحـی برنامهریـزی میکنیم

تـا خسـتگی را از تـن بیـرون کـرده و بـا انـرژی بـه زندگی

روزمـره برگردیـم .هیچکس برای سـپری کـردن اوقاتی

تلـخ و بـد بـه سـفر نمـیرود؛ امـا گاهـی ممکـن اسـت
حادثهای مسیر سفر را تغییر دهد .امیدواریم که از این
گونـه اتفاقـات بـرای شـما نیافتد ،امـا بـرای محکمکاری

بهتـر اسـت از قبـل بـرای اینجـور مواقـع آمادگی داشـته
باشید.

حواستان باشد!
اگر سـاعات زیادی را زیر آفتاب به سر میبرید،

از کاله ،عینـک آفتابـی و کـرم ضدآفتاب اسـتفاده
کنید.
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بـه میـزان کافـی در سـفر آب بنوشـید .چـرا کـه

کمآبـی ،منشـا بسـیاری از بیماریهـا از جملـه
معـدهدرد ،اسـهال ،سـرگیجه و  ...اسـت.

از کیفیـت جایـی کـه از آن غـذا تهیـه میکنیـد،

مطمئـن شـوید.

هر جا احساس ناخوشی کردید ،سریعا به هتل

برگردید و تا زمان بهبودی ،استراحت کنید.

فعالیـت بیـش از حد در سـفر میتواند به شـما

صدمه بزند.

گاهی اوقات برای مشـکالت کوچک ،با مراجعه

بـه داروخانـه میتوانیـد از پزشـک حاضـر کمـک
بگیرید .داروخانهها در شهر با حرف  Eمشخص
شدهاند.

در تعطیـــات آخـــر هفتـــه فقـــط بعضـــی از

داروخانهه ــا ب ــاز هس ــتند؛ ام ــا گاه ــی روی درب
داروخانههـــای بســـته ،آدرس نزدیکتریـــن

داروخانـــه شـــبانهروزی نوشـــته شـــده اســـت.
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هزینـه درمـان در ترکیـه بـه نسـبت کشـورهای اروپایی
ارزانتر و در مقایسـه با ایران ،متاسـفانه گرانتر اسـت.

بنابرایــن شــاید انتخــاب یــک بیمه مسافرتی خـوب

بـا سـقف بیمـه و شـرایط پرداخـت خسـارت مناسـب،

بتواند به شـما کمک کند؛ البته در کنار این ،بیمارسـتان

انتخابی شـما هم در میزان هزینه تاثیرگزار است .برای
مثـال بیمارسـتانهای آمریکایی اسـتانبول کـه بهترین

خدمات درمانی را ارائه میدهند ،جزو بیمارستانهای
گران هسـتند.
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بهتر است بدانید که ...
کادر درمانـی بیمارسـتانهای دولتـی ترکیـه

بـه نـدرت زبـان انگلیسـی بلـد هسـتند ،امـا در

بیمارسـتانهای مناطق توریسـتی ،شـانس پیدا

کـردن یـک مترجم انگلیسـیزبان بیشـتر اسـت.
آمبوالنسهــای بیمارســتانهای خصوصــی،

ســریعتر پاســخگو هســتند و امکانــات بــه روزی
دارنــد؛ امــا در مــورد بیمارســتانهای دولتــی

ممکــن اســت برعکــس باشــد.

هزینـــــه پذیـــــرش بیمـــــاران خارجـــــی در

بیمارس ــتانهای خصوص ــی ،بس ــیار ب ــاال اس ــت.
برخـی از بیمارسـتانها ممکـن اسـت تحـت

پوشـش بیمه مسافرتی شـما نباشند .در صورت
امـکان ،پیـش از پذیـرش بیمـار بـا شـرکت بیمـه

هماهنگـی کنیـد و هزینه درمان را از بیمارسـتان

موردنظـر بپرسـید.

دکترهای هتلها معموال شـما را به بیمارستان

یا مطب خصوصی خودشـان منتقل میکنند.
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بهتـر اسـت اگـر بیمـاری خاصـی داریـد ،پیش از

سـفر اسـم ترکـی آن را بدانید.

اگـر داروی خاصـی مصـرف میکنیـد کـه امکان

خـروج آن از مـرز را نداریـد ،از آن یـک عکـس در
موبایلتـان داشـته باشـید.
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فهرست مراکز درمانی
بیمارستانهای دولتی
بیمارستانهای خصوصی
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بیمارستانهای دولتی
هزینههـای بیمارسـتانهای دولتـی بـرای شـهروندان

ترکیـــه نصـف بیمارســـتانهای خصــــوصی و بــــرای

مسـافرین هـم ارزانتـر اسـت .بـرای تعییـن وقـت باید

اینترنتـی اقـدام شـود ،امـا در صورتیکه مورد اورژانسـی

باشـد ،نیـاز بـه وقت قبلـی نیسـت و بایـد از در اورژانس
وارد بیمارسـتان شـوید.

در ادامـه بـه شـما تعـدادی از بیمارسـتانهای دولتـی

اسـتانبول را معرفـی میکنیـم.
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 -1بیمارستان ایالتی اوسکودار
Üsküdar Devlet Hastanesi

آدرس:
اسـتانبول ،اوسـکودار ،محله بارباروس ،خیابان

ویسی پاشا ،شـماره 14

مسیریابی

 -2بیمارستان ایالتی ایستینیه
Istinye State Hospital

آدرس:
اســتانبول ،ســارییر ،محلــه ایســتینیه ،خیابــان

ایســتینیه ،شــماره 98

مسیریابی
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 -3بیمارستان آموزشی تکسیم
Taksim Eğitim Hastanesi

آدرس:
اســتانبول ،کاتیــب مصطفــی شــلبی ،خیابــان

سیراســلویلر ،شــماره 52

مسیریابی

 -4بیمارستان روانپزشکی باکیرکوی
Bakırköy Psychiatric Hospital

آدرس:
استانبــــول ،باکیرکــــوی ،محلـــه ظهوراتبابــا،

خیابــان دکتــر توفیــک ســاغالم
مسیریابی
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-5بیمارستان دانشگاهی ارتوپدی جراحپاشا
Cerrahpasa Hospital

آدرس:
اســتانبول ،فاتــح ،محلــه جــراح پاشــا ،خیابــان

فاکولتســی ،شــماره 1

مسیریابی

 -6بیمارستان دندانپزشکی کارتال
Kartal Diş Hastanesi

آدرس:
اسـتانبول ،کارتال ،محله اورتا ،خیابــان کاپتانی
دریا ،شـماره 50

مسیریابی
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 -7بیمارستان کودکان حمیدیه
Etfal State Hospital

آدرس:
اســتانبول ،شیشــلی ،محلــه ماییــس ،خیابــان
حــاصکارگازی ،خیابــان اطفــال
مسیریابی

 -8پلیکلینیک بایرامپاشا
Bayrampaşa Polyclinic

آدرس:
اسـتانبول ،زیتینبورنـو ،محلـه مالتپـه ،خیابان
گوموشسـویو ،شـماره 62

مسیریابی
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به حمایت شما دلگرمیم
این کتاب را به عاشقان استانبولگردی معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توئیتر
ایمیل
لینکدین
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بیمارستانهای خصوصی
بیمارسـتانهای خصوصـی ترکیـه هـم ،مثـل خیلـی

از کشـورهای دنیـا ،خدمـات بهتـری را بـه مراجعـان

ارائـه میدهنـد؛ امـا طبیعتـا بـه همان نسـبت هـم باید
هزینههـای باالتـری را پرداخـت کنیـد .دقـت داشـته

باشـید کـه همـه بیمههـای درمانی بـا بیمارسـتانهای

خصوصـی همـکاری نمیکننـد.

در ادامه به شما تعدادی از بیمارستانهای خصوصی
خوب استانبول را معرفی میکنیم.

سالمت و درمان > مراکز درمانی

989

 -1بیمارستان آمریکایی استانبول
Özel Amerikan Hastanesi

آدرس:
اسـتانبول ،شیشـلی ،محلـه تشـــویکیه ،خیابـان
گوزلباهچـه ،شـماره 20

مسیریابی

 -2بیمارستان بینالمللی آجی بادم
Acıbadem International Hospital

آدرس:
اسـتانبول ،باکیرکـوی ،محله یشـیلکوی ،خیابان

استانبول ،شـماره 82

مسیریابی
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 -3بیمارستان آجی بادم تکسیم
Acıbadem Taksim Hastanesi

آدرس:
اســتانبول ،شیشــلی ،محلــه اینونــو ،خیابــان
نیظامیــه ،شــماره 9

مسیریابی

 -4بیمارستان فلورنس نایتینگل
Florence Nightingale Hastanesi

آدرس:
اسـتانبول ،شیشـلی ،محلـه عیزت پاشـا ،خیابان
عبیـدهای حوریت ،شـماره 166

مسیریابی
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 -5بیمارستان لونت
Özel Levent Hospital

آدرس:
اســتانبول ،کاجیــت حانــه ،محلــه اورتــا باییــر،
خیابــان اوتــو ،شــماره 3

مسیریابی

 -6بیمارستان روانپزشکی فرانسوی الپایکس

Fransız Lape Hastanesi

آدرس:
اســتانبول ،شیشــلی ،محلــه ماییــس ،خیابــان

بیــوکدره ،شــماره 18

مسیریابی
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 -7بیمارستان اتریشی سنت جورج
Avusturya Sen Jorj Hastanesi

آدرس:
اسـتانبول ،بیاغلـو ،محلـه برکـتزاده ،خیابـان

برکـتزاده مدرسـهای ،شـماره 7
مسیریابی

 -8بیمارستان فاتح
Medical Park Fatih Hastanesi

آدرس:
اسـتانبول ،فاتـح محلـه اسـکندر پاشـا ،خیابـان
هورهـور ،شـماره 4

مسیریابی
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 -9بیمارستان چشم دنیا
Dünyagöz Hospital

آدرس:
اســتانبول ،بشــیکتاش ،محلــه اتلیــر ،خیابــان

نیســپتیه ،خیابــان یانارســو ،شــماره 1
مسیریابی

 -10کلینیک دندانپزشکی سیتیدنت
Citydent clinic

آدرس:
استانبـــول ،تکسیــم ،محلـــه حربیــه ،خیــابان
جمهوریت ،جنب هتل دیوان تکسیم ،شماره 32
مسیریابی
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نظرتان مهم است
به پایان فصل «سالمت و درمان» رسیدیم .برای

بهتر شدن کتاب سفر استانبول در نســخههــای
بعـدی ،بــه بــازخــوردها و راهنماییهای شما

نیاز داریم .لطفا به لینک زیر بروید و در بخش
نظرات به ما بگویید نظرتان در مورد این فصل

چه بود .جای کدام مطالب خالی بود؟ پیشنهاد
شما برای بهتر شدن محتوای کتاب چیست؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را

اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

سالمت و درمان
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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فهرست فصل باید بدانید!
قوانین مهم و ضروری
لغات و اصطالحات پر کاربرد
شماره تماسهای ضروری
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قوانین مهم و ضروری
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قوانین مهم و ضروری
قبل از سـفر به هر کشـوری ،بهتر اسـت راجـع به قوانین
آنجـا مطالعـه کنید تـا به دلیـل ناآگاهی ،دچار دردسـر
نشـوید .در ایـن بخـش از کتـاب راجـع بـه قوانیـن و

مقرراتی نوشـتهایم که یک مسـافر خارجـی حتما باید از
آنهـا مطلـع باشـد و به آنها احتـرام بگـذارد .در ادامه

برخـی از قوانیـن مهـم و ضروری کشـور ترکیه را به شـما
معرفـی میکنیم.

گذرنامـه شـما بایـد حداقـل  6مـاه اعتبـار داشـته

باشـد .در غیـر ایـن صـورت ،ممکـن اسـت مرزبانـان یـا

مسـئوالن فرودگاه ترکیه ،مانع ورود شـما به خاک این
کشـور شـوند .البتـه در بعضی از مـوارد ،ممکن اسـت با
پرداخـت جریمـه بـه شـما اجـازه ورود بدهند.

فقـط  3مـاه میتوانید بدون ویزا در ترکیه بمانید.

اقامـت بیـش از حـد و بـدون کسـب اجـازه ،منجـر بـه

پرداخـت جریمـه و اخـراج از کشـور خواهد شـد.

همیشه کپی پاسپورتتان را به همراه داشـته باشید.
حتمـــا دقـــت کنیـــد کـــه مهـــر ورود و خـــروج در

پاســـپورتتان درج شـــود .در غیـــر ایـــن صـــورت ،بـــه

دردســـر خواهیـــد افتـــاد.
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حتما به چمدانتان قفل بزنید و مسئولیت چمدان

هیـچ کس دیگـری را قبول نکنیـد .چرا که اگر یک شـیء
غیرقانونـی در آن چمـدان یافـت شـود و یـا به مشـکلی
قانونـی برخورد کنید ،شـما مجازات خواهید شـد.

مصــرف مشــروبات الکلــی در خیابانهــای ترکیــه

ممنــوع اســت.

هر مسـافر باالی  18سال میتواند حداکثر  3بسته

سـیگار (معادل 600نخ) یا  250گرم تنباکو با  200کاغذ
سـیگار یا  250گرم تنباکوی پیپ همراه داشته باشد.

اســتعمال ســیگار در فضاهــای بســته ،وســایل

حملونقــل عمومــی و بعضــی از فضاهــای بــاز از جملــه
محیطهایــی بــا فعالیتهــای فرهنگــی ،تفریحــی و
ورزشــی ،ممنــوع اســت.

ترکیــه مجــازات ســختگیرانهای ( 4تــا  24ســال

حبــس) بــرای حمــل و اســتفاده از مــواد مخــدر و
داروهــای غیرمجــاز دارد .داروهــای روانگــردان،

مســکن ،کدئیــندار ،داروهــای تــرک اعتیــاد و دارای
ترکیبــات مخــدر ،جــزو مــوارد غیرمجــاز هســتند .بــرای

اطــاع بیشــتر از محدودیتهــای دارویــی ،میتوانیــد

بــا ســفارت ترکیــه تمــاس بگیریــد.
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به همراه داشتن ماریجوانا در ترکیه ،جرم است.
اگــــــر داروی خــاصی مصرف میکنیــــد ،حتمــا از

پزشــکتان بخواهیــد بــه شــما اطمینــان دهــد مشــکلی
بــرای ورود آنهــا بــه ترکیــه وجــود نــدارد .در صورتیکــه

ورود داروی ش ــما ب ــا محدودی ــت هم ــراه اس ــت ،بای ــد

نس ــخه پزش ــک را ترجم ــه کنی ــد و از وزارت بهداش ــت و
امــور خارجــه تاییدیــه بگیریــد.

همچنیـن بهتـر اسـت داروهایتـان را در جعبههای

خودشـان حمـل کنیـد و ترجیحـا بـه انـدازه روزهـای
سفرتان همراه ببرید تا در صورت بروز هرگونه مشکل،
بتوانیـد بیگناهیتـان را ثابـت کنیـد .بـرای اطالعـات

بیشـتر میتوانیـد بـا سـفارت ترکیـه در ایـران تمـاس

بگیرید.

خروج اجناس عتیقه (با قدمتی بیشتر از  100سال)

از کشـور ترکیـه جـرم محسـوب میشـود .حتمـا قبـل از
خریـد اجنـاس از قدمـت آنهـا مطلـع شـوید؛ وگرنـه

ممکـن اسـت بـه  5تا  12سـال حبـس محکوم شـوید.

بـرای خـروج فـرش نـو از کشـور ترکیـه ،حتمـا بایـد

گواهـی خریـد آن را همراه داشـته باشـید .بـرای خروج

فـرش کهنه ،شـما به مجوز خـروج نیاز خواهید داشـت.
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حواســتان باشـــد بــه ملیــــت ،پرچــم ترکیــه و

آتاتــورک بیاحترامــی نکنیــد .پــاره کــردن پــول ترکیــه
هــم بیاحترامــی محســوب میشــود .مجــازات ایــن

بیاحترامــی  6مــاه تا  3ســال زنــدان اســت .در کل بهتر

اســت بــرای دوری از دردســر بــا ترکهــا وارد بحثهــای

سیاســی و فوتبالــی نشــوید.

در اماکن مذهبی ،لباسهای باز نپوشید.
در سـرویسهای بهداشـتی ترکیـه ،هزینـه ورودی

دریافت میشـود.

از مکانهـای نظامـی و اداری عکاسـی نکنید .پیش

از عکاسـی ،از مـردم اجازه بگیرید.

در صورتیکــه بــه هــر دلیلــی بازداشــت شــدید ،از

ماموریــن بخواهیــد تــا با ســفارت ایــران تمــاس بگیرند

و از امضــای هــر کاغــذی خــودداری کنیــد.

برخی افراد با لباسهای جعلی در کسوت پلیس،

جلوی مسافرین را میگیرند .در صورتیکه شک کردید،

با حفظ خونسردی از او بخواهید شما را به پاسگاه ببرد.

در صورتیکـه بـا اتومبیـل اجـارهای در ترکیـه سـفر
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میکنید ،از سـوار کردن مسـافرین ناشـناس خودداری

کنیـد .اگـر آنهـا مجرم باشـند یـا وسـایل غیرقانونی به
همـراه داشـته باشـند ،شـما هم بـه دردسـر میافتید.

حـق تقـدم عابـر پیـاده در اسـتانبول خیلـی جـدی

رعایـت میشـود .پـس قبـل از رسـیدن بـه خـط عابـر
توقـف کنیـد.

در اطـراف کلوپهـا و بارهـا ،پلیـس بـه صـورت

تصادفـی از راننـدگان تسـت الـکل میگیـرد و اگـر الکل
خونتـان بیشـتر از نیـم درصـد باشـد ،ممکـن اسـت

گواهینامـه شـما ضبـط شـود یـا از ادامـه مسـیرتان
جلوگیـری شـود.

اگـر در حالت مسـتی تصادف کنید ،بیمه خسـارت

شـما را پرداخت نمیکند.

الیـن سـمت چـپ بـرای سـبقت گرفتـن اسـتفاده

میشـود .پـس بالفاصلـه بعـد از سـبقت گرفتـن بـه
الیـن خودتـان برگردید .اگر مـدت طوالنـی در این الین

بمانیـد ،توسـط پلیـس جریمـه میشـوید.

الیـن سـمت راسـت بـرای ماشـینهای امـدادی در

نظـر گرفته شـده اسـت .اگـر مـدت طوالنی در ایـن الین
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بمانیـد ،توسـط پلیـس جریمه میشـوید.
تردد اتومبیلها در ترکیه از سـمت راسـت اسـت و

هنـگام گـردش بـه راسـت ،حق تقـدم بـا عابریـن پیاده
اسـت؛ حتـی اگر چـراغ راهنمایی نباشـد!

در صـورت قرمـز بودن چـراغ راهنمایی ،گردش به

راسـت ممنوع است.

سـبقت ،تغییـر الیـن و تغییـر جهـت ،بـدون راهنما،

مشـمول جریمه اسـت.

نشسـتن کـودکان زیـر  12سـال روی صندلـی جلو،

حتـی روی صندلـی کـودک ،ممنوع اسـت.

در صورتیکــه مالــک خــودروی شــخصی (منظــور

اتوموبیــل غیراجــارهای اســت) در ماشــین حضــور
داشــته باشــد ،بــا گواهینامــه بینالمللــی میتوانیــد
رانندگــی کنیــد.

در صورتیکـه در ترکیـه بـه مجازاتی محکوم شـوید،

باید دوران مجازات را در زندانهای محلی سـپری کنید
و امـکان جابجایی بین دو کشـور وجود ندارد.
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به حمایت شما دلگرمیم
اگر محتوای این کتاب برایتان مفید بود ،به دوستانتان
هم معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توئیتر
ایمیل
لینکدین
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لغات و اصطالحات پرکاربرد
دانسـتن چنـد کلمـه بـه زبـان رایـج شـهر یـا کشـور
موردنظرتـان ،بـه شـما کمک میکند تـا بتوانیـد ارتباط
بهتـری بـا مـردم محلـی برقـرار کنیـد.

در ایـن بخش شـما را با کلمات و اصطالحـات پرکاربرد

در زمینههـای مختلـف آشـنا میکنیم تا علاوه بر ایجاد
روابـط دوسـتانه جدیـد ،بتوانیـد در مواقـع ضـروری از
آنها اسـتفاده کنید و سفر راحتتری داشته باشید .در

نظر داشته باشـید که دانستن زبان انگلیسی در ترکیه
خیلـی کاربـرد نـدارد ،چـرا کـه تعـداد کمـی از ترکها با
زبان انگلیسـی آشنا هستند.
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اصطالحات روزمره
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Merhaba

مِ رحبا

سالم

Hoşgeldin

هُ شگَلدِن

خوش آمدید

Memnun oldum

مِ منون اولدوم

از آشنایی شما
خوشوقتم

Günaydın

گونایدِ ن

صبح بخیر

İyi akşamlar

ایی آکشامالر

عصر بخیر

İyi geceler

ایی گِجِ لَر

شب بخیر

Nasılsınız

ناسیلسینیز

حالت چطوره؟

İyiyim

ای ییم

خوبم

Teşekkürler

ِشکّورلَر
ت ِ

ممنون

Sağol

سا ا ُل

مرسی

Güle Güle

گوله گوله

خداحافظ

Lütfen

لوطفِن

لطفا

Affedersiniz

آفِدَ رسینیز

عذر میخواهم
(میبخشید)

Pardon

پاردُ ن

ببخشید
(ببخشید نشنیدم)
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اصطالحات روزمره
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Efendim

اِفَندیم

ببخشید
(ببخشید نشنیدم)

Adınız ne

آدِ نیز نِه

اسم شما چیست؟

Benim adım

بِنیم آدیم

اسم من ....

Hayır

هاییر

نه

Tamam

تامام

باشه

Evet

اِوِت

بله

Tuvaletler nerede

تلَر ِنرِده
توال 

دستشویی کجاست؟

Anlamıyorum

آنالمییوروم

من متوجه نمیشم

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1010

روزهای هفته
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Cumartesi

جومارتِسی

شنبه

Pazar

پازار

یکشنبه

Pazartesi

پازارتِسی

دوشنبه

Salı

ساله

سهشنبه

Çarşamba

چارشامبا

چهارشنبه

Perşembe

َرشمبه
پ َ

پنجشنبه

Cuma

جوما

جمعه

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1011

اصطالحات زمان
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Şimdi

شیمدی

االن

şu anda

شو آندا

در حال حاضر

Bugün

بوگون

امروز

Yarın

یارین

فردا

Dün

دون

دیروز

Sabah

صباح
َ

صبح

öğleden sonra

اُلِدَ ن سونرا

بعدازظهر

Akşam

آکشام

غروب

Gece

گِجه

شب

bu akşam

بو آکشام

همین غروب

Sonra

سونرا

بعدا

Yakında

یاکیندا

به زودی

Erken

ا َرکَن

زود (مثل صبح زود)

Geç

گِچ

دیر

gelecek hafta

ِگلِجک هافتا

هفته بعد

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1012

اعداد
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Bir

بیر

یک

İki

ایکی

دو

Üç

اوچ

سه

Dört

دورت

چهار

Beş

بِش

پنج

Altı

آلته

شش

Yedi

یِدی

هفت

Sekiz

سکیز
ِ

هشت

Dokuz

دُ کوز

نه

On

ا ُن

ده

On bir

ا ُن بیر

یازده

On iki

ا ُن ایکی

دوازده

Yirmi

ییرمی

بیست

Otuz

ا ُوتوز

سی

Kırk

کیرک

چهل

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1013

اعداد
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Elli

اِلِّی

پنجاه

Altmış

آتمیش

شصت

Yetmiş

یِتمیش

هفتاد

Seksen

کسن
س ِ
ِ

هشتاد

Doksan

دوکسان

نود

Yüz

یوز

صد

Bin

بین

هزار

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1014

اصطالحات خوراکی
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Acıktım

آجیگتیم

من گرسنهام

Afiyet Olsun

عافیِت ا ُلسون

نوش جان

Yemek

یِمِ ک

غذا

Ana Yemek

آنا یمک

غذای اصلی

Meze

مِ زِه

پیش غذا

Kahvaltı

کاهوالتی

صبحانه

Öğle Yemeği

اووله یِمِ ئی

ناهار

Tatlı

تاتلی

دسر

Akşam Yemeği

آکشام یِمِ ئی

شام

Tabak

تاباک

ظرف یا بشقاب

Kaşık

کاشیک

قاشق

Çatal

چاتال

چنگال

Bıçak

بیچاک

چاقو

Su

سو

آب

Ayran

آیران

دوغ

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1015

اصطالحات خوراکی
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Buz

بوز

یخ

Tuz

توز

نمک

Karabiber

کارابیبَر

فلفل سیاه

Şeker

شکَر
ِ

قند یا شکر

Ekmek

ا ِکمِ ک

نان

beyaz peynir

بِیاض پِینیر

پنیر سفید

Tereyağı

ِترِیا

کره

Bonfile

بُن فیله

فیله مینیون

Balık

بالیک

ماهی

Et

ا ِت

گوشت

Salata

ساالتا

ساالد

Çorba

چُ ربا

سوپ

Çay

چای

چای

Pasta

پاستا

کیک یا شیرینی

Makarna

ماکارنا

پاستا

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1016

اصطالحات خوراکی
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Garson

گارسون

پیشخدمت

Bahşiş

باهشیش

انعام

içerim

ایچریم

مینوشم

yerim

یریم

میخورم

tokum

تکوم

سیر شدم

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1017

اصطالحات خرید
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Ne Kadar

نِه کادار

چقدر؟ (چقدر میشه؟)

Kaç para

کاچ پارا

چقدر میشه؟

Kaç tane

کاچ تانه

چند تا؟

Hesap Lütfen

حساپ لوطفِن

صورتحساب ما چقدر
است؟

Çok Pahalı

چوک پاحالی

خیلی گران است

Ucuz

اوجوز

ارزان

İndirim

ایندیریم

حراج

Bedava

بِداوا

رایگان

Fiyat

فیات

قیمت

Bay

بِی

آقا

Bayan

بایان

خانم

Çocuk

چوجوک

بچه

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1018

اصطالحات بازدید
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Giriş

گیرش

ورود

Çıkış

چیکّیش

خروج

Kapalı

کاپالی

بسته

Açık

آچیک

باز

Nerede

نِرده

کجاست؟

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1019

اصطالحات سینما
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Vizyonda

ویزیوندا

در حال اکران

Yakında

یاکیندا

به زودی

Popüler

پاپیولَر

محبوب

 Açık Hava Sinemasıآچیک هاوا سینِماسی

سینماهای روباز

Ayrıcalıklı Salonlar

نلَر
آیریجالیکلی سال 

سالنهای ویژه

Filtrele

فیلترلِه

فیلتر

Sinema Seç

سش
سینما ِ

انتخاب سینما

Format seç

فرمت سش

انتخاب فرمت

Del seç

دل سش

انتخاب زبان

Orijinal Versiyon

ا ُریژینال ورسیون

نسخه اصلی

Altyazı

آلتیازی

زیرنویس

Dublajlı

دوبالژلی

دوبله شده

Tür seç

تور سش

انتخاب ژانر

Aile

آیلِه

خانوادگی

Aksiyon

آکسیون

اکشن

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1020

اصطالحات سینما
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Animasyon

انیماسیون

انیمیشن

Aşk

آشک

عاشقانه

Belgesel

ِسل
بَلگ َ

مستند

Bilim Kurgu

بیلیم کورگو

علمی -تخیلی

Biyografi

بیوگرافی

بیوگرافی

Dram

درام

درام

E-Spor

ای اسپور

ورزشی

Fantastik

فانتاستیک

تخیلی

Gizem

گیزَم

اسرارآمیز

Gösteri

گوستری

نمایش

Komedi

کمدی

کمدی

Korku

کورکو

ترسناک

Macera

ماجِ را

ماجراجویانه

Müzikal

موزیکال

موزیکال

Polisiye

پلیسیه

پلیسی

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1021

اصطالحات سینما
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Romantik

رمانتیک

رمانتیک

Savaş

ساواش

جنگی

Suç

سوچ

جنایی

Tarihi

تاریحی

تاریخی

Terapi

تِراپی

روانشناسی

Western

وسترن

وسترن

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1022

اصطالحات حمام
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Camekan

جامه کَن

اتاق رختکن

Sıcaklık

سیجاکلیک

اتاق داغ

Soğukluk

سو اوکلُک

اتاق سرد

Halvet

حَ لوِت

اتاقکهای خصوصی

Göbek Taşı

گوبِک تاشی

سکوی مرکزی

Hamam Tası

حامام تاشی

کاسه حمام

Tellak

تِالک

دالک مردانه

Natır

ناتیر

دالک زنانه

Peştamal

پِشتامال

لنگ

Kese

ِسه
ک ّ

کیسه

Kurna

کورنا

حوض آب

Köpük

کوپوک

کف

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1023

اصطالحات مراکز درمانی
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Devlet Hastanesi

دِ ولِت هاستانِسی

بیمارستان دولتی یا
ایالتی

Özel Hastanesi

اوزَل هاستانِسی

بیمارستان خصوصی

Sağlık Ocağı

سالِک اوجای

کلینیک بهداشت

Eczane

ا ِج زانِه

داروخانه

Nöbetçi Eczanesi

نوبِتچی اج زانسی

داروخانه شبانهروزی

ایـن کتـاب هـر چنـد وقـت یـک بـار بهروزرسـانی
میشـود .بـرای دریافـت آخریـن نسـخه کتـاب

سـفر روی دکمـه زیـر کلیـک کنیـد.

دریافت آخرین نسخه

باید بدانید! > لغات و اصطالحات پر کاربرد

1024

فصل  - 6بخش 3
شماره تماسهای ضروری

باید بدانید! > شماره تماسهای ضروری

1025

شماره تماسهای ضروری
همـه آدمهـا با یـک رویای شـیرین قصد سـفر میکنند،

امـا گاهـی اتفاقـات آنگونـه کـه انتظـار داریـم پیـش

نمیرونـد.

پیشـنهاد میکنیـم حتمـا شـماره تلفنهـای ضـروری

ترکیـه را در موبایلتـان ذخیـره کنیـد یـا روی کاغـذ
یادداشـت کنیـد و همیشـه همـراه داشـته باشـید.

باید بدانید! > شماره تماسهای ضروری

1026

شماره تماسهای ضروری
مرکز

معادل ترکی

شماره

آمبوالنس

ambulans

112

اورژانس مسمومیت

Acil zehirlenme

114

مشاوره سالمت

Sağlık Danışma

183

مشاوره پزشکی

AloDoktor

113

اطالعات گردشگری

Turizm bilgileri

170

پلیس گردشگری
استانبول

Turizm Polisi

راهنمای فارسی زبان
شبانه روزی

-

۱۱۸۸۲

پلیس ساحلی

AloSahil Güvenlik

158

پلیس

Polis İmdat

155

راهنمایی و رانندگی

Alo Trafik

154

آتشنشانی

Yangın

110

آتشسوزی جنگلها

Orman Yangını

177

خدمات خاکسپاری

Cenaze Hizmetleri

188

)0212(۵۲۷۴۵۰۳

ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤﯽ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
ﺷـﺎﯾﺪ ﺑـﺮای ﺷـﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﭘﺸـﺖ
ﺻﺤﻨـﻪ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯽﮔـﺬرد .اﮔـﺮ ﺟـﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳـﺖ
ﺣﺘﻤـﺎ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾـﻦ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑـﺎ را دﻧﺒـﺎل ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﯿﻢﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ

باید بدانید!

1028

نظرتان مهم است
به پایان فصل «باید بدانید!» رسیدیم .برای بهتر

شدن کتاب سفر استانبول در نسخههای بعدی،
به بازخوردها و راهنماییهای شما نیاز داریم.

لطفا به لینک زیر بروید و در بخش نظرات به ما
بگویید نظرتان در مورد این فصل چه بود .جای

کدام مطالب خالی بود؟ پیشنهاد شما برای بهتر
شدن محتوای کتاب چیست؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را

اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

باید بدانید!

1029

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

ضمیمه  >  نقشهها

فصل 11

ضمیمه

1030

ضمیمه  >  نقشهها

1031

فهرست نقشهها
نقشه فرودگاه آتاتورک استانبول
نقشه فرودگاه جدید استانبول
نقشه فرودگاه صبیحا گوکچن استانبول
نقشه مسیرهای دوچرخه استانبول
نقشه مناطق استانبول
نقشه فریهای استانبول
نقشه حمل و نقل عمومی استانبول
نقشه جاهای دیدنی استانبول
نقشه متروی استانبول
نقشه تراموای استانبول

ضمیمه  >  نقشهها

1032

 -1نقشه فرودگاه آتاتورک استانبول

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها

1033

 -2نقشه فرودگاه جدید استانبول

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها

1034

-3نقشه فرودگاه صبیحا گوکچن استانبول

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها

1035

 -4نقشه مسیرهای دوچرخه استانبول

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها

1036

 -5نقشه مناطق استانبول

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها

1037

 -6نقشه فریهای استانبول

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها

1038

لونقل عمومی استانبول
 -7نقشه حم 

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها

1039

 -8نقشه جاهای دیدنی استانبول

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها

1040

 -9نقشه متروی استانبول

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها

1041

 -10نقشه تراموای استانبول

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه

1042

نظرتان مهم است
به پایان فصل «ضمیمه» رسیدیم .برای بهتر

شدن کتــاب سفـر استانبــول در نسخههــای
بعدی ،به بازخوردها و راهنماییهای شما نیاز

داریم .لطفا به لینک زیر بروید و در بخش نظرات
به ما بگویید نظرتان در مورد این فصل چه بود.

جای کدام مطالب خالی بود؟ پیشنهاد شما برای

بهتر شدن محتوای کتاب چیست؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را

اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

ضمیمه

1043

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

متن سلب مسئولیت

متن سلب مسئولیت
در نگارش این کتاب ،تمام تمرکز بر جمعآوری اطالعات

قابـل اعتماد و بهروز بوده اسـت؛ لیکـن به دلیل برخی

مـوارد و شـرایط خـاص ( به طور مثال شـرایط حاصل از

شـیوع بیمـاری مسـری کرونا) ممکـن اسـت در برخی از
اطالعات نگارش شده در کتاب با واقعیت موجود حال
حاضر در مقصد سـفر مغایرت و تعارضاتی دیده شود.

الزم بـه ذکـر اسـت ما در تالش هسـتیم کـه این کتـاب را

هـر چند ماه یکبار به روزرسـانی نماییـم .لذا حتما دقت
نماییـد پیـش از برنامهریـزی بـرای سـفر ،نسـخه نهایی
کتـاب را دانلـود نمـوده و درصـدی از خطـا در اطالعات

درج شـده در این کتاب را در نظر داشـته باشید .بدیهی

اسـت شـرکت سـفرهای علیبابـا هیچگونه مسـئولیتی

بـرای صحـت صـد درصـدی اطالعـات منتشـر شـده

در کتـاب را نخواهـد داشـت و اطالعـات ارائـه شـده در
ایـن کتـاب صرفـا جهـت معرفـی کلی مقصد سـفر شـما
میباشد.

