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Stambuł – miasto, które musisz zobaczyć!
Miasto kształtowane przez burzliwą historię, położone na dwóch kontynentach,
olbrzymie, kolorowe i głośne – nie ma na świecie drugiej takiej metropolii. Aby
doświadczyć Stambułu w pełni trzeba wczuć się w jego rytm, który tworzą dźwięki
klaksonów, szum Bosforu i modlitwy dochodzące z meczetu. Żadne inne miejsce
nie potrafi zafascynować tak jak Stambuł – najbarwniejsze i największe miasto
tureckie.
Nazywany „Perłą Orientu” zachwyca swoją tajemniczością, egzotyką i zróżnicowaniem.
Bez względu na to, czego się szuka, w Stambule na pewno się to znajdzie. Miłośnikom
miejskiej energii zawróci w głowie gwar, zgiełk i życie toczące się w niesamowitym
tempie, natomiast poszukiwacze śladów dawnych dziejów będą pod wrażeniem
wspaniałych zabytków. Niezależnie od tego, do której grupy należycie, poniżej
przedstawiamy kilka miejsc, które z pewnością zrobią na Was wrażenie.
Daj się oczarować bogactwu świątyni „Hagia Sophia”
Kościół, meczet, a w końcu muzeum – tak dziś najkrócej można opisać blisko 1500-letnią
historię tej monumentalnej budowli, którą najpierw wymarzył sobie, a potem kazał
zbudować Justynian Wielki. Jej historia rozpoczyna się w 532 roku, choć już wiele lat
wcześniej stała w tym samym miejscu świątynia, którą jednak dwukrotnie zniszczono.
„Hagia Sophia” nosi miano jednego z najwspanialszych obiektów architektury z czasów
pierwszego tysiąclecia naszej ery. Na odwiedzających ogromne wrażenie wywiera np.
światło wpadające przez symetrycznie rozmieszone okna, które sprawia, że
przytłaczająca swoim ogromem kopuła wydaje się zawieszona w powietrzu. Każdy, kto
chociaż raz odwiedzi tę świątynię nie zdziwi się słowom cesarza Justyniana, który w
roku 537 podczas konsekracji wykrzyczał: „Salomonie, przewyższyłem Ciebie!”.
Przenieś się w krainę piękna w Błękitnym Meczecie
Najpiękniejszy i najsłynniejszy meczet w Stambule, wybudowany w latach 1609-1616
jest przykładem klasycznej architektury osmańskiej. Niezwykłości dodaje mu także
sześć trzystopniowych minaretów, bowiem żaden z meczetów, oprócz „Świętego
Meczetu” w Mekce, nie posiada ich aż tylu. Wybudowany w XVII w. na polecenie sułtana

Ahmeda I, w zamyśle miał przewyższać swoją potęgą i pięknem stojącą obok świątynię
„Hagia Sophia”. Czy się udało? To najlepiej ocenić samemu!
Potarguj się na Wielkim Bazarze!
„Kryty Bazar” jest największym tego typu obiektem w Turcji, gdzie na powierzchni 30 ha
mieści się około 4 tys. sklepów. Kupcy swoje pierwsze towary wystawiali tu już w epoce
Bizancjum, jednak miejsce to było wielokrotnie niszczone przez pożary i trzęsienia
ziemi. Przez wiele lat konsekwentnie je odbudowywano, a jego teraźniejszy kształt
wykrystalizował się w XIX wieku. Do nabycia jest tu absolutnie wszystko – zaczynając od
przypraw, przez ceramikę i dywany, na meblach kończąc. Dla statystycznego turysty
„Wielki Bazar” jest plątaniną wąskich uliczek, przepełnionych małymi sklepikami, z
których wprost wysypuje się bogactwo towaru. Będąc tam dobrze jest zaopatrzyć się w
mapkę oraz przygotować się na targowanie, które dla tureckich sprzedawców jest
nieodłącznym elementem udanych zakupów.
Zobacz, jak żyli osmańscy Sułtani w „Pałacu Topkapı”
Nazwa „Topkapı” oznacza dosłownie „Bramę Armatnią” i wywodzi się od armat, które
strzegły pałacu od strony morza. Zajmująca powierzchnię aż 70 ha budowla sprawia, że
nawet cały dzień może okazać się niewystarczający na jego zwiedzenie. Pałac stanowi
kompleks budynków, pawilonów i ogrodów, które wzbudzają prawdziwy respekt i
podziw w oczach turystów. Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest
obecnie jedną z największych atrakcji Stambułu, a także bardzo ważnym miejscem dla
całego świata muzułmańskiego, ze względu na obecność relikwii Mahometa.
Kto raz odwiedził Stambuł, wspomina go przez całe życie. Błękit Bosforu, zieleń
przyrody i czerwień tureckich flag stanowią mieszankę barw, których nie sposób
zapomnieć. O jego fascynującej historii na każdym kroku przypominają nam
monumentalne, zabytkowe budowle. Aby jednak w pełni poczuć energię Stambułu
warto czasem zejść z turystycznych szlaków i udać się w miejsca nieodkryte przez
odwiedzających.
Czy wiesz, że…



Stambuł jest największym miastem w Turcji, a jego populacja sięga ok. 15 mln.
Stambuł to nazwa, którą miasto nosi od 1930 roku. Wcześniej było to Bizancjum,
a potem Konstantynopol.




W Stambule znajduje się 2691 czynnych meczetów.
W czerwcu w Stambule odbywa się „Festiwal Zakupów” – Istanbul Shopping Fest,
podczas którego centra handlowe oferują wspaniałe pokazy mody i towarzyszące
temu koncerty oraz konkursy. Odwiedzający mogą liczyć również na bogatą
ofertę znanych światowych marek oraz okazyjne ceny.
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