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Bezoek de wijk Cihangir
Dit is de hotste meest happening wijk van Istanbul, nog
lekker up en coming. Denk: creatief, bruisend, hipster
koffietentjes, antiekwinkels, LP zaken en vintage shops.
En dat in veelal mooie oude (soms een beetje vervallen)
Franse panden.
Een goede mix van oud en nieuw dus, ook qua publiek.
Je treft er zowel markante figuren, mensen die al tig jaar
in Cihangir wonen, als een hipster crowd bestaande uit
acteurs, designers en andere creatievelingen. Onze favoriete hang-out: koffiebar Kronotrop.

Ook naar Istanbul?
Met Corendon boek je een
citytrip naar Istanbul vanaf
€ 249,-. 
●

Inclusief vlucht (rechtstreeks vanaf Amsterdam
of Eindhoven), luchthaventransfer en accommodatie. Corendon heeft een
groot aanbod aan hotels in
Istanbul: van 3- tot 5-sterrenhotels, op basis van logies & ontbijt. www.corendon.nl 

EXTRA TIME TRAVEL
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EXTRA TIME TRAVEL
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Suada - zwembad in de rivier

x must-do
in Istanbul

Baklava bunkeren

YVE TTE B A X
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Ja, je kunt in Nederland ook naar de hamam gaan,
maar geloof ons: in Istanbul is dit een héél andere niet te missen - ervaring. Big momma's (of papa's - aan
de mannenkant) nemen uitgebreid de tijd om je van
voor tot achter even goed te scrubben en te wassen.
The Cemberlitas Bath is één van de oudste en beste
hamams van Istanbul (1584). Voor 32 euro krijg je entree plus een volledige bodywash en - scrub. Voor 54 euro
krijg je daar ook een zeer aangename massage bij.
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Als de zon schijnt is Suada dé place to be. Dit (party) eilandje, gelegen midden in de rivier de Bosporus, betekent letterlijk watereiland. Je kunt er met een bootje vanaf de kant
naartoe varen. Hier tref je loungende en feestende jetset, in
en rondom het openluchtzwembad. Een béétje posh, maar
errug gezellig.

Ja, tuurlijk ga je naar de Blauwe Moskee, naar
de brug die de twee werelddelen verbindt en
het Topkapi paleis. Maar wat mag je nu écht
niet missen, als je een beetje cool wil hangen
in Istanbul? Nou, deze spots dus.

Laat je scrubben in de hamam
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Cappadocië

Afdingen in de
Grand Bazaar

Wat meer zien dan alleen city
life? Vlieg dan (een uurtje)
door naar Cappadocië. 
●

Dit prachtige bergachtige
gebied ten zuiden van de
steppe, staat op de Unesco
Werelderfgoedlijst
met
een reden. Je vindt er een
bizar (turfsteen)landschap:
met zogeheten karstgrotten waar vroeger mensen
in woonden en waar zelfs
kerken in gebouwd zijn. 

●

Je kunt hier met een luchtballon overheen varen, of
per benenwagen, paard of
jeep het landschap verkennen. Aanraderrr! 

●

Kijk voor rondreizen en accommodaties op www.corendon.nl.

In deze overdekte bazaar vind
je maar liefst zo'n 4.000 (!)
winkels. Wat je er zoal kunt
kopen? Nou, eh, bíjna alles.
Leer, antiek, theeglazen, en
vooral allerlei spullen van
allerlei nepmerken. En ja, er zit
een hoop zooi tussen. Maar
waarom je hier tóch naartoe
moet: shoppen hier is namelijk
een spel. Het grote afding-spel
om precies te zijn. Als je het
handig speelt, je charmes inzet,
wegloopt (tot je weer teruggehaald wordt), kun je tot wel 60
of 70 procent van de prijs eraf
gekletst krijgen. Wees gewaarschuwd - dat werkt verslavend.

3

Jan Doets “een begrip”
DE MOOISTE USA EN CANADA VAKANTIES

Kom langs bij Doets

Bestel Gratis Glossy

Bij Karaköy Güllüoðlu vind je de allerlekkerste baklava. Ter
wereld. De toko bestaat sinds 1820, is 7 dagen per week
open (van 7 uur 's ochtends tot half 12 's avonds) - en het is
er op elk moment van de dag stampvol. Waarom? Tugce (24):
‘Ik kom hier zeker eens per maand om baklava te kopen. Dit
is de beste kwaliteit, het is organisch, altijd vers en er zit
niet teveel suiker in. Meestal breng ik op verjaardagen als
cadeau ook een grote doos mee van hier, dat valt altijd in de
smaak.’ Volgens directeur Mushin Ozkan wordt er 2,5 ton
(!!!) baklava per dag verkocht, komen er in weekenden gemiddeld 11.000 mensen per dag. En als je dan nog niet gelooft dat je deze baklava MOET proeven: wij gingen je voor,
en kwamen 3 kilo zwaarder weer naar buiten.
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Tips van een local

‘Ik ga graag naar de wijken Cihangir en Karakoy.
Karakoy is heel Berlijn-achtig, heeft leuke straatjes
met veel restaurants, cafés en gezellige sfeerverlichting. Aan de Aziatische kant van Istanbul is de buurt
Kadiköy de place to be. Hier zijn weinig toeristen,
en ben je echt tussen de locals.’
De Nederlands-Turkse regisseur Stephan Miras (32) tipt drie van zijn favo hang-outs.

VAKANTIE
IS...

...HET ONMOGELIJKE
MOGELIJK MAKEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL
 Bespreek reiswensen met reisspecialisten
 Bekijk drie echte Amerikaanse campers
 Bezoek onze presentaties op 6 en 7 juni a.s.
in AFAS stadion Alkmaar
www.jandoets.nl/Livelife55-Jandoets
www.jandoets.nl/metro

Bekijk online het reisaanbod of bel 072 57533 33

Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers
om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking
een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen.
Maak jij het mogelijk?
www.wielewaal.nl/
vrijwilligers

