
GUIA DOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DE ISTAMBUL - TURQUIA

Cidade: Istambul Aeroporto: SAW-IST Hotel: Taksim 9 Distância A/H: 45 Km

Antiga Bizâncio e Constantinopla, é a maior cidade da Turquia, a quinta maior do mundo com mais de  13 milhões de habitantes na sua área
metropolitana (2010). A grande maioria da população é muçulmana, mas também há um grande número de laicos e uma ínfima minoria de
cristãos e judeus. A cidade ocupa ambas as margens do Estreito do Bósforo e do norte do Mar de Mármara, os quais separam a Ásia da
Europa no sentido norte-sul, uma situação que faz de Istambul a única cidade que ocupa dois continentes. A parte central da parte europeia é
por sua vez dividida pelo estuário do Corno de Ouro. É usual dizer-se que a cidade tem dois ou três centros, conforme se considere ou não
que na parte asiática também existe um centro. No lado europeu há duas zonas com mais destaque em termos de movimento de pessoas e
património cultural: o mais antigo, onde se situava o núcleo da antiga Bizâncio e Constantinopla, correspondente ao atual distrito de Fatih,
fica a sul do Corno de Ouro, enquanto que Beyoğlu, a antiga Pera e onde se situava o bairro europeu medieval de Gálata, fica a norte. O
centro da parte asiática tem contornos menos precisos, e ocupa parte dos distritos de Üsküdar e Kadıköy. Algumas zonas históricas da parte
europeia de Istambul foram declaradas Património Mundial pela UNESCO em 1985. Em 2010, a cidade foi a Capital Europeia da Cultura.
Devido à sua dimensão e importância, Istambul é considerada uma megacidade e uma cidade global.

Atração O que é? Dist. H/At.

Café no Pera 
Palas

Do livro 1000 lugares. O hotel foi construído em 1892 para receber visitantes que vinham a Constantinopla.
Nesse hotel se hospedaram várias figuras como Agatha Christie e o então futuro presidente Mustafá Kemal
Ataturk, ele preferia o quarto 101, que hoje é um museu e está conforme ele usava. O elevador ainda se
assemelha ao original, como uma gaiola dourada.

750 m

Grande Bazar
(9h - 19h)

É provavelmente o maior e dos mais antigos mercados cobertos do mundo, situado no bairro histórico de
Eminönü,  distrito  de  Fatih,  da  cidade  de  Istambul,  Turquia.  Aberto  em  1461,  é  muito  conhecido
principalmente pela joalharia, cerâmica, especiarias e tapetes. Tem mais de 60 ruas cobertas e centenas ou
milhares de lojas (1200 segundo uns, mais de 4000 segundo outros), é frequentado por 250 000 a 400 000
pessoas diariamente. Calcula-se que cerca de 20 000 aí trabalhem. A maior parte das lojas está agrupada
por tipos de mercadorias, havendo áreas especiais para produtos de pele, joalharia de ouro, etc.

3 Km

Santa Sofia A Basílica de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sophia é um imponente edifício construído entre
532 e 537 pelo Império Bizantino para ser a catedral de Constantinopla (atualmente Istambul, na Turquia).
Da data em que foi dedicada em 360 até 1453, ela serviu nesta função, com exceção do período entre 1204
e 1261,  quando ela foi  convertida para uma catedral  católica romana durante o Patriarcado Latino de
Constantinopla  que  se  seguiu  ao  saque  da  capital  imperial  pela  Quarta  Cruzada.  O  edifício  foi  uma
mesquita entre 29 de maio de 1453 e 1931, quando foi secularizada. Ela reabriu como um museu em 1 de
fevereiro de 1935.

3,1 Km

Museu Kariye A Igreja de São Salvador em Chora, Mesquita Kariye, Museu de Chora ou Museu Kariye é considerada um
dos mais belos exemplos de uma igreja bizantina. A igreja está situada no oeste, no distrito de Edirnekapı,
em Istanbul. No século XVI, a igreja foi convertida em uma mesquita belo Império Otomano e tornou-se um
museu em 1948. O interior da construção é coberto por mosaicos e afrescos.

4,5 Km

Mesquita 
Solimão I

Mesquita imperial otomana situada na segunda colina de Istambul, Turquia, no bairro histórico de Eminönü,
distrito de Fatih. A sua situação elevada faz dela uma das vistas mais conhecidas de Istambul. A seguir à
Basílica de Santa Sofia, que foi convertida em mesquita após a conquista da cidade pelos otomanos, é a
maior mesquita de Istambul e uma das maiores realizações do prolífico e genial arquiteto imperial Mimar
Sinan. A mesquita faz parte das Zonas Históricas de Istambul, classificadas pela UNESCO como Património
Mundial desde 1985.

3 Km

Palácio 
Topkapi
(9h - 19h)

Localiza-se na cidade de Istambul,  na Turquia. Topkapı significa "porta do canhão".  Foi  construído por
Mehmet II, o conquistador, logo após a conquista de Constantinopla, em 1453, e foi a residência dos sultões
por três séculos. Atualmente o Palácio é dividido em várias salas de exposição com objetos de ouro (tronos,
xícaras,  talheres,  berços,  jóias  diversas  cravejadas  em pedras  preciosas),  prata,  cerâmica,  miniaturas,
roupas e relíquias sagradas para os muçulmanos, como os pêlos da barba e a marca do pé do profeta
Maomé.

3,7 km

Cisterna da 
Basílica

Cisterna de Basílica é a maior das dezenas ou centenas de cisternas construídas em Istambul durante a
época bizantina e se encontra perto da Basílica de Santa Sofia. Construída em poucos meses, no ano 532,
utilizando 336 colunas romanas procedentes de templos pagãos da Anatólia, a maioria de ordem coríntia.
Ocupa uma área de 10 000 m²,tem 8 metros de altura e capacidade para 30 milhões de litros. Foi utilizada
até finais do século XIV como cisterna de água e a meados do século XIX foi restaurada depois de ser
usada como armazém de madeira.

3,5 Km

Palácio 
Dolmabahçe

O Palácio Dolmabahçe é um edifício localizado no lado europeu do Bósforo na cidade de Istambul, Turquia.
O palácio foi o principal centro administrativo do Império Otomano de 1853 a 1922. O Dolmabahçe foi o
primeiro palácio de estilo europeu em Istambul e foi construído por ordem do sultão Abdülmecid I entre
1842 e 1853, com um custo de cinco milhões de libras de ouro otomanas, equivalentes a 35 toneladas de
ouro. Catorze toneladas de ouro foram usadas para ornamentar os tetos do palácio.

3 Km

Pera Palas Grande Bazar Santa Sofia
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Museu Kariye

Mesquita Solimão I Palácio Topkapi

Cisterna da Basílica Palácio Dolmabahçe (09h – 16h) Istambul
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