
 

 المقــــاھــــــي في إسطنبول



  
  
  

  ) Gezi   Istanbulزي                   (جمقھي 
طـوابق  3ون ھـــذا المقھــى مــــن سیـــم وھــو ھادئ و دافئ ،یتكــى فــي میــدان تقذا المقھــھـع یق

ي الھـواء الطلق ، ویقـدم ف وحي الخـارج وتجعل منھ مقھـى مفتد فوجي تـتاعد الالمقـ ىبـاإلضـافة إل
  .خرى الیعلى علیھا  آووجبات ویات اللــذیذة ــــى القھـــوة والشــاي الحلـافة  إلبــاإلضـھــذا المقھى 

ان ـي ھــذا المكــوس فـن العـــرب ویمكنـــك الجلت مـا ننصــح بھ العــائالحتمــامل ھـــذا المقھـى الش
ادئة قـــع فــــي منطـــقة ھــو یـائلتك، ھعـع أصــدقائك أو ـراف الحـدیث الـودي مـوتجـاذب أطالھادئ 

  .مـــن منـــاطق تقسیـــــــــــم وأسعـــاره جــدا منــاسبة 

   

  
  

  

  

  

  

 ومــن منطقـــة ومكـــان ، كثیرة لھذا المقھى   في أكثر ك مشـــاھدة فـــروع فـــي إسطنبــول یمكنـ
یمكنـــك الجلـــوس والتمتــع وأنت تحتســي فنجــانا مــن القھـــوة وتحمــل معك الحــاسوب فلیس 

  . ھنــاك مشكــلھ فـــي شبكــھ االنتــرنت وھـــذا المقھى منظـــم جـــداً 

  .اكنھان أمفي كل مكان م (المقاھي التركیة)ضیف اللطیف ذا الدة ھـاھیمكنـك في داخل إسطنبول مش

       ربیة ركیة التـــي اشتھرت بھا تــركیا ھـــي فــي األصــل شبیھــھ بــالقھــوة العــفــإن القھـــوة التـ  
  .امة فیھا ھـوة دون الحاجة لإلقــاول القـك ھنـاك الذھـاب إلـى الفنـادق الكبـرى وتنالمتـداولة ،ویمكن

  

 

  مقھى استار بوكس
  

Starbucks  



 )Dervisمقھى درویش                              (

لنــاطق الرسمي لھذا المیدان فھو من د ویعتبر اھــذا المقھى العــالمة الواقعیـة لمیدان السلطان أحم 
من الجلوس مفر أھم المقاھي إطالقا ،قریب جدا من مسجد السلطان أحمد فإن أجھدك التعب ووجدت ال

بل لتحتسي ألذ فنجان قھوة وتسترخي  س  في ھــذا المقھى لیس فقط للراحـــةإني اقترح علیك الجلوف
  .طاقتك  حتــى تستعیــد قلیالً 

  

  

   

  
  
  
  
  

 Gloria Jeans's Coffee        مقھى جولوریا جنز
 ،باإلضـافة إلى القھوة ا في إسطنبـــول من جمیـع النـواحيیعـد ھـذا المقھى من أھـم المقاھي و أفضلھ 

  المطار  يرع ففـرع في إسطنبول كما أنھ یوجد لھ ف نیوجد بھ الوجبات السـریعة، لھـذا المقھى أكثر م

  .ھـذا المقھى و أنت تحتسي قھوتك  يیمكنـك بكل راحــة استخدام كمبیوترك الشخصي ف 

ات ممتعة أوق وقضاء اءجید جدا من أجل االسترخ المقھى ابالنسبة لألسعار فأنھا محددة ومسعرة، ھــذ 
    .  فیھ

 

 

  

 

  

 القھوة التركیة



    
  
  
  
  
  
  

 ھــــل  سمعـــت عـــن الحلـــویات التـــركیة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ســلعة !!!! دقت أنھـــا ممیـــزة عـــن غیـــرھــا أم أنـــك اعتقـــدت أنھـــا مبـــالغــة وتـــرویجوھـل صـ
  
  
  

    Haci Bekirحاجي بكیــــر       
  .ركیة ارقة في محالت الحلویات التالمة الفـر ألنھا العـكیبن تـزور حلویات حاجي أإذا كنت اآلخر فإني أنصحك ب

ي العھـــد ت النــــادرة فقــــد تأسس فالـــــذا المحــــل مـــن المحــي شـــارع االستقـــالل یعـــد ھـل حــلویات حــاجي بكیـــر فـیقـــع محـــ
  .ویات لــذیذة وطـــازجة وال یعلى علیھـــا ـدم حلـالمحــــل یقـــ میــالدیة, ھـــذا1777العثمـــاني عـــام 

دقاء فـــان لـــدیھ تشكیــالت واسعـــة ــل و األصراء ھـــدایــا منـــھ إلـــى األھـھ و یمكنـك شــكة مـن كثــرة الــزوار علیـربــالحـ ليءمـ
  .مـــن الحلــــویات خـــاصة البقالوة وراحـــة الحلقــــوم 

  .رید ـــار الحلـــویات التـي تـا ینـــاسبك منھـــا واختیـة للھـــدایا یمكنـك اختیار مـب جمیلـــعلـ دیھولـ

ـل وتنـــاول حلـــویاتك مــع فنجـــان قھــوة أو كـــوب شـــاي نرشحھ كمحــــل أول مكنـــك الجلــوس داخــل المحــذلك  یكــ
  .ل فـــي شــارع االستقـــالل للحلــــــــــــویات فـــي إسطنبـــو

  . أسعـــار حلـــویات حــاجي بكیـــر منـــاسبة جـــداً 
 
 
 

 

 

 

     Muhaliebicisiحلویات مھلبیسي                                          
ي أن البقـــالوة تنـــادیك فھـــي ھمیـــالدیة, فـــي ھـــذا المحـــل میـــزة لطیفــة و 1935ي عــــام وقـــد تــم تـــأسیس ھـذا المحل فــ

ي تتـــألأل  مـــن خـــارج الــزجاج, ھـــذا المحــــل یعـــج وھ ھـــم رؤیتھا ــائن فیكفیغیـــر محتاجھ ألحد لمســـاعدتھا لجـــذب الزب
ـــــــن أسعـــاره جـــداً ــن السیــــاح أو مكـــانوا مــــ بالزبائن ســواءً  ـــن منـــاسبة فـــال تحــرموا أنفسكـــم مـ ن السكــــان األصلیـــ

                       .م بھـــذا المحـــل للحلـــویات البقــــالوة ننصحكــ

أن یسعـــدكم اختیــارنا وتقضــون  نتمنـــى ھنـــاك الكثیـــر مـــن محـــالت الحلــــــــــویات ولكــن اختـــرنا لكـــم ھـــذین  المحــلین 
ً ممتعـــة مــــع ا   .لحلـــــــــــویات التركیةأوقـــاتا

 


