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إسطنبول أو استــانبول أسماؤھا التاریخیة و بالعربیة ھي 
القسطنطینیة وإسالم بول واألستانة وھي من إبراز المدن في 
تركیـا ومن أھمھا تقع اسطنبول عــلى مضیق البوسفور وھي 

المدیـنة الوحیدة في العـالم التي تقع على قارتین أوروبـا 
 .وأسیا 

 

 

من ناحیة آخرى  موقع إسطنبول االستراتیجي كنقطة عبور 
بین قارتین جعلھا تلعب دوراً ھاما في العدید من المجاالت 
الثقافیة والسیاسیة والتجاریة بین أسیا  و أوروبا وشمال 

 .إفریقیا وخاصة بین المتوسط والبحر األسود 

 

 

 Istanbulإسطنبول                                                           
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ان من اكثر المناطق السیاحیة والتاریخیة في اسطنبول ، كان 
للقسم االوروبي النصیب فیھا ، حیث تضم منطقة السلطان 

مسجد : أحمد اھم المعالم التاریخیة والسیاحیة ، وھي 
، ومن لقصر توب كابي  باالضافة آیا صوفیا ، و السلطان احمد

االشیاء الرائعة ان ھذه االماكن والمعالم الرائعة بالقرب من 
 .بعضھا البعض 

 .مما یجعل وقتك یمر بجمال وثراء مناسب لرحلتك الرائعة 

 

 ایا صوفیا

 
ھــي مـدینة فـریدة وخرافیة ، ربما لـن تتـكـرر فإنھا تنقسـم 
إلـى قسمیـن أحـدھــما أوروبــي و اآلخــر أسیـوي ،ویمكنك 

مشاھـدة السفن والیخوت وھي تعبـر من أسیا إلى أوروبا في 
كــل دقیقة ویــوجد جسـران عمالقان یـوصالن أسیا بأوروبا 

 .شيء یـدیـر الرأس ویجعل الفكر في حالة تأھب 
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اذا وددت رؤیة القسم الحدیث والعصري لمدینة اسطنبول ، 
فانھ یبدأ من میدان تقسیم واطرافھا حیث تنتشر المطاعم 
والمقاھي ومراكز التسوق الراقیة والعصریة ، باالضافة 

 .للعدید من الفنادق الرائعة ذات المستویات الراقیة 

 

 

بــالـرغـــم مــن أن مـدینـة إسطنبــول مـدینة كبیــرة 
ومشھــورة وذات شعبیـة واسعـة اال أنھا لیسـت ھــي 

عـــاصمـة الجمھــوریـة التــركیـة بـــل عــاصمتھـا ھـــي 
 .أنقــرة 

 میدان تقسیم
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مما یزید من روعة ھذه المدینة وجمالھا 
االخاذ ، ھو انھا تضم افضل شبكة مترو ، 

حیث یمكنك من خالل استخدام المترو 
 .الذھاب  إلى العدید من االماكن  

 

 

 

 

لعلك الزلت في آسر الجمال ، واآلسر التركي االخاذ ، فان حالفك الحظ بذلك فعلیك زیارة جزیرة بیوك اطھ ، حیث 
تعج ھذه الجزیرة بالكثیر من الوئام ، ال نخفي علیك بانھا من االماكن الرائعة التي نود ان تشاھدھا ، ان كانت 

 .رحلتك القادمة إلى اسطنبول 

 قصر توب كابي  

 جزیرة بیوك اطھ 
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 یوجد مكتب المعلومات السیاحیة في المطار ومنطقة ا

 .لسلطان احمد ، واربع مناطق اخرى في اسطنبول 

 -:ولمزید من االطالعات عن إسطنبول  و تركیا 

  www.tourismturkey.org  

 www.goturkeytourism.com  

 

 

بقي ان تعرف بإن الـوقت المنـاسب لكــي تقــوم بتــرتیب 
حقــائبـك والسفــر إلـى إسطنبـــول ھــو مـن شھــر مــایو 

إلــى شھــر أكتــوبـر ، وھــي أوقات منـاسبة  جــدا للســفر 
 .إلیھـــا 

 

 Istiklal Caddesi  -شارع التسوق  -شارع االستقالل  


