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TRAVEL SISTERS VISSER

Een 15-daags uitgebreid reisplan waarin je

van Istanbul naar Antalya reist. Ontdek de

verborgen parels en veelzijdigheid van

Turkije. Stad, wonderschone natuur en sluit

af met een aantal dagen relaxen op een

mooi strand. 

5

UITGEBREID REISPLAN
SELF-DRIVE TURKIJE



Lia Visser
TRAVEL SISTERS VISSER

Zwemmen tussen walvishaaien in Mexico,
een route van 2300 kilometer rijden op een
motor door Vietnam, paardrijden door een
cactus vallei in Argentinië, eindeloos hiken
in de Dolomieten, genieten van een
magische zonsondergang in Santorini, een
cocktail drinken aan de Copacabana, een
onvergetelijke treinreis door Sri Lanka,
wilde olifanten spotten in Thailand, met
haaien duiken in Maleisië, slapen in een
Mongoolse yurt op de Veluwe...

Er verschijnt direct een lach op ons gezicht
als we denken aan deze fantastische
ervaringen. En dit is slechts een kleine
greep uit onze memorabele reismomenten.

Travel Sisters Visser

Lia en haar vriend Alwin maakten deze reis
naar Turkije. Een perfecte combinatie van
stad, natuur en strand. 

Deze reis is echt bedoeld voor de actieve
reiziger die in korte tijd veel wil zien van
Turkije. Citytrippen in Istanbul, de
prachtige natuur van Cappadocië zowel
vanuit de lucht als te voet ontdekken,
cultuur snuiven en afsluiten met een paar
dagen aan zee in Antalya.

Heb je vragen over deze reis? 
Neem contact met ons op, we helpen je
graag! 

https://www.roundeggtravel.nl/contact/
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DAG 1    ISTANBUL

Voor Lia en haar vriend Alwin kan de reis naar
Turkije eindelijk beginnen!

We vliegen vanaf Amsterdam met KLM naar
Istanbul. Na ruim 3 uur vliegen landen we rond
16.00 uur in Istanbul en worden netjes
opgewacht door de chauffeur die ons naar het
Radisson Blu Hotel brengt. Dit hotel bevindt zich
in de wijk Sisli. Deze wijk is niet zo populair bij
toeristen en ligt op zo’n 15 minuten rijden van het
bekende Sultanahmet af. De grootste reden dat
wij voor dit hotel hebben gekozen, is dat het een
zwembad heeft. We zijn er namelijk in juli en dit
is, naast augustus, de warmste maand in Istanbul.
Heerlijk om na een paar uurtjes struinen in de
stad af te kunnen koelen in het zwembad!

Nadat we ons hebben gesetteld in het hotel zijn
we naar Prestij Café en Bistro gelopen. Hier
hebben we lekker gegeten en gedronken onder
het genot van live muziek. Zorg dat je voor de
live muziek op het dakterras gaat zitten!

SIGHTSEEING IN ISTANBUL

DAG 2    ISTANBuL

Vandaag staan we vroeg op om Istanbul te
ontdekken. We besluiten om vandaag de
Süleymaniye-moskee, de Grand Bazaar en de
wijk Balat te bezoeken, om vervolgens
halverwege de middag in het zwembad van het
hotel te kunnen plonsen. 
De Süleymaniye-moskee staat niet in de top 3
bezienswaardigheden van Istanbul, maar zou er
volgens ons wel in moeten! De moskee is
beeldbepalend voor de skyline van Istanbul. 
Het werd gebouwd halverwege de zestiende
eeuw in opdracht van sultan Süleymaniye en het
was de bedoeling dat deze moskee de grootste
van de stad zou worden. Dit is echter niet gelukt.
Het is net iets kleiner dan de Hagia Sophia. 
De Süleymaniye-moskee is prachtig, geopend
voor publiek en de toegang is gratis. Wij waren er
vroeg in de ochtend en het was totaal niet druk.
Alle rust en tijd dus om mooie plaatjes te
schieten!

SELF-DRIVE TURKIJE
UITGEBREID REISPLAN

https://www.booking.com/hotel/tr/radisson-blu-istanbul-sisli.en.html?aid=7905552&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.instagram.com/cafeprestij/
https://goo.gl/maps/MgHZkNxBZHper5ez8
https://goo.gl/maps/nf6mzwCMtPH2fJhh9
https://goo.gl/maps/Tnbx7DFCWU8D5A4d6


Na het bezoek aan de Süleymaniye-moskee, lopen
we over de Grand Bazaar, ook wel bekend als
Kapali Carsi. Dit is een grote overdekte markt in
Istanbul. Er zijn hier tussen de 3000 en 4000
winkeltjes te vinden verdeeld over 61 straten.
"Groot" is dus misschien wel een understatement.
Dagelijks komen er zo'n 250.000 tot 400.000
mensen op de kraampjes af. Omdat Istanbul zowel
in Europa als in Azië ligt, is er op de markt een
grote variatie aan producten. Van sieraden tot
tapijten en van heerlijk eten tot waterpijpen, je
vindt het hier allemaal.
Wij vinden het persoonlijk wat te druk en blijven
niet lang. 

Net na de middag pakken we een taxi naar de
kleurrijke wijk Balat.
Taxi’s zijn overigens heel goedkoop! Voor een ritje
van 15 minuten betaal je tussen de 300 en 500
Turkse Lira, oftewel tussen de 3 en 5 euro.

Balat is een gemoedelijke wijk met smalle,
geplaveide straten en kleurrijke huizen, waar hippe
cafés en vernieuwde galerieën naast traditionele
buurtwinkels zitten.
De meest kleurrijke plek van heel Istanbul vind je
bij Café Incir Agaci. Hier loop je tegen een lange
trap aan, die geschilderd is in alle kleuren van de
regenboog. Naast de trap vind je een straat met
gekleurde paraplu’s. Vergeet ook zeker niet de
gekleurde huizen op te zoeken, voor een
Instagram-waardig plaatje!

Rond 14.30 uur nemen we een duik in het
zwembad en s ’avonds eten we in het restaurant
van het hotel. Nog 1 dag te gaan in Istanbul!

https://www.instagram.com/inciragaci_kahvesi/


Vandaag is onze laatste dag in Istanbul. We besluiten om te beginnen aan het zwembad en wat later
op de middag op pad te gaan. 

Rond 15.00 uur nemen we de taxi naar de bekende wijk Sultanahmet. Hier bezoeken we de Hagia
Sophia, oftewel de Aya Sofya, wat één van de meest iconische bouwwerken van Istanbul is. 
De kerk werd in 532 na Christus gebouwd door Justinianus I, destijds de keizer van Byzantium. Het
was met zijn gewaagde ontwerp de belangrijkste kerk van het Byzantijnse Rijk. Na de val van
Constantinopel maakten de Ottomanen er een moskee van. Nadat het een tijd als museum heeft
gediend is het nu weer een moskee. Dit gebouw mag je niet missen tijdens je bezoek aan Istanbul.
Als vrouw mag je alleen naar binnen met een hoofddoek/sjaal en korte rokjes of broeken zijn niet
toegestaan. 

Tegenover de Hagia Sophia staat nog een prachtige moskee, de Sultan Ahmed Mosque. Deze wordt
ook wel the Blue Mosque genoemd. Deze wordt tijdens ons verblijf gerestaureerd dus we
bewonderen het gebouw alleen aan de buitenkant.

Manteigaria

DAG 3   ISTANBUL

https://goo.gl/maps/6Zn7tT5q9RZacEWw6
https://goo.gl/maps/mNHtYBw5CsVGUG4cA
https://goo.gl/maps/XwnnA6aYpQzbUnAb7


SELF-DRIVE
TURKIJE

REISPLAN OP MAAT

Heb jij aan dit reisschema nog niet genoeg
en wil je graag een reisschema geheel op
maat gemaakt voor jouw reisgezelschap?

Volledig naar jouw wensen en behoeften? 

Neem contact met ons op

Door onze reiservaring en contacten ter
plaatse kunnen we een compleet reisplan

voor je maken, zodat je zelf niets meer hoeft
uit te zoeken. 

https://www.roundeggtravel.nl/contact/
https://www.roundeggtravel.nl/contact/


Voorwaarden
Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden.
Klik hier voor onze Privacy Policy

Copyright
De inhoud van dit reisplan is auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Round Egg Travel,
met uitzondering van al datgene dat al wordt beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht of ander
intellectueel eigendomsrecht. Wil je content openbaar vertonen, dan is vooraf schriftelijke toestemming
nodig van Round Egg Travel.

Round Egg Travel is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit reisplan. 
Round Egg Travel is niet aansprakelijk voor handelingen van derden welke voortvloeien uit het lezen van dit
reisplan. 
Round Egg Travel stelt dit reisplan samen op basis van persoonlijke voorkeuren en interesses.

Affiliate marketing
Round Egg Travel maakt gebruik van affiliate marketing in dit reisplan.

http://www.roundeggtravel.nl/
https://www.roundeggtravel.nl/wp-content/uploads/2020/10/Algemene-Voorwaarden-Round-Egg.docx.pdf
https://www.roundeggtravel.nl/privacystatement-cookieverklaring/

