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Stambuł – na styku dwóch światów 

6/9 dni 

     

Starożytne Bizancjum, średniowieczny Konstantynopol, współczesny Stambuł to nieoficjalnie największe 

miasto Europy liczące 14 mln mieszkańców. Położony jest na styku dwóch kontynentów – Europy i Azji. 

Lokalizacja miasta sprawiła, iż od wieków pełniło kluczową rolę w regionie będąc ośrodkiem kulturalnym 

i politycznym promieniującym na Europę, basen Morza Śródziemnego oraz Bliski Wschód. 

Stolica wielkich imperiów: Cesarstwa Rzymskiego, jego spadkobiercy w postaci Cesarstwa Bizantyjskiego oraz 

Imperium Osmańskiego. Mimo tego, iż od 1923 r. nie jest stolicą Turcji, nadal miasto jest traktowane w tych 

kategoriach. 

Zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie wielu kultur Wschodu i Zachodu jakie koegzystują od stuleci 

w Stambule. 

Bo czyż nie jest wspaniałą rzeczą oglądać majestatyczną Hagię Sophię, starożytne obeliski w cieniu jednego 

z najbardziej rozpoznawalnych meczetów na świecie, tj. Błękitnego Meczetu oraz sułtańskiego Pałacu 

Topkapi? 

Spacer po wąskich uliczkach konserwatywnej dzielnicy Fatih przeniesie nas w spokojne czasy sułtana 

Sulejmana, kiedy zamieszkiwali ją Grecy, muzułmanie i Żydzi. Następnie zaś powędrujemy na drugi brzeg 

Złotego Rogu, gdzie na terenach dawnej dzielnicy Galata rozpościera się Stambuł nowoczesny, 

z reprezentacyjnym bulwarem Istiklal z ekskluzywnymi sklepami. Wieczorem przy unoszącym się nad 

miastem śpiewem tysięcy muezzinów wzywającym na modlitwę, w blasku zachodzącego słońca podziwiać 

będziemy strzeliste minarety stambulskich meczetów. 

Wreszcie czeka Państwa niepowtarzalna wycieczka po cieśninie Bosfor, podczas której będzie okazja do 

podziwiania wspaniałych letnich rezydencji należących kiedyś do osmańskich paszów, a dziś nie tracących nic 

ze swojego splendoru. 

Dla tych, co zakochają się w mieście, dodatkowa propozycja odwiedzenia okolic Stambułu: Bursy i Edirne – 

dwóch pierwszych stolic Państwa Osmańskiego oraz Polonezkoy, czyli „polskiej wsi” założonej przez Księcia 

Adama Czartoryskiego w 1842 r. 

Bogactwo kolorów, zapachów, zgiełk, absolutny spokój, to charakterystyczne elementy tygla kulturowego jakim 

jest Stambuł. 
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1 DZIEŃ  
Zbiórka na lotnisku w Warszawie, przelot do Stambułu. Przylot i przejazd do hotelu, wieczorny spacer 
po centrum: Park Gulhane, herbatka z widokiem na Bosfor. Nocleg w hotelu. 
 
2 DZIEŃ 

Po śniadaniu zwiedzanie miasta: Hagia Sofia, Hipodrom, Pałac Topkapi. Odpoczynek na herbatę 

w parku Gulhane. Dalsze zwiedzanie stolicy: Cysterny Bazylikowe, jeśli nie będzie to niedziela wizyta 

na Wielkim Bazarze. Wieczorem pokaz  muzyki i tańca  Wirujących Derwiszy. Powrót do hotelu. 
 
3 DZIEŃ 

Dalsze poznawanie uroków miasta: Kościół Zbawiciela na Chorze, przejście przez konserwatywną 
dzielnicę Fatih, zwiedzanie meczetu Eyubba. Podziwianie widoków  przy kawie ze wzgórza Lotti. Po 
lunchu wyjście na Wielki Bazar. Powrót do hotelu na nocleg. 
  
4 DZIEŃ 

Zwiedzanie Błękitnego Meczetu w świetle porannego blasku. Przejście do portu, rejs statkiem po 
cieśninie Bosforskiej w stronę Morza Czarnego. Po drodze widok na Mosty Bosforskie, Meczet Ortakoy, 
Pałac Dolmabahce, Twierdze, Dacze prominentów. Cel  podróży – miejscowość Anadolu Kavagi, gdzie 
można spróbować lokalnej ryby w restauracji albo wybrać się na wycieczkę w okolice ruin twierdzy 
strzegącej wejścia do cieśniny, skąd rozpościera się wspaniały widok na Morze Czarne. Postój 
w Anadolu Kavagi trwa ok. 2 h  30 m. i jest zależny od armatora. Powrót do centrum miasta tym 
samym statkiem. Wieczorem wizyta na Bazarze Korzennym, z bogatym wyborem lokalnych 
przysmaków: słodyczy, herbaty, kawy, dżemów, przypraw i oliw. Powrót do hotelu na nocleg. 
 
5 DZIEŃ  

Zwiedzanie Pałacu Dolmabahce, gdzie znajduje się pokój w którym w 1938 roku zmarł Mustafa Kemal 

Ataturka – pierwszy prezydent Republiki Tureckiej. Przejście na  Plac Taksim i reprezentacyjną ulicę 

miasta Istiklal Caddesi. Możliwość spróbowania tureckich lodów i chałwy Pismaniye. Wejście na wieżę  

Galata – z widokiem na panoramę Stambułu. Powrót do hotelu. 
 
6 DZIEŃ  
Rano czas wolny, po południu przejazd na lotnisko na lot powrotny do Polski. 

 

Wersja poszerzona 

 

lub wyjazd do Edirne na zwiedzanie meczetu Selimiye – największego dzieła architekta Sinana 

wzniesionego pod jego osobistym nadzorem. Powrót do Stambułu i zwiedzanie Rumeli Hisari – 

twierdzy, która została wykorzystana tylko raz w swojej historii – w czasie zdobywania 

Konstantynopola przez Turków w 1453 r. Następnie spacer promenadą wzdłuż Bosforu pod Meczet 

Ortakoy, gdzie można posmakować stambulskiego specjału – kumpira (olbrzymiego ziemniaka 

w mundurku z warzywami). Powrót do hotelu na nocleg. 

 
7 DZIEŃ  

Przejazd promem ze Stambułu do Yalova, a potem autobusem do Bursy – pierwszej stolicy Imperium 

Osmańskiego. Zwiedzanie z zewnątrz Zielonego Meczetu, Meczetu Bayezita, Jedwabnego Targu. 

Powrót do Stambułu, do hotelu na nocleg. 

 
8 DZIEŃ  
Przejazd do Polonezkoy – polskiej wsi założonej w 1842 r. przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, 

gdzie do dzisiaj można usłyszeć polską mowę. Polonezkoy w ostatnich czasach przekształcił się 

w modny i nieco drogi kurort. Spacer po miasteczku. Następnie przejazd na wzgórze Camlica, skąd 



 

3 
 

rozpościera się wspaniały widok na Bosfor i Stambuł. Później opcjonalnie podjazd pod secesyjny 

dworzec Haydarpasa z 1906 r., gdzie zaczynała się azjatycka nitka Orient Expressu. Powrót do hotelu 

na nocleg. 

 
9 DZIEŃ  

Z rana czas wolny, po południu przejazd na lotnisko na lot powrotny do Polski. 

 

 

 

Wycieczka dostępna przez cały rok i realizowana nawet przy 2 osobach! 
 

O szczegóły i cenę prosimy pytać w biurze. 

 

Zapraszamy serdecznie! 

 


