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Muinaisessa Bysantissa, maailman ainoassa kahteen 
maanosaan sijoittuvassa kaupungissa, voi tuntea idän 
ja lännen kohtaamisen  Vastakohtien Istanbulissa 

itämaiselle kaoottisuudelle luovat vastakohtaa 
Bosporinsalmen rannat ja vehreät puistot  

kulttuurinnälkäiselle on tarjolla oopperaa, 
konsertteja ja näyttelyitä; illalla voi suun-
nata vatsatanssiesitykseen tai hamamiin  
Tinkimisen taitavalle Istanbul on ostos-
paratiisi: värikkäät matot, korkealaa-
tuiset nahkatuotteet sekä kulta ja hopea 
vaihtavat edullisesti omistajaa  

Veden päälle rakennettu kaupunki on viehättävä 
kaikkina vuodenaikoina ja varmasti Italian romantti-
sin ja ehkä kauneinkin kaupunki  Se on rakennettu 

sadalle saarelle, joita erottaa noin 150 kanaalia ja 
yhdistää noin 400 siltaa  kaupunkiin tutustut 

kätevästi jalkaisin  keskustan upeiden 
nähtävyyksien lisäksi voit tutustua vaikka 
Muranon lasisaareen, Buranon pitsin-
nypläystekniikkaan tai Lidon rantaan 
ja Casinoon  Gondoliajelu hämyisessä 
illassa upean musiikin ja laulun säestyk-

sellä on unohtumaton elämys!

Mutkittelevia kanaaleja, gondoleja ja musikantteja; Venet
sia suorastaan huokuu romantiikkaa. Illan hämärtyessä 
voit nauttia italialaisista kalaherkuista tunnelmallisessa 
pikkuravintolassa kuunnellen venetsialaista Vivaldia.

VEnETSiA

Muinainen Konstantinopoli hurmaa eksoottisuudellaan. 
Bosporin salmi siltoineen, Hagia Sofia, Topkapi, Pera Palace 
hotelli sekä Sininen moskeija on jokaisen nähtävä. Kebab, 
itämaiset matot, maustetut teet ja kultakorut ovat parasta antia. 

iSTAnBul

Sumengen 
keskeinen sijainti Sultanahmetin kaupungin-
osassa kävelymatkan päässä Sinisestä Mos-
keijasta, Suuresta Basaarista ja hagia Sofian 
kirkosta  Ottomaanien tyylisin kalustein 
sisustetut huoneet: suihku/kylpy, wc, ilmastointi, 
satelliitti-tv, puhelin, minibaari, hiusten kuivaaja  
Ravintolasta on upea merinäköala  

Interistanbul 
Sijaitsee Vanhassa kaupungissa  historialliset 
nähtävyydet kuten Sininen moskeija ja hagia Sofia 
ovat n  15 min  ajomatkan päässä  huoneissa on 
kylpy/suihku, wc, ilmastointi, satelliitti-tv, puhelin, 
minibaari, hiustenkuivaaja  hotellissa on sisäuima-
allas, ravintola, sauna, kuntosali, parkkipaikka, 
pesulapalvelu 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 3 8
helmi 3 8
maalis 4 11
huhti 7 16
touko 12 20
kesä 16 25
heinä 18 32
elo 19 27
syys 16 25
loka 12 19
marras 9 15
joulu 5 11

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi -1 7
helmi 0 9
maalis 3 13
huhti 7 17
touko 11 22
kesä 15 26
heinä 17 28
elo 16 28
syys 13 24
loka 8 19
marras 4 13
joulu -1 7

Concordia 
Sijaitsee keskustassa, lähellä pyhän Mar-
kuksen katedraalia sekä lukuisia kauppoja, 
ravintoloita ja nähtävyyksiä  hotellissa on 
24h vastaanotto, baari, hissi ja langaton 
Internet-yhteys  Vierashuoneissa on ilmas-
tointi, keskuslämmitys, kylpyhuone/suihku, 
hiustenkuivain, puhelin ja tallelokero  

Ambassador Tre Rose 
Ambassador hotel sijaitsee vain muutaman 
askeleen päässä päänähtävyyksistä  hotellista 
löytyy baari, TV-huone, lukuhuone ja kokous- ja 
konferenssitilat  huoneissa on kylpyhuone/suihku, 
satelliitti-TV, minibaari, hiustenkuivaaja, ilmas-
tointi ja tallelokero 
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