“Bir deli ve benim aramda
sadece bir fark var.
Deli akıllı olduğunu sanır.
Ben deli olduğumu biliyorum.”
Salvador Dali

ÖNSÖZ

Sonbaharın çekimine kendinizi bırakın. Dünya sizi bekliyor.

Seyahat her zaman heyecanı da beraberinde getirir. İlk kez gittiğiniz bir yere doğru yolculuğa
çıkmak, yeni hikâyelerin de başlangıcıdır. Bu sayımızda sizleri sonbaharın büyüsünde bir
yolculuğa davet ediyoruz. Yazın son demlerini yaşadığımız ve kışın yaklaşan ayak seslerini
işittiğimiz bu günlerde, Avrupa’nın turizm trafiğinden biraz uzakta sakinliğini
kaybetmemiş kasabaları keşfediyoruz. Böylesine güzel destinasyonların hâlâ bu kadar sakin
kalmış olması sizi de şaşırtacak.
Maceracı ruhlara Afrika’nın Doğu Kıyısı’nın kapılarını aralıyoruz. Aşk tazelemek isteyen çiftler
içinse Fransız Polinezyası’nın aşk kokan atmosferine doğru çizilen bir rota sizleri bekliyor.
Madagaskar’da keşfedeceğiniz harika bir doğa ve başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz
canlılar var. Ailenizle birlikte Mayaların dünyasını tanıyacağınız Meksika-Tulum’dan,
kendinizi tamamen farklı bir kültürün içinde bulacağınız Hindistan’ın en büyük kenti
Mumbai’ye, Avrupa’nın en yeşil başkenti Ljubljana’dan, tangonun doğduğu Buenos Aires’e,
en güzel sonbahar rotaları Setur Extra’nın sayfalarında…
Tabii ki lezzet avcılarını da unutmadık. Antakya’yı ve ünlü mutfağını, bu mutfağı tanıtmaya
gönül veren Sayın Elif Ovalı ile yaptığımız söyleşide inceledik. Antakya’nın en ilginç yanlarını
bu güzel sohbette bulabilirsiniz.
Doğanın değişime hazırlandığı sonbaharda en güzel rotalar ile keşfetmenin ve maceranın
tadını çıkarın. Keyifli bir tatil dileğiyle…

Derya Gülünay
Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
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Loy Krathong Festivali
3 Kasım

D’Jazz Nevers Festivali

Tayland

Fransa

Her yıl yağmur sezonunun sona
ermesinin ardından çıkan ilk
dolunayda kutlanan festival bu yıl
3 Kasım tarihinde gerçekleşecek.
Krathong, muz ağacı gövdesinin
ince bir işçilikle şekillendirilip,
muz yaprakları, tütsüler, mumlar
ve çiçeklerle süslenmiş halidir.
Taylandlılar bu festivalde özenle
süsledikleri Krathonglarını nehirlere
ve göllere bırakırlar. Suda süzülerek
uzaklaşan bu küçük salların kötü
şansı da beraberinde götürdüğüne
inanılır. İyi dilekler ve dualarla gece
geçirilir. Rengarenk Krathongların
görsel şölenine gökyüzüne uçurulan
dilek fenerlerinin ışıltısı da eklenir.
Krathonglar şanssızlıkları alıp
götürdükten sonra bu ışıltılı festival
geçit törenleri ve güzellik yarışmaları
gibi etkinlikler ile Chaing Mai
sokaklarında kutlanılmaya devam
eder.

1987 yılından beri düzenlenen
festival, her sene Avrupa’nın en
başarılı caz müzik sanatçılarına
ev sahipliği yapıyor. Doğaçlama
müziği daha fazla insana
yaymak ve cazı geliştirmek
gibi bir misyon benimseyen
festivalde konserlerin yanında
sergiler ve sanatçı buluşmaları
da gerçekleşiyor. Tüm dünyadan
müzik eleştirmenlerinin ve
caz severlerin ilgi gösterdiği
festival sadece iyi vakit geçirmek
isteyenler için değil, kendine
bir şeyler katmak isteyen
sanatseverler için de iyi bir
tercih.

11-18 Kasım

UNESCO Küresel Jeolojik Park (UNESCO
Global Geopark) statüsündeki,
prehistorik dönemde oluşan ve
İngiltere’nin Torquay şehrinde yer alan
mağara sistemi, bugün restoranların
ve hediyelik eşya dükkânlarının yer
aldığı bir tesis olarak işletiliyor. Aynı
zamanda 2003 yılından bu yana
ilgi çekici etkinliklere de ev sahipliği
yapıyor. İngiliz yazar Shakespeare’in
ünlü oyunu Macbeth bu yıl 6-18
Kasım tarihleri arasında Kents Cavern
mağara sisteminin yeraltı dünyasında
sahnelenecek.
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Dünya Festivalleri
Festivaller, yeryüzündeki insanları bir araya getiren, sınırları kaldırıp birlikte paylaşmaya sevk eden etkinliklerdir.
Konusu ister moda, ister yerel bir lezzet, isterse sadece eğlence olsun, amaç bir araya gelmek ve paylaşmaktır. Bu
sayımızda da önümüzdeki dönemde gerçekleşecek dünyanın dört bir tarafından festivalleri sizler için araştırdık.

Krampusnacht Festivali
5 Aralık
Avusturya

City of Lights Festivali
22 Kasım
İngiltere
Bu yıl 21. kez düzenlenecek olan City
of Lights festivali, her yıl yaklaşık 30
bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Festival günü,
şehirdeki tüm ışıklar kapatılıyor ve
özel tasarım fenerler şehir sokaklarını
dolduruyor. Festival “Vahşi Yaşam”,
“Krallar ve Kraliçeler”, “Bir Hikaye
Anlat” gibi temalara göre hazırlanan
fenerlerin süslediği Truro şehrinin
tarihi dokusunda gerçekleşiyor.
Sanatçıların hazırladığı tematik
fenerlerin ışığında düzenlenen dans
gösterileri ve yerel sanatçıların
verdiği konserler tüm ziyaretçiler için
unutulmaz bir atmosfer yaratıyor.

Avrupa’nın çoğu yerinde, St. Nicholas
bayramı öncesinde kutlanan festivalin
ana karakteri, “Krampus” isminde yarı
insan yarı keçi formunda bir yaratıktır.
Noel döneminde yaramazlık yapan
çocukları cezalandırdığına inanılan
bin yıllık bir geleneği yaşatan bu gün,
tahta maske ve boynuzla dekore
edilen kostümlerle kutlanan eğlenceli
bir festivale dönüşmüş. Avusturya’da
oldukça popüler olan festival için
en büyük kutlamalar da Klagenfurt
şehrinde yapılıyor.

Junkanoo Parade
26 Aralık - 1 Ocak
Bahamalar
Eğlenceli festival yeni yıl coşkusunu
Karayip ateşiyle buluşturuyor. Nassau
şehrinde 26 Aralık’ta başlayan
etkinlikler yeni yılın ilk gününde
doruğa çıkıyor. Karayip ruhunu
yansıtan rengarenk kıyafetleri
içindeki yerel halk Nassau şehir
merkezinde düzenledikleri geçitle
kutlamaları başlatıyor. Yerel
çalgılardan yükselen ezgilere eşlik
eden danslarla Bahamalar’ın en ünlü
festivali ile birkaç gün bu coşkuyla
yaşanıyor. Eğlenirken aynı zamanda
Bahamalar’ın kültürünü tanıyacağınız
festival bu yıl da 26 Aralık-1 Ocak
tarihlerinde eğlencenin adresi olacak.

KAÇIRMA

YURT İÇİ
festivalleri
15. İstanbul Bienali 16 Eylül -12 Kasım
İstanbul

27. Akbank Caz Festivali

3-9 Kasım
İstanbul

Alejandro Almanza Pereda, 2017, Pera Müzesi,
15.İstanbul Bienali, Fotoğraf: Poyraz Tütüncü
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 1987 yılından beri
düzenlediği buluşma, her iki yılda bir modern görsel
sanatların en ünlü sanatçılarını ve ziyaretçileri
bir araya getiriyor. Sanatçılar, eleştirmenler ve
sanatseverler arasındaki bu büyük buluşma bu yıl 16
Eylül ve 12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
Dünyanın dört bir tarafından ünlü isimler 15. İstanbul
Bienali’nde buluşacak. Monica Bonvicini, Aude Pariset,
Victor Leguy, Alper Aydın bu isimlerden birkaçı.
İstanbul Modern, ARK Kültür, Pera Müzesi ve Küçük
Mustafa Paşa Hamamı bienale ev sahipliği yapacak.
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Akbank Caz Festivali, sanatı destekleyen uzun soluklu
festivallerden biri olarak 1991 yılından beri müziği caz
severlerle buluşturuyor. Bu yıl 27. kez düzenlenecek festival
geçirdiği zaman içinde oldukça gelişim gösterdi. Küçük
konserlerle başlayıp yıllar geçtikçe daha büyük hedefler için
festival düzenlenmeye başlandı. Artık caz konserleri dışında
farklı tarzda müzikler ve hatta film gösterimleri festivalde
kendine yer buluyor. Abdullah İbrahim & Ekaya & Hugh
Masekela, Nicola Cruz ve RedBaraat gibi güçlü isimleri ve
grupları Aya Irini, Cemal Reşit Rey ve Zorlu PSM’de dinleme
şansı bulacağız.

setur.com.tr

Yurt İçi Festivalleri
Sonbahara adım atarken köklü bir kültürün beşiği olan topraklarımızda bu kültürü yansıtan etkinlikler ve festivaller
de ara vermeden devam ediyor. Yerel lezzetleri tanıyacağınız lezzet festivalleri, modern sanat tutkunlarını buluşturan
etkinlikler ve kültürel mirasımızın önemli öğelerini tanıyacağınız festivalleri inceliyoruz.

36. Uluslararası İstanbul
Kitap Fuarı 4-12 Kasım

20. Randevu İstanbul
Uluslararası Film Festivali
1-7 Aralık

İstanbul

İstanbul

Uluslararası Karagöz Kukla
ve Gölge Oyunları Festivali
20-25 Kasım
Bursa

Bu yıl da kitapseverler ile yazarlar
Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde
bir araya geliyor. 9 gün sürecek
fuarda 850 yayınevi ve sivil toplum
kuruluşu yer alacak. Fuarda panel,
söyleşi ve atölye çalışmaları
gibi yaklaşık 300 kültür etkinliği
düzenlenecek. En sevilen yazarların
da katılacağı 2000’den fazla imza
günü planlanıyor. İlk 4 gün boyunca
yabancı yayıncı ve yazarların
okurlarla buluşacağı, Ayla Kutlu’nun
onur konuğu olduğu 36. Uluslararası
İstanbul Kitap Fuarı’nı bu yıl yarım
milyonun üzerinde kişinin ziyaret
etmesi bekleniyor.

Kültürümüzün eğlenceli ve bir o kadar
da farklı olgularından biri olan gölge
oyununun asırlara dayanan geçmişi
Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge
Oyunları Festivali ile gün yüzüne çıkıyor.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras
Listesi’nde bulunan Karagöz oyunu
kahramanları rivayete göre Bursa’da
yaşamış. Bu yüzden de Bursa şehri bu
mirasa sahip çıkmak, özellikle yeni nesillere
bu kültürel değeri tanıtmak için festivale ev
sahipliği yapıyor. Farklı kültürlerdeki gölge
oyunlarının da tanıtılacağı festival, 2025 Kasım tarihleri arasında tüm Bursa’da
yapılacak etkinliklerle sürecek.

Yılın son film festivali bu yıl da sinemaseverler
ile aralık ayında buluşuyor. Dünya filmlerinden
seçkileri meraklılarıyla buluşturan festival
Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür
Vakfı tarafından düzenleniyor. Türk ve
dünya sinemasından nitelikli eserler 1-7
Aralık tarihleri arasındaki 1 hafta boyunca
belirlenecek mekanlarda gösterime sunulacak.
Festivalde Gastronomi Randevusu ismiyle bir
yan bölüm yer alıyor. Bu bölümde sinema
dışında Türkiye’nin gastronomi ve turizm
potansiyeline de dikkat çekiliyor.

MACERAYA HAZIR MISIN?

Dünyanın geri
kalanından farklı bir ada:

Madagaskar
Yağmur ormanlarından çorak topraklara, sadece Madagaskar topraklarında rastlayabileceğiniz
canlı türlerinden ilginç ada tarihine… Bu ada tüm detayları ile macera peşinde olan, keşfetmeyi
seven gezginlerin unutulmaz seyahatlerinden biri olmaya aday.

Afrika’nın doğusunda yer alan Madagaskar,
Grönland, Borneo ve Yeni Gine adalarından
sonra gezegenin en büyük dördüncü
adası. Bugün birçok farklı yaşam türüyle ve
doğal güzellikleriyle ilgi çekmesinin nedeni
yeryüzünün kendine has mühendislik
deneyleri denebilir. Milyonlarca yıl
önce kıtaların ayrılması sonucunda
Doğu Afrika’dan ayrılan ada, üzerindeki
türlerin hiçbir etkileşime uğramadan
evrimleşmesine imkân sağlamış.
Madagaskar’da bulunan yaklaşık 250 bin
canlı türünün %70’e varan bir kısmı sadece
burada görülüyor. Eylül ve aralık aylarını
içine alan dönem sıcaklığın çok yüksek
olmadığı ve yağışların az görüldüğü bir
dönem olduğundan Madagaskar keşfi için
en uygun dönemlerden. Farklı bir dünyayı
keşfetmek isteyen maceraperestler için
Madagaskar’ı en popüler noktalarıyla
tanıyoruz.
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Gecenin Ruhu
LEMURLAR
Madagaskar’ın yalıtılmış bir alan olarak kalmasını sağlayan jeolojik olaylar
sayesinde, ada üzerinde yaşayan türler de oldukça farklılık gösteriyor.
Bu türlerden en dikkat çekici olanlarından biri de lemurlar. Bu kadar
özel olmalarının nedenlerinden biri dünyada başka hiçbir yerde bu
hayvanlarla karşılaşamayacak olmanız. Latincede hayalet ya da gecenin
ruhu anlamına gelen Lemur adı çıkardıkları garip sesler sonucunda
bu hayvanlara verilmiş olabilir. Çok sayıda yerel dinde kutsal kabul
edilen bu özel hayvanlar adanın hakimi ve gelen turistlerin de gözdesi
durumunda.
Başkent Antananarivo, ada yerlilerinin deyişiyle Tana bu özel hayvanların
gelen ziyaretçiler tarafından daha rahat gözlemlenebildiği bir parka
sahip. Lemur Parkı dokuz farklı lemur türüne ev sahipliği yapıyor. Adada
insan yaşamının başlamasından bu yana tehdit altına giren türler bu
parkta üreme programlarına alınarak soylarının tükenmesinin önüne
geçiliyor. Parkta binlerce ağaç ve 70 endemik bitki türünün yanında
lemurları da yakından gözlemleyebilirsiniz.

setur.com.tr

Tsingy de Bemaraha
Ulusal Parkı

Doğanın Sunduğu Görsel Şölen:
Ulusal Parklar
TSINGY DE BEMARAHA
VE ISALO ULUSAL PARKI
Adanın kuzeybatısında yer alan jeolojik oluşumlar Madagaskar’ın ziyaret için tercih edilen gözde
lokasyonlarından birisi. Kireç taşından oluşan bu alan yüzeye düşen yağışların uzun yıllar boyunca
yumuşak kayaları aşındırmasıyla oluşmuş. Şimdi ise gökyüzüne uzanan kireçtaşından yapılmış kuleleri
andıran görüntüleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Yeryüzünde çok nadir görebileceğiniz
bu yapılar çok iyi korunuyor ve UNESCO Dünya Mirası Alanı ilan edilmiş. Parktaki geziniz boyunca
etrafınızdaki alana serpilmiş bir ormanı anımsatan kayaları gözlemleyebilirsiniz.
Isalo Ulusal Parkı adanın güney kısmında yer alıyor. Parkın popüler bir adres olmasının sebebi dar
kanyonları, yer şekillerinin oluşturduğu güzel manzaralar ve doğal yollarla oluşan yüzme havuzları
denebilir. Jurassic dönemde oluşan kumtaşı yapıları parkın kimliğinin en büyük parçasını oluşturuyor.
Madagaskar’daki kayaç yapısı aşınmaya elverişli olduğu için bu tür doğal oluşumlar da parkın çoğu
yerinde görülebiliyor. Park geziniz sırasında derin kanyonlardan geçip, tertemiz kaynaklarından su
içebilir ve doğal yaşamın sakinleriyle vakit geçirebilirsiniz. Isalo Parkı kırmızı göğüslü, halka kuyruklu
ve Sifaka adı verilen lemur türlerinin en çok görüldüğü yer. Mangily ve Ranohira bölgeleri arasında
küçük şelalelerle beslenen kum taşlarının aşınmasıyla oluşmuş oldukça fazla doğal havuz bulunuyor.
Etrafınızda yükselen kum taşından farklı şekillerdeki duvarlar ve ormanda görebileceğiniz lemurlar
daha önce yaşamadığınız bir yüzme deneyimi yaşatıyor.

MACERAYA HAZIR MISIN?

Ufuktaki Dev
Silüetler
Madagaskar, her an şaşırtıcı bir manzara ile
karşılaşabileceğiniz bir yer. Adanın batı yakasında,
Morondava şehri ve Tsiribihina bölgesini birbirine
bağlayan Baobab Yolu da bu manzaralardan
birini sunuyor. Baobab yolunda, yaklaşık 10 farklı
türü bulunan Baobab ağaçlarından en görkemlisi
ve sadece Madagaskar’da görebileceğiniz Dev
Baobab’lar yetişiyor. 30 metre yüksekliğe erişen
ağaçların 800 yıl olarak tahmin edilen bir geçmişi
var. Boyları ve devasa gövdeleri de zaten bunu
ispatlar nitelikte. Etkileyici görüntüleri nedeniyle
yerliler Baobab ağaçlarına “Ormanın Annesi”
ismini takmışlar. Günün her saati etkileyici bir
manzara sunuyorlar fakat kızıl bir gün batımında
sundukları manzara gerçekten eşsiz.

Dev Baobab’lar

Korsan Diyarı
Île Sainte-Marie
Madagaskar’ın kuzeydoğusunda yer alan ada
ilginç bir geçmişe sahip. 17 ve 18. yüzyıllarda
ada korsanların üssü haline gelmiş. Hint ticaret
yolları üzerindeki ada haliyle korsanların da iştahını
kabartmış. Adanın sığ sularının verdiği koruma
sayesinde de fırtınalardan korunabilen korsanlar
uzun süre adayı mesken edinmişler. Halen
adada korsan mezarlarını, çevresindeki sularda
da korsan gemisi batıklarını görebilirsiniz. İlginç
hikayesinin geride bıraktığı hatıralar bugün Île
Sainte-Marie’nin çekici yanlarını oluşturuyor. Dalış
etkinlikleri oldukça fazla ve dünyanın en iyi dalış
noktalarından biri olarak gösteriliyor.
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Masoala Ulusal Parkı
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Antananarivo

Maceraya Biraz Ara
TURKUAZ SULARIYLA
NOSY BE

KISA KISA

Yeni bir dünya keşfine ufak bir mola vermek için ana adanın
kuzeybatı kesiminde yer alan Nosy Be adası en ideal noktalardan
biri. Yerli dilinde “Büyük Ada” anlamına gelen Nosy Be keyifli
bir tatil için durak noktası olabilir. Kristal berraklığında turkuaz
sulara sahip adada tatil için gelen misafirlere oldukça ilgili bir
hizmet veriliyor. Yemeğinizi plajın beyaz kumları üzerinde yemek
isterseniz olduğunuz yere kadar servis bile yapılıyor. Yemeklerden
söz etmişken Madagaskar mutfağının temelini Hint Okyanusu
çevresindeki mutfaklardan esinlenmeler oluşturmuş denebilir. Pirinç
hemen hemen her yemeklerinde kullanılır. Zencefil, soğan, sarımsak,
domates, vanilya ve köriden yapılan Laoka adı verilen sosları oldukça
ünlüdür.

Aynı şekilde Madagaskar 14 bin endemik bitki
türüne sahip. Bu farklı çeşitlilik birçok bilim
insanının merakını cezbetmiştir.

Nosy Be’de zengin su altı yaşamını ve mercan resifini gözlemlemek
için dalış etkinliklerine katılabilirsiniz. Adayı tanımak için düzenlenen
yürüyüşlere katılabilir ve dünyanın en küçük kurbağa ve bukalemun
türleriyle de tanışabilirsiniz.

Lemur dışında dikkat çeken endemik hayvan türleri
de vardır. Rengarenk cennet sinekkapanı, doğada
sayıları yalnızca bin kadar kalan Madagaskar
kaplumbağası ve ancak 2 buçuk santimetreye
ulaşan boylarıyla altın kurbağalar bu türlerin
içindedir.

250 bin canlı türünün yaklaşık %70’ini dünyanın
başka hiçbir yerinde göremezsiniz.

Madagaskar’ın başkenti Antananarivo yerli dilinde
“Kızıl Ada” demektir.
Safir taşlarının büyük bir çoğunluğu
Madagaskar’dan çıkarılır.
Doğasıyla dikkat çeken ada aynı zamanda
dünyanın en büyük vanilya ve karanfil üreticisidir.

HAFTA SONU KAÇAMAK
Ljubljana, Slovenya

LJUBLJANA Avrupa’nın
Ljubljana insana huzur aşılayan, sakin
bir şehir. Bunun en önemli sebebi de
muhtemelen ilk bakışta fark edilen
yemyeşil dokusu. 300 bin civarında
nüfusu olan ve doğaya saygılı insanların
yaşadığı bu küçük şehirdeki yapılar da
doğa ile bir bütünlük içinde. Şehir bu
yanıyla sakin bir tatil yapmak isteyenlerin

Yeşil Başkenti

beklentilerini karşılarken, hareketli gece
hayatı ile de eğlenmeyi seven gençlere
hitap ediyor. Gece kulüpleri ve barlar,
Ljubljanica Nehri kıyısından başlayarak
şehir merkezine doğru uzanan sokakları
dolduruyor. Bu mekanlarda eğlence
sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor.

t

Tivoli Parkı

KENTİN İÇİNDE DOĞAYI YAŞAMAK

Tivoli Parkı
Tivoli Parkı için kente yeşil kimliğini kazandıran, doğaya adanmış kocaman bir anıt denebilir.
Yaklaşık 200 yıl önce 1813’te Fransız mühendis Jean Blanchard tarafından yaratılıp
Ljubljana’ya hediye edilen park o günden bugüne 7 kez tekrar düzenlendi fakat şehirde
yaşayanlar için taşıdığı önemi hiç kaybetmedi. Kurulduğu günden bu yana şehirdeki insanlar
için huzur dolu bir ortam sunuyor. Bugün 5 kilometrekarelik alanda şehrin büyüsünden
paylarını almak için gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.
Roznik tepesi yamaçlarından başlayan park etrafına hayat saçıyor. Ağaçların arasında doğanın
sesleri eşliğinde ilerlerken böyle parkların her şehirde olması gerektiğini düşünüyorsunuz.
Ortasındaki küçük Tivoli Göleti ise parka huzurlu bir hava katıyor. Tivoli Kalesi de parkın
görülmesi gereken noktalarından biri. Eski bir Rönesans kalesinin kalıntıları üzerine inşa edilen
kale, 19. yüzyıl ortalarında yenilenerek bugünkü görünümüne kavuşmuş.
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LJUBLJANA’NIN SİMGELERİ

Ejderha Köprüsü & Ljubljana Kalesi
Hafızanızda ufak bir gezintiye çıkarak daha önce ziyaret ettiğiniz şehirleri düşündüğünüzde
zihninizde birkaç görüntü oluşur. İlk gözünüzde canlananlar şehri tanımlayan simgelerdir.
Ejderha Köprüsü de Ljubljana’yı düşündüğünüzde ilk hatırlayacaklarınızdan biri. Köprü ününü
girişlerine yerleştirilmiş ejderha heykellerinden alıyor. Şehrin de sembolü olan ejderhalar bu
köprü yapılırken unutulmamış ve en dikkat çekici noktada kendilerine yer bulmuşlar. 1091
yılında inşa edilen köprü Avrupa’da güçlendirilen ilk köprülerden biri ve halen Ljubljanica
Nehri’nin iki yakasında süren hayatı birbirine bağlıyor.

Ljubljana Kalesi

Bir diğer simge şehrin tam ortasında yükselen Ljubljana Kalesi. Yürüyüş yapmayı
sevenlerdenseniz yaklaşık on dakikalık bir tırmanışın ardından yürüyerek ulaşmanız
mümkün. Teleferikle çıkmak tabii ki daha pratik bir çözüm olarak düşünülmüş. Surların
üzerinde dolaşırken bütün bir şehrin manzarasını izleyebilirsiniz. Ljubljana Kalesi sadece
gidip bir tur atıp ayrıldığınız mekanlardan değil. İçinde ziyaretçilerin daha çok vakit geçirmek
isteyebilecekleri açık hava sineması, restoranlar hatta ilginç müzeleri sevenler için bir kukla
müzesi de var. Ayrıca kalenin eteklerinde yerleşmiş kafelerde bol köpüklü Türk kahvenizi de
yudumlayabilirsiniz. Türk kahvesi Ljubljana’da oldukça yaygın.

Ejderha Köprüsü

LJUBLJANA-BLED
GÖLÜ-SALZBURG
TURU
Setur Ljubljana-Bled Gölü-Salzburg Turu ile Avrupa’nın yeşil
başkenti olarak anılan bu güzel şehri tanımanızı sağlıyor.
Üç gece sürecek bu harika tur ile Balkanlar ve Orta Avrupa
arasında kalan bu güzel şehri keşfedebilirsiniz.

LJUBLJANA-BLED GÖLÜ
SALZBURG TURU

22 Ocak-25 Ocak
başlayan
498 Euro’dan
fiyatlar

t

NE YAPILIR?
Kıyısında bulunduğu göl ile bütünleşmiş Bled
kasabasında sakin bir gün geçirebilirsiniz.
UNESCO Uluslararası Biyosfer Rezervleri Ağı’na dahil
olan Triglav Milli Parkı’nı gezebilir, park içinde yer alan
doğa harikaları Vintgar Kanyonu ve Bohinj Gölü’nü
görebilirsiniz.
Slap Savica Şelalesi’nde tırmanış yapabilirsiniz.

Mart ve ekim ayları arasında her cuma günü Vodnikov
Meydanı’nda düzenlenen Open Kitchen etkinliğinde
hem Slovenya hem dünya mutfaklarından lezzetler
tadabilirsiniz.
Milföy ve krema ile yapılan ve Bled’e özgü olan Kremna
Rezina tatlısını tadabilirsiniz.

AŞKIN TATİL HALİ

Fotoğraf makineleriniz
hazırsa başlıyoruz:

FRANSIZ
POLİNEZYASI

Seyahatinizi Size
Özel Tasarlayalım
seturselect.com

BORA BORA
Her anı rüya tadında:
Bora Bora

En büyük adası Tahiti’nin adıyla da anılan Fransız Polinezyası,
anakaradan yaklaşık olarak 2500 mil uzakta bulunan 118
adasıyla neredeyse Avrupa kadar geniş bir alana sahiptir.
Polinezya ada öbeğinde bulunan ve Fransa Denizaşırı
Bölgeler Topluluğu üyesi olan Fransız Polinezyası, resif adaları
ve saydam lagünleriyle baştan çıkartıcı ve romantik bir tatil
destinasyonu.
Turkuaz rengi sularının üzerine kurulmuş bungalovlarda
dünyanın en rahat uykusunu uyuyabileceğiniz Fransız
Polinezyası, çiftlere romantizmi yakalayabilecekleri ve
unutulmaz anılar biriktirebilecekleri, yalnız tatilcilere ise kendi
iç dünyalarında keşfe çıkabilecekleri huzurlu bir tatil vadediyor.
Gitmeden önce bölge hakkında daha çok fikir sahibi olmak
isterseniz, bir çiftin Güney Pasifik’teki bu tropik ada cennetini
keşiflerini konu alan “Couples Retreat” filmini izleyebilir,
Sarah Jilo’nun 2011 yılında yazdığı “The Bungalow” kitabını
okuyabilirsiniz.
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Bora Bora Adaları, Tahiti’nin 150 mil kuzeybatısında ve Güney
Pasifik Adası’nın 18 mil uzağında yer alıyor. Diğer Pasifik
adaları gibi sönmüş ya da aktif halde bulunan volkanların
oluşturduğu Bora Bora, dünyada siyah incinin bulunduğu
tek ada.
Bembeyaz kumları, tertemiz denizi, mercan gölleri ve rahat
bir nefes almanızı sağlayan ormanlarıyla Bora Bora, rüya gibi
bir balayı hayal edenler için en doğru seçim.
Mercan kayalıklarının en çeşitlilerinin yer aldığı bir lagüne
yerleşmiş olan ve bu yönüyle her sene dalış tutkunlarını
da ağırlayan Bora Bora’ya gitmek için en uygun zamanlar
ise mart, nisan ve kasım ayları. Meşhur Heiva Festivali’ne
katılıp, yerel dansları izlemek, yerel müzikleri dinlemek,
hiç denemediğiniz yiyecek ve içeceklerin tadına bakmak
istiyorsanız temmuz ayını seçmelisiniz.
Tropik bir bölge olan Bora Bora’da yağmura her an hazırlıklı
olmalısınız. Aniden başlayan yağmurlar yaklaşık olarak
15 dakika sürüyor fakat havanın sıcaklığında herhangi bir
değişiklik yaşanmıyor.

setur.com.tr

NE YAPILIR?
Siyah ağızlı bir yumuşakça türü olan “Pinctada
margaritifera” istiridyesi tarafından üretilen ve beyaz
inciye göre daha büyük ve nadir olan siyah incilerden
satın alabilirsiniz.
Sualtı kameranızla rengarenk canlılardan oluşan
denizaltı dünyasını fotoğraflayabilirsiniz.
Tüplü dalış deneyimi yaşayabilirsiniz.
Pahia Dağı yürüyüşlerine katılabilirsiniz.
Aquabike Adventure turu ile denizaltının renkli dünyasını
farklı bir deneyimle gözlemleyebilirsiniz.
Ada işletmelerinin düzenlediği özel turlarla yunusları
ve balinaları çok yakından izleyebilirsiniz.
Geceleri ada açığına gelen süper ve ultra lüks teknelerdeki
eğlencelere katılabilir ya da bölgenin en meşhur
mekanlarından Tiki Bar, Bloody Mary Bar, Fare Hoa
Beach Bar ve Bora Bora Yatch Club’da gecenin tadını
çıkarabilirsiniz.

Adada bulunan 727 metre yüksekliğindeki volkanik
Otemanu Dağı’nın üstünden Bora Bora adasının eşsiz
lagünlerini ve mercan resiflerini izleyebilirsiniz.
Mahi mahi, wahoo ve Hindistan cevizi sütüyle hazırlanan
Poisson Cru gibi yerel balıkları deneyebilirsiniz.
D’art Alain & Linda sanat galerisinde 35 yıllık tarihi geçmişi
yansıtan eserleri inceleme fırsatı bulabilirsiniz.
Adadaki köpek balığı ve vatozları ellerinizle besleyebilirsiniz.
Adanın güneyinde bulunan ve doğal bir denizaltı parkı
olan Coral Garden’da balık çeşitliliğini ve mercanları
gözlemleyebilirsiniz.
15-30 dakikalık helikopter turlarına katılabilir, Otemanu’nun
uçurumlarını seyredebilir, kalp şekline benzeteceğiniz Tupai
Adası’nı havadan gözlemleyebilirsiniz.

AŞKIN TATİL HALİ

MOOREA ADASI

TAHITI ADASI

Hindistan cevizleri arasında

Dalış için muhteşem

Okyanusun derinliklerinden yeşil kadife rengiyle fırlayan Moorea da Bora
Bora gibi romantik bir tatil için çok tercih edilen adreslerden. Charles
Darwin’in, mercan adaları oluşumları üzerine kuramını bulduğu yer
Moorea, toplamda 135 kilometrekarelik bir alana sahip, zengin bitki
örtüsü ve lagünüyle harika bir tropik ada.
Moorea, kıyılardaki Hindistan cevizi ağaçları arasında saklı dünyaca ünlü
resortlarda tatil yapma fırsatı sunan, palmiyeli plajları, turkuaz lagünleri,
tropikal bahçeleri, volkanik dağları, sualtı dünyası ve denizin üzerine
uzanmış bungalovlarıyla romantizmi doruklarda yaşayabileceğiniz bir
destinasyon.

NE YAPILIR?
Moorea Tattoo’yu ziyaret edip,
ahşap ya da kemikle yapılan
geleneksel dövmelerden
yaptırarak seyahatinizi sizin için
ölümsüzleştirebilirsiniz.
Tiki Theater Village’de sergilenen
renkli gösterilere katılabilirsiniz.
Yerel pazarları dolaşabilirsiniz.
Ahşap heykellerin sergilenip satıldığı
Galerie Api’ye uğrayabilirsiniz.
Coconut Grove’dan siyah incilerle
süslenmiş takılar satın alabilirsiniz.

18

“Belvedere Lookout”tan Cook Koyu
ile Opunohu Koyları manzarasını
izleyebilir ve fotoğraflayabilirsiniz.
Bol bol ananas, Hindistan cevizi
ve mango yiyebilirsiniz.
Bir Polinezya geleneği olan Tiare
çiçeklerini kulağınıza takıp poz
verebilirsiniz.
Cook Koyu’nda kıyıda yer alan
masalarda dinlenebilir, piknik
yapabilirsiniz.
CNN GO Dünyanın En İyi Plajı ödülü
alan Matira Plajı’nda yüzebilirsiniz.

Fransız Polinezyası’nı oluşturan 118 ada ve mercan adası
arasında en büyük olan ve en çok turist çeken Tahiti, koyu
yeşil vadileri, yağmur ormanları ve şelaleleriyle büyüleyici
bir ada. Dalgıçlık dersi almak isteyenler için de en iyi tüple
dalış imkânlarına sahip çünkü doğrudan gelen rüzgarlardan
korunan sahillerinde deniz az akıntılı ve sakin.
Tahiti, her yıl aralık ayının ilk haftasında Tahiti Tiare Günü’nü
kutlar. Bu kutlama kapsamında adadaki her sokak çiçeklerle
süslenir ve ülkenin ulusal çiçeği olarak kabul edilen Tiare
çiçeğinin en güzelini sunmak için yapılan bir yarışma
düzenlenir. Eğer Tiare Günü kutlamasına denk gelirseniz
muazzam Tahiti fotoğrafları yakalayabilirsiniz. Tahiti adasına
gittiyseniz Robert Wan İnci Müzesi, Paul Gauguin Müzesi,
Tahiti ve Adalar Müzesi, Notre Dame Katedrali ve Papeeteē
Tahiti Tapınağı’nı gezebilirsiniz.

setur.com.tr

RAIATEA ADASI

HUAHINE ADASI

Bu adada cezaevi yok

Vanilya kokulu sakin ada

Fransız Polinezyası’ndaki bir diğer ada ise Raiatea. Şehir

Yeşilin her tonunu görebileceğiniz bu ada Bora Bora ve Moorea kadar
meşhur bir ada değil; sessiz, sakin ve az turist ağırlayan bir yer. Huahine’de
diğer adalara göre bütçenizi daha az sarsacak bir tatil yapabilirsiniz. Adanın
diğer adı Vanilya Adası. Çünkü vanilya yetişmesi çok zor bir bitki olduğu
halde burada bol bol yetişiyor. Huahine Adası, Huahine Nui ve Huahine Iti
olmak üzere ortalarından deniz geçen ve bir köprü ile birbirine bağlanan iki
ayrı adadan oluşuyor.

dışındaki evler tek katlı ve bahçeliyken şehir merkezi daha
hareketli bir yapıya sahip. Adada yaşayanların ölünce kendi
bahçelerine gömülmeleri geleneği hâlâ devam ediyor.
Raiatea Adası’nda hırsızlık, cinayet gibi olaylar hiç yaşanmamış
bu nedenle adada cezaevleri yok. Herkesin birbirine
güvendiği, iyi niyetli ve yardımsever bir halka sahip olan
adada ilgi çekici bir başka nokta ise evlerin bahçe duvarlarında
asılı balık kuyruklarının olması. Bu işaret o evde yaşayanın
ne kadar büyük bir balık yakalayabildiğini gösteren bir
sembol ve gurur kaynağıymış. Bu adaya yolunuz düşerse,
UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan ve
Polinezya mitolojisindeki Tanrı Oro’ya insanlar kurban edilen
Taputapuatea kentinin kutsal yerlerini ziyaret edebilirsiniz.

INSTAGRAM’DA TAKİP
EDEBİLECEĞİNİZ HESAPLAR
@tahititourisme
@tahitiandreamer
@boraboraphotos

@thisistahiti
@unlimitedtahiti

SANAT PEŞİNDE

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
"İyi Bir Komşu" temasıyla tüm İstanbulluların aklında yeni sorular oluşturan 15. İstanbul Bienali'ni,
İstanbul'un uluslararası kültür-sanat arenasındaki önemini ve bienalin bundaki payını konuştuk.

Bir Kültür-Sanat Gurusu:

Görgün Taner

2002 yılından beri İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü’sünüz, geçen yıl ülkemiz adına bir gurur
olarak ifade edebileceğimiz Fransa Kültür Bakanlığının “Sanat ve Edebiyat Şövalyesi” (Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres) nişanına layık görüldünüz, daha önce de 2009-2010 yıllarında Fransa’da
Türkiye Mevsimi etkinliği çerçevesinde “Şeref Nişanı” ile (Légion d’honneur) taltif edilmiştiniz. 2013
yılının mayıs ayında, Avrupa Kültür Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı seçildiniz ve 2014 yılından bu yana
Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü’nün danışma kurulu üyeliğini de yapıyorsunuz. Bu gururların altında
yatan çabalarınızı, topluma rol model olabilecek yaklaşımınızı ve konulara bakış açınızı bizlerle kısaca
paylaşabilir misiniz?
Bunun aslında bir tane cevabı var. Çalıştığınız ekip iyi olmalı… İKSV bir okul misali yıllar içinde kültür sektörü için çok önemli insanlar
yetiştirdi. 45 yıllık bir kurum olarak, çalışma kültürünü burada yeni çalışmaya başlayanlara da aktarıyor. Böylece kuşaklar arası geçiş
sağlanıyor. İKSV’nin çalışanları genç, dünyada olup bitenin farkında, çalışkan ve adanmış kişiler. Onlara sadece eleştirel düşünebilecekleri ve
düşündüklerini söyleyebilecekleri bir ortam hazırlamanız yetiyor.
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45 yılı geride bırakan ve uluslararası kültür
arenasına adını altın harflerle yazdıran bir kurumun
başındasınız. Sizce böylesine büyüleyici bir tarihe
sahip İstanbul’u sanatın bütün dallarıyla yankılanan
hareketli bir metropole dönüştürmek, ülkemizin
alternatif turizm açısından önünü açmaya yeterli
mi? Bunun için farklı paydaşlarla işbirliği yapıyor
musunuz? Bu anlamda kültür sanat turizminde
ülkemizi nerede görüyorsunuz?
Bu konuda çok dertliyim. Kültür turizmi alanında kitaplar yazmış, emek
vermiş Faruk Pekin’in kitaplarını tekrar tekrar okurum. Herhalde kültürel
mirasın bu derece yoğunlukta olduğu ve aynı zamanda kıymetinin
bilinmediği başka bir ülke yoktur. Elimizdeki değerlerin kıymetini
bilmek bir yana, yeni yaratılmaya çalışılan değerlere de sırtımızı
dönüyoruz. Bugün dünyada birçok ülke festivallerini, bienallerini,
çağdaş müzelerini ve sanat faaliyetlerini mimarlarla çalışarak önemli
birer değere dönüştürüyor. Ama bunu önce kendi halkı için yapıyor,
onların beğenisinin, ilgisinin oluşturduğu katma değer, dünyanın çeşitli
başka yerlerinden izleyicileri, sanatseverleri çekiyor. İşte bu, kültür
turizminin bir parçası olabilmektir. Bize bu alanda bazen Kültür ve
Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve İBB Turizm Atölyesi
Başkanı Tülin Ersöz Hanım destek oluyor ama kamusal desteğin
kişilere bağlı kalmayıp, bir stratejinin parçası olması gerekiyor.

Alper Aydın

Bizim de gururla bir parçası olduğumuz, Koç
Topluluğu’nun büyük desteğiyle gerçekleşen İstanbul
Bienali dünyada en çok ilgi gören 4 bienalden
biri olarak anılmakta. Sizce bienalin bu başarısının
arkasında ne yatıyor?
İstanbul Bienali bu tanınırlığı ve başarıyı ilmek ilmek ördü. En
başından beri birçok kişinin katkısı var. Başta Beral Madra ve Vasıf
Kortun olmak üzere, 15 bienalin tüm küratörlerini anmak gerek.
Bienal, Nejat Eczacıbaşı ve Aydın Gün döneminde başladı, Şakir
Eczacıbaşı ve Melih Fereli döneminde boyut değiştirdi, Bülent Bey,
Bige Örer ve benim dönemimizde de tırmanışa geçti. En başından
beri bienalin yöneticiliğini üstlenen isimlerden Fulya Erdemci, Emre
Baykal ve Çelenk Bafra’yı da anmak ve katkılarını hatırlatmak isterim.
Şu anda İstanbul Bienali’nin direktörlüğünü yürüten Bige Örer ise
Dünya Bienaller Birliğinin Başkan Yardımcısı. Bu da başarısının
uluslararası alanda yankı bulduğunu gösteriyor. Buradan da bir defa
daha tebrikler Bige’ye. Unutmayalım, ilk başta dediğim gibi başarı
ekip işidir. İyi bir ekibin yanı sıra İstanbul Bienali’ni dinamik, yeni
sözler söylemeye çalışan, İstanbul’la bir bağ kurabilen ve özellikle son
yıllarda dil ve iletişim sorununa da eğilen bir bienal olarak görüyorum.
Koç Holding’in İstanbul Bienali’nin yaygınlaştırılması ve ücretsiz
yapılabilmesi için verdiği destek ise çok değerli.

Bienal bu yıl 30. yaşını kutluyor ve 15. kez
düzenleniyor. Başlangıcından bu yana bienal
özelinde sizce neler başarıldı, neler eksik kaldı?
Bienal otuz yıllık süreçte bu toprakların sanatçıları ile dünyanın
çeşitli ülkelerinden gelen sanatçıları bir araya getirerek ve
bir tema içerisinde beraberce çalışıp üretmelerine olanak
sağlayarak, dünyanın önde gelen güncel sanat etkinlikleri
arasında yerini aldı. 7 milyarlık dünyamızın dertlerini tartıştı.
Sorular sordu. Geçmişte istediği kadar geniş kitlelere erişip
ulaşmakta bazı zorluklar yaşasa da, son dönemde bunları da
aşacak bir dil geliştiriyor.

Kemang Wa Lehulere

SANAT PEŞİNDE

Peki çevrede sıkça duyulan bir sorunsalı sizinle paylaşmak istiyoruz. Varsayım, çağdaş
sanatı anlamanın ve yorumlamanın çok zor olduğu yönünde. Bu da toplumda ilgi ve
bilgi paradigması nedeni ile ilgisizliği ve bilgisizliği oluşturabiliyor. “Ben zaten anlamam,
gitmeyeyim” korkusu ile “Gittim ama anlamadım" serzenişleri şehirde duyulmakta. Bunu
aşmanın yolları nelerdir? Koç Holding’in yıllar önce bir iletişim kampanyasında ifade ettiği gibi
“Bakmadan göremezsin, görmeden bilemezsin” söylemi ne derece geçerli? Sizce toplumun
geneli, çağdaş sanatı nasıl bakarsa görecek?
21. yüzyıl sanatı artık bağlam, yani içinde bulunulan koşullara göre eseri değerlendirme üzerine kurulu. Önemli olan düşünce.
Daha önceki yüzyıllarda sanat alanında kişisel yetenekler öne çıkarken bu çağda düşünce daha çok önem kazandı. Eserin
hangi bağlamda ne ifade ettiği önemli. Sormak, sorgulatmak, düşündürmek, merak ettirmek öne çıkan fiiller. Bunların hepsi
için de biraz çaba sarf etmek lazım tabii ki ama bir şey için gayret göstermenin de ayrı bir güzelliği var.

Koç Holding bienalin yanında farklı projelere de
sponsorluklar yapmakta; aynı zamanda topluluk
şirketlerimiz aracılığıyla çeşitli özel projeler ve alt
yapı sponsorlukları yürütmekte. Bu projeler nasıl
oluştu? Katkıları neler sizce?

Alejandro Almanza Perada

Koç Holding İstanbul Bienali’ne büyük destek veriyor. 2007–
2026 sponsorluğunun haricinde birçok topluluk şirketi, özel
projeleri sahipleniyor. En önemlisiyse bienalin 2013 yılından beri
ücretsiz yapılabilmesini sağlayan destek. Bu sayede İstanbullular
bienal ile ücretsiz olarak buluşabiliyor. Ayrıca Koç Holding Enerji
Grubu şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş uzun yıllardır İstanbul
Tiyatro Festivali’nin sponsorluğunu üstleniyor. Onların da
festivalin düzenlenmesine çok önemli katkıları var. Destekleriyle
bu yıl öğrenci biletlerinin 10 TL üzerinden satılmasına yönelik
özel bir proje de gerçekleştiriyoruz. Çok etkili olacağına
inanıyorum.

Rayyane Tabet

Her bienalin kendine özgü bir hikayesi
oluyor. Tema ve küratör seçimlerinde
nelere dikkat ediyorsunuz? Olmazsa olmaz
kriterleriniz var mı? Süreç nasıl işliyor?
İstanbul Bienali’nin Danışma Kurulu bienal küratörünü
kendi içinde tartışarak belirliyor. Daha sonra belirlenen
isim yönetim tarafından onaylanıyor. Olmazsa olmaz
diyeceğimiz bir kriterimiz yok.
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Kaari Upson

Koç Holding ve Bienal bu yıl ilk kez İstanbul’a bir
armağan bırakıyor; dünyaca ünlü sanatçı Ugo
Rondinone’nin 1999 yılında Taksim Meydanı’nda
sergilenen “Buradan Nereye Gidiyoruz?” heykeli,
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınındaki Mustafa
Kemal Kültür Merkezinde İstanbullularla buluşuyor.
Kalıcı eser fikri nereden doğdu? Neden bu eser tercih
edildi?

Bu bienal “İyi Bir Komşu” temasıyla hangi
sorulara yanıt arıyor ya da hangi sorulara yanıt
aramamızı istiyor?
Bu bienal de öncekiler gibi sorulara yanıt aramaktan çok yeni
sorular sordurmak istiyor diye düşünüyorum. Hatta bienalin
kavramsal çerçevesi dahi sorulardan oluşuyor. İyi bir komşu
zamana, mekâna, koşullara göre tanımı çok değişen bir şey.
Bienal de komşuluk, bir arada yaşamak, birbirimizin hayatının
parçası olmak gibi kavram ve düşüncelere hem kişisel ve özel
hem de evrensel ve genel anlamda bakabilmemizi, bu kavramları
sanat yoluyla yeniden düşünmemizi ve gündelik hayatımızı bu
gözle değerlendirerek yeni sorular sorabilmemizi teşvik ediyor.

“Komşuluk” insanoğlunun başlangıcı ile birlikte
oluşan bir kavram belki de... Hayat düzenimiz,
rutinimiz ve hatta geleneklerimiz bambaşka
noktalara evrilirken sizce komşuluk nasıl bir
evrilme yaşıyor ya da yaşadı?
Tabii ki komşuluk hem farklı yorumlara açık, hem de herkesin
bir şekilde ilişki kurabildiği bir kavram. Herkesin anlatacak bir
komşuluk hikâyesi var; hem iyi hem de kötü anlamda. Bir yandan
“Nerede o eski komşular, o eski mahalleler” gibi bir nostaljiyi
çağrıştırıyor, bir yandan da günümüz dünyasında değişen
komşuluk biçimlerini çağrıştırıyor. Komşuluk ilişkisi de bugün
tüm ilişkiler gibi evrildi. Teknolojiyle, yeni düşünme ve yaşama
biçimleriyle farklı boyutlar kazandı. Bienalin kavramsal çerçevesi
kapsamında sorduğu kırk farklı sorunun içinde de bu evrimi
izlemek mümkün aslında.

İstanbul Bienali ile 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding arasında
yapılan yeni bir anlaşma çerçevesinde bu yıldan itibaren her bienalde
İstanbul’a kalıcı bir eser bırakılacak. Proje kapsamındaki ilk eser olan
Ugo Rondinone’nin bu heykeli, on sekiz sene önce, 6. İstanbul Bienali
(1999) için üretilmiş ve Taksim Meydanı’nda sergilenmişti. İşin yeni
bir düzenlemesi, bienalin otuzuncu yılında, 2004’ten beri İstanbul’un
önemli kültür mekânlarından olan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Avrupa yakası girişi yakınındaki Mustafa Kemal Kültür Merkezinin
çatısına yerleştirildi. Bir anlamda bienalin tarihi içinde de bir yolculuk
bu. Bu açıdan hem bienalin tarihine gönderme yapan ikonik bir eser
hem de günümüzde en çok ihtiyacımız olan şeylerden birini, umudu
ve geleceğe umutlu bir bakışı temsil ediyor. Rengârenk neon ışıklar,
‘Buradan Nereye Gidiyoruz?’ diye soruyor. Heykeli her gün Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü’nden geçen yüzbinlerce kişi görecek. Gece vakti
ortaya çıkan neon bir gökkuşağı, oldukça etkileyici bir eser.

İşiniz ve sorumluluklarınız nedeniyle sürekli seyahat
eden birisi olarak dünyanın pek çok yerini görme
şansını yakalamış olmalısınız. Yine de görmeyi hayal
ettiğiniz ya da sürekli gittiğiniz bir destinasyon var
mıdır?
Aslında Avrupa ülkelerine çok sık seyahat ediyorum. Berlin en sevdiğim
şehir. Sonra da Londra. Özellikle gitmek için hayal ettiğim bir yer yok.
Gittiğim ve sevdiğim yerlerde daha çok zaman geçirmek istiyorum.

Setur Extra söyleşilerimizin klasik sorusu: Sizce çok
gezen mi bilir çok okuyan mı?
Gezerken okumayı ihmal etmeyen…

Görgün Taner’e bu keyifli sohbet için teşekkür
ederiz.

SATIRLARDAKİ ŞEHİRLER

Tatil yapmayı deniz, kum,
güneş ekseninden çıkartarak
tarihin ayak izlerini takip
etmeye döndürenler için
harika bir lokasyon Figueres.
Dali’nin nefesini ensenizde
hissederek yürüdüğünüz
sokaklarda etrafınızı buram
buram sanat kokusu saracak.
Tahmin edebileceğiniz üzere
bu güzel kentteki en önemli
ve en çok turist çeken yapı
ise Dali Müzesi.

Zamansız Sokaklardaki DALÍ’NİN KÖYÜ
Sürrealizm: CADAQUÉS - FIGUERES
Salvador Dali, 11 Mayıs 1904’te dünyaya geldi
ve muhtemelen o günden beri şehrin gördüğü ve
dünyaya armağan ettiği en yaratıcı insandı. 1974
yılında yapımında sanatsal açıdan görev aldığı şehir
tiyatrosu daha sonraları kendi adıyla anılacak bir
müzeye dönüştürüldüğünde aslında bu küçük şehri
de dünyaya tanıtmış oldu. Nasıl ki Kafka’nın ruhunun
Prag’taki sokaklarda hâlâ yaşadığına inanılıyorsa,
Dali’nin de Figueres sokaklarında hala yaşadığına
inanılıyor.
Barselona’dan Figueres’e gitmek fazlasıyla kolay
olduğundan gezginler için şehir bir merak noktası
haline gelmiş. Barselona’dan yaklaşık iki saatlik
bir tren yolcuğunun ardından kendinizi Dali’nin
sokaklarında buluyorsunuz. On beş dakikalık kısa bir
şehir turundan sonra Dali Müzesi’ne ulaştığınızda
ise kendi tasarlamış olduğu bu bina sizi daha içine
girmeden büyülüyor. Binanın çatısında gördüğünüz
yumurtalar sanatçı için çok önemli. Dali’nin en
sevdiği yiyecek olması ve doğumu simgelemesi
açısından sanatçının kendini ifade ediş şekli de
denebilir.
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DALÍ’NİN dünyası
Kendisinden önce doğan ve akabinde hayatını kaybeden kardeşinin
adını alan Dali, ölen kardeşine fazlasıyla benzediği için ailesi tarafından
kardeşinin yeniden dünyaya gelmiş formu olduğuna inandırıldı. Dali’yle
ilgili bize en büyük ip ucunu veren olay belki de budur. Bu dünyada
kendisi olarak yaşamadığına inanması ve kendini ifade ediş biçimiyle
adeta bir çağ yaratmıştır.

setur.com.tr

Palace of the wind, Dalí Müzesi, Figueres
©Fundació Gala-Salvador Dalí, 2014

The Honeycomb Heart. Dalí Müzesi, Figueres
©Fundació Gala-Salvador Dalí, 2014

Müzenin kapısından adım atar atmaz aslında siz de başka
bir dünyada yaşadığınıza inanmaya başlıyorsunuz. Bir
dehanın bütün acılarına, küstahlığına ve masumluğuna şahit
oluyorsunuz. Müzenin en ilgi çeken noktası ise Mae West
odası. Odanın duvarlarında duran iki tablo ve ortasında
belki de Dali’nin en bilinen eserlerinden olan burun ve
onun önünde de dudak şeklindeki koltuğu duruyor. Eserin
karşısındaki büyüteçten baktığınızdaysa parçalar birleşiyor
ve 20. yüzyıl’da seks sembolü olarak anılan şarkıcı ve
oyuncu Mae West karşımızda canlıymışçasına duruyor.

SATIRLARDAKİ ŞEHİRLER

Film setlerini aratmayacak güzellikteki
bu Katalan şehrine Dali’nin elbette çok
fazla katkısı olmuştur fakat baktığınızda
şehrin aslında başlı başına ayrı bir dünya
olduğunu fark ediyorsunuz.
Figueres’teki birçok bina 1950 İspanya
İç Savaşı sırasında isyancılar tarafından
bombalanmış ve bu yüzden şehirdeki
çoğu yapı bu tarihten sonra yeniden inşa
edilmiş. Bu yüzdendir ki Figueres’te çok
düzenli bir şehir planlama görüyorsunuz.
Turizm geliri açısından şehre büyük
kazançlar getirmesi de cabası.
Dünyada kahvaltı konusunda en şanslı
olacağınız şehirlerden biri Figueres.
Neredeyse her köşe başına konuşlanmış
olan kahvaltıcılar isteklerinizi fazlasıyla
karşılayacak. Figures’ten Dali’nin hayatının
dokunduğu bir başka yere doğru yola
çıkıyoruz: Cadaques.
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F
igueres
Dali’nin yüzü, Figueres - ©Becks/flickr
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Cadaqués

AŞK VE DENİZ KOKULU
Cadaqués
Costa Brava’da yer alan Cadaqués, hem bulunduğu konum
açısından hem de Dali’nin aşkı ve karısı Gala’yla burada
tanışması açısından çok önemli bir kasaba. Kayalıkların
arasında adeta gizli bir güzellik olarak saklanmış olan
bu kasaba, Dali’nin eviyle ünleniyor. Zamanında Dali’yi
görmek isteyen ünlü sanatçıların kasabaya gelmesiyle
birlikte, sanat çevrelerinin turizm merkezi olmuş da
diyebiliriz. Bu isimler arasında Picasso, André Breton, Joan
Miró’yu sayabiliriz. Böylesine büyük isimleri ağırlayan
bu sahil kasabasının sokakları sanki o yıllardan beri hiç
değişmemiş ve köşeyi döndüğümüzde bu sanatçılardan
biriyle karşılaşacakmışız gibi hissettiriyor.
Dali’nin evi

Fransa sınırına sadece yirmi dakika uzaklıkta olması nedeniyle Fransız
etkilerini de görebileceğiniz kasaba adeta iki ülkenin de tarihini
içinde barındırıyor. Denize girmek isteyenler içinse dört ayrı plajı
bulunuyor kasabanın. Turistik açıdan fazlasıyla gelişmiş olduğundan
dolayı yiyecek ve içecek konusunda da hiç sıkıntı çekmiyorsunuz.
Özellikle bayramlarda yapılan ve daha ikinci bardakta insanı sarhoş
eden Cremat’ı içmeden dönmemelisiniz. Kahve, şeker ve şeker kamışı
alkolünden yapılan bu içecek, kasaba için geleneğin vücut bulmuş hali.

Dali’nin evi

SATIRLARDAKİ ŞEHİRLER

NE YENİR?
Es Fornet

Kasabanın en çok tercih edilen fırını diyebiliriz Es Fornet için. Her gün
yeni tatlarla karşınıza çıkan fırın, her gün yeni bir lezzet keşfi için çok
doğru bir nokta. Plaja giderken yanınıza bir şeyler almayı unutmayın.

La Gritta

“İspanya’dayız, neden İtalyan mutfağıyla ilgilenelim ki” demeyin.
La Gritta kasabadaki en güzel deniz mahsullerini sunan
lokasyonlardan biri. Üstelik fiyatların uygun olması açısından burada
yaşayanların da tercihi.

Can Rafa

Siyah pilav (Arroz Negro) yemek isteyenlerin ilk tercihi burası olmalı. İki
kişilik yapıldığı için sipariş verirken dikkat etmekte fayda var.

L’Hostal

Logosunu Dali’nin tasarladığı bu tapas bara mutlaka uğramalısınız.
Yemeklerinin yanı sıra mimarisinin üzerinizde yaratacağı etki de cabası.

Sangría

İspanya’nın vazgeçilmez lezzeti Sangría burada neredeyse bütün
bar ve restoranlarda içilebilir. Lezzeti hemen hemen aynı fakat yine
de siz İspanya’nın meşhur şarabı Cava ile yapılanını seçin. Pişman
olmayacaksınız.

Crema Catalana

Katalonya bölgesinin en meşhur tatlısı olan Crema Catalana her
gittiğiniz restoran ve fırında karşınıza çıkacak tatlardan biri. Her yerde
yapılan bu tatlıyı Es Fornet fırınından alabilirsiniz

Taps de Cadaqués

Minik keklerin üzerine rom dökerek servis edilen bu lezzet ise yine
bölgenin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.
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Cadaqués PLAJLARI
Playa Es Blanc

Playa Grande

Şehrin merkezine olan yakınlığından dolayı fazlasıyla tercih
edilen bu plaj, küçük olmasına rağmen gün içerisinde birçok
misafir ağırlıyor. Çok fazla bar ve restoran barındırmasıysa
plajın çok tercih edilmesindeki bir diğer etken.

Kasabanın merkezindeki bu plaj aynı zamanda kasabanın en
büyük plajı olma ünvanını da taşıyor. Yürüyerek ulaşabildiğiniz
plajın girişinde ise sizi Dali heykeli karşılıyor. Yine içinde birçok
bar olan plajdan çıkmadan tüm gününüzü geçirebilirsiniz.

Playa Sa Conca

Playa Es Sortell

Doğal güzelliğini yitirmemiş ve el değmemiş olan bu plaj
çıplak yüzmek isteyenler için ideal bir konumda. Bir nevi
çıplaklar plajı olarak da anılan plaj ne yazık ki merkeze çok
yakın bir konumda değil. Fakat gittiğinizde sizi büyüleyeceği
için o kadarcık yolu göze almaya değer.

Kasabanın merkezine 300 metre uzaklıktaki bu plajın
alametifarikası ise Cadaqués’nin modern yapıları ve beyaz
evleri eşliğinde yüzme şansı veriyor olması. Sahilin yanında
bulunan köprüden küçük bir ada olan Es Sortell’e geçerek
güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Cadaqués

YENİ BİR SEN

YENİ BİR

DÜNYAYA
AÇILAN KAPI

ANDAMAN
NICOBAR
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Port Blair’in başkenti olduğu adalar,
Hindistan’a bağlı topraklar olmasına
rağmen çok farklı bir profil çizer. Başkent
Port Blair Güney Andaman Adası’nın doğu
kıyılarında bir yarımada üzerinde yer alıyor.
Yaklaşık 100 bin nüfuslu şehir adaların
giriş kapısı konumunda. Turistler önce
buraya gelip sonrasında adaları keşfetmek
üzere ayrılıyor. Eğer bir gününüzü
ayırırsanız Port Blair’in tarihi yapısı
Cellular Jail’i ziyaret etmenizi öneririz.
Cellular Jail İngiliz kolonisi döneminden
kalma bir yapı. İngilizlerin politik suçlarla
mahkum ettiği insanlar bu hapishanede
tutuluyormuş. 1906 yılında tamamlanan
yapı merkezindeki kuleden dağılan 7
kanat şeklinde inşa edilmiş. 4.5 metreye
2.7 metre boyutlarında 696 hücrenin
bulunduğu yapı bugün Andaman tarihine
farklı bir pencereden göz atmak isteyenler
için ziyarete açık.
Henüz bakirliğini kaybetmemiş, yoğun
turizm rotalarının dışında kalan adalar
topluluğu Andaman ve Nicobar’a ekim ve
mayıs aylarını içine alan dönemde seyahat
etmek gerekir. Hindistan’dan daha çok
Myanmar ve Endonezya’ya yakın olan
Bengal Körfezi’ndeki 572 adanın yalnızca
birkaç düzine kadarı turist ziyaretlerine
açık durumdadır. İki ada grubunu 10.
kuzey paralelinin üzerinden geçtiği 150
kilometrelik “The Ten Degree Kanalı”
birbirinden ayırır. Hindistan’ın deniz
aşırı toprakları, doğasıyla ve sakladığı el
değmemiş kültürleriyle ayrı bir dünyanın
kapılarını açar.
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Havelock Adası

Orman İnsanları

JARAWA KABİLESİ
Jarawalar hakkında yapılan antropolojik çalışmalardan elde edilen bilgiler 2200 yıl öncesine kadar gidiyor. Önceden çok
daha fazla olan nüfusları 18. yüzyıldaki İngiliz varlığının etkisiyle hastalık gibi sebeplerden dolayı azalmış. Bugün mümkün
olduğunca korunmaya çalışılsalar da başka insanlarla temasları gün geçtikçe artıyor.

Hintçede “Orman İnsanları” anlamına gelen Jarawa ismi Andaman
Adaları’nın yaşlı ormanlarından geliyor. Bu ormanların içinde ilkel
yaşamlarını sürdüren kabile hayatı her geçen gün daha fazla ilgiyi
üzerine çekiyor. “Chadda” isimli ağaçlardan yaptıkları kulübe benzeri
yapılarda yaşayan kabilede ilk insan topluluklarında görüldüğü gibi
çıplaklık hakim. Kabile erkekleri özellikle avlanırken “Tohe” isimli
göğüs korumalığı takarlar. Toheler başlarına, kollarına ve dizlerine
taktıkları bantlar gibi palmiye yapraklarından veya kabuklarından
yapılır. Avcı- toplayıcı özelliklerini hala koruyorlar. Tarım yapmayı
bilmediklerinden “chooi” ağacından yaptıkları mızrak ve okları ile

yaban domuzu, kaplumbağa ve balık avlayarak ya da ormanlarda
yetişen meyveleri toplayarak yaşamlarını sürdürüyorlar.
İlkel yaşamı tanımak adalara gelen turistler ve karadan gelen
Hintliler için heyecan verici bir aktiviteye dönüşüyor. Son zamanlarda
yapılaşmanın yasaklandığı adada bulunan “Andaman Trunk Road”
isimli yol kabile üyelerinin yaşam alanlarının tam ortasından geçiyor.
Port Blair’deki “Antropological Museum” adalar üzerinde yaşayan
kabileler hakkında bilgi alabileceğiniz bir müze. Ziyaret etmenizi
tavsiye ederiz.

YENİ BİR SEN

Gravür Yaşlı Andaman Adaları İnsanı
Portresi, Malitte’nin fotoğrafından
uyarlandı, 1860 Paris Le Tour du
Monde’ta yayınlandı.

Bakir Medeniyet

KUZEY SENTINEL ADASI
Ada yeryüzü üzerinden görebileceğiniz en izole yerleşim
alanı ve asırlardır yalnızca Sentinelese kabilesine ev
sahipliği yapabiliyor. Kabile yaşamı büyük bir sır olarak
gizemini koruyor çünkü Sentineleseler hayatlarında
yenilik görmeye oldukça karşı olduklarını konuşmadan
anlatabiliyorlar.
Bengal Körfezi’nin berrak sularında, etrafındaki mercan
resifi halkası ve kıyılarındaki kalın mangrove ormanlarıyla
dış etkilere karşı doğal bir koruması olmuş yıllarca.

NE YENİR?
Pilav üzerinde sebzeli ve bol baharatlı
Hint yemeği Thali Andaman ve Nicobar
Adaları’nda kolaylıkla bulabileceğiniz bir
yemek. Bunun yanı sıra adalardaki birçok
restoranda deniz ürünlerini bulabilirsiniz.
Red Snapper gibi leziz barbekü balıklarını
her yerde bulabilirsiniz. Taze ürünler
arasından seçim yaparak güzel balık
tabakları ile karnınızı doyurabilirsiniz.

32

Sentinelese kabilesinin dış dünya ile iletişimi şiddetli bir
şekilde reddetmeleri de adanın izole olarak kalmasında
en büyük etken. Hindistan hükümeti yıllarca süren iletişim
kurma çalışmalarından sonuç alamamış. Hatta en büyük
girişimleri ada sahiline yiyeceklerden oluşan hediyelerini
bırakıp geri dönmek olmuş. Artık herhangi bir kontak kurma
çalışması yok. Belki de teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin
hep aynı kalacak olan tek topluluk Sentinelese kabilesi
olacak.
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Havelock Kulübeleri

Andaman ve Nicobar Adaları’nın İncisi

HAVELOCK ADASI
Port Blair’in karşısında yer alan Havelock Adası Andaman
ve Nicobar Adaları’nın en çok ziyaret edilen noktası. Tabii
ki tesadüf değil. Havelock Adası plajlarının güzelliği Time
Dergisi tarafından tescillenmiş. Örneğin en ünlü plajı olan
7 numaralı plaj (Raghanagar Plajı) 2004 yılında Time
Dergisi’nin yaptığı Dünyadaki En İyi 100 Plaj listesinde ilk
sırayı almış. Kristal berraklığındaki suları, yeşil doğası ve
sarı kumları ile bu listedeki yerini hak ediyor. Sahillerinin
hemen arkasındaki egzotik ormanlar adada geçireceğiniz

tatilde ilginizi çekecek bir diğer ayrıntı. Havelock Adası’nın
kuzeybatı kıyılarındaki Elephant Beach dalış ve şnorkel
ile su altı dünyasını gözlemleyebileceğiniz bir yer. Su altı
yaşamına ev sahipliği yapan mercanların arasında yüzmek,
dalış tutkunlarının ilgisini çekecektir. Yerel balıkçıların
kano benzeri tekneleriyle ada kıyılarındaki Mangrove
ormanlarında ufak bir safariye de çıkabilirsiniz. Munjpoh
Ocean Resort ve SeaShell otelleri okyanusun kıyısında
tercih edebileceğiniz güzel otellerden ikisi.

Dünyadaki En İyi 100 Plaj listesinde

Raghanagar Plajı

AİLEMLE

Tulum

Mayaların İzinde

Tulum şehrini kuran Mayaları belki en çok
21 Aralık 2012 tarihinde kıyameti işaret
ettiği söylenen ve dünya genelinde panik
yaratan takvimleriyle biliyoruz. Meksika’nın
güneydoğusundan, Honduras, El Salvador
ve Guatemala’ya kadar uzanan bir bölgede
bin yıllarca hüküm süren bir Orta Amerika
uygarlığı Mayalar. İspanyol işgaliyle çöküşe
geçen Mayalar yok olmamışlar ve hala bu
ülkelerde yaşıyorlar. Astronomi, matematik,
mimari ve sanatta ileri bir uygarlık olan
Mayaların yaklaşık 3000 yıl önce törensel
yapılar inşa ettikleri biliniyor.

Meksika
Tulum-Coba

Tulum, Meksika’nın 32 eyaletinden biri
olan Quintana Roo’nun içinde yer alan,
Maya uygarlığına ait antik Coba şehrinin bir
limanıdır. Denizin kenarında, bir uçurumun
tepesine kurulan şehir, Mayalar tarafından
inşa edilmiş son yerleşim merkezlerindendir
ve tarihte ticaretin yanı sıra dini ve siyasi
bir öneme de sahiptir. Eğer hem Maya
kalıntılarını görüp tarihe tanıklık etmek hem
de deniz kenarında unutulmaz bir tatil
yapmak istiyorsanız Tulum tam size göre.

T

Caracol

Meksika, yüz ölçümü olarak Orta Amerika’nın en büyük ülkelerinden biri.
Ama bu toprakların en önemli özelliği, bilinen en eski uygarlıklardan biri olan
Mayalara ev sahipliği yapmış olması. Tulum ve Coba ise bu medeniyeti daha
yakından tanımak için en doğru yerler.

Kukulkan Piramidi
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Tortilla

Tulum Antik Kalıntıları
Tulum Arkeolojik Koruma Alanı’na ulaşıp biletinizi aldıktan sonra 8-10 dakika
yürümeniz gerekiyor, yürümek istemeyenler otobüs de kullanabiliyor. Buralara
yağmurlu havalarda geldiyseniz gezerken şemsiye veya yağmurluk şart. Kent
3-5 metre yüksekliğinde surlarla çevrilmiş. Tarih boyunca hem kara hem
deniz ticaretinde önemli bir yer olmuş. Harika bir konuma sahip olup surlara
konumlanmış beş dar noktadan ulaşılan şehrin içinde büyüleyici bir kale, saray,
tapınaklar, cenaze evi, senato binası ve gözlem kuleleri bulunuyor.
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NE YENİR?
Ceviche
Taco
Fajita
Meksika usulü turşular
Mısır cipsi

El Castillo

Temple of Wind

Chayagra

Tulum’daki en ihtişamlı bina olan kale,
uçurumun hemen kıyısında yer alıyor.
Deniz yolunu kullanan tüccarlar için bir
deniz feneri hizmeti verdiği söyleniyor ve
yine bir söylentiye göre iki penceresinin
içinde ateş yakılır, gemiler de bu iki
pencerenin ortasını referans noktası olarak
kullanıp kıyıya yanaşırlarmış.

Bu tapınağın taşları Mısır piramitlerine
benziyor ve fırtınalı havalarda çıkardığı tiz
sesle Mayalıları tehlikelere karşı uyardığı
söyleniyor.

Tortilla ve quesadilla

Templo del Dios Descendente
Girişinde baş aşağı duran tanrı figürü olan
bir tapınak. Bu figür Maya kalıntılarında sık
rastlanan bir figürdür.

Templo de los Frescos
Güneşin hareketlerini gözlemlemek için
kurulmuş bu tapınak iki kattan oluşuyor ve
1400’lü yıllarda inşa edildiği düşünülüyor.

The Palace
Tarihte Tulum’un soylularını barındıran
ve birkaç geniş odadan oluşan saraydaki
kabartmalar ve duvar resimlerinin birçoğu
ne yazık ki tahrip olmuş halde.

Plaj
Kalenin hemen dibinde antik kentin
gölgesinde denize girebilmenin tadını
çıkarabilirsiniz. İguanalarla iyi geçiniyorsanız
burası sizin için bir cennet.

NEREDE YENİR?
El Asadero
El Camello
Tunich Jungle Cabanas
Kitchen Table
La Coqueta
Antojitos La Chiapaneca

NE ALINIR?
Beyaz Kum Plajı ve
Temple of Wind

Josa Tulum:
Buradan rengârenk, uçuşan,
harika kaftanlar alabilirsiniz.

Coqui Coqui:
Çeşit çeşit şapkaları ve güzel
elbiselerine göz atmalısınız.

Km33:
Bu mağazada el yapımı çantalar,
cüzdanlar ve şapkalar bulabilirsiniz.

Mr. Blackbird:
Göz kamaştırıcı mücevherler
satın alabileceğiniz bir mağaza.

La Troupe:
Tulum ruhunu evinize taşıyabileceğiniz ev
dekorasyonu ürünleri satın alabilirsiniz.

AİLEMLE

Coba
Coba klasik dönemin en büyük Maya şehirlerinden biri. Tulum’dan 27 km
uzaklıkta olan şehrin yakınlarında iki küçük göl bulunuyor. Bu nedenle şehre
Maya dilinde “su” anlamına gelen Coba adı verilmiş.
Coba, MS. 400-1100 yılları arasında Maya kültürünün geliştiği bölge ve diğer
Maya şehirlerinden oldukça farklı. Bu yönüyle şehir, Yucatan bölgesinin en önemli
ören yerlerinden biri konumunda. Tüm site, yaklaşık 80 kilometrekarelik alana
yayılmış ve 1973 yılında ziyarete açılmış.

Uzun Sacbe-Beyaz Yollar
Coba şehrini diğer Maya şehirlerinden ayıran en büyük özellik sacbe denilen beyaz yollar.
Bu yollar 10-30 metre genişliğinde ve Mayalar tarafından ticaret için inşa edilmiş. Coba
çevresinde kireç taşından yapılmış yaklaşık 50 beyaz yol inşa edildiği biliniyor.
Nohoch Mul Piramiti
Cenoteler

Nohoch Mul Piramiti
Bu piramit, Maya kalıntılarının en dik piramidi. Maya dilinde “Büyük Höyük” anlamında
“Nohuch Mul” olarak isimlendirilmiş. Piramidin yüksekliği ise 42 metre.
Yedi bölümden oluşan ve köşeleri yuvarlak olan yapı, tam 120 basamaktan oluşuyor.
Piramide tırmanmak yasak değil fakat tehlikeli. Piramidin üzerine çıktığınızda müthiş bir
manzarayla karşılaşırsınız ama inerken iple inmeniz gerekecek.

Coba’daki Cenoteler
Yağmur suları ya da yer altı sularıyla dolarak turistik yüzme havuzları haline gelmiş doğal
çukurlara cenote deniyor. Bazı cenoteler kapalı ve mağara şeklindeyken bazıları da
tamamen açık havuzlar şeklinde. Coba’da Maya kalıntılarının yakınında 3 adet cenote var.
Bunlar; Tamcach-Ha, Y Cho-Ha ve Multun Ha. Cenotelerde keyifli vakit geçirebilir ve harika
fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.
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MSC ARMONIA İLE KÜBA & KARAYİPLER TURU
MSC Armonia gemisi ile, Maya kültürünün beslendiği bu coğrafyada unutulmaz bir yolculuk sizleri bekliyor. Lüksün ve
konforun ön planda tutulduğu gemide 4 farklı restoran, iki adet yüzme havuzu, tema barlar ve Bali masajı yaptırabileceğiniz
spa bulunuyor. Havana limanından başlayan tur ile hem 6 farklı Güney ve Orta Amerika ülkesini gezerek bu coğrafyanın
gizemlerini keşfedebilir hem de huzurlu ve konforlu bir deniz tatilinin tadını çıkarabilirsiniz.

MSC ARMONIA ILE KÜBA &
KARAYİPLER TURU

9 Ocak-6 Mart
başlayan
2.199 Euro’dan
fiyatlar

KALABALIK VE MUTLU

Hindistan’ın
dünyaya açılan yüzü

MUMBAI
38
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Dünyanın en farklı kültürlerinden birine sahip
Hindistan’ın kültürü, eğlencesi ve Bollywood’uyla
tanınan şehri Mumbai. 1995 yılına kadar Bombay
olarak anılan şehrin ismi sonrasında Hint Tanrıçası
Mumba’dan esinlenerek Mumbai oldu. Şu an yaklaşık
20 milyon nüfusu ile ülkenin en kalabalık şehri.
Mumbai tarihinin büyük bir kısmını İngiliz idaresindeki
dönem oluşturuyor. 1600’lü yıllardan 1947’ye kadar
İngilizlerin kontrolünde olan şehirde bu dönemden
kalma eserlerde İngilizlerin etkisini görmek mümkün,
özellikle Colaba Bölgesi’nde.

Mumbai’de İngiliz Esintisi

Colaba Bölgesi
Colaba bölgesi Mumbai’ye gelen turistlere yönelik bir bölge.
Restoranlar, kafeler, hediyelik eşyalar satın alabileceğiniz mağazalar
burada yoğunlaşmış durumda. Colaba Causeway adı verilen cadde
üzerinde vakit geçirebileceğiniz birçok kafe var. Çoğu yapı İngiliz
döneminden kalma. Yabancıların çok tercih ettiği Cafe Leopold 1871
yılında yapılmış iki katlı bir binada misafirlerini ağırlıyor. Asırları aşan
deneyimiyle Mumbai’nin en ünlü ve köklü bistrosu durumunda.
Konaklama için de oldukça fazla seçeneği burada bulabilirsiniz.

Dans, Müzik ve Kamera!

Film Sektörünün
Merkezi Bollywood
Eğlenceli figürleriyle Hint danslarının yer aldığı filmlerin çekildiği
merkez. Bollywood ismi Hollywood ve Bombay kelimelerinden
esinlenerek koyulmuş. Dünyanın en çok film üretilen ülkesi
konumundaki Hindistan’da, çekilen filmlerin dörtte biri Bollywood’tan
çıkmaktadır. Yılda 900’ün üzerinde çekilen filmle Bollywood aslında
önemli bir tanıtım elçisi; Mumbai yaşamını da yansıtan birçok filmi
izleyiciyle buluşturuyor.

KALABALIK VE MUTLU

The Taj Mahal Palace Hotel

Galler Prensi Müzesi

(Chhatrapati Shivaji Maharaj)

The Taj Mahal Palace Hotel
Mumbai Limanı’nda görkemli mimarisiyle dikkat çeken otelin
trajik bir hikayesi var. Otelin kurucusu Jamsetji Tata bir gün
şehrin büyük otellerinden birine gider fakat konaklamasına
izin verilmez. Neden diye sorduğunda “sadece beyazlar”
diye yanıt alır. Bu reddediliş sayesinde Jamseti Tata herkesin
konaklayabileceği, Mumbai’nin en büyük ve lüks otelini açmaya
karar verir. The Taj Mahal Palace Hotel’in lobisine adımınızı
attığınızda bu hedefin gerçekleştiğini gözlerinizle görebilirsiniz.
1903 yılında misafirlerini ağırlamaya başlayan otel, 560 oda, 44
suit ve 1.500 çalışanıyla hizmet veriyor.

Galler Prensi 5. George’un 1914 yılında yaptırdığı yapı
Mumbai’nin önemli kültürel varlıklarından biri. 1923 yılından bu
yana müze olarak kullanılan bina gotik tarzda mimarisi ile dikkat
çekiyor ve sanat, arkeoloji ve doğal tarih müzelerini barındırıyor.
Ülkenin kültürü ve tarihi hakkında önemli bilgiler edinebilirsiniz.

Gandhi Müzesi
Hindistan bağımsızlığında önemli rol üstlenen, şiddet karşıtı
felsefesiyle saygı toplayan ve Hintlilerin babaları olarak gördükleri
Mahatma Gandi’nin 1917 ve 1937 yılları arasında yaşadığı
ev bugün bir müze olarak ziyaret edilebilir. Özel eşyalarını,
fotoğraflarını, Gandhi’yi konu eden eserleri ve Hindistan
bağımsızlık hareketi ile ilgili belgeleri bu müzede görebilirsiniz.

Gateway of India
Hindistan’ın bağımsızlığının sembolü olan yapı, 26 metre
yüksekliğinde bazalt ve betondan yapılan kemerli bir yapı.
Hindistan bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkedeki İngiliz
askerleri şehri bu kapıdan geçerek terk etmiş. Bu yüzden
Hindistan halkı için oldukça önemli bir yapı.
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Viktorya Terminali

(Chhatrapati Shivaji Terminus Railway Station)

Gotik tarzda inşa edilen bina mimarisiyle dikkat çeker. 1887’de
İngiliz mimar Frederich William Stevens tarafından yapılan bina
halen Mumbai ve banliyölerini birbirine bağlayan trenleri ağırlar.

Soho House Mumbai’de
Avrupa ve Amerika’da lüks hizmet anlayışı ve seçkin konukları ile
öne çıkan Soho House, Asya’daki ilk şubesi için Mumbai’yi seçti.
Şu an 17 binin üzerinde üyesi olan özel kulüp, Mumbai şubesi
ile Asyalı seçkinleri hedefliyor. Soho House’dan kesin bir tarih
gelmese de açılışı bu yıl sonbaharında yapılabilir.

Şatafatlı Hint Düğünleri
Hint düğünleri gerek eğlencesi gerekse bütçesi oldukça fazla
törenlerdir. Bizde olduğu gibi Hintliler de kına gecesine önem
verirler. Düğünler genelde 3 bölümden oluşur; tanışma partisi,
kına gecesi ve düğün töreni. Geleneksel kıyafetleri içindeki gelin
ve damat düğüne katılanlar tarafından adeta hediye yağmuruna
tutulur. Meşhur Hint dansları düğünlerin olmazsa olmazıdır.
Burada Hint düğün kültürünü tanıyabilir, abartılı eğlence ve
harcamalara şahit olabilirsiniz.
Viktorya Terminali

Fil Mağaraları

(Elephanta Caves)
Mumbai Limanı’na yakın Fil Adaları’ndaki mağaraları her yıl önemli sayıda insan tarafından ziyaret ediliyor. Hindu ve Budist inanış için önemli
bir yer olan mağaralarda bazalt kayadan yontularak yapılmış tanrı heykellerini görebilirsiniz. 5 ve 8. yüzyılları arasında yapıldığı tahmin edilen
mağaralar ve heykeller 1987 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor.

KALABALIK VE MUTLU

Chor Bazaar
“Hırsız Pazarı” olarak da anılan pazaryerinin yaklaşık 150 yıllık
bir geçmişi var. Orijinal adı gürültülü pazar anlamına gelen
“Shor Bazaar” olan yerin adı İngiliz sömürge döneminde yanlış
telaffuzlar yüzünden “Chor Bazaar” olarak anılmaya başlamış
Önceleri çalıntı eşyaların getirilip satıldığı pazarda şimdi
birbirinden ilginç antika eşyaları bulabilirsiniz. El işi eserler, bronz
heykeller, gramofonlar, ikinci el eşyalar, saatler gibi aradığınız
veya ilginizi çekecek şeyleri Chor Bazaar’da bulabilirsiniz fakat
dikkatli olmanızı tavsiye ederiz çünkü burada satılan birçok eşya
tarihi eser statüsünde ve yurtdışına çıkması yasak. Havalimanında
kötü bir macera yaşamanızı istemeyiz.
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Hemen

YAKINLARDA
Eğer Mumbai seyahatinizi uzatabilecek birkaç gününüz
varsa bu zamanı Goa’da değerlendirebilirsiniz.
Mumbai’nin 400 kilometre güneyindeki şehre yaklaşık
1 saatlik uçuşun ardından ulaşabilirsiniz. Uzun çimen
anlamına gelen Goa, yeşil görüntüsüyle isminin hakkını
veriyor. Goa’nın plajları ünlü. Kuzey ve güney plajları iki
farklı karakter sergiliyor. Kuzeyde daha çok eğlence ve
parti, güneyde ise huzurlu bir tatil bulabilirsiniz. Vagator,
Anjuna Morjim, Ashwem ve Baga plajları aralık-nisan
aylarında Kuzey Goa’nın en iyi partilerine ev sahipliği
yapıyor. Günümüz “çiçek çocukları” için Goa bir üs.
Buradaki plajlarda barış, sevgi ve aşk dolu felsefelerini
yaşayabiliyorlar ve 1960’larda batıdan Goa’ya gelen
hippi kültürünü her şeyiyle sahipleniyorlar. Hatta 2 ya
da 3. nesil olarak burada kalmış birçok batılıdan ilginç
hikâyeler dinleyebilirsiniz.

ÖNCE

Tuktuklar Mumbai sokaklarında bolca göreceğiniz Asya’ya özgü
bir araç. Mumbai taksisi de diyebiliriz. Bu 3 tekerlekli ufak araçlar
şehir trafiğinde oldukça hızlı. Bu araçlarla küçük bir Mumbai
turu oldukça eğlenceli olacaktır. Tuktuk Mumbai’de bir kültür,
bir tutku haline gelmiş. Öyle ki zaman zaman tuktuk sahipleri
rengarenk boyadıkları, kürklerle süsledikleri Tuktuk’larıyla bir
araya gelip vakit geçiriyorlar. Etkinlik bir açık hava Tuktuk fuarı gibi
geçiyor. Siz de bu etkinliklere katılabilir Tuktuk’ları daha yakından
inceleyebilirsiniz. Eğer Hindistan’da Tuktuk ile uzun süreli bir
yolculuk yapmak isterseniz Ricksaw Challence’ı tavsiye ederiz.

Gitmeden

Tuktuk Gezintisi

Gregory David Roberts’ın, Avusturalyalı bir
kaçağın Mumbai yolculuğunu, karşılaştığı
insanları, hayatlarını ve kendi yaşamına
kattıklarını heyecanlı bir öyküde anlattığı,
Colaba’da ve Leopold Kafe’de yaşadığı
anılarına şahit olacağınız “Shantaram” isimli
romanını okumanızı tavsiye ederiz.
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Hippilerin merkezi: Goa

Palolem Plajı, Goa

Ne

YENİR
Balık ve Hindistan cevizinin bolca tüketildiği şehirde birçok lezzeti kolayca
bulabilirsiniz. Mumbai’deki çoğu restoranda yerel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.
Bezelye ve peynir içeren Matar Paniir, körili sebze yemeklerinin büyük bir
tabak pilav üzerine dökülmesi ile hazırlanan Thali, pirinç ve mercimekle
yapılan hamurun içine soğan, acı biber ve hardal tohumlu haşlanmış patatesin
doldurulmasıyla yapılan ve çeşitli soslarla lezzetlenen Masala Dosa tatmanızı
önereceğimiz Hint yemeklerinden birkaçı.
Mumbai’de ilginç sokak lezzetleri ile de karşılaşacaksınız. Patates, patlıcan,
karnabahar gibi sebzelerin ezildikten sonra baharatlarla çeşnilendirildiği Pav
Bhaji, patates püresinin ekmek arası versiyonu diyebileceğimiz Vada Pav,
kızartılmış karnabaharın lezzetine eklenen sarımsak ve baharat çeşnisiyle
Gobi Manchurian, rendelenmiş soğan, domates, şehriye ve tamarind sosu ile
doldurulmuş kıtır top Pana Puri ile birlikte birçok lezzetli atıştırmalıkla açlığınızı
yatıştırırken, Mumbai sokak yiyeceklerini de tanıyabilirsiniz.

Henüz izlemediyseniz Mumbai’de bir
çocuğun hayatını anlatan ve zengin olmasını
sağlayacak bilgileri öğrendiği hikayesini
beyaz perdeye aktaran 2008 yapımı film
“Slumdog Millionaire”i izleyebilirsiniz.

Vada Pav

Ayrıca, yanlış bir teslimat sonucu bir
yabancıyla bir ev hanımının kurduğu
bağlantıyı ve yemek kutularında birbirlerine
gönderdikleri notlar odağında Mumbai’deki
yaşamlarını anlatan “The Lunchbox” filmini
de izlemenizi öneririz.

Gobi Manchurian

SÖYLEŞİ

EMIRATES TÜRKİYE
GENEL MÜDÜRÜ
BAHAR BİRİNCİ:

"Aslında tatil evden
çıktığınız an
başlamalı."

Lüks ve konfor belirli tanımları olmayan
kavramlar. Sizin için bu kavramlar
ne ifade ediyor?
Lüks ve konfor anlayışı kişiden kişiye değişir. Bence lüks
demek, daha kullanışlı ve daha konforlu demek. Bir
şeyin lüks olması için kullanıcısını zahmetten kurtarması,
ona sunduğu hizmette sorun çıkarmaması gerekir. Yani
lüks, kullanıcının hayatını kolaylaştırır ve aynı zamanda
güzelleştirir. Lüks ürünlerin ve hizmetlerin kaliteli olması,
kişiye kendini özel hissettirmesi, sınırsız hizmet sunması,
estetik anlayışla tasarlanmış olması gerekir. Bunların hepsi
bulunuyorsa zaten orada konfor da vardır.

Emirates
gelecek
Geçmişten bugüne insanların lüks
ve konfor beklentileri ne yönde
değişti? Bu değişimler hava yolu
taşımacılığına nasıl yansıdı?
İnsanların ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel olarak değişime
uğraması alışkanlıkları ve ihtiyaçları da değiştiriyor. Örneğin
geçmişte yurt dışına seyahat etmek bir lüks iken şu anda aynı
şeyi söyleyemiyoruz.
Lüks deneyimlerin, ultra zenginliğin ötesinde, demografik
olarak daha erişilebilir olduğu “kitlesel lüks seyahat” dönemine
girdiğimizi varsayıyoruz. Hava yolu taşımacılığı açısından
baktığımızda, yeni popüler lokasyonların oluştuğunu görüyoruz.
Bunun yanında, büyüyen küresel iş ağları ile paralel olarak,
ticari amaçlı rezervasyonlar gerçekleştiren yeni bir sınıfın ortaya
çıktığını da söyleyebiliriz.
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Günümüz lüks anlayışında satın
almanın önemi azalırken deneyim ön
plana çıkmaya başladı. Bu durumun
hizmet sektörüne, özellikle hava yolu
taşımacılığına etkisi nasıl oldu?
Lüks tüketimin yerini bazı anlayışlarda deneyimin alması hava
yolu ve turizm sektörünü tabii ki olumlu yönde etkiledi. Her
geçen gün daha fazla insan parasını alışverişe yatırmak yerine
seyahate çıkmayı tercih ediyor. Yeni deneyimler kazanmak,
dünya ufkunu genişletmek istiyor. Dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de pek çok insan masraf kısması gereken noktada
seyahat masraflarını lüks saymıyor ve mümkünse kısmamaya
çalışıyor.

Lüks ve konfor kavramları her yolcu için
farklı şeyler ifade ediyor. Aynı anda herkesi
memnun etmek mümkün müdür?
Herkesi mutlu etmek mümkün değil tabii ki. Herkesin
beklenti ve istekleri çok büyük farklılıklar gösteriyor. Biz
de müşteri memnuniyetine çok fazla önem veren bir
hava yolu şirketiyiz. Hizmet ve ürünlerimizi yolcularımızın
görüşleri doğrultusunda geliştiriyor, mümkün olduğunca
herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. Sadece 2015-2016
mali yılında teknoloji ve personele 4.7 milyon dolar yatırım
yaptık. Dünyanın en hızlı büyüyen hava yolu şirketlerinden
biriyiz ve bugüne kadar 500’ün üzerinde uluslararası ödül
kazandık. Bunların arasında 2016 yılında Skytrax tarafından
verilen “Dünyanın En İyi Hava Yolu Şirketi” ödülü de
bulunuyor. Bu ödülü Emirates olarak şu ana dek 4 kez aldık.

Küreselleşme sayesinde bugün pek çok
ürüne ve hizmete ulaşmak eskiye göre
daha kolay. Sizce bu durum lüks tanımını
ve insanların “lüks tüketim” beklentilerini
nasıl değiştiriyor?
Eskiden imkânsız ve lüks gibi görünen birçok hizmet artık
zorunluluk haline geldi. Mesela, dünya genelinde yolcuların
yüzde 60'ı, uçak içerisinde Wi-Fi kullanımının bir lüks değil,
gereklilik olduğuna inanıyor.

Sizce lüks tüketim ile
mutluluk arasındaki ilişki nedir?
Lüks tüketim konfor sağladığı ve insanların hayatlarını
kolaylaştırdığı için bence mutluluk ile doğrudan ilişkili
bir kavram.

SÖYLEŞİ

Lüks ve konfor kavramlarını
birlikte kullanıyoruz ama işin
bir de şu tarafı var: lüks için
konfordan ödün vermek…
Sizce hâlâ bu eğilimden
bahsetmek mümkün mü?
Emirates lüksü mü yoksa
konforu mu ön planda
tutuyor? Bu konuda
rakiplerinizden ayrışmak için
nelere ağırlık veriyorsunuz?
Biz Emirates olarak lüks ve konforu bir
arada sunma konusunda çok hassas
davranıyoruz. Lüks için konfordan ödün
vermemiz söz konusu değil.
Emirates olarak her zaman
yolcularımızı işimizin merkezine
koyuyoruz ve tüm dünyada, her gün,
yolcularımıza mümkün olan en iyi
deneyimi sunmak için çok çalışıyoruz.
Hem karada hem de havada,
ürünlerimize ve hizmetlerimize daima
yatırım yapıyoruz. Yolcularımızı dikkatle
dinliyoruz ve beklentilerini karşılamak,
hatta aşmak için bıkıp usanmadan
uğraş veriyoruz.
Çok geniş ve farklı bir yolcu
yelpazesinin isteklerini karşılamak kolay
bir iş değil ama Emirates, sunduğu
ürünleri ve hizmetleri için yolcularından
mükemmel geri bildirimler almaya
devam ediyor. Emirates'in sağladığı
uçak içi eğlence sistemi ICE, yolcu
memnuniyetinin daima merkezinde yer
alıyor. Şu da önemli ki, yolcular sadece
programlamadan değil üstün donanım
standartlarından, özellikle A380
filosundan çok fazla etkileniyor.
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A380 deneyimini
anlatır mısınız?
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Yolcularımız yatağa dönüşebilen koltuklarında, 23 inçlik kişisel ekran ve 2.500’ün üzerinde kanala sahip uçak içi eğlence sistemi
ICE ile en yeni ve en iyi filmleri, kaçırılmaması gereken TV programlarını izleyebiliyor, radyodan ya da oldukça zengin bir müzik
arşivinden diledikleri şarkıları dinleyebiliyor ya da oyun oynayabiliyorlar. Ayrıca uçuş boyunca ücretsiz Wi-Fi bağlantısı sayesinde
sosyalleşmeye devam edebiliyorlar.
Yolcularımız, özel yat kabinlerinden ilham alarak yenilenen A380 Uçak İçi Dinlenme Salonumuzda, tüm dünyadan en kaliteli
şarapların, Moët & Chandon veya Veuve Clicquot gibi dünyaca ünlü şampanyaların keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca Emirates’in 26
yolcuyu ağırlayabilen uçak içi dinlenme salonu, 40 bin fit yükseklikteki en popüler sosyalleşme merkezi durumunda.
Tüm Emirates yolcuları, daha uçaktan inmeden gidecekleri ülkenin kültüründe yer alan lezzetli yemekleri keşfedebiliyor. Ayrıca
yemeklerinin yanında alkollü ya da alkolsüz, sıcak ve soğuk içeceklerimizin keyfini çıkarabiliyor.
First Class yolcularımız ise özel süitlerinde yolculukları boyunca kişisel mini barlarından istedikleri içecekleri tadabiliyor, ayrıca
Emirates’in ünlü Uçak İçi Duş ve Spa’sının keyfini çıkabiliyorlar. Ayrıca, Duş & Spa’mızda bulunan, ödüllü İrlanda markası
VOYA’nın organik deniz yosunu cilt bakım ürün serisi ve koltuklarda bulunan özel Bulgari seyahat kitleri ile yolcularımıza lüks cilt
bakımı ürünleri sunuyoruz. Yolcuların rahatlığı için özel tasarlanmış Hydra Active Microcapsule kıyafetlerimiz ve suni koyun postu
battaniyelerimizle uykuya dalarkenki konforlarını da düşünüyoruz.

Tatilin uçakta başlaması
gerektiğine inanıyor musunuz?
Aslında tatil evden çıktığınız an başlamalı. Emirates hizmeti de yolcularına aynen bunu sağlıyor. Yolcular, dünya standartlarındaki Emirates
hizmetini evlerinden çıktıkları anda almaya başlıyor. Lüks segmentte, First Class ya da Business Class hizmeti alacak olan yolcularımız, ücretsiz
özel şoför hizmetimiz ile Emirates'in dünya çapındaki şık ve sofistike lounge’larında dinlenmek üzere yola çıkıyorlar. Evden çıktığınız an
başlayan tatil, havaalanı ve uçakta da mükemmel hizmet ile devam ediyor.

Bahar Birinci’ye bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz.

ORTADAN KAYBOLMA ZAMANI

Keşfedilmemiş

Kasabalar

Castelo dos Mouros

Setur Extra keşfedilmemiş destinasyonların peşinde! Yazı dizisinin ilk bölümünde Hallstat, Bled,
Gruyeres, Bibury ve Colmar’ı tanımıştık. Sakin, yerel ve etkileyici tatil destinasyonlarını anlattığımız
yazımızda ikinci bölümü Sintra, Gubbio ve Espelette’ye ayırıyoruz.
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SINTRA, Portekiz
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Mimari Güzelliğin
Tanımını Yapan Kasaba
Portekiz’in Atlantik kıyısında bir kasaba olan Sintra başkent Lizbon’a 28
kilometre uzaklıkta bulunuyor. Lizbon’dan tren veya otobüs ile yarım saatlik
bir zaman diliminde Sintra’ya kolayca ulaşabilirsiniz. Oldukça temiz bir
havaya sahip. Yemyeşil ağaçlarla kaplı tepelerinin bunda etkisi oldukça
fazla. Coğrafi özellikleri Karadeniz Bölgesi’ne çok benzer. Renk renk
boyalı binaları yeşil Sintra tepelerinin oluşturduğu fonda güzel görüntüler
oluşturur. Ilıman iklimi sayesinde yılın her zamanı ziyaret edilebilir.
Avrupa’nın batıdaki en uç noktası Roca Burnu Sintra’nın sınırları içerisinde
kalır.

Pena Sarayı

Sintra’da sosyal hayat sakin bir halde akar. Yaz döneminde düzenledikleri
yerel festivalleri Sintra’nın en kalabalık olduğu zamanlar. Opera Festivali,
Caz Festivali ve Zanaat Festivali’ne oldukça fazla katılım olur.
Alışveriş yapmak isterseniz gözde turizm destinasyonlarında karşınıza çıkan
mağazaları burada göremezsiniz. Genelde dükkânlar aile işlerini devam
ettiren ve kendi tasarladıkları ürünleri satan insanların işlettiği mekanlar.
Tasarım butikler, takı tasarım atölyeleri, el işi ahşap biblo ve seramik
işlerini bulabileceğiniz dükkânlar şehrin sokaklarında dolaşırken karşınıza
çıkacaktır. Casa Branca ve Casa Alegria bu tarz ürünleri satın alabileceğiniz
mağazalardır.

GÖRMEDEN DÖNME

Cabo da Roca

Castelo dos Mouros

Ters Kule

Müslümanların Sintra’ya hatıra bıraktıkları
yapılardan biri Castello dos Mouros’tur.
Sarp tepelerin birinin üzerine inşa edilen
kale asırlarca şehri korumuş. 1755
yılındaki depremden kötü etkilenen kale
harap olmuş. Yenilenme çalışmaları
sayesinde 9. yüzyıldan bu yana ayakta
ve hâlâ burçlarında insanlar etrafı
gözleyebiliyor.

Quinta da Regaleira’nın bahçesindeki
bu yer “Ters Kule” olarak anılmasına
rağmen aslında 27 metre derinliğinde
bir kuyu. Tabanından baktığınızda ise 27
metre yüksekliğinde bir kulenin en altında
durup gökyüzüne bakıyormuşsunuz hissi
veriyor. Bakış açısı burada gerçekten
önemli. Sarmal merdivenleri ile kuyunun
zeminine inebilirsiniz. Ters Kule sadece
Sintra’nın değil bütün Portekiz’in en ilgi
çekici yerlerinden biri.

Cabo da Roca
Batıya doğru ilerleyin ve bir kıtanın
sınırında durup Atlantik Okyanusu’nu
izleyin. Roca Burnu Avrupa’nın en batı
noktası olmasından dolayı özel bir
yer ve Sintra seyahatinizde kesinlikle
görmelisiniz.

Ters Kule

ORTADAN KAYBOLMA ZAMANI

Sintra’nın
İmzası 3 Yapı
Pena Sarayı

Pena Sarayı

Küllerinden yeniden doğan bir saray demek
Pena Sarayı için gayet uygun bir ifade olacaktır.
Sintra’nın yeşil tepelerinin üzerinde önceden Leydi
Pena adına yapılmış bir şapel varmış. 1455 yılında
dönemin kralı tarafından bu şapel genişletilerek
bir manastıra dönüştürülmüş. Şanssızlıklar da
bununla birlikte başlamış. Manastırın üzerine
önce büyük bir yıldırım düşmüş sonra da 1755
yılında gerçekleşen büyük Lizbon depreminde yapı
neredeyse tamamen yerle bir olmuş. Manastırın
kaderini Sintra’nın temiz havası değiştirmiş. Yazlık
bir saray yaptırma isteğindeki Portekiz Kralı 2.
Ferdinand güzel doğası ve temiz havası nedeniyle
Sintra’yı seçmiş ve harap olan manastırın yerine
1847 yılında Pena Sarayı’nı yaptırmış.
Saray bugün deniz seviyesinden 500 metre
yukarıda Sintra Tepeleri’nde kırmızı, sarı ve mor
renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Farklı mimarisi,
konumu ve içinde bulunduğu parkla birlikte
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Sintra Ulusal Sarayı

Sintra Ulusal Sarayı

Şehrin Müslümanların elinde olduğu dönemde
yapılan sarayın tarihi 10. yüzyıla kadar uzanır.
Sintra’nın tarihi bölgesinde yer alan saray fazlaca
yenileme ve genişletme işlemi geçirir. Son olarak
coğrafi keşiflerle zenginleşen Portekiz kralları
16. yüzyılda sarayı bugünkü haline getirirler.
Pena Sarayı yapılana kadar da yazlık saray olarak
kullanırlar. Farklı dönemlerin ve kültürlerin mimari
özelliklerini aynı anda taşıyan Ulusal Saray ve
çevresindeki evler bugün koruma altında. Ulusal
Saray artık müze olarak misafirlerini ağırlıyor.

Quinta da Regaleira
1697 yılında yapılan ve son halini 1998 yılında
alan yapı farklı mimari özellikleri ve ilginç ayrıntıları
üzerinde taşır. Rönesans, Gotik ve Müslüman
mimarisi tarzlarından esinlenerek yapılan saray
yıllar boyunca en zengin ailelere ev sahipliği
yapmış. Beş katlı yapıya asıl ününü kazandıran
bahçesi. Bugün halka açık olarak gezilebilen
Quinta da Regaleira’nın bahçesinin altında
birbirine bağlı yer altı tünelleri var. Bu tünellerde
dolaşmak için yanınızda fener olduğundan ya da
flaşını kullanmak için cep telefonunuzun yeterli
şarjı olduğundan emin olmanızı öneririz. Ufak bir
botanik bahçeyi anımsatan alanda birçok mitolojik
simgeyi çevrenizde görebilirsiniz.
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ESPELETTE,
Fransa
Kırmızı Biberleriyle
Espelette
Fransa’nın güneybatısında, Labour Bölgesi’nde
yer alan şirin bir kasaba Espelette. En önemli
özelliklerinden biri turizm sezonunda bile çok
kalabalık olmaması. Bu özelliği ile kalabalıktan
hoşlanmayan seyahatseverler için ideal bir
kaçış noktası oluyor. Genellikle alt katlarında bir
dükkanı olan, 2 katlı, pencerelerinde yanlara
doğru açtığınız kırmızı panjurları ve beyaz
boyaları ile geleneksel Labour evlerini her yerde
görmek mümkün.
Pencerelerin önlerine asılan kırmızı biberler
de bu kasabaya özgü bir görüntü. Kırmızı
Espelette biberleri için kasabanın simgesi
denebilir. Eylül sonlarında hasat edilir. Scoville
skalasına (yiyeceklerin acılık oranlarına göre
sınıflandırılmasında kullanılır) göre orta derece
acılıkta olan biber taze ya da kurutularak
tüketiliyor.
Espelette Baronu’nun kalesi de kasabada
görmeniz gereken bir diğer yer. Restore
edilen kale bugün halen kullanılıyor. Kalenin
2. katındaki turizm bürosu kasabaya gelen
turistlerle ilgileniyor. 3. katta ise kalıcı sergiler
yer alıyor. Peppers Around the World isimli
sergide dünyada yetiştirilen biberler hakkında
bilgiler ve bazı fotoğraflar yer alıyor.

Baron Kalesi

ORTADAN KAYBOLMA ZAMANI

AYHAN
SİC İMOĞ LU İLE
TRÜF MANTARI AVI

28-31 Ekim

€2.347
seturselect.com

GUBBIO, İtalya
Orta Çağ
Ruhunu Üzerinde
Taşıyan Şehir

Saklı Lezzet:
Trüf Mantarı
Trüf mantarı meşelik alanlardaki ağaçların
köklerinde, yerin yaklaşık 15-20 santimetre
derininde yetişen bir mantar çeşidi. Onu bu
kadar kıymetli yapan şey ise toprak altından
çıkarılmasının oldukça zor olması. Toprak
altından çıkarılması için özel yetiştirilmiş
köpek veya domuzların yardımı gerekli
oluyor. İtalya genel olarak trüf mantarında
dünyada %20’lik bir paya sahip. Büyük bir
oran gibi gözükebilir fakat çok az miktarlarda
bulunduğunu unutmamak gerekli. Gubbio
trüf mantarı söz konusu olduğunda şanslı
bölgelerden biri. Şehrin sırtını yasladığı
tepelerin ormanlık alanlarında bulunuyor.
İtalyan mutfağında da önemli bir yere sahip
olan trüf mantarı sonbaharda toprağın
altından çıkarılıyor.
SeturSelect de Ayhan Sicimoğlu’nun
rehberliğinde seyahati seven, aynı zamanda
da damak zevkine düşkün gezginleri
Gubbio’da lezzet avına çağırıyor. 28-31 Ekim
tarihlerinde düzenlenecek tur ile hem trüf
mantarının toprak altından çıkarılmasına
tanık olacak hem de Gubbio’nun tarihi
mirasını keşfedeceksiniz.
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Gubbio tarihi yapıları ve gastronomi açısından taşıdığı değerle öne çıkan bir İtalyan
kasabası. Coğrafi olarak İtalya’nın tam ortasında kalır. İklimi nisan ve ekim aylarını da
içine alan zamanda seyahat etmek için oldukça uygun. Gubbio Orta Çağ’dan kalan
çok sayıda eser nedeniyle dar sokaklarında gezinen ziyaretçilerini geçmişe doğru
bir yolculuğa çıkarır. Bu özelliğinin yanında topraklarında sakladığı trüf mantarıyla
Gubbio’nun gastronomi dünyasında çok özel bir yeri var.

Trüf Mantarı

GÖRMEDEN DÖNME
Roma Tiyatrosu
Gubbio Roma Tiyatrosu İmparator
Augustus tarafından yaptırılmış.
Erken Roma Dönemi’nde Roma
İmparatorluğu’nda yapılan ikinci en büyük
tiyatro. Bugün Gubbio’da en çok ziyaret
edilen yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Konsül Sarayı

Roma Tiyatrosu

Gubbio’nun Piazza Grande meydanında
bulunan saray şehrin en ünlü Orta Çağ
yapısıdır. 1332 yılında yapılan yapı tüm
Gubbio’ya hakim bir noktada yükseliyor.
Saraydan bütün şehri izleyebilirsiniz.
Ayrıca bölgede yapılan arkeolojik kazılarda
bulunanlar burada sergileniyor.

Sant’Ubaldo Bazilikası
Yamaçlarında Gubbio’nun kurulduğu İndigo
Tepesi’nin zirvesinde bulunan tapınağın
1500’lü yıllarda yapıldığı rivayet ediliyor.
Tapınağa ismini veren Aziz Ubaldo’nun
lahti, cam bir sandık içinde sergileniyor.
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İLAN

HAFTA SONU KAÇAMAK

Fransa’nın en büyük liman kenti

MARSİLYA
Marsilya, Fransa’nın en eski ve en samimi liman şehri.
Güney Fransa’nın bu sıcacık şehri, rengarenk grafittilerle süslü sokaklarıyla, leziz mutfağıyla, sıcak kanlı insanlarıyla, eski
ve yaşanmışlık kokan yapılarıyla, Fransızı, Ermenisi, Kuzey Afrikalısı, İtalyanı, Korsikalısı, Arabıyla ve her adımda kendini
hissettiren kozmopolit ruhuyla sizi içine çekiyor. Marsilya, bu kalabalık ve farklı insan mozaiği sebebiyle Kuzey Fransa’da
yaşayanlar tarafından "Planète Mars" yani "Mars Gezegeni" diye adlandırılsa da bu sofistike ve kompleks şehrin karmaşası
bizce devasa bir orkestra oluşturuyor ve müzikleriyle ziyaretçilerinin ruhunu okşuyor.
Son zamanlarda French Touche denilen underground müziği ile de nam salan şehir, Avrupa topraklarında olmasına rağmen
Kuzey Afrika’nın tam karşısında konumlandığı için ciddi anlamda Afrika etkileri taşıyor. Hatta bu özelliği sebebiyle de Fransa
halkı tarafından sarkastik bir biçimde “Cezayir’in en büyük ikinci kenti” olarak nitelendiriliyor. Peki Provence bölgesinin bu
enerjik, kimlikli ve asi liman kentini bir hafta sonuna sığdırmak mümkün mü? Bizce mümkün, gelin birlikte görelim.

BASILIQUE NOTRE-DAME
DE LA GARDE
Önce bütünü görmek isteyenlerdenseniz Marsilya gezinize Notre-Dame de la Garde’den
başlamak tam size göre. Bazilikanın tepesinde tüm Marsilya’yı kucaklar gibi görünen dev
Meryem Ana heykeli ilk görüşte heybetiyle sizi şaşırtacak. Şehrin en yüksek tepelerinden birine
kurulmuş ve manzarasıyla büyüleyen bu kilise Marsilya’yı bütünüyle görme fırsatı sunuyor
ve adeta “beni fotoğraflamadan gezmeye başlama” diyor. Tam Instagram’lık bir fotoğraf
elde etmek için kuleye çıkmanız tavsiye edilir, böylece şehri tepeden panoromik olarak
görebileceksiniz. Yalnız Marsilya rüzgarlarına dikkat!
Bazilikayı ziyaret etmek için Le Vieux Limanı’ndan kalkan otobüslere binebilirsiniz. Kendine
güvenenleri, yürümeyi sevenleri, enerjisi olanları ise dar sokakları ve dik yokuşları tırmanmaya
davet ediyoruz.
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VIEUX-PORT’TA
TURLAMA VAKTİ

LA CANEBIÈRE’DE
ALIŞVERİŞ KEYFİ

Marsilya’da gezilecek yerlerin başında Antik Yunan döneminden
kalan, Akdeniz’in 2400 yıllık en büyük limanı, Vieux-Port geliyor.
Bu antik limanın çevresinde gündüz güneşin sudaki ebrusunu
izleyebilir, limana karşı soğuk bir şeyler içmek için bölgedeki kafe ve
restoranlardan birinde mola verebilirsiniz. Le Café des Epices, Little
Temple Bar, La Caravelle ve L’OM ise Liman’da gece hayatının tadını
çıkarabileceğiniz mekanlardan bazıları. Yeterince dinlendiğinizde
limanın meydanında yer alan dev aynada fotoğraf çekinmeyi
unutmayın.

La Canebière, Marsilya’da hem lüks hem de bohem alışveriş
deneyimini yaşayabileceğiniz bir durak. Burada, lüks markaların
mağazalarını, butik mağazaları, kafe ve restoranları keşfe
çıkabilirsiniz. Alışverişinizi tamamladığınızda Cathédrale SainteMarie-Majeure de Marseille’e yürüyebilir, 1896 yılında yapılan ve
Fransa’nın sembollerinden biri olan bu katedrali görme imkânı
bulabilirsiniz.

DUVARLARIN ARDINDAKİ UMUT:
CHÂTEAU D’IF
Château d'If, 16. yüzyılda Kral 1. Francis
tarafından, Marsilya’nın güvenliğini sağlamak
için If adasının üzerine inşa edilen bir şato.
İhtişamlı ve heybetli görüntüsünün yarattığı
caydırıcı etki sayesinde gerçek bir savaşta
kullanılmasına gerek kalmamış ve günümüze
kadar hasar görmeden gelmeyi başarmış.
İzole ve kıyıdan uzak konumu sayesinde
şato, bir süre cezaevi olarak kullanılmış ve
dünyanın en korkunç cezaevlerinden biri
olarak tarihteki yerini almış.

Şatonun uluslararası üne kavuşmasının
sebebi ise Alexandre Dumas’ın 1844
yılında yazdığı “Monte Kristo Kontu” romanı.
Romanda Edmon Dantes’in bir iftira sonucu
hapse mahkum edildiği, Dumas’ın gerçekçi
betimlemeleri sayesinde okuyucuların bile
içine korku salan hapishane işte burası.

RENKLERİN İÇİNDE:
LE COURS JULIEN
Merkezden metro ile ulaşabileceğiniz bu semt, Marsilya’da sanata ev sahipliği yapıyor.
Bohem-burjuva diye tabir edilen hava bu cadde boyunca üzerinize esecek. Kendinizi sanki
40 yıldır yaşadığınız semtte gibi hissedebileceğiniz yan yana dizilmiş küçük barlar ve leziz
yemekler sunan restoranlarda mola verebilir; sahaflar, plak dükkanları ve sanat galerilerini
gezebilirsiniz.

© Christina Kloodt

HAFTA SONU KAÇAMAK

MARSİLYA
PLAJLARI

Marsilya gezinizin ilk gününü tarihi yerleri ve şehir
merkezini gezmeye ayırıp ikinci günü ise Marsilya
plajlarından birinde dinlenerek geçirebilirsiniz.

KATALAN PLAJI

PROPHETE PLAJI

Eski Liman’a oldukça yakın olan ve şehrin içinde yer alan bu plaj
Marsilya’nın en iyi plajlarından olmasına rağmen merkezde olduğu
için çok kalabalık. Öyle ki; bazı zamanlarda çok kalabalık olması
nedeniyle, plaja alınan ziyaretçi sayısı 1000 kişi ile sınırlandırılmıştır.
Merdivenlerle indiğiniz plajda voleybol sahası, cankurtaran, yemeiçme durakları ve arkanıza yaslanıp izleyebileceğiniz If Kalesi
manzarası vardır. İçindeki tesisler, tertemiz kumsalı ve deniziyle size
Çeşme’yi anımsatabilir.

Vallons kayalıklarından 3 km daha güneye doğru giderseniz
beklentisi yüksek olmayanları memnun edecek, kumluk, temiz
denizli ve her türlü olanağa sahip fakat pek de büyük olmayan Plage
du Prophete’e (Peygamber Plajı) ulaşacaksınız. Bulunduğu bölge
Marsilya’nın villalar bölgesidir.

VALLONS KAYALIKLARI
Eski Liman’dan 2.5 kilometre uzaklıkta Marsilyalıların denize girmeyi
sevdiği kayalıklara ulaşacaksınız. Bu kayalıkların kumlu olmadığını,
girerken derin ve yosunlu bir denizle karşılaşacağınızı baştan
söyleyelim ama deniz genel olarak Katalan Plajı’na göre daha
temizdir. Kayalıkları inerken buraya uygun ayakkabılar giydiğinizden
emin olmalısınız.

PRADO PLAJI
Marsilya’nın en büyük ve en geniş plajı olan Prado Plajı’na
Eski Liman’dan 5 kilometre güneye ilerleyerek ulaşabilirsiniz.
Yanyana iki plajdan oluşan Prado Plajı, Balnaire du Prado Parkı’nın
önündedir. Plaj, metro inşaatında çıkan topraklar kullanılarak
denizin doldurulmasıyla elde edilmiştir. Prado Plajı’nda her yaz, plaj
futbolu, Dünya Müzik Günü, sörf ve kite surf turnuvası gibi etkinlikler
gerçekleşir, belki birine denk gelebilirsiniz.

MONT ROSE PLAJI
Plages des Bonneveine’den 3 km daha ilerideki kayalık şerit
Marsilya’nın şehre en yakın nüdist ve LGBT denize girme bölgesidir.
Farklılıkların sunduğu güzelliklere açıksanız bu plaj sizin için uygun
diyebiliriz.

56

setur.com.tr
com.tr
setur.

MÜZEDEN ÖTE:
MUCEM

LA CANEBIERE
BULVARI

LE
PANIER

Marsilya Limanı’na inşa edilen ve yapımı
için 200 milyon Euro harcandığı söylenen
MUCEM , Avrupa ve Akdeniz Medeniyetleri
Müzesi, dünyada Akdeniz kültürünü tanıtan
ilk müze olarak biliniyor. Fransız mimar
Rudy Ruccioti imzası taşıyan müzenin
dışındaki dantel gibi ince işçilik sayesinde,
bina gün ışığından oldukça faydalanıyor.
Modern Marsilya’nın simgelerinden en
iddialısı olan müze, Akdeniz tarihini,
kültürünü ve medeniyetlerini keşfetme
imkânı sunuyor.

La Canebiere, Marsilya’nın en ünlü
caddesidir diyebiliriz. Bulvar yaklaşık olarak
1 kilometrelik bir alan kaplıyor. Marsilya
Tarih Müzesi ve Deniz Müzesi de bu bulvar
üzerinde yer alıyor. La Canebière’de hem
yöresel hem de uluslararası markalara ait
mağazaları gezebilir, hediye alabilirsiniz.

Marsilya’nın eşsiz köşesi Le Panier’e
limandan yukarı çıkarak ulaşabilirsiniz. Araç
trafiğine kapalı yolları, salaş, otantik binaları
ve pastel renkli sokaklarıyla kendine hayran
bırakan Le Panier, Marsilya’nın en eski
mahallesi. Bu tarih kokan atmosferi içinize
çekerek Le Panier’ı dolaşırken, el yapımı
aksesuarlar, seramikler ve birbirinden
güzel hediyelik eşyalar satan dükkanlara
uğrayabilirsiniz.

NE YENİR?

NE ALINIR?

Bouillabaisse

Tapenade

Marsilya sabunu

Midye

Aioli soslu balık

Santon adı verilen figürinler

Aioli Marseillais yemeği

Fougasse ekmeği

Lavanta

Navettes de Marseille bisküvileri

Pieds et paquets à la
Marseillaise

Le Panier sokaklarından
el yapımı hediyelik eşyalar

Banon keçi peyniri

Bouillabaisse

Tapenade

Marsilya Sabunu

SETUR ROTA

En güzel sonbahar

TURLARI
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İç dünyaya yolculuk:
Konya
KONYA ŞEB-İ ARUS
TURU

9-10 Aralık / 16-17 Aralık
başlayan
657 TL’den
fiyatlar

Mevleviliğin ve tasavvufun en önemli isimlerinden Mevlana
Celaleddin Rumi’nin 744. ölüm yıl dönümü Konya’daki etkinliklerle
kutlanacak. Kendisi öleceği günü yaratıcısına kavuşacağı için
düğün günü olarak nitelemiş ve öldüğü yıldan bu zamana her
yıl kutlanıyor. Bu yıl 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek anma
etkinliklerinde semazenlerin gösterileri eşliğinde, Mevlana ve sevgiyi
kucaklayan felsefesi tekrar hatırlanacak.

Doğanın en görkemli sanat eseri:
Kapadokya
KONYA-KAPODOKYA
TURU
27-29 Ekim
başlayan
666 TL’den
fiyatlar

Kapadokya ilk gördüğünüz andan itibaren size zamanda bir kırılma
yaşatacak, sizi gerçek dünyanın 2017’sinden koparıp hiç bilmediğiniz
bir peri masalına götürecek bir destinasyon. Peribacaları, kaya oyma
kiliseleri, yer altı şehirleri ve balon turları ile ünlü, yılda 2,5 milyon
turistin ziyaret ettiği Kapadokya, doğanın bize nezaketle sunduğu
bir armağan. Görkemli mağaraların içinde saklı olan güzellikleri
keşfetmek içinse ekim en güzel zamanlardan.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde:
Ani Harabeleri
YILBAŞI ÖZEL KARS,
ÇILDIR, ERZURUM TURU
30 Aralık - 1 Ocak
başlayan
1.233 TL’den
fiyatlar

2016 yılında UNESCO’nun Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne aldığı
Ani Harabeleri, Kars’a 42 km mesafede yer alıyor. Bir zamanlar
İpek Yolu’nun geçtiği, büyük önem taşıyan bir noktada bulunan Ani
Harabeleri, bugün hala tarihi yaşatmaya devam ediyor. M.Ö. 3000’den
M.S. 16. yüzyıla kadar yaklaşık 4600 yıl boyunca Anadolu’nın en
zengin ve en muhteşem mimari eserlerle donatılmış yerleşim
yerlerinden biri olan Ani Harabeleri’ni görmeye geldiğinizde Kars
Müzesi’ni, 12 Havari Kilisesi’ni ve Ulu Cami’yi de ziyaret edebilirsiniz.

SETUR ROTA

NEW YORK-LAS VEGAS
LOS ANGELES
SAN FRANCISCO TURU

10-19 Ekim / 30 Ekim
8 Kasım / 19-29 Kasım
başlayan
2.999 Dolar’dan
fiyatlar

Sinema ve ötesi

HOLLYWOOD
Sinemanın kalbinin attığı Hollywood, 1903 yılında kuruldu
ve 1930 yılında Los Angeles’a katıldı. Sinema endüstrisi de
bu tarihten sonra bu topraklar üzerinde hızla yükselmeye
başladı. Film şirketlerinin Hollywood’u seçmesinin en
önemli nedeni, bölgenin film setlerine çok uygun bir iklime
sahip olması.
Hollywood denince akla gelen iki sembol var. Bunlardan
biri ünlü Hollywood Bulvarı. 1958 yılında yalnızca 8 yıldızla
açılan bulvar, bugün 2400 film ve dizi oyuncusunun
isimlerinin yazılı olduğu yıldızlarla bezeli dev bir anıt
durumunda. Ayda ortalama 2 yeni ismin eklendiği,
“Walk of Fame” de denen bu yol 1978 yılından beri
tarihi eser kapsamında değerlendiriliyor. Sinemanın
en büyük ödüllerinin dağıtıldığı Oscar Ödül Töreni de
Hollywood Bulvarı üzerinde bulunan Dolby Tiyatrosu’nda
gerçekleştiriliyor.
Hollywood’un simgelerinden bir diğeri de Lee dağındaki
ikonik “Hollywood” yazısı. 1923 yılında bir gayrimenkul
şirketi tarafından reklam amacıyla yerleştirilen yazı, bugün
sinema denildiğinde zihinlerde en çok canlanan görüntü
durumunda.
Hollywood’a geldiğinizde gezeceğiniz yerler tabii ki bunlarla
sınırlı değil. Her gün binlerce ziyaretçi, etkileyici Hollywood
efektlerinin nasıl yapıldığını görmek ve alışveriş yapmak
için Universal Film Stüdyoları’nı ziyaret ediyor. Ünlü
markaları bulabileceğiniz ve alışverişe doyacağınız Sunset
Strip Bulvarı ve Santa Monica Bulvarı ise şehrin önemli
alışveriş durakları. Ayrıca Pasifik Okyanusu kıyılarında
bulunan Newport Beach, Huntington Beach, Seal Beach ve
Laguna Beach gibi plajlar, sörf başta olmak üzere çeşitli su
sporlarıyla uğraşanların gözdesi durumunda.
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NEW YORK-ORLANDO
MIAMI TURU
22-29 Ekim / 17-25 Kasım
4-12 Aralık
başlayan
1.799 Dolar’dan
fiyatlar

Gökdelenler şehri

NEW YORK
Milyonlarca ışık, yüzlerce pano ve binlerce turist… Evet,
Broadway’in 7 th Avenue ile kesiştiği 47. Cadde’de, Times
Square’desiniz. Adını New York Times’tan alan meydan şık
otellerin, restoranların ve ofislerin bulunduğu; Manhattan’ın en
canlı ve eğlenceli yeridir. Ünlü Broadway’i, Theater District’i,
5th Avenue’su, Central Park’ı ile New York defalarca da
gitseniz her zaman keşfedilecek yeni sürprizleri olan bir şehir.
Uyumayan şehirde adım başı gökdelen olunca, eğlence hayatı
da gökdelenlerin teraslarına taşınmış durumda. New York’ta gece
hayatının tadını çıkarabileceğiniz binlerce mekan var. İşte bizim
önerilerimiz:

House of Yes
Sihirbazlar ve dansçılarıyla, sergi partileriyle, ilginç kostümlü
ziyaretçileriyle alternatif bir eğlence mekanı.

Good Room
Steve Lewis tarafından tasarlanan Good Room, farklı odalarında farklı
dj setleri sunuyor.

Bembe
Williamsburg Köprüsü’nün üzerindeki Bembe’de geceleri Latin
rüzgarları esiyor.

C’mon Everybody
70’li yılların ruhu, harika dj setleri ve dans etmek için çok geniş bir
alan, şimdiden kulağa eğlenceli geliyor.

230th
Nefis Empire State manzarasının da etkisiyle şehrin en turistik
mekanlarından biri.

Top of the Standart ve Le Bain
Meatpacking District’te Standart Hotel’in tepesinde bulunan bu iki
mekan sıkı ve lüks bir gece eğlencesi için ideal noktalar.

Marquee ve Provocateur
Fiyatları oldukça yüksek olsa da Marquee ve Provocateur
Manhattan’ın en iyi gece kulüplerinden.

SETUR ROTA

LAPONYA
TURU

Bir kış masalı

20-25 Ocak
başlayan
3.248 Euro’dan
fiyatlar

LAPONYA

Uyusak uyansak, gözümüzü bembeyaz bir kış masalına açsak… Üstümüzde kuzey ışıklarıyla aydınlansak, ren geyiklerine selam versek, huskylerin
kardaki neşesini izlesek, Noel Baba’nın kasabasını ziyaret etsek… Laponya bir tatil destinasyonu değil, sizi masal kahramanı olmaya davet eden
büyülü bir bölge. Kuzey Finlandiya’nın en büyük ve en heyecan verici bölgesi, kutup iklimini soluma ve sıra dışı otellerde konaklama deneyimi
yaşamak isteyenleri bekliyor.
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REHBERİN FPO
KALEMİNDEN

Hiç hesapta yokken…

SÜRPRİZ JAMAİKA
TURU
İhsan Kayacan
Evden çıkıp dünyaya atıldığınızda, planlar her zaman
tıkır tıkır işlemeyebiliyor. Bu da tabii ki yepyeni ve
beklenmedik maceralara atılmak demek. Mesela,
1985 yılında yaptığım bir Peru-Bolivya turu var ki,
eminim ne ben ne de o tura katılanlar ömrümüz
boyunca unutacağız. Başlıkta neden Jamaika
yazdığımı da hikâyeyi okuyunca anlayacaksınız.

İhsan Kayacan, 1934 yılında
İzmir'de doğdu. Askerlik
yıllarında Nato'da görevli bir
binbaşının tercümanlığını
yaptı, ardından İzmir'deki
ABD Başkonsolosluğunda
görev aldı. 1962 yılından
beri profesyonel olarak tur
rehberliği mesleğini icra
eden Kayacan, Setur ile
150'ye yakın ülkede tur
liderliği yaptı. Şimdilerde
gezi anılarını anlattığı bir
kitap üzerine çalışıyor.
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Aylardan mayıs. Hesapta önce İstanbul’dan Madrid’e, oradan da Jamaika
aktarmalı Lima uçağı ile Peru’ya varacağız. Yolculuğun ilk ayağı sorunsuz
geçti, Madrid’e vardık ve buradan 10 saat sürecek yolculuğa başladık. Saat
farkı yüzünden sabah henüz gün doğmadan Jamaika Kingston Havalimanı’na
indik. Burası bugün ne âlemdedir bilmiyorum ama o zamanlar kerpiç
duvarların tepesinde bir lamerina çatıdan ibaretti. Tabii Jamaika sıcağını
düşününce içerisi hamam gibi ve bizim burada 3 saat beklememiz gerekiyor;
Lima uçağının saati böyle. Neyse, içerideki derme çatma kafede, kimimiz
oturarak kimimiz ayakta 2 saati geçirdik. Bu sırada gözüm duvardaki kalkış
monitörüne kayınca bir de ne göreyim; bizim Lima uçuşu rötar yapmış
ama kaç saat olduğu yazmıyor. Doğru koştum danışmaya, sevimli siyahi
bir genç kız gülümseyerek nasıl yardım edebileceğini sordu. Lima uçağının
ne kadar rötar yaptığını sorduğumda ise genç kızımızın suratı birden düştü.
Biraz sıkılarak “10 saat olabilir” demez mi! 2 saati zar zor geçirdiğimiz
bu dört duvar arasında 10 saat beklememiz imkânsız! Aklıma bir otobüs
kiralayıp şehri dolaşmak ve plajlarda zaman geçirmek geldi ama bakalım izin
verecekler mi? Ne de olsa transit yolcuyuz, vizemiz yok.

Blue Lagoon
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Kristof Kolomb 1494 yılında bu adaya indiğinde “Gözlerimin
gördüğü en nefis manzara.” demiş, az bile söylemiş!
En yetkili görünen kişinin odasına dalıp durumu anlattım; rütbesi bizdeki başkomisere
denk gelen bir polis. Başlarda Nuh diyen peygamber demeyen bu beyefendi, yarım
saatlik dil dökmenin ve Polis Koruma Derneği’ne yaptığım küçük bir bağışın ardından
bizim gruba kapıları açtı neyse ki... 14 kişi önce rehber eşliğinde bir tur otobüsüne atlayıp
şehri bir güzel gezdik. Karşılaştığımız manzaraların olağanüstülüğünü size anlatmama
imkân yok. Kristof Kolomb 1494 yılında bu adaya indiğinde “Gözlerimin gördüğü en nefis
manzara.” demiş, az bile söylemiş! Rehberimiz Jamaika’nın tarihinden ve hayat felsefesi
“no problem” olan dünyalar tatlısı yerli halktan bahsettikten sonra bizi bir koya getirdi.
Bembeyaz incecik kumlardan oluşan upuzun bir kumsal, yaprakları denizle öpüşen ceviz
ağaçları, hasır şapkalar ve soyunma odaları… En ilginci de kulaklarının denk geldiği yerleri
delik hasır şapkalarıyla 50’den fazla ada eşeği; hâlâ unutamam bu manzarayı. Hiç zaman
kaybetmeden hepimiz üzerimize birer mayo geçirip akvaryum gibi suya kendimizi bıraktık.
Uzun uzun tadını çıkardıktan sonra sudan çıkıp kurulanmadan eşeklere bindik, Türkçe
bilmeyen eşeklere “deh” dedik ama gitmediler tabii. Yarım saatlik eşek turunun ardından
öğle yemeği için bir deniz mahsulleri lokantasına gittik ve kişi başı 15 dolar verip tıka basa
yedik; karides, ıstakoz, kılıç balığı, istiridye… Yemekten sonra 1-2 saat daha kumsalları
dolaşıp havalimanına döndük

Velhasıl, hiç planda yokken öyle bir gün geçirdik ki döndüğümüzde herkes aynı şeyi
söyledi: “iyi ki rötar yapmış uçağımız!” İşte evden uzaklaşmanın heyecanı! Hayatın size
böyle eşsiz güzellikler ve maceralar sunması için evden çıkmak şart. Umarım böyle güzel
hikayelerle dolu bir hayatınız olur! Hadi kalın sağlıcakla…
Not: Bu arada belki merak edenleriniz olmuştur, uçak neden rötar yaptı diye... Meğer
pilotlar o gün uçuş olduğunu unutmuşlar!

YOL HİKAYESİ

Bizi bu güzel havalar bitirdi:

BUENOS AIRES,
ARJANTİN

Ulusal Kongre Binası

Buenos Aires, İspanyolca’da "Güzel Havalar" anlamına gelir. İspanyol, İtalyan ve Fransız etkileri görülen mimarisi,
geniş caddeleri, rengarenk sokakları, hareketli gece hayatı, kendine özgü kültürü ve tabii ki aşkın, estetiğin ve
tutkunun dansı tangosuyla Güney Amerika’nın en turistik şehirlerinden biridir. Buenos Aires’te gezilecek çok yer,
yapılacak çok aktivite ve keşfedilecek çok lokasyon var. Şimdi sizi tek tek bu adreslere götürüyoruz.
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GÜZEL

SANATLAR MÜZESİ
Museo Nacional de Bellas Artes yani Güzel
Sanatlar Müzesi, hem Latin Amerikalı
sanatçıların, hem de Avrupalı sanatçıların
eserlerini barındırıyor. Son derece geniş
bir koleksiyona sahip olan müzede Miguel
Gonzales, Jackson Pollock, Rodin, Monet,
Kandinsky ve Picasso gibi sanatçıların
eserlerini görmek mümkün fakat İngilizce
rehberli turu tavsiye ederiz.

SOKAKLARI
TUVALE DÖNÜŞTÜREN

SANATÇILAR

ARJANTİN - BREZİLYA
TURU
Kasım-Mart- Ağustos
9 Gece 10 Gün
başlayan
2.690 Dolar’dan
fiyatlar

Buenos Aires tangoyla olduğu kadar, sokak
sanatı konusunda da meşhur. Dünyanın dört
bir yanından birçok sanatçı Buenos Aires
sokaklarına müral çalışmalarını hediye ediyor
ve şehirde sık sık gerçekleşen sokak sanatı
festivallerine katılıyor. Sokak sanatı projeleri
düzenleyen en ünlü kurum ise Buenos
Aires Street Art (buenosairesstreetart.com).
Sanatçıların tuvale dönüştürdüğü sokakları
Palermo, Coghlan, Barracas, San Telmo ve
Villa Urquiza bölgelerinde görebilirsiniz.

© Mondo Lila

DAHA FAZLASI İÇİNDE!

YOL HİKAYESİ

LA BOCA

Hayata Gancho
Atan Dans

TANGO
“Tango stilleri adeta bir evliliğin aşamaları gibi… Amerikan
tangosu, aşkın ilk başladığı, her iki tarafın da romantik
olduğu ve en iyi taraflarını çıkardığı aşamadır. Arjantin
tangosu ise, tutku, öfke, mizah gibi duyguların tavan yaptığı
zamandır. Uluslararası tango da evliliğin sonudur; bitse bile
çocuklarınız için birlikte kalma çabasıdır.’’
Bu sözler ünlü tangocu Barbara Garvey’e ait. Tangonun tarihine dair hala
birçok farklı söylenti olmasına rağmen hiç kimse bu dansın ve müziğin Buenos
Aires’in La Boca’sında doğduğu gerçeğini reddetmez. İlk çıktığı dönemde
aristokratlar tarafından kenar mahalle dansı olarak görülen tango bir şekilde
kenar mahallelerden çıkıyor ve tüm dünyaya yayılmayı başarıyor. Kimileri bu
dansın genel evlerden çıkma olduğunu ve aristokratların çocuklarıyla fakir
kenar mahalle halkının yegane buluşma yeri olan genel evlerden dış dünyaya
taşınıp bir salon dansı haline geldiğini de iddia ediyor. Alt tabaka ve üst tabaka
en nihayetinde aynı havayı soluyor, müziğin ve dansın birleştirici etkisinde
buluşuyor; 19. yüzyıldan itibaren tango dünyaya yayılıyor her sene yüzlerce
lokasyonda tango festivalleri ve tango gösterileri düzenleniyor. Savaşta, barışta
her durumda milongalar devam ediyor çünkü tango sadece aşkın değil,
savaşın da dansı; bu çatışmadan tutku doğuyor.
Daha çok erkeğin kadını yönlendirmesiyle icra edilen bu çift dansı estetik
görünümü, milonga müziklerinin eğlenceli tınıları, son zamanlarda modern
ritimlerle harmanlanan müzikleri, şık dans ayakkabıları ve elbiseleri ile her
geçen gün daha da çekici bir hale geliyor. Eğer Buenos Aires’teyseniz bu
asil, romantik ve tutku dolu dansı adım başı izleme fırsatı yakalayacaksınız.
Eğer tango ruhunu dolu dolu yaşamak istiyorsanız tatilinizi Dünya Tango
Şampiyonası’nın düzenlendiği ağustos ayına denk getirebilirsiniz. Buenos
Aires’te Tango gösterisi izlemek istiyorsanız Confiteria Ideal, Cafe Tortini,
Maldita Milonga, Salon Canning, Milonga Cathedral ve Madero Tango tercih
edebileceğiniz mekanlar arasında.

La Boca, Arjantin‘in başkenti Buenos Aires‘in en ünlü ve en turistik semti. Rengârenk ilginç evleri ile ünlü olan semtte "cosa común" diye
adlandırılan ve birkaç ailenin bir arada yaşadığı bazı ortak alanları bulunan evleri görmek de mümkün. Batık ve eski gemilerin saçlarından
yapılmış ve bazıları tekne boyasıyla boyanmış olan bu evleri her adımda fotoğraflamak isteyeceksiniz. La Boca’da Arjantinlilerin soğuk içilen
yerel çayı mateyi özel metal bardaklarda deneyebilirsiniz. Burada her gün ayrı bir eğlence var; sürekli olarak mutluluk saçan ve neşeyle dans
eden güleryüzlü insanları flaneur gibi keyifle gözlemleyebilirsiniz. Sokaklarda Papa, Maradona ve Messi gibi Arjantinli önemli kişilerin heykellerini
görebilirsiniz. Buraya gelmişken Caminito denen pazar yerini gezebilir, La Ribera’yı ziyaret edebilir, tango kulüplerinde eğlenebilir ve milongalara
katılabilirsiniz.

RECOLETA MEZARLIĞI

EVA PERON

Mezarlık dendiğinde aklınıza bizim mezarlıklarımızın kasveti
gelmesin. Zira bizim kültürümüzde bir arkadaşınız sizi neşeyle arayıp
"Haftasonu mezarlığa gidelim mi?" dese bu yadırganacak bir durum
olurdu fakat Buenos Aires için durum biraz farklı.

Eva Peron’a Arjantin’de verilen değeri anlamak pek zor değil.
Eva Peron’u Arjantin’de bakanlık binalarının üzerinde görmek bile
mümkün. Peronist Hareket’in Evita lakaplı lideri Eva Peron için
ölümünün 50. yıl dönümünde açılan Eva Peron Müzesi, Palermo
Semti’ndeki Lafinur Caddesi’nde bulunuyor. Müzeyi gezerek Eva
Peron’un yaşamı hakkında bilgi alabilir, çalışmalarından haberdar
olabilir, çocukluk, oyunculuk dönemlerine ait kişisel eşyaları görebilir
ve Arjantin’in ‘first lady’sinin Arjantin halkı için neden bu kadar büyük
bir önem taşıdığını öğrenebilirsiniz. Gitmeden önce Alan Parker’ın
yönettiği, başrolünde Madonna’nın oynadığı Evita adlı filmi izlerseniz,
Eva Peron’a ve Buenos Aires’e dair daha fazla bilgi edinmiş
olabilirsiniz.

Requiescant in Pace

Recoleta Mezarlığı, içinde Eva Peron ve Arjantin başkanları gibi
önemli şahsiyetlerin mezarlarının da yer aldığı bir açık hava müzesi
gibi tanımlanabilir. Halk burayı bir park gibi gezebiliyor ve burada
keyifli zaman geçirebiliyor. İçerisinde görkemli ve ilginç mimarilere
sahip mezarlıklar bulunan Recoleta’da, Paz ailesinin mezarlığı
oldukça ilgi çekici. Girişinde "Huzur içinde uyuyun" anlamına gelen
"Requiescant in pace" yazısından da anlayabileceğiniz gibi burada
ölüm bizdeki kadar korkutucu bir şey değil. Mezarlığın çıkışında 200
yaşındaki bir kauçuk ağacının ölüme direnircesine ayakta kaldığını
göreceksiniz. Dilerseniz çıkışta mezarlığın çevresinde şık restoran ve
barlarda zaman geçirme fırsatı bulabilirsiniz.

Müzesi

KRISTOF KOLOMB

Opera Binası

9 Temmuz Bulvarı üzerinde yer alan Kristof Kolomb Opera Binası,
olağanüstü akustiği nedeniyle dünyanın en iyi 5 konser mekânı
arasında gösteriliyor. Francesco Tamburini’nin tasarımıyla 18891908 yılları arasında inşa edilen yapı, görkemli iç mimarisiyle
ziyaretçilerini büyülüyor. Kristof Kolomb Opera Binası’nda, Arjantin
Ulusal Senfoni Orkestrası’nın performanslarını izleyebilirsiniz.
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9 Temmuz Bulvarı

Florida Caddesi

Adını Arjantin’in bağımsızlığa kavuştuğu tarihten alan ve 16
şeridiyle dünyanın en geniş bulvarı unvanına sahip olan 9
Temmuz Bulvarı, Buenos Aires’te gezilecek yerler listesinin
başında geliyor. Servis yolları ile arasında dinlenebileceğiniz
yeşil alanlar bulunan yolun ortasındaki dev boyutlarlara sahip
dikili taş, görülmeye değer bir manzara sergiliyor.

Uzun yıllardır araç trafiğine kapalı olan Florida Caddesi, Buenos
Aires’te alışverişin adresi niteliğinde. Cadde üzerinde, Galerias
Pasifico ve Galeria Guemes ilk olarak ziyaret edebileceğiniz
mekanlar arasında. Ayrıca el yapımı takılar ve hediyelik eşyalar
satan tezgahlara sıkça rastlayacaksınız.

Mayıs Medanı

San Telmo

MAYIS MEYDANI

SAN TELMO

Plaza de Mayo, yani Mayıs Meydanı Arjantin tarihi için önemli
bir yere sahip. Meydanın tam ortasında Arjantin’in bağımsızlığını
simgeleyen bir piramit yer alıyor. Fakat bunun dışında bu
meydanın daha büyük bir anlamı var. Bir ülkede sadece 8 yıl
içerisinde 30.000 kişinin bir daha bulunamamak üzere ortadan
kaybolduğunu düşünün... Yanlış okumadınız, Arjantin cuntasının
1976 -1983 yılları arasında 8 yıllık iktidarı boyunca tam 30.000
vatandaş ortadan kayboldu ya da tahminlere gore katledildi. İşte
bu esrarengiz olayın ardından Mayıs Anneleri’nin yıllarca toplanıp
çocuklarının hesabını sormayı beklediği meydan burası.

San Telmo, Arnavut kaldırımı sokakları ve koloni döneminden
kalma yapılarıyla ünlü olan Buenos Aires’in en eski mahallesi.
Burada keyifli zaman geçireceğiniz pek çok kafeyi, tango
salonunu, antikacıyı bulabilir, yerel sanatçıların çalışmalarını ve
dansçıların sergiledikleri performansları izleyebilirsiniz. Ayrıca
San Telmo’da, Ulusal Tarih Müzesi’ni, El Zanjon de Granados’u
ve Lezama Parkı gibi mekânları ziyaret edebilirsiniz.
San Telmo’dan ayrılmadan bitpazarında bandeneon çalan sokak
müzisyenlerini, kukla oynatanları ve canlı heykelleri görebilir;
Dorrego Meydanı’nda binaları ve sokakta tango yapan dansçıları
izleyebilir, hatta Tanguerias’lardan birine girip doyasıya tango
yapabilirsiniz.

YOL HİKAYESİ

NE YENİR?
Don Julio’da, kömür ateşinde
pişirilen Arjantin Steak

Freddo’da, Dulce De Leche
adlı dondurma

Palermo bölgesinde
Empanada böreği

Café Tortini’de Cortado kahve

Duche de Leche adındaki
süt reçeli

Cafe Farinelli’de Alfajores
Malvon’da kahvaltı

Pizzaria Güerrin’de, Especial
de la Casa
Korise sandviçi

KISA KISA
Arjantin’i fethetmeye gelen Avrupalılar bu
topraklarda gümüş olduğunu düşündüğü
için buranın adına Latince’de gümüş
anlamına gelen Argint derler ve Arjantin
ismini gümüşten alır.

Dünyanın en geniş caddesi burada.
(9 Temmuz Caddesi)

Arjantinde eşcinsel evlilik 2010
yılından beri yasal.

Yılda kişi başı 99 kilo et tüketimiyle
dünyanın en fazla et tüketen ikinci
ülkesidir.

Eva Peron ve bazı siyasilerin adına
üretilen biraları mevcut.
30-45 dakikalık bir gecikme Arjantin
halkı için problem değil, rahat ve mutlu
insanlar.

43 milyon nüfuslu Arjantin’de 25 milyon
civarında İtalyan kökenli vatandaş yaşar.

La Recoleta Mezarlığında basit bir
mezar yerinin değeri 250.000 dolardır.
Papa 1. Francis Arjantinlidir ve ülkenin
birçok yerinde heykelleri vardır.

La Recoleta Mezarlığı

GİTMEDEN İZLEYİN
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Motosiklet Günlüğü

Bir Kaçışın Güncesi

The Motorcycle Diaries

Buenos Aires 1977

Zoraki Misafir

Çıplak Tango

Un Cuento Chino

Naked Tango

Dokuz Kraliçe

12 Tangos

Nine Queens

Adios Buenos Aires

Evita

Neruda

Alfajores

Bilenler Bilir:

Bir Sonbahar Klasiği

Kıbrıs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
Takvim yaprakları yazın geçtiğini söylese de üzülmenize gerek yok.
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
Çünkü Kıbrıs, Akdeniz'in sıcacık suları, altın sarısı kumsalları ve eski
ex ea commodo consequat.
şehirdeki sevimli bahçeleriyle sonbaharda bir başka güzel!

Acapulco Resort & Convention & Spa

Merit Royal Premium Hotel & Casino

Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & Spa

Kaya Artemis Resort & Casino

Elexus Hotel Resort Casino

ŞEHRE YAKIN

Hafta Sonunun

SPAMANIA HALİ
NG Sapanca Wellness

Büyük şehrin stresinden uzaklaşıp yalnızca birkaç saat yolculukla ulaşabileceğiniz,
doğasında kendinizi bulup rahatlayacağınız, spa ve wellness salonlarında
tazeleneceğiniz destinasyonları keşfetme zamanı.

Casa Lavanda

Şile şehrin bir adım kadar yakınında, hâlâ şehirdeyken şehirden uzaklaşabildiğiniz özel bir
destinasyon. Güzel doğası huzur veriyor. Kalabalıktan sıkıldıysanız Şile köyleri sizi bekliyor.
Ulupelit Köyü gibi adresler 45 dakikada ulaşabileceğiniz, yeşil doğasıyla sizi büyüleyecek
yerler. Casa Lavanta Butik Otel 18 bin metrekare yeşil alanıyla, rahatlatıcı masaj ve bakımların
sunulduğu spa merkeziyle huzur dolu bir hafta sonu tatilini garanti ediyor.
Bir diğer yakın destinasyon Yalova, jeotermal kaynakları ile yıllardır süren bir üne sahip. Birçok
şehirden gelen müdavimleri olduğunu söylemeliyiz. Zaman ilerledikçe doğa ile iç içe olan
tesisler olanak bakımından kendilerini yenilediler. Geleneksel Türk Hamamı keyfinin yanında
artık spa ve saunalarda dinlenip yenilenerek tatilinizi geçirebilirsiniz. Limak Thermal Boutique
Hotel hamam kültürü ve spayı birleştiren, zihnen ve bedenen yenileneceğiniz bir mekan
olacaktır.

Casa Lavanda Boutique Hotel
Şile

Limak Thermal Boutique Hotel
Yalova

NG Sapanca Wellness & Convention
Sapanca
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Bir Bakışta
Konsept Spa Tatilleri
Ayurvedic Spa
Ayurveda Hindu şifacıların kullandığı antik bir
tekniktir. Ayurveda Spa Tatilinin temel amacı vücut,
akıl ve beden arasındaki dengeyi sağlamaktır.
Bitkisel kürler, uygun bir diyet ve yoga ile arınma
sağlanır.

Tıbbi Spa
Fizyoterapist gibi sağlık profesyonellerinin eşliğinde
lüks spa merkezlerinde uygulanan geleneksel spa
yöntemleridir. Hem kadın hem de erkekler için
estetik güzelliği artırmak üzere uygulanır.

Stres Yönetimi İçin Spa
Dış dünyayı tamamen unutacağınız tesislerde yoga
gibi stres yönetimine yardımcı, yaşam tarzınızı
iyileştirmeye yönelik aktivitelerin gerçekleştirildiği
tatil olarak adlandırılır. Fiziksel ve duygusal iyileşmeyi
hedefleyen tatillerdir.

Şifa İçin Spa
Spor yaralanmaları, kalp problemleri, uykusuzluk ve
yüksek stres gibi fiziksel ve duygusal problemlerinizi
ortadan kaldırmayı hedefler. İhtiyacınız olan şeyler
için özel olarak hazırlanan sağlık programları
uygulanır.

Anti-Aging Spa
Optimum sağlık standartlarına ulaşmanız için
hazırlanan özel programlarla yaşlanma karşıtı spa
tedavileri uygulanır.

Rahatlatan ve Şımartan Spa
Masajlar, hidroterapi seansları ve termal seanslar
ile gündelik yaşamın baskısından kaçabileceğiniz
ve enerjinizi geri kazanabileceğiniz lüks spa
programlardır.

Detox Spa
Dikkatle seçilen tedavilerle, yoga gibi aktivitelerle
desteklenen programla ve sağlıklı diyet önerileri ile
vücudunuzun toksinlerden arınması amacını taşır.

Termal Spa
Sıcak su kaynaklarının yanında kurulan tesislerde
yapacağınız spa tatilinizde kan dolaşımınız ve
metabolizma hızınız artar, sindirim sisteminiz düzene
girer ve içerdiği zengin minerallerle de özellikle cilt
problemlerinize faydalı olur.

Büyük Abant Oteli

Sonraki durağımız Sapanca doğa ve sağlık turizminin yükselen değerlerinden biri.
Sapanca Gölü’nün manzarası ve etrafındaki tepelerde yükselen yemyeşil ormanları
ile doğa ile baş başa bir tatil yapma imkânı sunarken aynı zamanda da başta İstanbul
olmak üzere birçok büyük yerleşim yerine yakınlığı çekiciliğini arttırıyor. Son yıllarda
artan sağlık turizmi bilinci ile bölgede birçok spa merkezi faaliyete geçti. Artık sadece
spa değil sağlıklı yaşamı bir konsept haline getiren, menülerinden aktivitelerine kadar
her hizmette sağlıklı seçimleri gözeten lüks tesisler giderek fazlalaşıyor. NG Sapanca
Wellness & Convention ve Richmond Nua Wellness Spa sağlıklı yaşam konsepti
ile hizmet veren en iyi otellerden ikisi olarak öne çıkıyor. Sapanca, rahatlama ve
huzuru bulmanın adresi olarak önümüzdeki dönemde de çokça tercih edilecek bir
destinasyon olacak gibi gözüküyor.
Son durağımız Bolu Abant Gölü. Abant-Keremali Dağları üzerinde 1300 metre
yükseklikte oluşan göl, doğanın çok güzel bir hediyesi ve İstanbul’dan sadece 240
kilometre uzakta. Doğa ile iç içe bir hafta sonu hayal edenler için bulunmaz bir fırsat
sunuyor. Yaz kış ayrı güzellikte manzara sunan Abant Gölü ve onu çevreleyen tabiat
parkı tek başına bile yenilenip huzur bulmanızı sağlayabilir. Artık göl kenarına yakın
birçok tesiste Abant Gölü tatil deneyiminizi en yukarıya çekmek için çalışıyorlar. Spa
merkezleri bölgenin popüler mekanları haline gelmeye başladı. Bununla birlikte
yapılan yürüyüş etkinlikleri ile oteller rahatlamak için gelen misafirlerine güzel
seçenekler sunuyor. Siz de doğa yürüyüşlerinde tazelenmek, göl manzarasında
dinlenmek ve Spa merkezlerinde yorgunluğunuzu atmak istiyorsanız Abant Gölü tam
size göre bir yer. Büyük Abant Oteli & Kongre Merkezi ve Abant Palace otelleri göl
manzarasının tadını çıkarıp, huzuru bulacağınız bir tatil kaçamağı sunuyor.

Richmond Nua Wellness Spa
Sapanca

Büyük Abant Oteli & Kongre Merkezi
Abant

Abant Palace
Abant

TADI
TADI
DAMAKTA
DAMAKTA

Elif
Ovalı’nın
Gözünden
Antakya
Ezan, Çan, Hazan…
Antakya, tarihten bu yana anıldığı gibi
“Bereketli Hilal” denilen bölgenin en önemli
yerleşimlerinden birisi olmuş. Kadim kent, Roma
Dönemi’nden bu yana birçok medeniyete ev
sahipliği yapmış. Her medeniyet de kendisinden
bir şeyler katarak Antakya’yı kültürel anlamda
besleyip zenginleştirmiş.
Anadolu’nun ilk camisi olarak kabul edilen Habibi
Neccar Camii ve Hristiyanlığın yayılmaya başladığı
dönemlerde dinin ilk ibadet yerlerinden biri olan
St. Pierre Kilisesi gibi sembol yapılara ev sahipliği
yapan Antakya, 3 semavi dinin bu kadar iç içe
yaşandığı ender yerlerden birisi. Şehirdeki Katolik
Kilisesi, Sarımiye Cami ve Sinagog’un birbirine
yaslanan duvarları bunun en iyi göstergelerinden
biri. Kentte yaşayan insanlarda da bu birlikteliği
gözlemleyebilirsiniz. Ezanın, çan seslerinin ve
Hazan’ın dualarının birbirine karıştığı gibi, şehirde
diller de, kutlanılan bayramlar da birbirine karışır.
Antakya’da yüzyıllardır süren bu birliktelik “Ezan,
Çan, Hazan” olarak adlandırılır.

Çok kültürlü tarihi, hâlâ süren
dinler arası etkileşimi ve zengin
mutfağı ile adeta bir müze şehir
olan Antakya'yı, Türk gastronomi
dünyasının önemli isimlerinden
biri olan Sayın Elif Ovalı’yla
gerçekleştirdiğimiz söyleşi ile biraz
daha yakından tanıyoruz.
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Elif Hanım, Türkiye gastronomi dünyası için çok özel bir isimsiniz. Okurlarımız için biraz
kendinizden söz eder misiniz?
Teşekkürler. Ben Antakyalıyım. Antakya’da doğdum, büyüdüm, evlendim ve yaşıyorum. 3 çocuğumuz var; iki kızımız bir
oğlumuz. Antakya benim için çok özel bir yer. Akademik çalışmalarımı da burada yapıyorum. Mustafa Kemal Üniversitesi’nde
öğretim görevlisiyim. İşletme ve pazarlama alanında ders vermekteyim. Son yıllarda daha çok toplumsal sosyal sorumluluk
pazarlamaları ilgimi çekmeye başladı. Çünkü hayatta pazarlama bilimi ile uğraşan çok fazla insan var ama medeniyet yukarı
çıktıkça insanlığın biraz daha aşağıya indiğini düşünüyorum. Dolayısıyla gençlerimize bazı duyguları pazarlama bilimi ile
özdeşleştirerek vermek gerekiyor. Onun dışında kişisel ilgi alanlarım içerisinde yemek yapmak önemli bir yer tutuyor. Bizzat
kendi mutfağımda yemeklerimi kendim yaparım. Turşularımı, reçellerimi… Bu bilgi ve birikim zaman içerisinde akademik
araştırmaya da döndü. Hatay’ın, Antakya’nın gastronomi alanında olması gereken yer, neler yapılması gerektiği ile ilgili bazı
araştırmalarım ve bu konuda çalışmalarım da oldu. Hatta bir kitap bile yayınladım. “Anadolu’nun Gönül Şefleri” isimli, yayın
koordinatörlüğünü üstlendiğim bir kitabımız var. Bu kitap Ford Otosan’ın sponsorluğunda çıktı. Bütün Türkiye’deki bayii
eşlerinin aile içinde en özel tarifleri bu kitapta toplandı. Tüm tarifler denendi, fotoğraflandı ve bu kitap ortaya çıktı. Çok gurur
duyduğumuz bir eser oldu. Aslında Ford dünyasının bir eseri olarak anılması gerekiyor. Bu eserle Ateşbaz-ı Veli Mutfak Kültürü
Günleri'nde araştırma inceleme dalında ödül aldık. Bu bizim için inanılmaz gurur verici ve hedefimize ulaştığımızı gösteren bir
ödül oldu.

RÖPORTAJ
TADI
DAMAKTA
TADI
DAMAKTA

Yeni kitabınız "Doğu’nın Kraliçesi’nin Tacı - Antakya
Köprüsü" de şu günlerde yayınlandı, İlginç bir
hikâyesi var…
Bu herhalde yaşadığımız kenti sevmekle, bu kente âşık olmakla
ilgili bir şey. Diğer taraftan benim tarihi eserlere, özellikle bu
topraklarda geçmişte yaşamış medeniyetlere karşı bir ilgim de var.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan 10 gün önce tarihi
araştırma inceleme alanında yeni bir kitabım çıktı. Antakya’da M.Ö.
300 yılında yapıldığı düşünülen bir Antakya Köprüsü vardı. Roma
döneminden önce yapılmış bir köprü ve bu köprü Asi Nehri havzasının
derinleştirilmesi, Amik Gölü’nün kurutulması çalışmalarının bir
sonucu olarak 1970 yılında yıkılmış. Bu köprüyü ben hiç görmedim.
Bu köprüyü araştırdıkça öyle acıklı sahneler, öyle acıklı hikâyeler
ortaya çıktı ki köprüyü tamamen biliyor gibi hissettim kendimi. Ben
bu kitapta köprünün yapımından yıkımına kadar olan tüm süreçleri,
bulabildiğim belgeleri, bilgileri, yıkım emirlerini gözler önüne serdim.
İlgi alanım olmasına rağmen ben konunun uzmanı değilim ama
konunun uzmanı kişilerin bilgi ve belgelerinden yararlanarak kitabı
derledim. Bu araştırma 14 yıl gibi uzun bir zamanımı aldı. Amaç burada
tarihte yapılan şeyleri yargılamak değil, bundan sonra yapılabilecek
yanlışlıklara karşı bir ders çıkarılması. Umarım bundan sonra Antakya’da
korunması gereken eserlere daha fazla önem verilir ve bu antik şehir
hak ettiği değeri görür.
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Antakya’nın kültürel mirasını nasıl
ifade ediyorsunuz? Antakya nasıl
bir şehir sizce?
Antakya çok önemli bir şehir. Tarihte de her
zaman önemli rol oynadı. Bir defa burası
tarımsal olarak, “Bereketli Hilâl” denilen
bölgenin içerisinde. Yüzyıllardır birçok
medeniyet buraya yerleşmiş. Bu anlamda
Antakya’nın tarih içerisinde çok önemli
kazanımları var. Çok önemli olaylara sahne
olmuş. Olimpiyatlar ilk defa Antakya’da
düzenlenmiş. Ben-Hur filmindeki araba
yarışlarının yapıldığı hipodromun Antakya'da
olduğunu biliyor musunuz? Antakya Arkeoloji
Müzesi dünyanın 2. büyük mozaik müzesi.
Onun dışında Hristiyanlık için de önemli bir
merkez. Bu dine inananlara verilen Hristiyan
adı ilk kez Antakya’da St. Pierre kilisesinde
kullanılmıştır. Anadolu’daki ilk cami Habibi
Neccar Antakya’dadır. Antakya’nın ilkleri
saymakla bitmez. Fakat bu şehrin hak ettiği
değeri göremediğini düşünüyorum. Bu şehir
aslında müze şehir olabilecek bir şehir.

Antakya'yı asıl özel kılanın, birçok
farklı kültürün bir arada yaşadığı
bir şehir olması diyebilir miyiz?
Zaten Antakya’nın zenginliği budur.
Farklılığımız bizim zenginliğimiz. Bugün
sofralarımızın bereketi, çeşitliliği, neşesi bu
farklılıktan ortaya çıkıyor. Örneğin çocukken
her zaman bayram kutlanırdı çünkü farklı
inanışları olan komşularımızın farklı bayramları
olurdu ve bu bayramlar hep beraber kutlanırdı.
Hâlâ da öyle. Bunun bizim zenginliğimiz
olduğunu düşünüyorum. Demografik yapıya
baktığımız zaman, biz kimsenin hangi inanışa,
hangi dine mensup olduğu ile ilgilenen bir
şehir değiliz. Biz insanların yaptıkları işler ile
ilgileniyoruz ve bir arada olmaktan oldukça
mutluyuz.

Antakya deyince tarih
boyunca akla gelen en önemli
konulardan biri tarım
diyebilir miyiz?
Antakya ve Amik Ovası, buğday tarımının
ilk yapıldığı bölgedir. Bu topraklarda önemli
tarım ürünleri yetişir. Saygıdeğer büyük
çiftçiler de bu bereketli topraklar üzerinde
yaşıyor fakat ülkenin tarım politikaları
nedeniyle çiftçinin geliri çok azalmış
durumda. Bu yüzden de tarımın Antakya’da
hak ettiği değeri tam olarak bulamadığını
düşünüyorum. Aslında iyi malzeme demek,
iyi yemek demek. Anadolu mutfağından
ve değerlerinden bahsediyoruz fakat iyi
bir yemek yapmak iyi bir malzeme ile
mümkün. Dolayısıyla yetiştirdiğiniz ürünle
çok ilgili bir konu. Eğer gerçek tohumlardan
üretim yapıyorsanız, yetiştirdiğiniz meyvenin
ve sebzenin tadı gerçekten farklı oluyor. O
açıdan tabii ki gastronomi dediğiniz zaman
iyi malzeme bulmak ve o malzemeleri bir
araya getirmek çok önemli bir olgu.

Elif Ovalı ve kardeşi Adnan Teoman

Çiftliğinizde özellikle kullandığınız hiç bozulmamış bir
tohum olduğunu duyduk: Karakılçık buğday tohumu. Bu
tohum hakkında bilgi rica edebilir miyiz?
Anadolu’da birçok yerel buğday cinsi var. Bereketli Hilâl bölgesinde yapılan
ilk buğday tarımı Anadolu’nun yerel ata buğdaylarının yetişmesini sağladı.
Zaman içerisinde buğdaydan alınan verimi arttırmak için yapılan iyileştirmeler,
melezlemeler buğdayın asıl özelliğini kaybetmesine, tadının ve kokusunun
değişmesine neden oldu. Biz kendi nezdimizde yüzyıllardır küçük miktarlarda
ektiğimiz Karakılçık buğdayını son 4 yıldır büyük arazilerde ekmeye başladık.
Karakılçık çok önemli bir buğday cinsidir. Anadolu’nun en eski tohumlarından
biri. Bu toprakların öz çocuğu diyebiliriz. Ama zaman zaman Karabuğdayla,
Greçka ile karıştırılıyor. Bizim bu topraklarda yetiştirdiğimiz ürün Karakılçık
buğdayı. Cumhuriyet buğdayı, Karakılçık, Siyez Anadolu’nun ilk buğdaylarından;
bu bölgenin çocukları.

Sizce Antakya’yı anlatan
en iyi 3 kelime nedir?
Gastronomi şehri, antik şehir ve
kültürler mozaiği.
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Biliyoruz ki bir çiftliğiniz var: Teofarm.
Bize bu çiftlikten bahseder misiniz?
Teofarm, Teoman ailesinin bir markasıdır. Teofarm
fikri ürünlerimizi çeşitlendirmek ve buradaki tarım
gelirlerini artırmak düşüncesiyle ortaya çıktı. Ben
yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan bir aileden
geliyorum ve ailenin her bir üyesi uzun yıllar
boyunca bu çiftçilikle meşgul olmuş. 1600’lerden
kalan bir belgeye dayanarak da o zamandan bu
zamana burada yaşadığımızı ve çiftçilik yaptığımızı
söyleyebiliyoruz. En iyi bildiğimiz iş aslında çiftçilik
ve biz Antakya’nın geleneksel ürünlerini aynı tatta,
aynı lezzette devam ettirebilmek için Antakya
geleneksel gıdalarını üretiyoruz. Şu anda yaklaşık
50 çeşit üründen oluşan bir üretimimiz var. Bizim
bu topraklarda var olmamız, ancak tarımsal alanda
devamlılığımızla mümkün olabilir. Çiftçilik gerçekten
bizi daha mutlu, daha huzurlu hissettiriyor. Bu
konuda gelecek nesillerden de beklentilerimiz var.
Bir markanın yaşayabilmesi için genç nesillerin
de işe el atması gerekiyor. Gençler iyi eğitim
görüyorlar. Yurt dışında çalışma fırsatları oluyor ve
dönüp de kendi memleketlerine geldikleri zaman
çiftçi bir ailenin çocuğu olarak çiftçilikle uğraşmak
istemiyorlar çünkü algı düşük. Hâlbuki çiftçilik
mesleği ciddi bir bilgi birikimin, bilim ve eğitim
gerektiriyor. Çiftçi olabilmeniz için muhasebe
bilginizin, pazarlama bilginizin, işletme bilginizin
olması lazım. Ancak bunlara sahip çocuklar bu işi
daha iyi yürütebilirler. Bu konuda birçok çağrı yaptım
fakat en yakın cevap benim kızımdan geldi. Kızım
Koç Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun
oldu. Yüksek lisansını İtalya’da Domus Akademi’de
iş tasarımı üzerine yaptı ve Antakya’ya dönmeye
karar verdi. Antakya’ya dönme kararını etkileyen en
önemli sebep de markamız ve bu işe olan inancıydı.

Ağacın üzerine doğru çıkan ilginç bir merdiven
görüyoruz. Bu merdivenin neden bu kadar sık
basamakları var?
O merdiven insanlar için değil tavuklar için yapılmış bir merdiven. Çiftlikte
yaşayan, doğanın içerisinde yaşayan insanlar beraber yaşadıkları canlıların
ihtiyaçlarını ve özelliklerini de çok iyi bilirler ve bu nesilden nesle aktarılan
bir bilgidir. Tavuklar gece dışarıda yatmak istiyorlar. Kümese geçmek
istemiyorlar ve portakal ağacının dallarında kendilerine göre bir uyku yeri
yapıyorlar. Geceleri tavuklar o merdivenden sırayla yukarıya uyumaya
çıkıyorlar. İki canlının da birbirine çok faydası oluyor. Tavukların gübresi
portakal ağacını besliyor, ağacın yaprakları da tavuklara koruma sağlıyor.

Elif Ovalı'ya bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz.

Tarihi binada yerel lezzetler:
Konak Restoran
Güzel sohbetimiz sürerken Elif Hanım’la birlikte Antakya’nın
en güzel restoranlarından birisi olan Konak Restoran’a
misafir olduk ve mekanın işletmecisi Razık Büyükgazel’den
tarihi konak ve restoranın menüsü hakkında bilgi aldık.
Şu an Konak Restorana ev sahipliği yapan binanın 1945
yılından öncesine uzanan bir tarihi var. 1975 yılından sonra
uzun bir süre boş kalan konak, bu dönemde yaşanan
Antakya depreminde zarar görmüş. Ardından binanın
restorasyonunda %90 orijinal malzemeler kullanılmış. Tarihi
bina bugün Konak Restoran olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.
Bölge mutfağını en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlayan
restoranın menüsünde Antakya mezelerinin yanında Halep
ve Lübnan mutfağından da birkaç mezeyi bulabilir, tamamen
yerel ürünler ile hazırlanan yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz.

KONAKLAMA DENEYİMİ

K E N YA S A F A R İ
TURU
22-28 Ocak

Giraffe Manor Hotel
Nairobi - Kenya
BUTİK OTELİNİZDE
MİNİ SAFARİ
Kenya’nın başkenti Nairobi, kendisini
çevreleyen Nairobi National Park,
modernleşen şehir merkezi ve 3 milyonu
aşan nüfusu ile Doğu Afrika’nın en
büyük kenti.
117 kilometrekarelik Nairobi Ulusal Parkı şehrin yanı başında
vahşi yaşama ev sahipliği yapar. Zürafa, aslan, gergedan gibi
Afrika’nın simgesi olmuş hayvanlar parkta ziyaretçileri ağırlar.
Parkta ufak safari turları gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeker.
Son yıllarda trend olan konsept butik oteller park çevresinde yer
bulmaya başladı. Safari odaklı konseptleri konuklarına farklı bir
deneyim vadediyor.
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Kahvaltı masanızda
bir zürafaya da yer
açar mısınız?
Nairobi’de Carr ve Hartley çiftinin parlak fikri
sayesinde bugün farklı bir konaklama deneyimi
Giraffe Manor Otel’de yaşanabiliyor. Hayvansever
çift bir süredir Nairobi Ulusal Parkı yakınlarındaki
evlerinde parkın sakinlerinden Rotchild Zürafa’ları
ile ilgileniyorlardı. Zürafalar aileye o kadar alışmıştı
ki artık kahvaltı masalarına uzun boyunlarını
camdan içeri sokarak dahil oluyorlardı. Bu farklı
deneyimi daha çok hayvanseverin yaşaması için
İskoç av köşkleri model alınarak yapılmış evlerini
2009 yılında otele dönüştürmeye karar verdiler.
Giraffe Manor Otel bu şekilde doğdu.
Otel 12 odasında misafirlerini ağırlıyor. Otelin
mottosu “Discover the forest and be in touch
with giraffes at any moment;” yani "Ormanı
keşfet ve her an zürafalarla iletişimde ol." Her
yerde zürafalarla ilgili ayrıntılar bulmak mümkün.
Kahvaltılarınızın değişmez misafirleri oluyorlar.
Yemek salonun camından başlarını içeri sokup
canlarının istediği şekilde besleniyorlar. Otel
bahçesinde dolaşırken yanınıza gelebilir, terasta
ailenizle bir şeyler yudumlarken sohbetinize
katılabilirler. Bunların hepsi Giraffe Manor Hotel’de
sıradan bir günde karşılaşabileceğiniz ayrıntılar.

BİLİYOR
MUYDUNUZ?
Zürafanın latince adı camelopardalis’tir.
Bu ismi almasının nedeni fizyolojik
görüntüsünün deveye, kürkünün
desenlerinin leopara benzemesidir.

NE YAPILIR?
1.

Zürafaların dışında otelin bulunduğu alan birçok başka hayvana ev sahipliği
yapıyor. Yavru bir file bakıcılık yapabilir veya yaban domuzları ile vakit
geçirebilirsiniz.

2.

Orkidelerle dolu bir odada düzenlenen resim derslerine katılabilirsiniz.

3.

El işi atölyelerinde Afrika’ya özgü çömlekleri yapmayı yerli ustalardan
öğrenebilirsiniz.

4.

Bahçesinde ailenizle kriket oynayıp, masaj odalarında rahatlayabilirsiniz.

5.

Sanat galerisinde Afrika sanatının örneklerini inceleyebilirsiniz.

6.

Rehberler eşliğinde Nairobi vahşi hayatını keşfedebilirsiniz.
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Avrupa Vahşi Yaşamının
El Değmemiş Son
Yerlerinden Biri

Ateş ve buzun ülkesi

İZLANDA

Westfjord kıyıları, ünlü İskandinav
fiyordlarının güzelliğinden geri kalmaz. Aynı
güzellikteki fiyordlar İzlanda vahşi yaşamına
da ev sahipliği yapar. Çağlayan şelaleri,
beyaz kutup tilkileri, fokları, Puffin kuşları,
İzlanda’ya özgü atları ve ada açıklarından
geçen balinaları İzlanda yürüyüşlerinizde
izleyebilirsiniz.
Buz kütlelerinin suyun içinde dolaştığı
Jokulsarlon lagünü İzlanda’nın bir başka
çekici noktası. Burada dilerseniz kıyıdan
ufak bir yürüyüşle, dilerseniz botlarla
buzulların arasında bir gezinti yapabilirsiniz.

Ateş ve Buzun Arkadaşlığı
Reykjanes Yarımadası
İzlanda yeryüzünün hareketli plakalarının
kesişim noktasında bulunduğu için volkanik
faaliyetler açısından oldukça aktif. Ada,
bu plakaların hareketleri nedeniyle sürekli
değişiyor. Jeotermal kaynaklar, gayzerler
ve lav tarlaları bu değişimin gözle görülen
sonuçları. Mavi Lagün yarımadanın en
popüler noktası olarak öne çıkıyor. Suyu 38
derece sıcaklığında. İçerdiği minerallerin
cilde iyi geldiği söyleniyor.

İZLANDA TURU
9-16 Haziran

€4.060
seturselect.com

KISA KISA
Kışın ortalama sıcaklık 2 derece.
Ülkede 130 tane yanardağ
bulunuyor.
Avrupa’nın en büyük buzulu “Vatna”
İzlanda’da.

Jokulsarlon

Adına aldanıp göz alabildiğine buzullar, karlar bekliyorsunuz ama İzlanda
kendisini ilk kez ziyaret edenleri hep şaşırtacak bir destinasyon. Kuzey yarım
kürenin en kuzeyinde bulunan ada sanılanın aksine buz gibi dondurucu
soğukların yaşandığı bir yer değil. Atlantik’in meşhur sıcak su akıntısı Gulf
Stream nedeniyle iklimi ılımana yakın denebilir. Coğrafi konumu nedeniyle
yaz mevsimi sürekli gündüz, kış mevsimi sürekli gece yaşanıyor.
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İzlanda harcadığı enerjinin tamamını
yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.
Bunun da %30’u oldukça yaygın
olan jeotermal enerjiden sağlanıyor.
Yemek alışkanlıkları da ilginç.
“Hakarl“adlı 6 ila 12 hafta süreyle
fermante edilen, sonrasında küp
küp kesilip kürdan batırılarak servis
edilen köpekbalığı eti İzlandalıların
en sevdiği yiyeceklerden biri.

setur.
setur.com.tr
com.tr

Noel’e hazırlık:

Christmaskindlemarkt
VİYANA
GÖRMEDEN DÖNME
Rathausplatz Noel Pazarı
Viyana’nın en büyük Noel pazarı belediye
binasının da bulunduğu Rathausplatz
Meydanı’nda kurulur. 1975 yılından
beri aynı meydanda kurulan pazar her
yıl Noel zamanında yaklaşık 3 buçuk
milyon kişiyi ağırlar. Küçük kulübelerin
yan yana sıralandığı meydanda özellikle
yiyecekler ve noel süslemeleri önemli
yer tutar. Sıcak şarapla yapılan Glühwein
adlı punch pazarda en çok tüketilen ürün.
Glühwein’inizi içerken meydanda söylenen
Noel şarkılarına eşlik edebilirsiniz.

Maria-Theresien-Platz
Noel Pazarı

VİYANA NOEL
PAZARLARI
22-25 Aralık

€897
seturselect.com

Kutsal Roma İmparatorluğu
İmparatoriçesi’nin ismini taşıyan ve
heykelinin bulunduğu meydanda kurulan
pazar, Viyana’daki bir diğer büyük Noel
pazarıdır. Yılbaşına kadar açık kalan pazarda
yine hediyelik eşyalar ve yiyecekler satın
alanların coşkunu görebilirsiniz. Pazarı
dolaştıktan sonra orada bulunan Viyana
Doğal Tarih Müzesini ve Kunsthistorisches
Sanat Müzesini ziyaret etmenizi öneririz.
Yakınlardaki Cafe Demel ve Cafe Central
Viyana pastalarını tatmanız için ideal
mekanlardır.

Schönbrunn Noel Pazarı

Tarihten bu yana Orta Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri olan Viyana’da
Noel zamanları da şehrin büyüklüğüne yaraşır bir heyecanla geçiyor. Büyük
meydanlar ve kentin simge yapıları Noel hazırlıkları için alışverişe koşan
Avusturyalılar ve turistlerle doluyor. Viyana’nın en büyük Noel pazarlarından
Rathausplatz, Maria Theresien Platz ve Schönbrunn Noel Pazar’ında
dolaşarak, alışveriş yaparak Noel heyecanına ortak olabilirsiniz.

Avusturya Hanedanı’nın 200 odalı gösterişli
yazlık sarayının önündeki bahçe de bir
Noel pazarına ev sahipliği yapar. Komşu
ülkelerden gelen zanaatkarların yaptıkları
el işi süslemeleri ve takıları da bolca
bulabileceğiniz bu pazarda ayrıca Kutsal
Roma İmparatoru 2. Maximilian’ın kurduğu
Avrupa’nın en eski hayvanat bahçelerinden
birini görebilirsiniz.
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Dünyanın en doğusuna yolculuk

YENİ ZELANDA ve
AVUSTRALYA

DOĞAL FİLM SETİ
Yeni Zelanda
Kuzeyde ve güneyde iki ana ada, etrafında
dağılmış birçok küçük ada ile birlikte Yeni
Zelanda topraklarını oluşturur. Takım adaların
en az doğası kadar yerli halkı Maoriler de
ünlüdür. Özgürlüklerine düşkün bir halk olan
Maori kabilesi adaların keşfedildiği 1600’lü
yıllarda vahşi bir toplulukken şimdilerde
güzel Yeni Zelanda doğasının koruyucuları
konumundalar. Bu yıl içinde kutsal saydıkları
Whanganui Nehri’nin parlamento tarafından
canlı varlık olarak kabul edilmesini sağladılar.
Güzel doğası ile dikkat çeken Yeni Zelanda
bu yönü ile “Yüzüklerin Efendisi” romanına
ilham kaynağı olmuş. Romandan uyarlanan
Oscar Ödüllü filminin birçok sahnesi
için de Yeni Zelanda doğası tercih edilmiş.
Yeni Zelanda’da görülecek birçok yer var.
Eylül ayından mayıs ayına kadarki dönem
bu ülkeye yapacağınız seyahat için en uygun
dönem olacaktır.

GÖRMEDEN DÖNME
Milford Sound
Fiyordland Ulusal Parkı’nın en ünlü
fiyordudur. Buzulların erimesiyle açılan
derin vadiye sokulan okyanus suları bu
güzel manzarayı sunuyor.

Queenstown
Yeni Zelanda’nın en popüler şehri
denilebilir. Adrenalin dolu aktiviteleri ile
ünlüdür. Bungee-jumping’in çıkış noktası
olan Queenstown’da, skydiving ve rafting
de yaygın olarak yapılır. Güneyin Alpleri
olarak adlandırılan dağ sırasındaki kayak
merkezleri dünyaca popüler mekanlardır.

Roturua

Taupo Bay, Yeni Zelanda

Okyanusya’yı oluşturan topraklar yağmur ormanları, mercan resifleri ve yerli
halklarıyla farklı bir dünyayı tanımamızı sağlar. Doğasında farklı canlıları
tanıyabileceğiniz, yerli halklarının kültürlerini keşfedebileceğiniz ikonik
yapıların süslediği şehir manzaralarıyla dünyanın en doğusundaki topraklar;
Avustralya ve Yeni Zelanda güzel bir seyahat deneyimi için sizi bekliyor.
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Volkanik aktivitelerin yoğun olduğu bölge
jeotermal spaları ile ünlüdür. Bölgede
sıklıkla görebileceğiniz çamur havuzları
ve gayzerler vardır. Dünyanın ünlü dağ
bisikleti rotalarından birisi de Roturua’da
bulunur.

Tongariro Ulusal Parkı
1887 yılında kurulan park Yeni Zelanda’nın
ilk, dünyanın dördüncü milli parkıdır.
Maoriler’in kutsal kabul ettiği dağları da
içine alan park 1993 yılından bu yana
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alır.
Ruapehu, Tongariro ve Ngauruhoe dağları
Yüzüklerin Efendisi filmlerinin birçok
sahnesine ev sahipliği yapmıştır.

GÖRMEDEN DÖNME

YEŞİL, SARI VE MAVİ İLE
Avustralya
Okyanusya’nın en büyük topraklarını oluşturan, orta kısmındaki
sarı çölleri, Cairns şehri yağmur ormanlarının yeşili ve gezegenin
en büyük mercan topluluğuna ev sahipliği yapan Büyük Bariyer
Resifi’nin mavisinde Avustralya’yı tanıyoruz.
Başka hiçbir ülkeyle kara sınırı bulunmayan, dünyanın en büyük
6. ülkesi Avustralya yaklaşık 50 bin yıldır Aborjinlere, 18. yüzyıl
sonrasında Avrupalılara da ev sahipliği yapıyor. 1788 yılında bugün
Sydney adını alan ilk yerleşim Port Jackson’ın kurulmasını takiben
Birleşik Krallık’ın başlattığı zorunlu göç uygulaması ile mahkum ve
tutukluların kıtaya gönderilmesi bugünkü Avustralya’nın hikayesinin
de başlangıcıdır. Avustralya’da yaşayan ve ülkenin simgesi olmuş
kanguru ve koalaya ek birçok farklı hayvan türü de burada yaşar.
Kuzeydoğusundaki Queensland Eyaleti Cairns kıyılarının açıklarında
2300 kilometre uzunluğuyla Büyük Bariyer Resifi yer alır. Setur,
Yağmur Ormanlarının İzinde Avustralya Turu ile bu büyük ülkeyi
tanımaya davet ediyor.

setur.com.tr
setur.com.tr

Melbourne
Çanakkale Savaşları’ında ölen askerlerin anılarını yaşatmak için
yapılan Meçhul Asker Anıtı’na ev sahipliği yapar. Flinders Street
Station büyük kubbesi, kemerli kapısıyla 1909 yılından beri şehrin
banliyölerine giden trenlerin kalkış noktası. Queen Victoria Market
ülkenin, hatta Güney Yarım Küre’nin en büyük açık pazarlarından biri
ve deniz ürünlerinden sebzelere, kıyafetten oyuncağa birçok ürünü
burada bulabilirsiniz.

Cairns Yağmur Ormanları
Yağmur ormanlarının hemen yanı başında kurulan şehir
Avustralya’nın en çok turisti kendine çeken şehri olarak öne çıkıyor.
Cairn ayrıca Avustralya yerlileri Aborjinlerle en çok karşılaşabileceğiz
şehirlerden biridir. Kuzeydoğu sahilindeki kentten Skyrail ve Scenic
tren turları ile bölgedeki yağmur ormanlarının içinden, oradaki
endemik bitki ve hayvan türlerini gözlemleyerek Kuranda Köyü’ne
doğru bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Büyük Bariyer Resifi
344.400 kilometre karelik alanda canlı organizmaların oluşturduğu
en büyük yapı Avustralya’nın kuzeydoğu sahillerinin açıklarında
yer alır. Mercan poliplerinin oluşturduğu bu resifler birçok balık
türüne de ev sahipliği yapar. Büyük Bariyer Resifi’ne yapılacak tekne
turuyla küçük canlıların oluşturduğu büyük yapıyı tanıyabilirsiniz.
Dilerseniz dalış etkinliğiyle resifi ve çevresinde şekillenen yaşamı
gözlemleyebilirsiniz.

Sydney Opera Binası
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan dev yapı Danimarkalı
mimar Joern Utzon tarafından tasarlanmıştır. Hem şehre simge
olacak, hem de kültürel bir merkez eksikliğini giderecek bir yapı
tasarım yarışması düzenlendi. Joern Utzon’un Sydney limanında
demirli gemilerin yelkenlerinden ve Maya tapınaklarından esinlenerek
çizdiği tasarımı 222 proje içerisinde birinci oldu. Farklı tasarımlı
çatısı 67 metre yüksekliğe kadar ulaşır ve üzeri İsveç’ten özel olarak
getirilmiş 1 milyon 56 bin adet beyaz fayansla kaplanmıştır. 5 tiyatro
salonu, restoranları, barları, kafeleri ve manzarasıyla Sydney’in en
gözde mekanını seyahatinizde mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Sydney Liman Köprüsü

YAĞ M U R
O R M A N LA R I N I N
İZİNDE
AV U S T RA LYA

20-28 Ocak

€3.298

seturselect.com

Şehrin bir diğer ikonik yapısı olan köprü 1932’de hizmete açılmış
ve o günden bu zamana Sydney’in kuzeyi ile The Rock yerleşimini
birbirine bağlıyor.

Bondi Beach
Özellikle sörf tutkunlarının uğrak adresi Bondi Beach Sdyney’in Pasifik
kıyısında yer alıyor. 1 kilometre uzunluğundaki plajda okyanusun
keyfini çıkarabilirsiniz.

Blue Mountains Ulusal Parkı
Avustralya’nın en büyük kanyonunun da yer aldığı Blue Mountains
Ulusal Parkı’nda vahşi yaşama şahit olup, doğal ortamlarında kanguru
ve koalalar ile tanışabilirsiniz.

Skyrail Rainforest Cableway
Altınızda tüm ihtişamıyla duran yağmur ormanları, karşınızdaysa
uçsuz bucaksız bir okyanus ile birleşen gökyüzü.
Karşınızda uçsuz bucaksız bir okyanus manzarasıyla yağmur ormanları
üzerinde yaşayacağınız bu teleferik deneyiminde, doğanın tüm
ihtişamına tanık olacaksınız.

SETUR SELECT

Safari Rotalarında

GÜNEY AFRİKA

GÖRMEDEN DÖNME
Mandela Ulusal Müzesi
Nelson Rolihlahla Mandela Güney Afrika’da
ayrımcılık karşıtı bir aktivist olarak öne
çıktı ve büyük kitleleri etkileyerek, amacı
uğrunda hiçbir zorluktan kaçmayarak
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkanı
oldu. Ayrımcılığı sona erdiren lider olarak
tarihe geçti. Johannesburg’ta Nelson
Mandela’nın 1946’dan 1962’ye kadar
yaşadığı ev şimdi bir müze olarak hizmet
veriyor. Mandela’nın hayatından kesitler
fotoğraflarla anlatılıyor.

Sun City
Güney Afrika’nın Las Vegas’ı Sun City’de
lüks otel kumarhanelerinde şansınızı
deneyebilir, Su Dünyası’nın yapay
dalgalarında yüzebilirsiniz. Lesedi Kültür
Köyü’nde Zulu, Xhasa, Basotho ve
Pedi kabilelerinin günlük yaşamlarının
ve kültürlerinin içine girebilirsiniz.
Yerel kıyafetleri, inanışları, ritüelleri ve
yemekleriyle Afrika kabile yaşamını
gözlemleyebilirsiniz.

Pilanberg Ulusal Parkı

GÜNEY AFRİKA
TURU

13-22 Ekim / 17-26 Kasım
8-17 Aralık

$1.890
seturselect.com

Kara Kıta’nın savanlarında yer alan şehirleri gezerken, diğer taraftan da Afrika vahşi
yaşamını tanıyabilirsiniz. Güney Afrika, Afrika'nın en çok ilgi çeken destinasyonlarından
biridir. Topraklarında yaşayan yüzlerce endemik bitki ve hayvan türü oluşturdukları
ekosistemle macera ve doğa severlerin merakını cezbeder. Şehirlerinin ve eğlence
merkezlerinin oluşturduğu modern yüzüyle de beklentileri fazlasıyla karşılar. Kısaca bu
ülkede bir gün katıldığınız bir safaride bir aslan sürüsünü gözlemleyip yerel kabilelerin
danslarını izlerken, başka bir gün lüks bir otelde vakit geçirebilir, temalı parklarda
eğlenebilirsiniz. Güney Afrika ile ilgili daha birçok ayrıntıyı bir haftalık Güney Afrika
Turu’nda bulabilirsiniz.
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Pilanberg Ulusal Parkı’nda katılacağınız
safaride Afrika’nın büyük beşlisini (aslan,
leopar, fil, buffalo ve su aygırı), 350
farklı kuş türünü ve 65 sürüngen türünü
görebilirsiniz.

Capetown
Cape Town’da Masa Dağı’nın 1087
metre yüksekliğindeki zirvesinden şehrin
manzarasını izleyebilirsiniz.
Stellenbosh’un dünyaca ünlü şarap
bağlarında bir şarap turuna katılabilirsiniz.
Cape Town’da Afrika Kıtası’nın en
güneyindeki noktası olarak bilinen Ümit
Burnu’nu ziyaret edebilirsiniz. Aslında
Afrika’nın en güney ucu, Ümit Burnu’nun
160 kilometre güneydoğusundaki Agulhas
Burnu’dur fakat hikâyesi Ümit Burnu’nu
daha popüler yapmıştır. 1488’de Portekizli
kaşif Bartolomeu Dias’ın karşılaştığı bir
fırtına sonunda batmak üzereyken bu
kayalık burna sığındığı ve adını Ümit Burnu
koyduğu anlatılan yaygın hikayedir.

setur.com.tr

YKB ilanı gelecek

THE ORIGINAL AMERICAN BRAND
ZORLU CENTER
AKASYA AVM
İSTİNYEPARK
EDWARDS KONAK PİER
EDWARDS KALAMIŞ MARİNA
GALERIES LAFAYETTE

ANKARA PANORA
İZMİR KONAK PİER
EDWARDS AKMERKEZ
EDWARDS LAND OF LEGENDS
EDWARDS OASIS DESIGNER OUTLET
WEPUBLIC
VODAFONE PARK

WWW.RMKCLASSIC.COM

SÖYLEŞİ

Setur Turizm Müdürü
Gökhan Dedeoğlu:
"Setur kurumsal
pazarda her zaman
takip edilen bir şirket olmuştur"
Uzun yıllardır Setur’da çeşitli görevlerde bulunan,
şimdi ise Turizm Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten
Gökhan Dedeoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Staj yıllarınızın başından beri, Türkiye’nin en
büyük markalarından biri olan Setur’da çeşitli
görevlerde bulundunuz. Bu istikrarın pozitif
sonuçlarını hem Setur hem kendi kariyeriniz
için değerlendirir misiniz?
Sizin de belirttiğiniz gibi uzun yıllardır sektörün en büyük
firmasında çalışıyorum. Staj dönemim de dahil, 25 yıldır
bu ailenin bir parçasıyım. Bence bu durumun iki taraf için
de olumlu sonuçları oldu. Ben bu sayede, turizmin ve
seyahat acenteliğinin her kanalında, her aşamasında ve her
departmanında çalışma fırsatı buldum. Böylece kazandığım
tecrübeleri bugün iş yaşantıma yansıtabiliyorum. Bu da bence
şirket için büyük bir avantaj.

Setur olarak dünya genelinde kurumsal
seyahat denildiğinde ilk akla gelen
markalardan biri olan BCD Travel ile uzun
zamandır iş birliği içindesiniz. Bu iş birliğinin
müşterileriniz için önemi nedir?
BCD Travel ile 2007 yılından beri iş ortaklığımız var. Bu
tarihten beri Türkiye’deki pek çok uluslararası şirkete kurumsal
seyahat hizmetlerini BCD Travel ekibimiz üzerinden veriyoruz.
Bizim bu iş ortaklığından en büyük kazanımımız, dünyada
kurumsal seyahatte uygulanan sistemler, raporlamalar ve
müşteri beklentilerinin günlük hayata yansıması konusunda
BCD Travel’dan aldığımız “know-how” oldu. Bu, Setur olarak
müşterilerimizle olan ilişkilerimizin gelişmesine de büyük katkı
sağladı.
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Setur, kurumsal hizmetler
alanında da oldukça yenilikçi
çalışmalar yapıyor. Setur’un
sürdürdüğü inovasyon süreçleri
hakkında bizi bilgilendirir misiniz?
Seyahatte inovasyon sizin için ne
anlama geliyor?
Setur bildiğiniz gibi sadece bilet kesen
ve rezervasyon yapan bir şirket değil. Biz
çalıştığımız kurumsal şirketlere seyahat
danışmanlığı yapıyoruz. Bu doğrultuda da
şirketlerimizin hizmet almak istedikleri tüm
servislerle ilgili kendimizi sürekli olarak
geliştiriyoruz. Hem offline rezervasyon
aşamalarında hem de online yapılan
rezervasyonlar konusunda iyileştirme
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sadece
rezervasyonlar konusunda da değil, raporlama
ve müşteri yönetimi gibi her türlü servisi de
yeni yatırımlarla geliştiriyoruz.

2016 yılı turizm sektörü için
durgun bir yıl oldu. Setur
açısından baktığınızda kurumsal
seyahatler bu durumdan nasıl
etkilendi?
2016’da ülke olarak şanssız bir yıl geçirdik
fakat kurumsal seyahatler bir azalma
göstermedi. Aksine şirketler hem Türkiye’de
pazar paylarını artırabilmek hem de dünya
genelinde koruyabilmek ve büyüyebilmek
amacıyla kurumsal seyahatlerine devam
ettiler. Setur olarak 2015 yılından beri stabil
şekilde, her yıl %20 ila %25 aralığında bir
büyüme gösteriyoruz. Bunda hem halihazırda
çalıştığımız şirketlerin büyümesi, hem de
portföyümüze yeni şirketlerin katılmasının
etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 2017 şu anda
bizim için gayet iyi geçiyor.

Kurumsal firmalara hizmet sağlayan
turizmciler arasında oldukça yoğun bir
rekabet söz konusu. Bu rekabette siz
Setur’u nerede görüyorsunuz?
Vermekte olduğumuz hizmetler, personel yapımız
ve ileriye dönük yatırımlarımız göz önünde
bulundurulduğunda, Setur’u sektörün lideri olarak
görüyorum. Ciro ve hizmet çeşitliliği gibi somut veriler
de bunu kanıtlar nitelikte.

Setur’un dijital dünyayı efektif
kullandığını biliyoruz. Firmalara
kurumsal hizmetleri sağlarken
geleneksel yöntemler dışında nasıl
yöntemler kullanıyorsunuz?
Kurumsal pazarda dijitalleşme aslında online
rezervasyona denk geliyor. Biz müşterilerimizin tüm
ihtiyaçlarını online olarak karşılamaları için, çok uzun
yıllardan beri hem yatırım yapıyor hem de kendimizi
geliştiriyoruz. Özellikle otel, uçak, araç kiralama, transfer
gibi ihtiyaçların tamamen online platformlar üzerinden
karşılanabilmesi ve raporlamalara online olarak
ulaşılabilmesi adına mevcut alt yapımızı güçlendiriyoruz.
Setur olarak online rezervasyonlarda kurumsal pazarın
lider konumunda şirketiyiz.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk 500
şirketi arasında 175. oldunuz. Bir turizm
ülkesi olan Türkiye’de ilk yerli turizm
şirketi olarak gelecek yılın büyüme
stratejilerinden söz eder misiniz?
Bizim bulunduğumuz tüm sektörlerde büyüme
hedefimiz var. Sadece kurumsal seyahat sektöründe
değil, bireysel tatil sektöründe de aynı şey geçerli.
Dolayısıyla bulunduğumuz her branşta kısa, orta ve uzun
vadede sektör liderliğimizi sürdürmek ya da sektörün
lideri olmak istiyoruz.

SÖYLEŞİ
Kurumsal firmalara online hizmetleri
bookinturkey.com üzerinden sağlıyorsunuz.
Kısaca firmalar neden bookinturkey.com’u
tercih etmeli?
Eğer şirketinizi geleceğe taşımak istiyorsanız, online
platformları şirketinize kazandırmanız lazım.
bookinturkey.com da Türkiye’nin kurumsal seyahat pazarında
lider online platformu. Çalışanların zamandan tasarrufu,
bütün rezervasyonların online olarak gerçekleşmesi ve
raporlanması, seyahat limitlerine uyulup uyulmadığının
incelenmesi ve böylece seyahat bütçelerinin iyileştirilmesi
gibi pek çok avantaj sağlaması yönüyle
bookinturkey.com, kurumsal şirketlerin olması gereken bir
platform.

Türkiye’de İngiltere vize operasyonel
süreçlerini yıllardır Setur yürütüyor.
Bunun gibi size özel ve ayrıcalıklı
hizmetleri Setur‘da görmeye devam
edebilecek miyiz?
Belirttiğiniz gibi yıllardan beri İngiltere vize operasyon
süreçlerini şirketimiz yönetiyor. Diğer konsoloslukların
vize işlemleri ile ilgili açtıkları yeni ihaleleri de takip
ediyoruz. Bu ihaleleri kazanarak ve aynı şekilde iyi bir
hizmet vererek portföyümüzü geliştirmeyi hedefliyoruz.
Bunun yanında, bildiğiniz gibi Türkiye’de yaşayan
binlerce yabancı var ve bu kişilerin yapması gereken
pek çok işlem var: İş izninin alınması, oturma izninin
alınması, taşınması gibi prosedürler. Birkaç ay içinde
bu prosedürlerle ilgili olarak “SeturServices” adında
yeni bir hizmet başlatacağız. Bu şekilde, Türkiye’de
hiçbir seyahat acentesinin vermediği bu hizmetleri
şirketlere ve bireylere sunmaya başlayacağız. Bu arada
vize departmanımız ile tüm kurumsal ve bireysel
müşterilerimize Schengen, Amerika, İngiltere, Çin
ve Küba vizeleri alımlarında hem aracılık hem de
danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Biraz da kişisel seyahat tercihlerinizden
söz etmek isteriz. Başarılı turizmci
çok mu gezer?
Başarılı turizmci az gezer çünkü gezecek fazla vakti
yoktur. Daha çok operasyonların başındadır. Mesela
turizmcinin bayramı, yılbaşısı yoktur. Ama tabii fırsat
bulduğu zamanlarda dünyadaki yeni yerleri keşfetmek
de turizmcinin asli görevi olmalıdır. Ben de elimden
geldiği kadar bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum.

Özellikle tercih ettiğiniz
destinasyonlar neler?
Son yıllarda fırsat bulamadım ancak kısa bir zaman içinde
Anadolu’da birçok yere gitmek istiyorum. Yıllar önce
gittiğim Karadeniz’i, Güneydoğu Anadolu’yu, burnumuzun
dibindeki Efes gibi yerleri tekrar gezmek ve keşfetmek
istiyorum. Bu benim için çok önemli bir hedef. Bir de yurt
dışında daha önce hiç gitmediğim uzak destinasyonlara
gidip o yerleri de deneyimlemek istiyorum.

Bir bucketlistiniz var mı?
Az önce bahsettiğim Anadolu keşfi dışında, Hindistan,
Nepal, Vietnam ve fırsatını bulursam Güney Amerika
listemde olan destinasyonlar.

Gökhan Dedeoğlu'na bu keyifli sohbet
için teşekkür ederiz.
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Hint Okyanusu’nda

KELİMELER YETERSİZ
kalacak

El değmemiş sahiller, mercan kayalıkları ve
muhteşem tatil köyleri. emirates.com.tr’de
4 noktadan birini seçin.
Maldivler

Mauritius

SADECE ZİYARET ETME, YAŞA.

Seyşeller

Sri Lanka

ÇOK GEZEN BİLİR

Yeryüzünün Hediyesi

PLAYA DEL AMOR (SAKLI PLAJ)

Meksika Banderas Körfezi’nin hemen
girişinde yer alan Marieta Adaları
yeryüzünde görülebilecek en farklı
oluşumlardan birini barındırıyor.
Meksika’nın Puerto Vallarta kıyılarının
kuzeybatısında botla 1 saatlik
mesafede olan takım adalar, Pasifik
Okyanusu’ndaki su altı volkanik
aktiviteleri sonucu oluşmuş.
Marieta takım adalarına ününü kazandıran Playa
Del Amor’un sualtı organik aktiviteler ve Meksika
hükümetinin bomba denemelerinin ortak
ürünü olduğu düşünülüyor. Marieta Adaları’nda
yerleşik bir insan yaşamının olmaması nedeniyle
ordunun bomba testleri bu adalar üzerinde
gerçekleştiriliyordu. 1900’lü yılların başlarından
itibaren yaklaşık 60 yıl bu testler devam etti. Bu
testlerin doğal sonucu olarak su altı yaşamı da
dahil bütün doğal hayat oldukça kötü etkilendi.
Playa Del Amor’un da bu şekilde gün yüzüne
çıkan plaj olma ihtimali oldukça yüksek.

Neyse ki dönemin modern kaşiflerinden biri olan Kaptan Jacques Cousteau’nun
protestoları sonuç verdi. Önce testler durakladı, zaman içinde kesildi ve
sonunda 2005 yılında Marieta Adaları milli park ilan edilerek koruma altına
alındı.

© Joshua Serrano
Bugün Playa Del Amor’un veya sıklıkla bahsedildiği gibi Saklı Plaj’ın görsel
güzelliğinin yanında çevresi de hayat dolu. Hükümetten özel izinle çalışan
tur tekneleri birçok turisti günübirlik turlarla benzeri olmayan bu plaja taşıyor.
Uzaktan baktığınızda varlığından haberdar olamadığınız saklı plajın kumlarına
uzanmak için sadece bir yol var. Yalnızca okyanusa açılan bir su tünelini
kullanarak bunu yapabilirsiniz. Tünelin tavanı su yüzeyinden yaklaşık bir buçuk
metre yükseklikte. Yüzerek katedebileceğiniz bu geçitin sonrasında bütün
güzelliği ile birlikte Playa Del Amor’un keyfini sürebilirsiniz.
Bölge milli park ilan edildiğinden bu yana çok sıkı korunduğundan barındırdığı
su altı ekosistemi de kendini yenilemiş durumda. Artık turlarda dalış etkinlikleri
ve şnorkel ile yüzerek su altında yeniden canlanan yaşamı keşfedebilirsiniz.
Başınızı yukarı çevirdiğinizde normalleşen ekosistem sayesinde Saklı Plajı
mesken tutan mavi ayaklı Booby kuşlarının ve kırmızı gagalı tropikal kuşların
size eşlik ettiğini görebilirsiniz.
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Kafanız Rahat Olsun
pazarlama inovasyonları...

İSTANBUL'DA POPÜLER

Fotoğraf: Sefa Yamak

Fener ile Ayvansaray arasında yer alan Balat, özellikle İstanbul
Musevi Cemaati açısından önem taşıyan tarihi bir semt. 17.
yüzyıldan, 20. yüzyılın ortalarına dek semt ahalisinin çoğunluğunu
Musevilerin oluşturduğu Balat, yüksek tavanlı, cumbalı, renkli
evleri, mahalle kültürü, antikacıları, mezatları, tarihi eserleri ile son
dönemlerin gözde semti olmaya devam ediyor. Peki Balat’ta hangi
mekanlara gidilmeli? Yazımızda bu soruyu cevaplamaya çalıştık,
şimdiden güzel zaman geçirmenizi dileriz.
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Balat'ta
Gidilecek Mekânlar

İSTANBUL'DA POPÜLER

Cumbalı Kahve

Cumbalı Kahve
1 Mayıs 2015’te açılan Cumbalı Kahve,
iyi çekirdeklerden, iyi kahveler yapıyor ve
alışılmışın dışında muazzam bir tat sunuyor.
Balat’ın en şirin, en eğlenceli mekanlarından
biri. Mekan sahibi Serhat Ersürel çok sıcak
kanlı ve konuşkan, size içtiğiniz kahve ile ilgili
detaylı bilgi sunuyor. Serhat, müşterilerine
hoş sohbetiyle ikram ettiği kahvelerinin
yanında samimiyet de vadediyor. Satılık
damaklarla işim yok, müşterim inanarak
benim mekanımı sosyal medyada paylaşır
diyen mekan sahibi, Cumbalı’ya gelen
ünlülerin fotoğraflarını çekip paylaşmayı
doğru bulmuyor. Belki bu yüzden
ziyaretimizde hemen medyatik isimlerle
karşılaşıyoruz. Cumbalı Kahve, turkuaz
renkleriyle ve ‘Balat’ta hayat var’ sloganıyla
da meşhur. Bizce Cumbalı bir kahveden öte
sürekli gidebileceğiniz, müdavimi olmak
isteyebileceğiniz bir yer. Ayrıca Cumbalı’yı
ziyaret ederseniz Serhat’ın Balat’la ilgili tarih
bilgisinden bol bol faydalanabilirsiniz.

Forno Balat
Forno web sitesinde kendini ‘insanların
durmadan koşuşturduğu bir hayatta, sanki
zaman durmuş gibi dinlenebildikleri bir yer.’
olarak tanımlıyor. Forno, Balat’ın modern
pidecisi olarak da biliniyor. İncecik hamurdan
yapılmış lahmacun ve pizzaları, çeşit çeşit
pideleriyle, sabahları açık büfe kahvaltısıyla
Balat’ın en işlek sokağında ziyaretçilerini
bekliyor.
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Perispri

Forno Balat

Perispri
Perispri, Balat’ın ruhunu en iyi yansıtan
mekanlardan biri. İki katlı mekanın girişi
sanat galerisi, üst katı ise eşsiz Haliç
manzarasına sahip bir restoran. Antika
objelerle tasarlanmış Perispri’de brunch keyfi
yaşayabilirsiniz.

Tarihi Balat
Turşucusu
1949 yılından beri hizmet veren Tarihi Balat
Turşucusunda "her şeyin turşusu yapılabilir"
fikri hakim. Özellikle pancar turşusunu
denemenizi öneririz.

setur.
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Hobbit House

Köfteci Arnavut

Renkli enerjisiyle kendine çeken mekanda siz müşteri değil
ev sahibisiniz. Hobbit’lerin küçük dünyalarındaki mutlu ve
huzurlu hayatın rahatlığını hissetirmeyi amaçlayan mekanda,
ekolojik kahvaltı yapma imkanı bulabilirsiniz. Mekanla ilgili en
önemli konu ise buranın bir ücretsiz paylaşım yuvası olması.
Hobbit House’a kullanmadığınız eşyalarınızı ve kitaplarınızı
bağışlayabilir ve ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz.

Asıl ismi Mavi Köşe Lokantası fakat köftesini tadıp,
müdavimi olmuş herkes burayı Köfteci Arnavut olarak
biliyor. Mürsel Paşa Caddesi ve Çiçekli Bostan Sokağı’nın
kesiştiği noktada 70 yıldır misafirlerini ağırlayan Köfteci
Arnavut'un leziz köftelerini tadabilirsiniz.

Derviş Baba Kahvehanesi
Tam adı, Derviş Baba Deliler Abdallar Meczuplar Aşıklar
Kahvehanesi’dir. Oldukça ilginç bir hikayesi olan kahvenin
baş konukları mahallenin delileri ve garipleridir. Onlara
öncelik verilir. Derviş Baba Kahvehanesini biz anlatmayalım
kendileri anlatsın. dervisbaba.org.tr

Derviş Baba Kahvehanesi

İSTANBUL'DA POPÜLER

Barba Vasilis
Barba Vasilis, Balat’ta semtin ruhuyla harmanlanmış bir Rum
meyhanesi. 117 yıllık bir binada Hotel Troya Balat ile birlikte
misafirlerini ağırlıyor. Balat’ın en özel yapılarından biri olan
binanın bütün odalarının duvarlarında el yapımı kalem işleri
var. Odaların tavanları ahşaptan yapılmış ve restorasyon
sırasında bu tarihi doku tamamen korunmuş. Yabancı ve
Türk turistlerin de oldukça ilgisini çeken bina, göz yormayan
estetik duruşuyla Balat’ın mütevazi ruhunu yansıtıyor.
Rum meyhanesi dendiğinde akla gelen bir diğer konu da
müzik. Barba Vasilis’de hafta sonları Kos Adası doğumlu
ve Greek müziği Türkiye’ye getirenlerden isimlerden olan
Ali Payzanoğlu sahne alıyor. 80 yaşında olmasına rağmen
sergilediği enerjik performansıyla dinleyenleri kendine
hayran bırakıyor.
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Mekanın, semtin dokusuna uygun olarak, orijinallerine
en yakın haliyle hazırlanan Rum mezelerinden oluşan bir
menüsü var. Kullanılan tüm malzemeler her zaman taze
ve Ege’den geliyor. Tüm bu ürünleri sürekli olarak temin
etmek ise zaman zaman çok zor olabiliyor. Mekanın
işletmecilerinden Semiha Hüzmeli bu durumu şöyle
değerlendiriyor: “En büyük zorluğu standartlarımıza uygun
malzemeleri bulma konusunda yaşıyoruz. Tüm ürünlerin
Ege’den gelmiş olmasına dikkat ediyoruz çünkü bu
kültür Ege kültürü. Malzemelere ulaşmakta zorlandığımız
zamanlar oluyor ama misafirlerimiz aynı zamanda
müdavimlerimiz olduğu için onlara bunu söylediğimizde
anlayışla karşılıyorlar.”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

setur.com.tr

TRENDLER

Seçtiklerimiz
En son çıkan tasarım trendlerini, kültür-sanat
aktivitelerini ve edebiyattaki gelişmeleri sizler için derledik.

TEKNOLOJİ
Hem Şık Hem AkıllI Tambour Horizon
Louis Vuitton Tambour Horizon, 1.2 inch ölçülerinde dokunmatik AMOLED ekranlı şık tasarımı
ile görücüye çıktı. 60 farklı kayış seçeneği ve gri, kahverengi, siyah renk alternatifleri ile Tambour
Horizon, aksesuarlarına önem veren teknoloji tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Tag Heuer Connected Modular 45
İsviçre zerafeti ve Silikon Vadisi’nin son teknolojisini birleştiren Tag Heuer Connected
koleksiyonu, yeni modeliyle teknoloji tutkunlarının yüzünü güldürüyor. 2015 yılında akıllı saat
teknolojisine adım atan marka, geniş renk skalası ile gelen son modeli Modular 45 ile
çıtayı iyice yükseltiyor.

Kapsül kahvede devrim Nespresso Vertio Plus
Nespresso'nun devrim niteliğindeki yeni kahve makinesi Nespresso Vertio Plus, santrifüj yöntemi ile
kahvenin aroma kaybetmeden hazırlanmasını sağlıyor. Yeni geliştirilen kapsül ve hazne tasarımı sayesinde,
kahve hazırlanırken kapsül hızla dönerek fincanın üzerinde kalın bir krema tabakası oluşmasını sağlıyor.

MODA
Vahşi Yaşamı Koru
Save The Wild Elephants Collection
En önemli tasarım markalarından olan Tiffany bu kez vahşi yaşamı korumak için oluşturduğu tasarımlarla
karşımıza çıkıyor. Fil figürlü kolye ve broş tasarımların satışından elde edilecek gelirin tamamı, kaçak avcılığı
önlemek için çalışmalar yürüten Fil Kriz Fonu’na devrediliyor.
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Carla Bruni

Iggy Azalea

Fazıl Say

Taylor Swift

Zorlu PSM
13 Aralık

KüçükÇiftlik Park
21 Ekim

Su gibi duru sesi ile
hepimizin yakından tanıdığı
Fransız güzel Carla Bruni,
yeni albümü “French
Touch”ın tanıtım turnesi
kapsamında Zorlu PSM’de
sahne alıyor. Etkinliğin
biletlerine Biletix’ten
ulaşabilirsiniz.

Billboard Hot 100 listesine
art arda iki single sokarak
The Beatles’ın rekorunu
kıran Iggy Azalea Türk
sevenleriyle buluşuyor.
Etkinliğin biletlerine
Biletix’ten ulaşabilirsiniz.

"Nazım
Oratoryosu"
Ada Müzik

"Reputation"
Big Machine
Records

Fazıl Say’ın bestelediği
ve çeşitli sanatçıların
seslendirdiği Nazım
Hikmet şiirlerinden oluşan
Nazım Oratoryosu, DVD
formatında sevenleriyle
buluşuyor.

SERGİ

CANAN

KİTAP

Ai Weiwei

"Kaf Dağı'nın "Porselene Dair"
Sakıp Sabancı
Ardında"
Müzesi
Arter
12 Eylül - 24 Aralık 12 Eylül - 28 Ocak
Küratörlüğünü Nazlı
Gürlek’in üstlendiği sergide,
sanatçı mistik, sembolik,
şaşırtıcı ve oldukça cazibeli
bir evren yaratmayı
hedefliyor.

Taylor Swift’in yepyeni
imajıyla müzikseverlerle
buluşacağı 6. stüdyo
albümü Reputation, Kasım
ayında raflardaki
yerini alıyor.

Ai Weiwei’in porselen
çalışmalarına odaklanan
sergi, sanatçının hem
hayat hikâyesinin hem de
el sanatları geleneğine ve
sanat tarihine yaklaşımının
izlerini taşıyor.

Güngör Uras

Dan Brown

"O Ülkeden
Bu Ülkeye
Geze Geze"
Tarihçi Kitabevi

"Başlangıç"
Altın Kitaplar

Yazar bu kitabında, son
60 senede gezdiği ülkeler
ile ilgili izlenimlerini ve bu
gezilerin ilginç ayrıntılarını
okurlarıyla paylaşıyor.

Şifre ve semboller
konusunda yaptığı titiz
araştırmaları ile bilinen yazar
yeni kitabında "Nereden
geldik, nereye gidiyoruz?"
sorusuna cevap arıyor.

INFO
SETUR SATIŞ OFİSLERİ
Setur Genel Müdürlük Altunizade / Genel Müdürlük
Bağlarbaşı, Kısıklı Cad. No:24, Altunizade 34662
İstanbul: info@setur.com.tr
 444 0 738 / (+90) 216 554 37 00
Setur Suadiye
Suadiye Mah. Bağdat Cad. No: 439, Kadıköy 34740
İstanbul: info@setur.com.tr
 (+90) 216 362 56 63
Setur Elmadağ
Cumhuriyet Cad. No:69, Elmadağ 34437
İstanbul: info-elmadag@setur.com.tr
 (+90) 212 230 03 36
Setur BookinTurkey.com
Cumhuriyet Cad. No:69, Elmadağ 34437
İstanbul: info@bookinturkey.com
 (+90) 212 368 68 88
Setur İzmir
Vasıf Çınar Bulv. No:19-B, Alsancak 35220
İzmir: info-izmir@setur.com.tr
 (+90) 232 488 06 06
Setur Ankara
Kavaklıdere Sok. 5B, Kavaklıdere 06690
Ankara: info-ankara@setur.com.tr
 (+90) 312 457 47 00

DUTY FREE MAĞAZALARI
Havalimanı Mağazaları
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı
 (+90) 216 588 87 52 Dış Hatlar Terminali

Ayvalık Marina
Atatürk Blv. Yat Limanı Ayvalık, Balıkesir
 (+90) 266 312 29 96

Gaziantep
Follow Me Turizm Muammer Aksoy Bulv. No: 64/C
Gaziantep  (0342) 338 94 94

Çeşme Marina
Altın Yunus Çeşme, İzmir  (+90) 232 723 14 34

Giresun
Çotanak Turizm Hacı Miktat Mah. Atatürk Bulv. 9/A Merkez,
Giresun  (0454) 212 48 80

Kuşadası Marina
Atatürk Cad. Yat Limanı Kuşadası, Aydın
 (+90) 256 618 14 60
Marmaris Netsel Marina
Netsel Tur. Yat. A.Ş. Günnücek Yolu Marmaris, Muğla
 (+90) 252 412 27 08
Kaş Marina
Uğur Mumcu Cad. Bucak Denizi Acısu Mevkii Kaş, Antalya
 (+90) 242 836 37 00
Antalya Marina
Büyük Liman Mevkii, Liman Mah. Liman 2. Cad.
No:40 07130  (+90) 242 259 32 59
Finike Marina
Setur Finike Marina Antalya  (+90) 242 855 50 30
Midilli Marina
Makri Gialos 81100 Midilli, Mytilini Lesvos
 (+30) 22510 54000
Gökova Ören Marina
Yalı Mah. Ören Beldesi Milas, Muğla
 (+90) 252 532 33 61

SETAIR
Özel Hangarlar Bölgesi 34295 Sefaköy, İstanbul
 (+90) 212 465 48 55

Samsun - Çarşamba Havalimanı
 (+90) 362 844 85 63 Samsun Havalimanı

YETKİLİ ACENTELER

Gaziantep - Gaziantep Havalimanı
 (+90) 342 582 10 16 Dış Hatlar Terminali

Adana
Trio Tur Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. Gülbahçesi Sitesi
B Blok K:1 D:58 Seyhan, Adana  (0322) 401 04 46

Exclusive Mağazalar
İstanbul - Atatürk Havalimanı
 (+90) 212 465 31 50 Dış Hatlar Terminali
Deniz Limanı Mağazaları
İzmir - Alsancak
 (+90) 232 463 87 34 Alsancak Limanı

Ankara
BLU Travel Simon Bolivar Cad. Duyu Sok. No:2 Çankaya,
Ankara  (0312) 439 91 00
Diverso Turizm Meşrutiyet Mah. Selanik Cad. No:52/6
Kızılay, Ankara  (0312) 266 44 44

İzmir - Çeşme
 (+90) 232 712 61 81 Çeşme Limanı

MRC Turizm / Çayyolu Alacaatlı Cad. No:18 B Blok D:8
Çayyolu, Ankara  (0312) 238 19 38

Aydın - Kuşadası
 (+90) 256 612 81 41 Kuşadası Limanı

Patuli Turizm / Bahçelievler Bahçelievler Mah. Aşkabat Cad.
7. Cadde 9/3 Bahçelievler, Ankara  (0312) 215 94 12

Muğla - Marmaris
 (+90) 252 412 29 49 Yeni Liman

Antalya
Kahramanlar Turizm Andifli Mah. Hastane Cad. No:18/1
Kaş, Antalya  (0242) 836 10 62

Muğla - Yalıkavak
 (+90) 252 385 39 49 Yalıkavak Bodrum
Muğla - Bodrum
 (+90) 252 316 07 75 Bodrum Yolcu Limanı
Balıkesir - Ayvalık
 (+90) 532 702 57 91 Liman İçi Mağazası
Sınır Kapıları Mağazaları
Kapıkule - Bulgaristan Sınırı
 (+90) 284 238 25 96 Kapıkule Sınır Kapısı

Makkhi Travel - Novada AVM
D-400 Karayolu üzeri Sorgun Cad. Manavgat Otogarı Yanı
8096 Sok. No: 5 Manavgat, Antalya  (0242) 753 35 35
Matrix Turizm Burhanettin Onat Cad. No: 79/1 Antalya
 (0242) 322 71 00
Bolu
14 Turizm Borazanlar Mah. Hürriyet Cad. Bakkalbaşı
Apt 84/B Bolu  (0374) 217 50 80

Hamzabeyli - Bulgaristan Sınırı
 (+90) 284 328 72 46 Hamzabeyli Sınır Kapısı

Bursa
Arda Turizm İhsaniye Mah. Barbaros Cad. Kristalpark Sit.
No: 50h/A/1 Nilüfer, Bursa  (0224) 999 05 15

İpsala - Yunanistan Sınırı
 (+90) 284 616 40 33 İpsala Sınır Kapısı

Eren Turizm / Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulv. Altınşehir
Mah. 331 Sk F/B Nilüferi, Bursa  (0224) 242 46 25

Sarp - Gürcistan Sınırı
 (+90) 466 371 50 36 Sarp Sınır Kapısı

Park Turizm / Geçit Mudanya Yolu 7. Km No:754 Geçit,
Bursa  (0224) 244 70 10

Habur - Irak Sınırı
 (+90) 486 528 71 24 Habur Sınır Kapısı

Çanakkale
Yeni Anafartalar Turizm Kemalpaşa Mah. Kayserili Ahmet
Paşa Cad. No:11/A Çanakkale  (0286) 213 33 88

Diplomatik Mağaza
Irak - Erbil
 (+964) 0 750 144 64 04 Kuzey Irak - Erbil

MARİNALAR
Kalamış & Fenerbahçe Marinaları
Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış, İstanbul
 (+90) 216 346 23 46
Yalova Marina
Süleyman Bey Mah. Yalı Cad. No:45 Yat Limanı
Merkez Yalova  (+90) 226 813 19 19

Denizli
Ada't Turizm Hacıkapanlar Mah. 718 Sok. No:6
Pamukkale Denizli  (0258) 264 39 94
Edirne
Korur Turizm Sabuni Mah. Muhittin Günel İş Merkezi
Dışdükkanlar / Merkez Edirne  (0347) 221 16 55
Eskişehir
Moringa Tour Cumhuriye Mah. Cengiz Topel Cad. 32/B
Tepebaşı Eskişehir  (0222) 202 00 85

İstanbul (Anadolu Yakası)
AIG Turizm / Kadıköy Atatürk Cad. No:1 D:11 Tever Apt.
Sahrayıcedid Kadıköy, İstanbul  (0216) 385 41 75
Blue Route Travel / Bostancı Şemsettin Günaltay Cad.
No:13 / B Bostancı, İstanbul  (0216) 361 36 36
Azmihan Turizm / Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad.
No:19 / A Çekmeköy, İstanbul  (0216) 640 52 23
Metropen Turizm / Pendik Batı Mah. Erol Kaya Cad No :77
Pendik, İstanbul  (0216) 354 15 45
Mis Turizm / Kadıköy
Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Özkan Han No:37/7
Kadıköy, İstanbul  (0216) 414 64 14
World Selection / Caddebostan
Bağdat Cad. Alevok Apt. No: 275/3 Kat: 2 Caddebostan,
İstanbul  (0216) 302 29 61
İstanbul (Avrupa Yakası)
Bermuda Tours / Etiler Nispetiye Mah. Aytar Cad. Gürel Apt.
No:35/C 1. Levent, İstanbul  (0212) 358 16 17
Beytur / Başakşehir
Defne 06 Mah. Kemal Sunal Cad. B.B Blok Atrium Mavi
Çarşı K:1 No:110 Bahçeşehir-Başakşehir İstanbul
 (0212) 669 83 64
Keops Turizm / Beylikdüzü
Nazım Hikmet Bulv. Concepta Plaza 79/81 B Blok No:25
Beylikdüzü, İstanbul  (0212) 852 53 53
Kızılırmak Tour / Beylikdüzü
Barış Mh. Akdeniz Cad. Albayrak Piramit Konutları,
C2 Blok D:3, Beylikdüzü, İstanbul  (0212) 853 37 38
Nisan Turizm / Ataköy Atrium AVM Ataköy 9. Kısım Atrium
Çarşısı No: 42 Ataköy, İstanbul  (0212) 661 94 30
İzmir
Jump Travel / Karşıyaka-Bostanlı Şehitler Bulv. No:42/B
35540 Bostanlı, Karşıyaka, İzmir  (0232) 337 04 77
Pagos Turizm / Alsancak Akdeniz Mah. 1352 Sk. Halit Ziya
Bulv. No:2 D:1 Alsancak, İzmir  (0232) 445 93 00
Yağız Turizm / Alsancak Gaziosmanpaşa Bulv. No:9/C
Alsancak, İzmir  (0232) 483 14 83
İzmit
Sedna Tur / Arasta Park AVM Arasta Park AVM Yahya
Kaptan Mah. İzmit, Kocaeli  (0262) 311 34 38
Sedna Tur / Merkez Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Sk.
No: 66/1 İzmit, Kocaeli  (0262) 323 88 11
Kahramanmaraş
Döngel Turizm Trabzon Bulv. Menderes Mah. Mis Apt. Altı
No:74/C Kahramanmaraş  (0344) 231 26 00
Kayseri
Ally Go - Alice Turizm
Mimar Sinan Mahallesi Tuna Cad. Damla Apt. No:33/B
Kocasinan, Kayseri  (0352) 224 06 74
Kıbrıs
Akgünler Turizm / Girne Dursun Özsaraç Sok. No:19
Girne/KKTC  (0392) 444 42 54
Kocaeli
Kocaeli Tur Kemal Paşa Mah. Hürriyet Cad. No:15 / B
İzmit, İstanbul  (0262) 270 00 00
Muğla
Alper Turizm Atatürk Cad. No: 8/E, 48700 Marmaris, Muğla
 (0252) 412 26 38
Oraz Turizm / Bodrum - Oasis AVM Oasis Avm No: 83/B
15/16/17 Bodrum, Muğla  (0252) 317 05 05
Ordu
Modi Turizm
Selimiye Mah. Lise Cad. No:6 Ordu  (0452) 666 44 88
Rize
Edfa Turizm Cumhuriyet Cad. Başoğlu İşhanı 93/1 Rize
 (0464) 217 74 44
Sakarya
Serdivan Turizm Serdivan AVM. Kat: 2 No: 91/A Serdivan,
Sakarya  (0264) 242 00 08
Samsun / Atakum
H-G Turizm Mimar Sinan Mah. Atatürk Blv. 241/9 Atakum
Samsun  (0362) 233 43 43

