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En büyük, en yüksek...
Çöl kumlarının ardından yükselen
modern dünya, Dubai.

ÖNSÖZ

2018’e en güzel rotalarla merhaba diyoruz.

Yeni yıl, yeni rotalar, yeni anılar… Setur Extra, 2018’in ilk sayısında yeni hikâyelerinize ilham verecek ve
seyahat tutkunuzu harekete geçirecek konularla sizlerle buluşuyor.
Dünyanın en iyi kayak merkezlerinde, kış mevsiminin en eğlenceli hâliyle tanışmaya hazır mısınız?
Peki, sıradan bir postacının inşa ettiği sarayı tanımaya veya Meksika Yağmur Ormanları'nın içinde,
Edward James’in hayal gücüne tanık olmaya ne dersiniz? Ya da Louvre’dan Ermitaj’a uzanan bir sanat
öyküsüne…
Setur Extra sayfaları yine tatil fikirlerinize yön verecek satırlarla dolu. “Keşfedilmemiş Kasabalar” yazı
dizimizde sizleri yeni destinasyonlarla tanıştırıyoruz. Kışın en güzel manzaralarını sunan Kapadokya'dan,
romantik yönünüzü ortaya çıkaracak Dinant’a, lezzetin peşinde Fas’tan Lyon’a, yeni yılın ilk aylarına
uygun en iyi meditasyon merkezlerinden, en güzel kış manzaralarını sunan Laponya’ya kadar birçok
konuyu siz meraklı seyahatseverler için işledik.
Sefa Yamak’ın objektifinden yansıyan Dubai’yi de unutmamak gerekir. Yolculuğundan izlenimleri
ve çektiği özel fotoğraflarıyla farklı bir Dubai keşfedeceksiniz. Mercan Dede ve Beyhan Murphy ile
gerçekleştirdiğimiz keyifli söyleşimizi de ilgiyle okuyacağınızdan eminiz. Sohbetimizde, başarılı iki ismin
seyahat tercihleri ve projeleri üzerine konuştuk.
En gözde tur yazıları da yine Setur Extra’da sizleri bekliyor. Ayrıca Setur Extra iPad uygulaması da güncel
versiyonuyla App Store’da yerini aldı. Sayfalarını keyifle okuduğunuz Setur Extra’nın bu sayısına dijital
ortamda da ulaşabilirsiniz.
Keyifli ve güzel tatil hatıraları ile dolu bir 2018 dileklerimle…

Derya Gülünay
Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
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DÜNYA
Festivalleri
Envision Festival
22-25 Şubat
Uvita, Kosta Rika

Holifest
1-2 Mart
Hindistan

ARCOMadrid Sanat Fuarı
21-25 Şubat
Madrid, İspanya
Önemli çağdaş sanat fuarları
arasında gösterilen ARCOMadrid
37'nci yılında. Fuar, her yıl bir
ülke veya bölge hakkında tema
oluştururken, bu yıl ise gelecek
konsepti üzerine şekilleniyor. 20 farklı
sanatçı ve galeriyi sanat severlerle
buluşturmaya hazırlanan fuarın
küratörlüğünü ise Chus Martinez,
Rosa Lleo ve Elise Lammer üstleniyor.
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Doğa dostu bir festival olan Envision;
geri dönüşüm, temiz enerji ve
sürdürülebilirlik gibi temaları işliyor.
Festival boyunca ruhunuzu hem
müzikle hem de meditasyonla
yenileyebilirsiniz. Bu yıl sekizincisi
düzenlenecek olan Envision Festival,
dünyaca ünlü DJ'ler ve yoga
ustalarının katılımıyla 22 ile 25 Şubat
tarihleri arasında Kosta Rika, Uvita'da
gerçekleştirilecek.

Baharın gelişinin kutlandığı festivalde,
bambaşka kültürün içinde rengârenk
bir ortamda bulunacaksınız. Festivale
katılan insanlar yeniden doğuşu
simgelemek adına baharın renklerini
temsil eden boyaları birbirlerine atarak
eğlenirler. Temeli Hint mitolojisinden
alan festival aynı zamanda iyiliğin
kötülüğe karşı mücadelesini ve zaferini
anlatır. Festivalin önemli bir parçası
olan toprak boyalar bitkilerden elde
edilir. Masumiyeti, canlılığı, sakinliği
ve dindarlığı temsil eden sarı, kırmızı,
yeşil ve mavi renkli boyalarla şenlenen
festival gerçekten görülmeye değer.

setur.com.tr

Dünya Festivalleri
Mevsimin güzellikleriyle birlikte, dünyanın her yerinden eğlenceli festival ve etkinlikler sizleri bekliyor. Kışın
eğlenceli yanlarını daha önce tanımadığınız insanlarla bir araya gelip yaşayabileceğiniz kış karnavalları
ve eğlence ile özdeşleşen seçkin destinasyonlardaki festival ve fuarları sizler için derledik.

Las Fallas Festivali
15-19 Mart

BaliSpirit Festival
2-8 Nisan

Valencia, İspanya

Bali

Mart ayı ile birlikte baharı müjdeleyen
festivaller çoğalıyor. Las Fallas Festivali
de bunların en ilgi çekici olanlarından
biri. Valencia sokaklarını dolduran
binlerce insan ve tasarladıkları dev
kuklalar çılgınca bir partinin fitilini
ateşliyor. Kuklalarda ünlü birçok ismi
görmek mümkün. Festival temasına
göre değişen tasarımlar 4 gün
boyunca şehrin sokaklarında
danslar ve şarkılar eşliğinde dolaşıyor.
Son gününde ise kuklalar yakılarak bir
sonraki yılın hazırlıklarına başlanıyor.

Snowboxx
17-24 Mart
Avoriaz, Fransa
Snowboxx, 2013'ten bu yana müzik,
kayak ve snowboard tutkunlarını
buluşturuyor. İddialı festival kadrosundan
ana sahnenin başında yer alacak isimler:
Londralı ikili Chase and Status ve
ünlü DJ Fatboy Slim. Festival 5 ayrı
sahnesi, kayak pistleri ve snowboard
parkurlarıyla tüm kış severleri
Fransız Alpleri'ne, Portes du Soleil'e
davet ediyor.

2008 yılından bu yana düzenlenen
festival bu yıl da tüm dünyadan
yoga, meditasyon, dans ve müzik
tutkunlarını bir araya getiriyor.
Festivalin ana amacı Hinduizm’in
temel öğelerinden biri olan yogayı
sosyal yaşamla biraz daha iç içe
sokmak ve yaklaşık 7000 katılımcının
hayatlarında yeni bir pencere
açmak olarak özetlenebilir. Bu
sebeple festival boyunca yapılan
meditasyonların yanında konserler,
dans ve dövüş sanatları gösterileri
ve seminerler festival boyunca
ziyaretçilere güzel anlar yaşatacak.

KAÇIRMA

YURT İÇİ
Festivalleri
!f İstanbul Bağımsız
Filmler Festivali
15-25 Şubat

Uluslararası Adana
Tiyatro Festivali
27 Mart-10 Nisan
Adana

İstanbul

Festival 2002 yılından bu yana binlerce
sinemaseveri bir araya getiriyor.
Dünyanın farklı köşelerindeki farklı
kültürlerden filizlenen bakış açılarını
beyaz perdeye yansıtan festival,
kültür sanat hayatına yaptığı katkının
yanında bünyesinde düzenlenen
atölye çalışmaları ve yarışmalarla
da sinemaseverleri kendine çekiyor.
İstanbul'un ardından festivalin Ankara
ve İzmir ayakları da 1-4 Mart
tarihlerinde yapılacak.
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7. İstanbul Uluslararası
Opus Amadeus Oda Müziği
Festivali
16 Şubat-26 Mart
İstanbul
Klasik müzik tutkunlarını kendine
çeken etkinlik, Almanya'nın önemli yaylı
çalgılar grubu Liepzig Quartet'in
Grand Pera Emek Sahnesi'ndeki
açılış konseriyle başlayacak.
Klasik müziğin en güzel notaları
İtalyan Kültür Merkezi, Yeldeğirmeni Sanat,
Saint Esprit Kilisesi gibi birçok mekânda
yükselecek. Ars Trio Di Roma,
Ombre et Soleil ve La Sfera Armoniosa
gibi önemli gruplar Mozart, Dvorak,
Shumann ve Bach'tan seçkin eserleri klasik
müzikseverlerle buluşturacak.

Tiyatroseverlerin, dünya tiyatro
grupları ve devlet tiyatro
oyuncularının sergileyecekleri
eserleri izleme imkânı bulacakları
festival, bu yıl 20. kez düzenleniyor.
Tiyatro için klasikleşen oyunları
ve genç yazarların yeni oyunları
Adana Devlet Tiyatroları'nda
sahnelenecek. 27 Mart ve
10 Nisan tarihleri arasında
tiyatronun merkezi Adana olacak.

setur.com.tr

Yurt İçi Festivalleri
2018’in ilk ayları da tüm yurtta kültür meraklılarını bir araya getirecek, eğlence ve paylaşımın zirvelerde yaşanacağı
festival ve etkinliklerle dolu. Sinemadan müziğe evrensel ve yerel deneyimler bu kış da sizleri bekliyor.

Adana Portakal
Çiçeği Festivali
5-8 Nisan

Alaçatı
Ot Festivali
6-8 Nisan

Adana

İzmir

Sonar İstanbul
6-7 Nisan
İstanbul

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek etkinlikte
Adana'da portakal çiçeği kokulu sokaklar,
eğlenen insanlarla dolacak. Açıkhava
konserleri, sokak şovları, sergiler,
söyleşiler ve şehri tanıyacağınız turlarla
geçecek festivalin en renkli günü 7 Nisan
olacak. Festival kortejinde katılımcılar
rengârenk kıyafetleriyle geçişlerini
sergileyecekler. Posta-Car araba yarışı ve
toplu gitar çalma dünya rekoru denemesi,
festivalin en eğlenceli anları olacak.

Nisan ayı başında, Zorlu PSM'de
gerçekleşecek organizasyon bu yıl
da müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi
harmanlayan yetenekli sanatçıları
ağırlayacak. Fatboy Slim, Booka Shade,
Jon Hopkins, Black Coffe, Pan-Pot,
Damian Lazarus ve The Ancient Moons
gibi ünlü isimler festivalde sevenleriyle
buluşacak. Hareketli ritimleri
kaçırmayın...

Bölgede yetişen lezzetli otlarla yapılan
yemeklerin sunulduğu, bu otların
tanınması ve toplanmasına yönelik
gezilerin düzenlendiği ve festival alanında
özel etkinliklerle katılımcıların eğlendiği
Alaçatı Ot Festivali 6-8 Nisan tarihleri
arasında düzenlenecek. Damak tadına
düşkün Ege sevdalıları bu lezzetli ve doğa
ile iç içe etkinlikte buluşacaklar.

MACERAYA HAZIR MISIN?

Dünyanın En Büyük Tapınak Bölgesi:

SİEM REAP, Kamboçya
Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında, yüzlerce yıllık taş lotus çiçeklerini keşfetmeye ne dersiniz?
İhtişamlı görüntüsü ile Kamboçya'nın sembolü hâline gelmiş Angkor Vat'ın kapısı Siem Reap'ten içeri
girin ve Khmer İmparatorluğu'nun gizemli kalıntıları arasında macera dolu bir tatile adım atın...
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Angkor Vat

Kamboçya'nın kuzeybatısında bulunan Siem Reap,
tarihi boyunca büyük Khmer ve Tay Krallığı savaşlarına
sahne olmuş. Bu savaşlardan zaferle ayrılan şehre,
17. yüzyılda "Siyam düştü" anlamına gelen Siem Reap
ismi verilmiş.
Bilinen ilk tapınak olan Bakong ile başlayan tanrıları
onurlandırma ritüeli, Khmer İmparatorluğu'nun
1431 yılındaki yıkımına kadar sürer. UNESCO
tarafından koruma altına alınmadan önce kendi hâline
bırakılan kumtaşı eserlerin günümüze kadar birbirine
nasıl tutunabildiği ise halen merak konusu.
Siem Reap'in tropikal iklimi ve yaz aylarındaki yağışlı
havası sebebiyle şehri ekim ile mart ayları arasında
ziyaret etmeniz daha uygun olacaktır.
İster bisiklet kiralayın, ister motosiklet, taksi ya da
tuk tuk... Siem Reap turunuzda kullanacağınız tüm
taşıtlar, siz bölgeyi doyasıya keşfedene kadar sizi
bekliyor olacak. Zafer Yolu'nun üzerinde, Khmer
zaferlerinin anısına krallar tarafından yaptırılan
tapınakları uzun uzun inceleme imkânı bulabilirsiniz.

MACERAYA HAZIR MISIN?

1000'in üzerinde tapınak bulunan
Angkor Bölgesi'nin mutlaka ziyaret etmeniz
gereken 5 eserini sizler için listeledik:

ANGKOR VAT
Şüphesiz ki Kamboçya'nın turizm ülkesi hâline gelmesinde en büyük
payı Angkor Vat alıyor. Angkor Vat, ülke bayrakları arasında bayrak
üzerine resmedilen tek yapıdır. Siem Reap çevresine yapılmış ilk
tapınak olmamasına rağmen Khmer mimarisine ismini vermiş
estetik bir semboldür.
1992 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilen ve en iyi
korunmuş yapıtlardan biri olan tapınak, Hindu tanrısı Vişnu adına
II. Suryavarman tarafından yaptırılmış. Üzerinde lotus çiçeği temsili
kubbeler yer alırken; duvarlarında, bahçesinde Hinduizm'e ait birçok
kabartma ve kutsal kabul edilen hayvan heykelleriyle karşılaşmak
mümkün.
Cephesi, bölgedeki diğer tapınakların aksine batı yönüne bakan
Angkor Vat, görenleri yalnızca gün batımında değil gün doğumunda
da büyüleyecek kadar ihtişamlı bir yapıt.

Angkor Vat - Güney Kapısı Koruyucuları

KOH KER
Angkor tapınaklarının aksine, Maya tapınaklarını andıran bir görüntüye sahip olan Koh Ker, Khmer İmparatorluğu'nun eski başkentinin
de adı. Ziyaretçi bakımından daha sakin, lotus çiçeği esintili mimari dönem öncesine ait bu eserin havasını kesinlikle solumalısınız.

BAYON
Khmerlerin eski ve son başkenti olan Angkor Thom'un merkezinde; Bayon bulunmaktadır. Devletin önde gelen isimleri için inşa ettirilen
bir tapınak olan Bayon, eşsiz süslemeler ve rölyeflerle donatılmıştır. Bayon'u oluşturan 37 kule üzerine resmedilmiş gülümseyen insan
suretleri, söylentilere göre Kral VII. Jayavarman ve döneminde inanılan tanrılara aittir.

TA PROHM
Budist tapınağı olarak inşa edilen Ta Prohm yakın tarihte yalnızca turistler için değil, Hollywood için de büyük ilgi odağı oldu.
2001 yılında gösterime giren Lara Croft: Tomb Raider filminde, arkeolog Lara Croft'u canlandıran ünlü aktris Angelina Jolie'yi Ta Prohm'u
dolaşırken görebilirsiniz. Zaman içerisinde tapınağın etrafını sarıp sarmalayan banyan ağaçları tapınağın bir parçası olarak kabul edilir
ve restorasyon esnasında bu ağaçlara ve köklerine zarar verilmez.

PHNOM BAKHENG
Angkor Vat’tan yaklaşık iki yüzyıl önce inşa edilen tapınak, bölgenin bilinen en eski tapınağıdır. Tapınağın, Hindu tanrılarının evi olarak
bilinen Meru Dağı’ndan esinlenildiği düşünülüyor. Siem Reap tepelerinden birinin üzerinde yer alan ve yavaş yavaş tarihe yenilmeye
başlayan Phnom Bakheng'in artık sadece teras bölümüne ulaşabiliyorsunuz. Yine de güneşin Angkor tapınaklarını kızıla boyayarak
batışını izlemek için bu teras yeterli.
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GİTMEDEN ÖNCE

Angkor Vat - Apsaralar (Bulutların ve Suların Dişi Ruhları)

Bayon

İZLEYİN
Lara Croft: Tomb Raider (2001)
Yönetmen: Simon West

Düşüş/The Fall (2006)
Yönetmen: Tarsem Singh

Holly (2006)

Yönetmen: Guy Moshe

OKUYUN
Önce Babamı Öldürdüler
Luong Ung

Kamboçya Elçiliği
Zadie Smith

Banyan Ağacının Gölgesinde
Vaddey Ratner

YENİ BİR SEN

Mevsimin En İyi
MEDİTASYON VE TERAPİ MERKEZLERİ
Sağlıklı ve arınmış hissetmenin son dönemdeki en büyük yardımcıları yoga, meditasyon ve spa
deneyimleridir. Bu gibi deneyimlerden üst düzeyde yararlanabilmenin en önemli koşullarından
birisi de tabii ki bulunduğu destinasyondur. 2018’in ilk aylarında meditasyon ve tazelenme için
değerlendirebileceğiniz, dünya ve Türkiye’den gözde merkezleri sizler için seçtik...
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Ananda Spa - Himalayalar

HİNDİSTAN

Gözde meditasyon ve spa merkezi Ananda, Kuzey Hindistan’da,
Ganj Nehri Vadisi’nde sal ağaçlarından oluşan bir ormanın içinde
yer alır. İnsanın ruhunu aydınlatan 40 hektarlık bölgenin ortasındaki
Maharaja Sarayı, Hint geleneğinin bir hediyesi olan ayurvedik spa
deneyimini sunar. Lüks bir deneyim olan spa türü, bitkisel kürler,
uygun bir diyet ve yoga ile akıl, beden ve ruh arasındaki dengeyi
sağlamayı amaçlıyor. Kilo kontrolü, stres yönetimi, detoks, yoga,
hidroterapi, vücut dengesi ve güzelliğine yönelik 80’in üzerinde
program 24 tedavi odasında misafirlerini bekliyor.
2015 Spa Finder Wellness Travel Awards’ta akıl, vücut, ruh dengesi,
yoga ve sağlık için en iyi spa ödülünü alan Ananda, kilo kontrolü ve
detoksa yardımcı tarifler sunduğu Ayurveda Gurme Mutfağı ile de
dikkat çekiyor. Kurucusu Ashok Khanna’nın deyimiyle “dengenin
senfonisi” Ananda Spa'da ziyaretçilerini bekliyor.

Muktawan
7 Gün Meditasyonu

TAYLAND

Phuket Tropikal Yağmur Ormanları'nın içinde, dinginliğe ulaşmak için
en uygun yerlerden biri; Phang Nga. Budist rahiplerin rehberliğinde
uygulanan meditasyon, doğanın güzelliklerini gözler önüne seren
yağmur ormanları ve bölgedeki dağ manzaralarının verdiği huzurla
birleşiyor. Muktawan 7 Gün Meditasyonu, insanın vücuduna
odaklanmasını ve enerji seviyesini yükseltmesini amaçlıyor. Bunun
için gereken minimum sürenin de 7 gün olması gerektiğini söylüyor.
Meditasyon, Budist inanışla paralel olarak ''yalan söylememe'' ve
''yaşayan hiçbir canlıya zarar vermeme'' üzerine rahiplerin yaptığı
telkinlerle ilerliyor. Rahiplerle oluşturulan program, Tayland’ın doğası
ile birlikte dinginliğe ve yenilenmeye doğru ilerleyecek 7 günlük
yolculuk ile başlıyor. Stresten, karmaşadan kaçmak hatta hayatınıza
yeni bir pencere açmak için en ideal yollardan birine burada adım
atabilirsiniz.

YENİ BİR SEN
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Rolling Meadows

MAINE - ABD
Maine kıyı kesiminin Atlas Okyanusu’na bakan tepelerinde, geniş bir
alana kurulmuş Rolling Meadows Meditasyon Merkezi, misafirlerine
içsel yolculukları için ideal ortamı sunuyor. Meditasyon ve yoga
seanslarının arasında geçirilen vakitlerde Maine’in güzel doğasında
yürüyüşler yapabilirsiniz. Organik sebze ve çiçek bahçeleri, doğal
kaynaklardan beslenen ve içinde yüzebileceğiz göleti ile doğanın
zenginliğinin tadını çıkarabilirsiniz. En sade şekilde dekore edilmiş
tesiste, 10 kişilik meditasyon grubu içinde konforlu bir deneyim
yaşayabilirsiniz. Özellikle kış aylarında odun ateşiyle ısınan saunanın
keyfini sürebilir ve tesisin bulunduğu alandaki yamaçlarda kayak
yapmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Osho

PUNE - HİNDİSTAN
Hindistan’ın asi ruhu 1990 yılındaki ölümüne kadar din, felsefe,
politika ve psikoloji gibi insanın merkezinde olduğu birçok konuda
farklı söylemleriyle dikkat çekti. Bhangwan Shree Rajneesh adıyla
da bilinen Osho, ünlü İngiliz Sunday Times Gazetesi tarafından
20. yüzyılı şekillendiren bin insandan biri olarak gösterildi.
21 yaşında üniversiteyi bitirip felsefe dersleri vermeye başladı
ve bütün ülkeyi gezerek konuşmalar yaptı. Geleneksel inanışlara
karşı tutumu dikkat çekiyordu ve bu inanışların insana verdiği
stresi aşmanın meditasyonla olabileceğine inanıyordu. 1960’ların
sonlarına doğru kendi meditasyon tekniklerini geliştirmeye
başlayan Osho, meditasyonla rahat ve düşüncelerden arınmış
bir duruma gelebilmek için insanın derin bir ruhsal temizlenme
sürecinden geçmesi gerektiğine inanıyordu. Meditasyon
tekniklerinin ünü 10 yılın ardından Hindistan’ı da aşarak batı
dünyasına ulaştı. Doğulu meditasyon teknikleri ve batılı terapi
yöntemlerini harmanlayıp değiştirmesiyle daha da ünlendi ve
onun için Hindistan’a gelen birçok ziyaretçisi oldu. Hiçbir kalıba
girmeyen, bireysel özgürlüğün en büyük savunucularından olan
Osho’nun kendi adını taşıyan ve meditasyon tekniklerini yaşatan
merkez hâlâ onun ismini, düşüncelerini ve meditasyon tekniklerini
yaşatıyor.
Meditasyon ve tesis kalitesinin üst düzeyde sunulduğu merkez,
Hindistan’ın Pune şehrinde beden ve ruh dengesini yenilemeye
gelen misafirlerini ağırlıyor. Her sabah saat 6’da gerçekleştirilen
Dinamik Meditasyon, tesis için önemli bir ritüel. Ayrıca tesiste
11 farklı meditasyon metodu da uygulanmakta. Osho’nun
sessiz ve geniş odaları meditasyonun amacına uygun olarak,
rahat dizaynları ile dikkat çekiyor. Osho Teerth Park, 12 hektarlık
bir alanda, misafirlerinin aradıkları huzuru bulabilecekleri bir
alan yaratıyor. Doğa sevgisini körükleyerek misafirlerin içsel
yolculuğuna katkıda bulunuyor.

NG Sapanca
Wellness & Convention

SAKARYA

Sapanca son dönemlerde spa deneyimi için yükselen bir merkez
hâline geldi. NG Sapanca Wellness & Convention da bölgenin en
dikkat çeken merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Doğa ve sağlık
için arayış içindeyseniz Sapanca Gölü manzarası ve ağaçlarla kaplı
yemyeşil tepeleri ile aradığınız yer burası olabilir. Sağlıklı yaşamı
merkeze alarak hizmet veren merkez, yemeklerinden aktivitelerine
kadar bu anlayışı yansıtıyor. Sapanca Gölü çevresinde yapacağınız
yürüyüş ve bisiklet turlarıyla doğadan gelen huzuru yakalayıp spa
merkezinde rahatlayabilir, özenle dekore edilmiş odalarda lüks bir
konaklamanın keyfini sürebilirsiniz.

Casa Lavanda
Boutique Hotel

ŞİLE - İSTANBUL
İstanbul’a oldukça yakın bir noktada, gündelik hayatın stresini unutup
doğa ile baş başa kalabileceğiniz Casa Lavanda Boutique Hotel, spa
tatili için en gözde mekânlardan biri. Doğal yapı ile tamamen uyum
içinde tasarlanan 18 bin metrekare yeşil alanı ve özgün mimarisi
hizmet kalitesini yükseltiyor.
Darphin Spa’daki deneyimli masaj uzmanlarının esansiyel yağlarla
yaptığı uygulamalar sayesinde vücudunuzun tazelendiğini ve
enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz. Orman içerisindeki farklı
zorluklardaki parkurlarda yürüyüşler yaparak çevrenizi saran huzurun
farkına varacaksınız.

SÖYLEŞİ

Röportaj videolarına
Setur Extra
iPad sayısından
ulaşabilirsiniz!

MODERN SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN
EVLİYA ÇELEBİ: MERCAN DEDE VE
BEYHAN MURPHY
Beyhan Murphy ve Mercan Dede... Hayatları 2001 yılında sahneledikleri "Seyahatname" ile kesişen, modern sanatın
ülkemizdeki iki büyük temsilcisi ve iki iyi dost... Başarılı ikiliyle modern sanat ve seyahat üzerine keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.
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Beyhan Hanım; 2018 yılı, 40. sanat
yılınız. Geriye dönüp baktığınızda bu
40 yıllık süreç sizin için nasıl geçti? Sanat
yaşamınızda hedeflerinize ulaştınız mı?

Modern dans denildiğinde ülkemizde akla
gelen ilk isimlerden birisiniz. Modern dans
alanında ülkemizin bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?

		
Sanatçı değil ama koreograf olarak
40. yılım diye bakıyorum. Çünkü ilk koreografimi 1978'de
yaptım. Okuldan mezun olur olmaz birisi benden bir
koreografi oluşturmamı istedi ve öylece başladı.
Sanatçı olunca çoklu kimlikler taşıyabiliyorsunuz. Ben
de onlardan biriyim. Ama birincil olarak ne olduğumu
düşünürsem kendi kendime, "koreografım galiba"
diyorum.
Hedefler değişken olabiliyor. Benim için ise; bazı uçuk
hedeflerime ulaşamamışımdır ama yapmak istediklerimin
çoğunu yapabildim diyebilirim. Onun için çok mutluyum
ama şartlara göre de bir görecelik var. Her şey her zaman
daha iyi olabilir.

Bence Atatürk Kültür Merkezi kapanana kadar daha
iyi bir yerdeydik. Orada bol bol modern dans yapılıyor
diye değil ama daha farklı bir sanat ortamı vardı. Biraz
bölündü, parçalandı ve seyirci birbirinden uzaklaştı.
Sahneye çıkabileceğimiz imkânlar az, üretenler de azaldı.
Ancak yapılabilen üretimlerde de nitelik arttı. Genel sanat
spektrumundan bakacak olursak; bence müzik her şeyin
üzerinde. Ondan sonra sahne sanatları geliyor. Modern
dans Türkiye'deki klasik sanatlara göre biraz marjinal
kalabiliyor ama kendi içinde marjinal mi? Hayır… Maddi
destek bulmak biraz zaman alıyor ama modern dans
ülkede hâlâ büyüyen bir sanat dalı bence.
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Modern müzikten bahsettiniz; bu
konuda da Mercan Dede'ye dönelim.
Doğu ve batı sentezli müziğinizle dünya
çapında ülkemizi temsil ediyorsunuz.
Sanatınızdaki bu birleştiriciliğin, sentezin
ve tutumunuzun kaynağı nedir?
Benim yapmaya çalıştığım sanatlar
hakkında genellikle söylediğim şey: İyi ya da kötü
olur ama samimi olması önemli. Bundan kastım, eser
sanatçının kendi hayatından çıkmalı. "İlham kaynağınız
nedir?" gibi sorular sorulur ya, herhangi bir şeyden
etkilendiğinde sanatçı onu içselleştirir. Bu da önemli
bir süreçtir. Senin bir parçan hâline getirip ondan bir
şey yaratmıyorsan, ilham kaynağı bir yerden bir şey
araklamanın kibarca tabiri de olabilir.
Yıllar önce bir gazetede hakkımda "doğu ve batı sentezi
yapıyor" diye yazılmıştı, öyle devam etti. Ancak o
benim için bir amaç mı, emin değilim. Ben doğuda
doğdum, batıda yaşıyorum ancak "doğuyla batı bir
araya gelmeli" gibi bir amacım yoktu. Dünya yuvarlak,
bu yüzden doğu-batı kavramı bence yok.
Bir birleşim noktası varsa o sağ-sol, doğu-batı değil
yukarısı ile aşağısı bence. Yukarı ile aşağının birleştiği
yer de kalbimiz, tam ortada duruyoruz. Kendi içimize,
kalbimize ne kadar dokunabiliyorsak, o bir şekilde
yansıyor. Yaptığımız işlerin hepsi içsel yolculuğumuzda
hayatın, kaderin bizi birleştirmesi sonucunda ve kalben
yapılmış şeyler. O yüzden, bunca zamandan sonra
bile insanlar Seyahatname hakkında güzel şeyler
söylüyorlar. Bu çok ilginç bir şey. Sizi takip eden
insanlar genelde son yaptıklarınızı hatırlar ama bundan
20 yıl önce yaptığınız bir şeyin o insanların hayatına
olan etkisini görebiliyorsunuz.
Benim yaptığım müziğin türüne çok takılmamak lazım.
Ben "gönül müziği" diyorum. Resim oluyor bazen, dans
oluyor, hareket, ses ya da görüntü oluyor ama sonuç
olarak hepsi aynı hikâyeyi anlatıyor.

SÖYLEŞİ

Seyahatname albümünüzün giriş yazısında; bir insan hayatının, tüm zamanla
kıyaslandığında kısa bir seyahat olduğunu söylemişsiniz. Sizce insanlar bu seyahati nasıl
yaşamalı? Siz nasıl yaşamayı hedefliyorsunuz?
Başka insanların hayatı üzerine hiçbir söz söylemeye ne yetkimiz ne de hakkımız var. İnsanlar inandığı ve hissettiği gibi
yaşamalı. Hayat hakikaten çok kısa. Yunus Emre "Bir göz açıp yummuş gibi..." diyor, anlıyorsun ki çok cömert bir şey söylemiş.
Dalai Lama'nın bir sözü var: "Hayatın amacı kendimizle birlikte bizim dışımızdakilere de yardımcı olabilmek." Yardımcı
olamıyorsak, hiç olmazsa zarar vermeyelim. Hayata insan olma potansiyeli ile geliyoruz. Yolculuk bittiğinde o potansiyelin bir
kısmını gerçekleştirebildiysek, hayatın olağanüstü güzelliklerine karşı bir teşekkür etmiş oluruz.

Seyahatname 2'yi MDTİstanbul'un ilk eseri olarak seçtiniz. Bu tercihinizin sebebi neydi?
Çok manidar olacağını düşündüm. Ankara'daki Modern Dans Topluluğu (MDT), Seyahatname ile daha çok tanındı ve
MDT'nin etki alanı genişledi. Mercan'la da bambaşka bir hayatın başlangıcı oldu benim için. İkinci Seyahatname'yi bir geri
dönüş yaklaşımı ile yaptım. Eskisinden de esinlendim ama bu ikinci bir yolculuk.
İstanbul'da yeni bir kumpanya kuruluyordu, ona da farklı bir Seyahatname yapmalıydık. Açılış gösterisi olmasının altında yatan
sebep, iki topluluğun da tek bir sanat üzerine yoğunlaşması. Bu sefer özellikle Mercan'la çalışmadım çünkü kendimizi tekrar
etmek doğru olmazdı. İlk Seyahatname'de Orhan Pamuk da vardı mesela, daha maskülen. İkinci Seyahatname'de
Elif Şafak'la çalıştım. Dolayısıyla daha farklı olması için müzikleri Burak Güven'den (Mor ve Ötesi bas gitaristi) istedim. Biraz
daha rock tınıları var Seyahatname 2'de. Mercan ile yaptığımızda müzikler biraz daha etnik tarzdaydı. Bu biraz daha şehirli bir
Seyahatname ama içine ufak tefek şeyler de yerleştirdim tabii. Eski Seyahatname'yi izleyenlerin tanıyabileceği şeyler de var.
Bu deneyimi ilk kez yaşayanlar da kendilerine bir şeyler katabiliyor elbette.

İki Seyahatname için de ortak noktalar
var diyebiliriz. Sufi geleneklerin
yansıtıldığı içsel bir yolculuk ama bir
yandan teknolojiyi de kullanıyorsunuz. Bu
tezatlığın izleyiciye nasıl bir bakış açısı
kazandırdığını düşünüyorsunuz?
Düşünsenize, o zamanlar Evliya Çelebi at üzerinde
kilometrelerce yol gitmiş. Onu bu kadar dürten şey nedir,
ne istiyor? Şimdi yaşasaydı, uçaktan inmezdi...
Hakikaten gidip görmek, öğrenmek, kendini yenilemek
adına ilerici bir yapıya sahip Evliya Çelebi. Burada
da onun içindeki seyahati kaybetmeden daha farklı
yerlere girdim. Asıl Seyahatname'den esinlenmediğim,
kullanmadığım, okumadığım ilginç şeyleri almaya çalıştım.
Belki biraz daha pop, daha teknolojik ama hepsinin
altında kimlik sorgulaması devam ediyor. Biz geçmişimizi
taşıyan bir milletiz. Geçmiş ve şimdiki kimliğiniz arasında
bazen çelişkiler, bazen ahenk oluyor. Seyahatname 2'de
biraz onları sorguluyor, bir geçmişe gidip bir şimdiye
dönüyoruz. İlk Seyahatname'de de bu metot vardı.
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Evliya Çelebi
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Mercan Dede ve Beyhan Murphy ortaklığı
birden fazla projede mevcut: Güldestan,
Seyahatname, Barbaros… İlk kez birlikte
çalışma fikri nasıl ortaya çıktı? Bu uyumu
ve başarıyı nelere bağlıyorsunuz? Bundan
sonrası için neler söylersiniz?
Ben de Evliya Çelebi gibiyim aslında. O ülke
gezmeyi seviyor, ben de insan gezmeyi... Mercan'ın
Tempo dergisindeki röportajını okumuştum. Çok ilgimi
çekti. Sahne alacağı etkinliğin organizatörlerini arayarak
eski Maçka Oteli'nde kaldığını öğrendim. Otele bir faks
çektim, ardından beni geri aradı. Sanki uzun zamandır
görüşmeyen iki arkadaş gibi yarım saatlik bir telefon
konuşması yaptık.
Buluşamadık, çünkü ben o sabah Kanada'ya
döndüm ama sohbetimiz o kadar keyifliydi ki...
Ardından internet üzerinden yazışmalarımız başladı.
Beyhan bana sabahları Orhan Pamuk'un bir yazısını
yollardı, ben ona müziklerimden yollardım... Dünyanın
en uzak iki noktasından hem bir proje yarattık hem de
aramızdaki dostluğu pekiştirdik.
Seyahatname sadece proje amaçlı bir yolculuk değil,
hayattaki yolculuklarımızın da kesiştiği bir nokta oldu.
Daha sonra çok güzel projelere imza attık, çok hatıralar
biriktirdik. Güldestan, Barbaros ve Şehir Orman'ı yaptık...
Onun dışında yurt dışı konserlerimizde de Beyhan'dan
her zaman destek istedik. Beyhan çok yönlü bir sanatçı.
Işık, ses, müzik, dans... Mercan Dede'de çok emeği
vardır ama görünmez kahramanlardan olduğu için bunu
pek söylemez. Yeni bir enerji de var şimdi üzerine
konuşacağımız...

İkiniz de dünya insanısınız, çok sık
seyahat ediyorsunuz... Seyahat etmeyi
tercih ettiğiniz destinasyonlar var
mı? Hâlâ gidemediğiniz ama "keşke
görebilsem" dediğiniz bir yer var mı?
Ben Uzakdoğu'ya gitmeyi seviyorum. Batıdan pek
hoşlanmıyorum. Bir de Tunus'a gidemedim henüz...
Kazablanka'yı, Kuzey Afrika'yı merak ediyorum. Sadece
Cezayir'e gittim. Sanki oralar beni bekliyor, çağırıyor gibi
bir his var içimde.
Bu sene üçüncü Avustralya turnesini yaptık.
Avustralya çok etkileyici bir yer ama yolculuk uzun ve
yorucuydu.
Ben de 2 sene içerisinde birçok kez Çin, Avustralya

ve Amerika'ya uzun uçak yolculukları yaptım. Bir süre
sonra kaç saat kaldığını düşünmemek gerekiyor. Ona
başlarsan zaten yandın...
Kanada'nın kuzeyi küresel ısınma dolayısıyla
son dönemlerini yaşıyor, oraları görmek istiyorum.
Amsterdam'ı da çok seviyorum bu arada. Bence
Avrupa'nın en güzel buluşma noktası. Bir yandan
doğası çok güzel, bir yandan da teknoloji, dizayn ve
tasarım alanında çok iyi. Çok sıcak ve güzel korunmuş
1500-1600'lerden kalma evler... Çok etkileyici ve ilham
verici. Genelde çok yorulduğum zamanlar kaçamak
yerlerimden biridir Amsterdam.

Son olarak dergimizin klasik sorusunu
yöneltelim size. Sizce çok gezen mi bilir
yoksa çok okuyan mı?
Bence, kendini bilen bilir. Kendini bilmediğin sürece
gezsen de okusan da yazsan da hikâye...
Benim bir şey söylememe gerek var mı? Budur yani...

Beyhan Murphy ve Mercan Dede'ye bu
keyifli sohbet için teşekkür ederiz.

HAFTA SONU KAÇAMAK

Bir Postacının Sarayı

LE PALAIS IDÉAL,

HAUTERIVES

Lyon’un 80 kilometre güneyinde yer alan
Hauterives kasabası, 1836'da Fransa’da doğan,
13 yaşında fırıncı çırağı olmak için okuldan
ayrılan ve bir postacı olan Ferdinand Cheval’in
hikâyesine ev sahipliği yapıyor. Yoldan toplanan
taşlarla, 33 yılda ortaya çıkarılan bu saray,
hiçbir mimari eğitim almamış postacının içindeki
sanatçıyı gözler önüne seriyor.
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La Palais İdéal’in ilk kıvılcımı, Ferdinand Cheval’in gördüğü
bir rüya sayesinde alev alıyor. Söylediğine göre rüyasında
kendisini bir kayanın üzerine saray inşa ederken görüyor
ve uzunca bir süre aynı rüyayı defalarca görmeye devam
ediyor. Bir gün postalarını dağıtmak için yolda yürürken,
bir taşa takılıp düşüyor. Kalkıp takıldığı taşa bakıyor ve alıp
çantasına koyuyor. İşte Le Palais İdéal’in temeli o an atılıyor.
O günden sonra, 42 kilometrelik posta dağıtım rotasına
yanında bir el arabası ile çıkıyor. Yol boyunca da hoşuna
giden taşları topluyor. 33 yıl boyunca, gündüzleri taş toplayıp
geceleri ve boş zamanlarında bu taşları bir araya getirerek
rüyalarındaki sarayı inşa etmeye çalışıyor.
Sarayın tasarımında, yıllar boyunca dağıttığı kartpostalların
üzerinde yer alan fotoğraflardan ilham alıyor. Hindu
tapınakları, Roma mezarları, Orta Çağ kaleleri, camiler, filler,
develer, ayılar gibi birçok kartpostal fotoğrafını hafızasına
kazıyor ve çimentoyla birleştirdiği taşlarla oluşturduğu
sarayında bunları resmediyor. Yıllarını verdiği sarayı günden
güne bir sanat eserine dönüşüyor.
Birçok kültürden öğeleri görebileceğiniz Le Palais İdéal’in en
dikkat çekici ayrıntıları; Roma İmparatoru Sezar, Fransızların
ilk liderleri olarak nitelendirdikleri Galyalı Vergingetorix ve
bilimin babası kabul edilen Arşimed’e atfettiği heykeller.
1924 yılında, Ferdinand Cheval hayata gözlerini yumduğunda,
rüyalarının sarayında kendisi için yaptığı mezara gömülmesine
Fransız Hükümeti izin vermiyor. Postacının sarayının özel bir
bölümünde, onlarca yıl bir parçası gibi yanında taşıdığı el
arabası sergileniyor sadece. Le Palais İdéal’i ortaya çıkaran
hayal gücü ve tutku; bugün Hauterives’te elle tutulur, gözle
görülür hâliyle ziyaret etmeniz için sizi bekliyor.

YOL HİKÂYEM

Sefa Yamak'ın objektifi ve kaleminden,

Çölün Ortasında Parlayan Bir Şehir:

Dubai
"İmkânı yok, olmaz." dediğimiz her şeyin gerçekleşebileceği şehir Dubai; göğe uzanan
gökdelenleri ve hemen ardında uzanan çölün kum tepeleriyle çok farklı bir şehir. Yüksek
binaları, sisin ardında beliren şehir silüeti, mühendislik harikası palmiye adaları ve yıldız zengini
otellerin size verdiği pozlar gerçekten eşsiz. Çöl kumlarının arasından doğup dünyanın en
lüks şehirlerinden biri hâline gelen Dubai'nin çekimine kapılmak çok kolay. Ben de bu çekime
daha fazla karşı koyamadım ve 2018’in ilk seyahatini, Setur’un en tecrübeli rehberlerinden
birisi olan Uğur Soner ile Emirates Havayolları’nı tercih ederek, Dubai’ye gerçekleştirdim.
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SEFA YAMAK
"19 Şubat 1982’de Rize’de başlayan hayat yolculuğumun
fotoğrafla kesiştiği zaman, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler bolümünde okurken, amatör olarak fotoğrafçılıkla
ilgilenmeye

başladığım

zamanlardır.

Üniversiteden

sonra,

babamın işini devam ettirmek üzere Anadolu’nun çeşitli şehirlerini
gezmeye başladım. Bu geziler sırasında Anadolu topraklarının
sahip olduğu çeşitliliğe hayran kaldım. Bu gördüğüm anları
dondurup saklama tutkusu o gezilerin bana kattığı en büyük
olaydır. Zamanla dijital dünyanın gerekliliklerine göre kendimi
de geliştirdim. İlk konsept instagram sergisini açtım. Halen de
bu tarz çalışmalarım devam ediyor. Ama değişmeyen tek şey
fotoğraf tutkusu. “Fotoğraf, dünyanın her köşesinde anlaşılan tek
dildir” Benim de hayat mottom bu. Bu tutkuyla yaşıyorum."

Havalimanı ve Emirates
Uçuş Deneyimi: Merhaba Dubai
Dubai Uluslararası Havalimanı, yolcu sayısı olarak dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak
gösteriliyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık kentinde son dönemde artan turizm faaliyetlerinin
bu büyümede etkisi oldukça büyük. Emirates’in yolcuları için hazırladığı güzel ikramlar ve konfor ile 4
buçuk saatlik keyifli bir uçuşun ardından, bahsettiğim bu dikkat çekici havalimanına indik. İlk gözümüze
çarpan, Emirates’in kendisine özel yaptırdığı 3. terminal oldu. Havalimanının en fazla destinasyona en
çok sefer düzenleyen şirketi Emirates, bütün operasyonlarını bu terminalden gerçekleştiriyor. Gösterilen
ilgi gerçekten muazzam. Henüz tamamlanmamış olan terminal, bir alışveriş merkezi gibi tasarlanmış.
Dünyaca ünlü markaların son model tasarımlarını bulabileceğiniz terminalde vakit geçirmek oldukça
keyifli.
Fotoğraf: Sefa Yamak

YOL HİKÂYEM

Kum Tepelerinin Ardında Dubai Gökdelenleri
Emirates’in alışveriş merkezi havasındaki terminalinden çıkıp Dubai caddelerine kendimizi attığımızda bir şey fark ettim. Bu şehir bütünüyle bir
alışveriş cenneti. 3 gece misafiri olacağımız Jumeirah Medinat Otel’e doğru yola çıktığımızda, üzerinde ilerlediğimiz caddelerde dünyaca ünlü
hemen hemen bütün markaların mağazaları vardı. Ve gökdelenler… Dubai’nin imzası olan bu yapılar her yerdeler. Dubai gerçekten baş döndürücü
bir şehir ve otelimize doğru giderken “Acaba nasıl kareler yakalayacağım?” sorusu aklımdan çıkmıyor. Çıkmadıkça da bir an önce sabah olmasını
ve kameramı elime alıp kendimi şehrin çekimine bırakmak istiyorum. 7 yıldızlı Burj Al-Arab’a komşu otelimiz Medinat’a varıyoruz. Otelin konumu
oldukça iyi. Hem şehre yakınız hem de dinlenebileceğimiz sakin ortamı buluyoruz. Ertesi gün gökdelenler şehrinde dünyanın en yüksek binası “Burj
Khalifa” bizi bekliyor. 829 metre yüksekliğindeki bu dev yapıda yakalayabileceğim kareler beni oldukça heyecanlandırdı. Kafamda nasıl fotoğraflar
çekeceğimi tasarlarken 1 dakika içinde 452 metredeki seyir terasına asansörle ulaştık. Hız beni gerçekten şaşırttı fakat biraz şanssızdım. Dubai’nin
nemli olduğunu elbette biliyordum fakat bu nem gözle görülür bir hale gelince ideal bir fotoğraf yakalama şansım olmadı. Vazgeçmedim tabii ki,
çünkü bir fotoğrafçı çekmek istediği kareyi elde edene kadar durmaz. Birkaç deneme ile 30 dakika kadar kuş bakışı Dubai manzarasının tadını
çıkararak şehrin zirvesinde biraz vakit geçirdik. 2004 yılında inşaatına başlanan Burj Khalifa gerçekten görülmeye değer. Size de ufak bir tavsiyem
olabilir; bu heyecanı yaşamak istiyorsanız birkaç gün öncesinden erken saatlere rezervasyon yaptırabilirsiniz, aksi takdirde uzunca bir kuyrukla
karşılaşabilirsiniz.
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Fotoğraf: Sefa Yamak

Dev Akvaryumlar ve
40 Derecede Kayak
Burj Khalifa’dan sonraki durağımız şehrin cazibe merkezlerinden bir
diğeri olan Dubai Mall. İçinde 1000’in üzerinde mağazayla alışveriş
çılgınlığı yaşamanız için en ideal yer. Modadan teknolojiye aklınıza
gelebilecek her markanın mağazasını bulabilirsiniz. Kendinizi moda
mağazaları arasında gezerken Milano’da, teknoloji markalarıyla
Tokyo’da, kafe veya restoranlarında Paris sokaklarında hissedebilirsiniz.
Ayrıca buradaki akvaryumda çeşit çeşit deniz canlısını gözlemleme
fırsatı bulduk. Dubai’deki çoğu şey gibi sualtı yaşamı da oldukça ilgi
çekici. Bu akvaryumun bir benzeri de Atlantis The Palm otelindeki
The Lost Chambers Akvaryumu. Orada da 65 bine yakın deniz
canlısını görebilirsiniz. Alışverişin dışında beni şaşırtan, muhtemelen
sizi de oldukça şaşırtacak olan Ski Dubai’yi keşfetmeye gidiyoruz. 40
derece hava sıcaklıklarına şahit olan bir şehirde kayak… Kulağa ilginç
geliyor değil mi? 22.500 metrekare alana kurulan tesiste 60 metre
yükseklikten başlayan, 400 metre uzunluğunda bir kayak pisti var.
2005’te yapılan Ski Dubai, Orta Doğu coğrafyasının ilk kayak merkezi.
Siz de bizim gibi 40 derecede kayak ve snowboard yapmanın
keyfini çıkarabilirsiniz. Merkezdeki kış atmosferini tamamlayan kral
penguenleri ile de tanıştık.

Dubai'de Yerel Alışveriş
Alışveriş yaparken biraz yerel ürünler arıyorsanız Deira’ya uğramalısınız. Deira
aslında Dubai’nin kalbi. Tüm ticaret buradan başlıyor. Gold Souk denilen bölge
bizim Kapalıçarşı'mız gibi, sıra sıra kuyumcularda mücevher ve takı modasına dair
aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Özellikle vitrinleri süslemiş olan çok gösterişli
takılar, gelen turistlerin ilgisini fazlasıyla çekiyor. Tam vitrinin fotoğrafını çekeyim
derken bir anda kendinizi mağazanın içerisinde bulabiliyorsunuz. Tabii ki bu tip
yerlerde pazarlık etmeyi unutmamak gerekiyor. Deira’daki gezintimize baharat
kokularının çevremizi sardığı Spice Market'i ve renk renk kumaşlardan, yerel
üretim ürünlerle dolu toptancı çarşılarını dolaştık. Buralarda dolaşmak kolay
olmadı. Ticaretin can damarı olduğu için aşırı derecede kalabalık. Hem turistler
hem de yerli halk aradıklarını burada kolaylıkla bulabiliyor. Günü noktalamaya
yaklaşırken akşam serinliğinden faydalanmak üzere JBR Marina’ya gittik.
JBR Marina modern mimarisi ile en lüks otellerin ve restoranların bulunduğu
muhteşem bir yer. Çevrede yaşayan insanların yorucu mesailerinden sonra
eğlenceli vakit geçirmek için tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Restoranlar
âdeta tasarım ödülleri almak için oluşturulmuş. Kapıda sizi güler yüzleriyle
karşılayan resepsiyon görevlileri ve yanınızda gelip neşeli halleriyle ilginizi çeken
seyyar satıcılarla JBR Marina’da sıkça karşılaşıyorsunuz. Geç saatlere kadar
kalabalığın azalmadığı JBR Marina, Dubai’nin Monte Carlo’su olmuş halde. Lüks
gece kulüplerinde eğlencenin durağı yok.

YOL HİKÂYEM
YENİ
BİR SEN

Fotoğraf: Sefa Yamak
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Çöl Safarisi
Dubai gezimizin bir sonraki gününü, şehrin en çok fotoğraf çekilen
yerlerinden birinde geçirmeye karar verdik. Daha önce Sahra Çölü’nde
bu deneyimi yaşamıştım. O yüzden de o güzel anları tekrarlayabileceğim
için biraz heyecanlıydım. Dubai çölüne hareket etmeden önce
araçlarımızın bizi beklediği kamp alanına yöneldik. Çöl kumlarında rahat
hareket edebilmek için araçların lastiklerini biraz indirmek gibi ufak bir
iki hazırlıktan sonra yola koyulduk. Şoförümüz Amid, yaklaşık 25 dakika
sürecek yolculuğumuzda en büyük yardımcım oldu. Gün batımını
izlemek üzere gittiğimiz tepe yolunda konvoyu arkadan takip etmesini
rica ettim. Beni kırmadı ve böylece güzel fotoğraflar çekebildim.
Konvoyda bizimle birlikte farklı ülkelerden gelen birçok turist vardı. Hatta
safari sırasında tanıştığım Arjantinli arkadaşım teklifimi reddetmeyerek
benim için modellik yaptı. Güneşi Dubai çöllerinde uğurladıktan sonra
akşamı geçireceğimiz kamp alanına doğru tekrar yola çıktık. Kampta yerel
lezzetlerin, yöresel dansların sergileneceği bir şov bizi bekliyordu. Çölün
ortasında, parlak yıldızlarla dolu gökyüzünün altında sahneye çıkan zenne
ve oryantal danslarını izlemek oldukça güzeldi. Bizim kültürümüzde
de olduğundan çok şaşırmadım fakat bizimle birlikte orada bulunan
turistlerden bazıları ilk kez bu dansları görüyordu sanıyorum. Heyecanla
eşlik etmeye çalışmalarını izlemek ayrıca keyifliydi.

Fotoğraf: Sefa Yamak

Veda Zamanı
Ertesi sabah, saat 10:45'te Emirates Hava Yolları'nın business uçuşunu ilk
defa deneyimlemek için erkenden yola koyulduk. Dubai’ye indiğimizde bizi
şaşırtan Emirates’e ait terminal o kadar büyük ki bir yerden bir yere gitmek
için golf arabalarını kullanmak çok iyi bir fikre dönüşüyor. Terminal içerisinde
ilk gördüğümüz business lounge’a girdik ama uçuş kapısına gidene kadar
en az 4 tane daha Emirates Lounge gördüm. Emirates bu konuda gerçekten
çok başarılı. Yolcuların uçuş saatlerini bekleyene kadar keyifli vakit geçirmeleri
için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler. Zengin menüsü, her
daim tazelenerek yolcularının hizmetine sunuluyor. Dinlenme alanları,
çalışma alanları aklına gelebilecek her şey “Bir yolcu nelere ihtiyaç duyabilir?”
sorusundan yola çıkılarak tasarlanmış. Orada biraz daha vakit geçirmeyi
gerçekten çok istedim. Uçaktaki yerimize yerleşirken bizi gören kabin görevlisi
Dimitri, hemen yanımıza gelip uçuş süresince bizlere yardımcı olacağını söyledi
ve teknolojinin konfora nasıl dönüştüğünü tek tek anlattı. Yatağa dönüşen
koltuğumun keyfini sürmek için, uçağın bir an evvel havalanıp rotaya girmesini
bekledim. Uçuş öncesi ve süresince sunulan ikramlar ve ardından gelen ana
yemek gerçekten kaliteli bir restoranın sunumuyla yarışırdı. Yemek yerken,
önümdeki akıllı ekrandan Türk ve dünya sinemasına ait zengin içeriklerden
birini seçip seyretmeye başladım. Bir an kendimi evde, televizyon karşısında
keyif yapıyor gibi hissettim. Ancak bu keyif Dimitri’nin “Sefa Bey, inişe çok az
kaldı. Lütfen koltuğunuzu düzeltin.” uyarısıyla sona erdi...
Merhaba İstanbul :)

Fotoğraf: Sefa Yamak
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Tarihi Gizemler ve
Doğal Çeşitlilik::
PERU
Peru’yu keşfederken tarihi gizemlere ve doğal hayatın
çeşitliliğine hazır olmalısınız. Antik bir kültürün mirasını
yaşatan ülkenin farklı bölgeleri farklı heyecanlar sunar. Ülkenin
yüksek kesimlerinde Antik İnka medeniyetinin kalıntıları, kıyı
kesimlerinde deniz ve plajlar, Amazon Nehri’ne ev sahipliği
yapan iç kesimlerde de nadir, doğal güzellikler görülebilir.
Döneminde, işgalci İspanyollar tarafından bile bulunamayan
Machu Picchu, deniz seviyesinden yaklaşık 2500 metre
yukarıda, dağ zirveleri ile çevrili bir manzaranın ortasında
yükselir. İnka başkenti Cuzco’nun yakınlarında yer alan bu
yazlık saray yerleşkesi, 1983 yılından bu yana
UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alır ve en önemli
arkeolojik kalıntılar arasında gösterilir. Bir başka gizemli yapı
da Sechura Çölü’nün içinde, geniş bir alana yayılan
Nazca Çizgileri’dir. Çeşitli hayvan silüetlerinden oluşan
çizgilerin ne amaçla ya da kimler tarafından yapıldığı hâlâ bir
merak konusudur. Amazon nehir yunusları ve deniz inekleri
olarak bilinen ''manatiler'' de Peru’da görebileceğiniz doğal
yaşamın nadir örneklerindendir. Titicaca Gölü’nün bulunduğu
kutsal vadide hem doğal yaşamı hem de tarihi izleyebilirsiniz.
Dünyanın en derin kanyonu olan Cotahuasi Kanyonu’nu
keşfetmeniz, Huacachina’daki çölde kum sörfü ve 4x4 çöl
safarisi yapmanız için Peru, sizi bekliyor...

Nazca Çizgileri

34

setur.com.tr

Seyahatinizi
Size Özel
Tasarlayalım
seturselect.com

Machu Picchu

SETUR SELECT

Yeşil ve Mavi’nin
Dans Ettiği Ada:
MAURITIUS
Madagaskar’ın komşusu olan Mauritius, kristal berraklığındaki
suları, beyaz kumlarla örtülü plajları ve tropikal iklimin yeşile
bürüdüğü tepeleriyle doğal güzelliklerini misafirlerine sergiler.
Portekiz, Fransa, Hollanda ve İngiltere sömürge dönemlerini
yaşayan adada buna bağlı olarak kültürel çeşitlilik oldukça fazla.
Ayrıca, Afrika ve Hindistan’dan gelen işçiler bu kültürel çeşitliliği
daha da arttırıyor. Mauritius mimarisi, sömürge döneminden izler
taşır ve sokaklar nostaljik bir görünüme sahiptir. Ada mutfağında
Portekiz, İtalyan, Fransız ve Hint mutfaklarından tatlar yer alır.
Grand Baie'deki şık restoran ve kafelerde salçalı deniz ürünleri
ile yapılan Rougaille yemeğini deneyebilirsiniz. Küçük bir ada
olmasına rağmen Mauritius’ta yapılacaklar listesi oldukça
kalabalık. Öncelikle; 300 kilometrenin üzerinde uzunluklarıyla ada
plajlarında, Hint Okyanusu’nun tadını çıkarabilirsiniz.
Doğanın kendini sergilediği adada endemik bitki türlerini ve
sadece adada karşılaşabileceğiniz hayvanların olduğu
Black River Gorges Ulusal Parkı ve
Sir Seewoosagur Botanik Bahçesi'ni ziyaret edebilirsiniz. İngiliz
hakimiyeti döneminde yapılan Adelaide Kalesi, hem güzel bir
seyir noktası hem de mağazaların bulunduğu, alışveriş için uygun
bir mekân. 100 metre yukarıdan dökülen Chamarel Şelalesi,
Mauritius doğasının sunduğu bir diğer doğa harikasıdır. Aynı
bölgede bulunan Renkli Topraklar; sarı, mor, kırmızı, kahverengi,
yeşil, mavi ve pembe tonlarındaki renkleri ile dikkat çeker.
Volkanik arazideki bu oluşum, yağış gibi dış etkenler yüzünden
hiçbir zaman bozulmadan kalır. Renkli kültürü ve eşsiz doğasıyla
Mauritius, keyifli bir keşif için sizi bekliyor.

Renkli Topraklar
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Chamarel Şelalesi
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Tayland Balayı Üçgeni:
PHUKET, KRABI VE
RACHA YAI
Yeni evlenen çiftlerin en çok tercih ettiği destinasyon, doğal
güzellikleri ile Phuket Adası’dır. Eşsiz güzellikteki plaj ve koylarıyla
misafirlerini büyüleyen Phuket’in en gözde plajı Patong Plajı’dır.
Deniz, güneş ve kuma eşlik eden onlarca bar, gece kulübü ve
restoranlar eğlenceli bir deneyim yaşatır. Kato, Karon ve
Bang Tao Plajları da Phuket’teki diğer önemli plajlardır. Dalış, jet
ski ve parasailing gibi aktivitelere de mutlaka zaman ayırmalısınız.
Berrak sularında yaşayacağınız dalış deneyimi ile su altı dünyasını
keşfe çıkabilirsiniz. Phang Nga Körfezi Milli Parkı’na yapacağınız
tekne turunda denizden yükselen kayalar, körfeze gelenlere güzel
manzaralar sunuyor. Dileyen misafirler bu kayaların etrafında
kanolarıyla da dolaşabiliyorlar. Phuket Akvaryumu’nda daha
önce tanışmadığınız deniz canlıları ile tanışabilir, fil safarilerine
katılabilir ve maymun gösterilerini izleyebilirsiniz. Büyük Buddha
Heykeli ve Wat Chalong Tapınağı, Phuket’ten ayrılmadan görmeniz
gereken yerler arasında. Phang Nga Körfezi’ni çevreleyen Phuket,
Krabi ve Racha Yai, güzel plajları, tarihi tapınakları ve zengin
doğal güzellikleri ile Tayland’da sizleri bekliyor.
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SATIRLARDAKİ ŞEHİRLER

Başlangıç’ın
Görkemli
Sahnesi:

SAGRADA
FAMILIA
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Çok satan kitaplara imza atan
başarılı yazar Dan Brown’un kurgu
dolu hikâyelerine bu kez Barselona ev
sahipliği yapıyor. Yaşamın kaynağını ve
nihayetini kendi tarzında kurgulayan
yazar “Nereden geldik, nereye
gidiyoruz?” sorusunun cevabını arıyor.
Sorgulamadan yaşadığımız bu dünyada
hayatın kaynağını merak ettirecek
farklı bir pencere açıyor ve hikâyesini
heyecanlı bir kurguyla okuyucusuna
aktarıyor. Kayalık ve boş bir gezegende
ilk nefesin nasıl ortaya çıktığını ve insan
ırkının geleceğini; bugünün dünyasında,
aralarında Sagrada Familia’nın da
olduğu İspanya’daki ünlü yapıların
çevresinde olgunlaşan bir
hikâye ile aktarıyor.

Dan Brown, satırların arasında gizemli bilgilerin peşinde koşarken,
Barselona’nın ünlü yapısı Sagrada Familia’yı hayallerinizde
canlandırıyor. Romanın kahramanı Robert Langdon’ın helikopter
penceresinden görüp hayran kaldığı yapının göğe yükselen kuleleri
sizde de hayranlık duygusu uyandıracaktır. 1882’de İspanyol mimar
Francisco de Paula del Villar y Lozano’nun temelini attığı yapının
sorumluluğunu 1 yıl sonra ünlü mimar Antoni Gaudi devralıyor.
Gaudi 1926 yılında öldüğünde, bütün hayatını Sagrada Familia’ya
adamasına rağmen, yapının henüz dörtte biri bile bitirilmemiş
durumdaydı.

Sagrada Familia, dünyanın en uzun süren inşaatlarından biri ve
yapımı hâlâ devam ediyor. İnşası 135 yıldır süren eser, yapımı
sürerken restorasyon geçiren tek yapı. 1936 ve 1939 yıllarında
yaşanan İspanya İç Savaşı’nda, Gaudi’nin notları ve planları yanıyor.
Yapıyı tamamlamaya çalışan mimarlar, ellerinde kalan sınırlı
kaynakları referans alıyor. Art Nouveau tarzında inşa edilen yapıyı,
''Başlangıç'' romanının kahramanı Robert Langdon’ın gözlemleri ile
daha yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz.

SATIRLARDAKİ ŞEHİRLER

Gaudi’nin planlarındaki kulelerin tasarımlarında Afrika camilerinden
ve peribacalarından esinlendiği düşünülüyor. Toplamda 18 kulenin
şu anda göğe doğru yükselen 8 tanesi tamamlanabilmiş. 4 kule
İncil yazarlarını, 12 kule havarileri, 130 metre yüksekliğindeki kule
Meryem’i, İsa’yı temsil edecek ve yapının en yüksek noktası olacak
172 metre yüksekliğindeki ana kule, Sagrada Familia’nın görkeminin
en önemli parçaları olacaklar. Ağaç gövdesi şeklindeki sütunlar,
doğum cephesi kolonlarını taşıyan dev kaplumbağalar, cephesindeki
kurbağa ve kumru figürleri, iç mekân tavanında kullanılan çınar
yaprağı formundaki süslemeler ile birlikte, birçok ayrıntıda doğaya
göndermeler görebilirsiniz. Ana yapıyı çevreleyen üç cephe ayrı bir
hikâyeyi görselleştirir. Doğudaki Doğum Cephesi bitki, hayvan ve
insan figürleri ile doğanın ihtişamını ve İsa’nın doğumu, çocukluğu
ve gençliğini sergiler. 4 kuleyi taşıyan 3 kemer ise umudu, inancı ve
yardımseverliği sembolize eder.
Batısında ise Çile Cephesi yer alır. İnsan vücudundaki tendonları
ve kemikleri anımsatan dokusu ve ziyaretçilerin üzerine doğru
eğilmiş çarmıhtaki İsa heykeli yapının etkileyiciliğini arttırır. Buradaki
çizgiler daha geometriktir ve Josep Maria Subirachs’ın yarattığı
heykellerin ifadelerindeki hüzün, İsa’nın çilesini yansıtır. Güneydeki
İhtişam Cephesi ise şeytanı, günahları ve kötülükleri sembolize
eden figürlerle başlar ve yukarıya doğru cennete yükselişi anlatan
sembollerle bezenmiştir. Sagrada Familia, “Başlangıç” kitabının
hikâyesinin şekillendiği sembollerle de dikkat çeker. Yunan
alfabesinin başlangıcını ve sonunu temsil eden Alfa ve Omega
harfleri hem yapının içinde, hem de henüz tamamlanmamış en
yüksek kule olacak olan İsa kulesindeki dört kollu haçın altında yerini
alacak. Bilime göre dünyada yaşamın nasıl başladığı ya da nereye
doğru evrileceği şu an için bir muamma. Yaşam denen mucize halen
daha gizemini koruyor ve ne zaman bir cevap bulunabilir bilinmiyor
ama siz bilim bu cevapları ararken dünyanın sunduğu güzellikleri
keşfedebilirsiniz. Sagrada Familia bu keşif için mükemmel bir
başlangıç olacaktır.
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NE YENİR?
Sırlar peşinde koşan kahramanımız Robert Langdon yemek yemek
için pek fırsat bulamamış olabilir fakat siz önerdiğimiz lezzetleri
mutlaka denemelisiniz!

Paella

İsmini pişirildiği iki kulplu tavadan alan bu yemeğin vazgeçilmez
malzemeleri pirinç ve safrandır. Yapıldığı bölgeye göre içerisine
tavuk eti, midye, karides, tavşan eti, biber, kabak gibi sebzelerle
çeşitlenen zengin bir lezzet sunar.

Tapas

Şehirde sıkça karşınıza çıkacak tapas restoranlarında İspanyolların
ekmek üzerine çeşitli sebzeler, etler ve deniz ürünlerini daha da
lezzetlendiren soslarla sunulan atıştırmalığını tadabilirsiniz.

Samfaina

Az pişmiş domates, patlıcan ve biberle hazırlanan yahni, deniz
ürünleri ve et yemekleri ile birlikte yenen, İspanyolların vazgeçilmez
yemeklerinden biridir.
Paella
,

GÖRMEDEN DÖNME
''Başlangıç'' romanının satırlarında kısaca ziyaret edip daha fazlasını
görmek isteyeceğiniz mekânları keşfetmeden dönmeyin!

Casa Mila
Antoni Gaudi’nin Sagrada Familia’sından sonra en çok dikkat çeken
eseri, 1906 ve 1912 yılları arasında inşa edilmiştir. Düz bir duvarı
olmayan Casa Mila, romanda da heyecanın yükseldiği satırların
tasvir ettiği çatısıyla ünlüdür. Bacaları, Orta Çağ şövalyelerini
anımsatacak biçimde tasarlanmıştır. Dalgalı bir denize benzeyen
yüzeyi ile Casa Mila, Barselona’da görülmesi gereken önemli
yapıların başında gelir.

Şehitler Vadisi
Vadi, Franko Diktatörlüğü Dönemi’nin bugüne kalan en büyük
hatıralarından olan bir anıta ev sahipliği yapar. 150 metre
yüksekliğinde ve yaklaşık 200 bin ton ağırlığındaki dev haçın
yanlarına yapılan bir bazilika, bir şapel ve bir manastırdan oluşan
yapı görülmeye değerdir.

Guggenheim Müzesi
Dekonstrüktivizm akımının öncülerinden ünlü mimar
Frank Gehry’nin tasarımı olan müze, yağmurda altın rengine
dönüşen titanyum kaplama yüzeyleri ile göze çarpar. Bilbao’da
modern sanatın en güzel örneklerinin sergilendiği müze,
geometrik şekillerin ve yansıttıkları ışığın dansına sahne olur. Müze
bahçesindeki Jeff Koons imzalı çelik, toprak ve binlerce çiçekten
oluşan köpek heykeli ve Louise Bourgeois’in ''Maman'' isimli
9 metrelik örümcek heykeli hemen girişte dikkatinizi cezbedecek
eserlerdir.

Sagrada Familia Kulesi

ÇOK GEZEN BİLİR

Yağmur Ormanlarının Ortasında
Sürrealist Heykel Bahçesi

LAS POZAS,
Meksika

Meksika’nın Xilitla kasabası, antik bir kentin kalıntılarını anımsatan
bir cennet bahçesine ev sahipliği yapar. Las Pozas, 1907 yılında
İngiltere’de doğan sürrealist akımın en önemli destekçilerinden biri
olarak nitelendirilen Edward Frank Willis James tarafından tasarlandı.
Bir şair, heykeltıraş ve iyi bir sanat koleksiyoncusu olarak bilinen
Edward James hayal gücünün tohumlarını, kendisi için tasarladığı
Meksika Yağmur Ormanları'nın iç bölgelerinde 80’den fazla şelale
ve doğal havuzun bulunduğu Las Pozas’a ekti.
Edward James ve kendisine rehberlik eden Plutarco Gastelum
tarafından tasarlanan bahçe, içindeki onlarca heykel ve mimari
yapıya 1949 ve 1984 yılları arasında kavuştu. Antik motiflerle
tasarlanan heykeller, simetrik kıvrımlı yapılarla çevrelenen patikalar,
hiçbir yere çıkmayan sarmal merdivenler…
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Edward James’in çılgın hayal gücünü bir diğer sürrealist sanatçı Dali,
“Tüm sürrealistlerin toplamından daha çılgın” diyerek tanımlıyor. Bu
uçarı fikirleri yaratırken yaklaşık 150 işçi ona yardım etti. James,
eserleriyle içselleştirdiği bahçede, kendi için tasarladığı yaprak
şeklinde yataklarda meditasyon yaparak ölüme hazırlandı. Yarattığı
bu bahçede öleceğini düşünüyordu. Fakat düşündüğünün aksine
1984 yılında İtalya, Sanremo’da öldü.
Arkasında bıraktığı eserleri, ölümünün ardından 1990 yılında halkın
ziyaretine açıldı. İçindeki eserlerle birlikte 5 milyon doların üzerinde
bir değeri olduğu düşünülen Las Pozas’ı şimdilerde yılda 75 bin kişi
ziyaret ediyor ve deniz seviyesinin yaklaşık 600 metre yukarısında
yetişen yağmur ormanlarının içinde, Edward James’in hayal gücü
içerisinde bir yürüyüşe çıkıyor.

setur.com.tr

GİTMEDEN ÖNCE
Las Pozas’ta bulunan eserlerin ilginç fotoğraflarını görebileceğiniz,
Margaret Hooks’un kaleminden; ''Surreal Eden: Edward James
and Las Pozas'' ve Edward James’in görsel sanatlar, edebiyat,
dans ve iç mimari ile olan ilişkisini inceleyen; ''A Surreal Life:
Edward James 1907-1984''ü okumanızı öneririz.

AŞKIN TATİL HÂLİ

DİNANT
Belçika
Dinant'ın tarihi iki bölümden oluşur: Saksafonun icadından önce ve sonra... Mucit-müzisyen Adolphe Sax, saksafonu icat
ettiğinde yalnızca kendine has bir yaratımda bulunmaz. Belçika ve Avrupa caz müziğinin temellerini de burada atar.
Namur'dan bindiğiniz tren, sizi cazın romantik tınısı; saksafon melodileri ile dolu bir şehre götürüyor. Meuse Vadisi'nde saklı
Valon kenti Dinant, aşk dolu anlarınıza eşlik için sizi bekliyor.
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Adolphe Sax Müzesi

Adolphe Sax'ın Sesi: "Saksafon"
Şehirde kendini en belli eden yapı olan Notre Dame Kilisesi'ni biraz
geçince, Adolphe Sax Müzesi'ni bulabilirsiniz. Müzenin önünde,
Sax'ın "yanında fotoğraf çektirmeden olmaz" diyeceğiniz bir heykeli
dikili. Müzeden nehrin tam karşısına baktığınızda ise Sax'ın eskiden
yaşadığı ev görülebiliyor. Bu tarihi ve kültürel gezinin ardından
ruhunuzu biraz müzikle beslemek elbette kaçınılmaz olacak.
Bunun için Dinantlıların tercihi iki uğrak mekân: Central Bar ve
Bellagio Lounge'da başarılı caz müzisyenlerinin canlı performanslarını
dinleyebilir ya da Dinant'ın meşhur Caz Geceleri'ne katılabilirsiniz.
Gitmeden önce Sax'ın izindeki ünlü caz müzisyenlerinin ustalarını
anlattığı 2016 yapımlı belgesel, Devil's Horn'a da muhakkak bir göz
atmanızı öneririz.

Saksafonların Geçit Töreni
Tren garından şehir merkezine doğru yürürken Dinant, bir kartpostal
gibi Notre Dame Kilisesi ve Charles De Gaulle Köprüsü ile karşınızda.
Her biri temsil ettiği ülkeye özgü saksafon heykelleri, köprü üzerine
sağlı sollu dizilmiş olarak, şehrin hemen girişinde sizi selamlıyor.
Birbirinden zevkli ve renkli desenlerle süslenmiş saksafon
heykellerini tek tek incelemek isteyeceksiniz. Burada geçireceğiniz
anlar hafızanızdan hiç çıkmayacak…

Charles De Gaulle Köprüsü

AŞKIN TATİL HÂLİ

Maas Nehri'nden Dinant Manzarası

Bir Tepenin Üzerinden
Valonya

Roma Kalıntıları Arasında,
Tabiatla Baş Başa

Bir Yanda Şehir,
Bir Yanda Doğa

Kısa bir teleferik yolculuğu ile Dinant
şehrinin manzarası gözlerinizde gittikçe
genişlemeye başlıyor.Teleferik hedefine
ulaştığında, Maas Nehri ve ardında
uzayıp giden Dinant kırları ayaklarınızın
altında. Dinant Kalesi de bu tepenin
üzerinde bulunuyor. Kalenin içinde
ağaçların arasındaki kafe Les Canons,
kahve molası için ideal. Belçika
tarihine derinlemesine bir yolculuğun
ardından günü kalenin surları üzerinde
batırabilirsiniz.

Bölgenin saklı cenneti olan sakin ve
huzurlu Furfooz Parkı'nda bir doğa
yürüyüşü, eminiz ki size çok iyi gelecek.
Binlerce yıllık gür ormanların çevrelediği
parkta mağaralar ve Antik Roma'dan
kalma hamam, tapınak gibi restore
edilmiş yapılarla karşılaşıyorsunuz.
Gerçek bir doğa aşığıysanız, bu park
hem nefesinizi hem de aşkınızı
tazeleyecek bir atmosfere sahip.
Parkın içerisinde Maas Nehri kenarında
brunch yapabileceğiniz La Flobette,
aradığınız romantik piknik ortamını
sizlere fazlasıyla sunacak. Bu doğa
dostu mekânda servis edilen organik
lezzetler, kahvaltılıklar ve tatlıların
tadına doyamayacaksınız.

Burada
yapabileceğiniz
keyifli
aktivitelerden biri de Maas Nehri
boyunca kano ile dolaşmak. Tesislerde
temin edilen kano sayısı sınırlı.
Bu sebeple kano gezintinizi biraz
erken saatlerde yapmanızı tavsiye
ederiz. Sabahları başka planlarınız
varsa üzülmeyin. Nehri gün boyunca
düzenlenen 2 saatlik feribot turlarıyla
dolaşma imkânınız da var. Ayrıca,
yemyeşil Meuse Vadisi'ni dolaşmanız
için bisiklet kiralama ofisleri de mevcut.
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Maas Nehri

Couque de Dinant

Biblo Niyetine Kurabiye
Dinant'ta bulabileceğiniz en ilginç
hediyelik; Couqe de Dinant. Yapımında
beyaz un ve bal dışında, su dahil olmak
üzere hiçbir malzeme kullanılmıyor
ve tahtadan kalıplarda; kalpli, şehir
manzaralı, balıklı gibi envaiçeşit
şekillerde hazırlanıyor.
Kurabiyeleri yemeyi deneyebilirsiniz
ama oldukça sert olmaları ve uzun süre
saklanabilmeleri sebebiyle daha çok
evinizi dekore edebileceğiniz eşyalara
benziyorlar.

DİNLEYİN
Frank Vaganee – Here Comes Tomorrow
Christof Lauer – Blues For Pablo
Lars Gullin – Danny's Dream
Courtney Pine – The Morning After
The Night Before

İZLEYİN
New York, New York (1977)
Gece Yarısına Doğru
Round Midnight (1986)
Tatlı ve Kirli
Sweet and Lowdown (1999)

Dinant Kalesi'nden Şehir Manzarası

AİLEMLE

Seyahatinizi
Size Özel
Tasarlayalım
seturselect.com

En Güzel Kış Rüyası

LAPONYA, Finlandiya
Noel Baba’nın evi, görkemli doğa olayı Aurora Borealis ve bütün bir aile kayak yapma
keyfi sürebileceğiniz tesisleri ile Laponya, unutulmaz bir kış tatili vadediyor.
İskandinavya’nın iklimi en soğuk, vakit geçirmesi en keyifli coğrafyası Laponya. Yazın 24 saat gündüz, kışın 24 saat gece yaşayan bölge; büyüleyici
atmosferi, habitatı ve elbette Noel Baba’nın ofisine ev sahipliği yapması ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Laponya’nın yerel sakinleri; bölgeye 4000 yıl kadar önce yerleştiği tahmin edilen ve güncel nüfusu 80 ile 100 bin arasında olan Sami halkı.
Bölgenin yüzölçümü ile alana yayılan nüfus arasında büyük bir fark var. Öyle ki; Laponya’da insan nüfusu 180 binlerde iken ren geyiği nüfusu
700 binlere kadar ulaşıyor. Yöreye özgü, renkli ve kullanışlı giyim tarzlarıyla dikkat çeken Samilerin geleneksel uğraşı da hâliyle: ren geyiği çobanlığı.
Laponya’nın safkan haskileri ise hem insanların hem de ren geyiklerinin en sadık dostları olarak yaşamlarını devam ettiriyorlar.
Bölge yılın büyük bölümünde karlar altında. Termometrelerde kimi zaman -40 dereceler görülse de havanın kuru olması sebebiyle rahatsız edici ve
dondurucu soğukları hissetmiyorsunuz. Masalsı bir kış tatilinde doğanın mucizelerine canlı tanıklık edebileceğiniz bir yer arıyorsanız, istikametiniz
Laponya olmalı.
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Santa Claus Köyü

Santa Claus Köyü
Bu köy, Laponya peri masalının büyük bir parçası. Kuzey Kutup Çizgisi,
“Noel Baba’nın Resmi Hizmet Ofisi” olarak da anılan bu özel yerden geçiyor. Burada
hediye dükkânlarını dolaşabilir, sevdiklerinize kart gönderebilir ya da Noel Baba’nın
dizine oturarak fotoğraf çektirebilirsiniz.

Arktikum
Nordik kültürünü, tabiatını ve tarihini öğrenebileceğiniz bir bilim merkezi ve müze.
Ayrıca içerisinde yer alan “Arktik Bahçe”, Kuzey Işıkları’nı en iyi gözlemleyebileceğiniz
yerlerden biri.

Pallas-Yllästunturi Milli Parkı
Kayak takımlarınız ya da sadece batonlarınızla dolaşabileceğiniz devasa bir tabiat parkı.
Huzurlu bir gezinti vaat eden parkın içerisinde yerel lezzetlerin sunulduğu restoranlar
ve saunalar bulunuyor.

Siida
Arkeolojik kazılara göre 9000 yıllık bir tarihi bulunan İnari’de kurulmuş, Sami kültürüne
ait eserlerin sergilendiği müze. Yalnızca yazları açık olan bir açık hava müzesi de
mevcut. Laponya’nın sahibi Sami halkını yakından tanımak isterseniz burası tam size
göre.

Haski Safari

Haski Safari
Laponya ren geyiklerinin yılmaz bekçileri; haskilerin çektiği kızaklarla uçsuz bucaksız
karların üzerinde dolaşabilirsiniz. Oyuncu ve çalışkan haskilerle uzun uzun vakit
geçirebilir, onların nasıl eğitildiğini de öğrenebilirsiniz.

Ren Geyiği Safari
Laponya tarihinin günümüze yansıtıldığı safaride, ren geyiklerinin çektiği kızakları
kullanırken kendinizi Noel Baba ya da Noel Anne gibi hissetmeniz olası. Düzenlenen
turlarla Noel Baba Köyü’ne unutamayacağınız bir ziyaret gerçekleştirebilirsiniz.

Ren Geyiği Safari

AİLEMLE

Aurora Borealis
Yeryüzünün manyetik alanı ile güneş ışınlarının etkileşimi
sonucu oluşan, gökyüzünün muhteşem şovu. Bu doğal ışık
gösterisini izlemek için küçük gruplarla
Kuzey Işıkları Safarisi’ne çıkabilir ya da cam tavanlı iglolarda
keyifli bir gece geçirebilirsiniz.
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GİTMEDEN İZLE

NE YENİR?

Bir Noel Hikâyesi/Rare Exports: A Christmas Tale (2010)

Poronkäristys (Geyik eti sote)

Değişim/Sameblod (2016)

Izgara Somon

Miesten Vuoro/Hayat Buharı (2010)

Tavada Kırmızı Kral Yengeç
Ren Geyiği Peynir Tatlısı
Nordik Böğürtleni Reçeli

NEREDE YENİR?
Santa’s Salmon Place
Laanilan kievari
Nili-Poro
Pirkon Pirtti
Değişim

GİTMEDEN OKU

Ravintola Roka

NEREDEN ALINIR?

Karlar Kraliçesi – Hans Christian Andersen

Elan:

Kar Melekleri – James Thompson

Olur da kayak ekipmanlarınızdan bazılarını evde
unutursanız, eksiklerinizi buradan tamamlayabilir
dilerseniz kiralayabilirsiniz.

Vatanen’in Tavşanı – Arto Paasilinna

Lauri:
Etnik takı, ayakkabı, çorap ve benzeri birçok
kullanışlı ürün bu küçük mağazada bulunabilir.
Geyik Eti Sote

Hippupuoti:
Bu sıcak dükkândan kar küreleri, biblolar gibi
birçok dekoratif eşya satın alabilirsiniz.

Shamaan Design:
Lappi kültürü esintili bu mağazada, evinize
Laponya havası katacak en az bir ürün mutlaka
vardır.

KALABALIK VE MUTLU

En İyi Kayak Adresleri
Kayak yapmak bir tutkudur. Eğer kayak için dünyanın önde gelen merkezlerinden birindeyseniz de bambaşka bir
deneyime dönüşür. Ailenizle, arkadaşlarınızla karda eğlenmenin en güzel hâllerini keşfedeceğiniz kayak merkezlerini
sizler için yazdık.
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En Geniş Pist Ağı ile
COURCHEVEL, Fransa
Courchevel, Üç Vadiler Bölgesi'nin ünlü kayak merkezidir. Var olan
bir kasabanın etrafında olmayıp sıfırdan bir kayak merkezi olarak
planlanan Fransa’daki ilk merkezdir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından
Fransa tarafından yatırımı planlanan merkez, bugünkü ününü
bu erken atılmış adıma borçludur. Bölgede teknoloji geliştikçe
yerleşimler de daha yukarılara doğru tırmanmıştır. Bugün zirve
noktasını "Courchevel 1850" oluşturur.
Birbirine bağlı 3 vadinin içinde yer alan bölgede yüzün üzerinde
pist ve 63 kayak lifti vardır. Toplamda 600 kilometreye varan pist
uzunluğu ile kayak tutkunlarına oldukça fazla seçeneği bir arada
sunar. İster başlangıç seviyesinde, isterse yıllardır kayan misafirlerine
uygun pistlerin yanında; pist dışı, bol karlı rotaları ile de heyecanı
bir üst seviyeye çıkarır. Kar yağışının az olduğu dönemlerde yapay
kar üzerinde kayak yapma imkânı sunar. Son yılların gözde kayak
aktivitesi olan heliski de Courchevel’in sunduğu aktivitelerdendir.
Helikopterle karlı tepelere bırakılan misafirler farklı bir kayak
deneyimi yaşarlar.

Zirveyi Hedefleyenlere
VAL THORENS, Fransa
Fransız Alpleri’nin Üç Vadiler Bölgesi'ndeki Belleville vadisinde yer
alan Val Thorens, 2300 metrelik rakımı ile Avrupa’nın en yüksek
kayak merkezi unvanına sahiptir. Dünyanın en büyük kayak bölgesi
o l a n Ü ç Va d i l e r ’ d e b i r b i r i n e b a ğ l ı C o u r c h e v e l , M e r i b e l v e
Val Thorens üzerindeki toplam 600 kilometrelik pistlerde kayak
y a p m a k m ü m k ü n d ü r. 2 0 0 0 m e t r e n i n ü z e r i n d e y e r a l a n
140 kilometreye varan pistleri, Val Thorens’in yüksek kesimleri ve
Peclet Buzulu merkeze gelen kayak tutkunlarına kasım ayından
mayıs ayına uzanan dönemde kayak yapma imkânı sunar.
Paramotor etkinliğiyle Val Thorens’e ev sahipliği yapan tepelerin
vadilerin üzerinde uçulabilir. Val Thorens’in iyi kar tutan kuzey
yamaçlarında karın keyfi çıkarılabilirken aynı zamanda güney alan
güney yamaçlarında da kayak sonrası vakit geçirilebilecek yeşil
alanlar bulunmaktadır.

KALABALIK VE MUTLU

Zermatt

Doğu Alpler'in Zirvesi

Kayak Efsanesi

Ünlülerin Tercihi

St. Moritz

Zermatt

Lech

İsviçre

İsviçre

Avusturya

Doğu Alpler’deki en yüksek kayak

Matterhorn çevresinde yer alan Zermatt,

merkezine ev sahipliği yapan St. Moritz,

Avrupa’nın en gözde kayak, tırmanış

aynı zamanda İsviçre’deki köklü kayak

ve yürüyüş rotalarını içerir. 19. yüzyıl

merkezlerinden biridir. 1864 yılından

ortalarında 7 dağcının Matterhorn’a

bu

tırmanmasıyla bir çekim merkezi hâline

Lech, Avusturya’nın turizm vitrininin en
önemli öğelerinden biridir. Dünyada
özel bir üne sahip Arlberg Bölgesi'nde
bulunan Lech, 305 kilometre pist
uzunluğuna sahiptir ve Avrupa’da
lüksü ön planda tutan insanların tercih
ettiği bir destinasyondur. Ayrıca Lech,
14. yüzyıldan kalan yapılarıyla da
ayrı bir güzellik sergiler. Başlangıçtan
profesyonele her seviyeden kayakçıya
hitap eden Lech pistleri, yılın büyük
bölümünde kar tutar. Ayrıca uzun
pistlerinin yanında bol karlı serbest
kayak yapma imkânı sunan pist dışı
rotaları da vardır. Avusturya Alpleri’nin
en fazla kar yağışı alan iki bölgesinden
biri olan Lech, kayak tutkunlarına en iyi
kayak deneyimlerinden birini sunmanın
yanında lüks otelleri, gurme restoranları
ve sakin havasıyla dikkat çeker.

yana

Avrupa’da

dünyanın

her

yerinden gelen ziyaretçilerini ağırlar.

gelir. İlk tırmanıcıların hikâyesi ve bölge

St. Moritz Gölü çevresinde konumlanan

tarihi ile ilgili bilgiler Matterhorn

birbirinden kaliteli restoran ve otelleri

Müzesi’nde bulunur.

ile kayak tatili için en doğru adreslerden

İsviçre Alpleri’nin en ünlü dağcılık ve

biridir. 3300 metre yüksekliğe ulaşan

kayak merkezlerinden biri olan Zermatt

yaklaşık 350 kilometre uzunluğundaki

kasabası, yaz aylarında tırmanış için

pistleri ile her seviyeden kayakçıya

tercih edilebilen Avrupa’nın en geniş

hitap eder. Corviglia Kar Parkı’nda

kayak merkezidir. Matterhorn’un ikonik

adrenalin tutkunlarına özel hazırlanmış

görüntüsüne 38 yüksek zirve eşlik eder.

rampalarda

Ayrıca Avrupa’nın teleferikle ulaşılabilen

en

güzel

atlayışlarınızı

sergileyebilirsiniz.
Merkezin

yakınlarındaki

en yüksek tepesi Glacier Paradise,
yamaçları

Zermatt’tadır.

dolaşan, sayısız tünel ve köprüyü geçen

Matter

Rhaetion, Albula ve Bernina tren yolları

bulunan

Vadisi’nin

güney

UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde

birbirinden güzel Alp zirveleri oluşturur.

yer alır. Rayların üzerindeki yolculuklar

Sadece

İsviçre Alplerini farklı bir açıdan sunar. İki

motorlu taşıtlar yasaktır. Kasabadaki

kez Kış Olimpiyatları'na da ev sahipliği

kayak merkezindeki uzun pistler her

yapan St. Moritz, sahip olduğu kayak

yaştan, her seviyeden ziyaretçiye kayak

tesisleri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir

ve snowboard yapma imkânı sağlar. Yıl

tatil fırsatı yaratıyor.

boyu süren etkinlikler, kayakseverlere

Zermatt’ın
trenle

ulaşılan

ucunda

manzarasını
kasabada

unutulmaz deneyimler sunmaktadır.
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Heliski Deneyimine
Hazır Olun!
CALGARY, Kanada
Calgary,

adı

kış

sporlarıyla

özdeşleşen

Kanada’nın

gelişen

şehirlerinden birisidir. Kayak olanakları açısından değerlendirildiğinde
cazibe merkezi olma yolunda hızla adından söz ettirir. 1988 yılında
gerçekleştirilen 15. Kış Olimpiyat Oyunları, Calgary’de buz pateni,
buz hokeyi ve kayak gibi sporları göz önüne taşımıştır. Calgary’deki
Banff Ulusal Parkı, Kanada’nın en eski ulusal parkıdır. İçinde yer alan
Louise Gölü kışın donar ve yerel halkla birlikte turistler, donan göl
üzerinde buz pateni yapar. Calgary’nin bulunduğu Rocky Dağları’nda
Nakiska, Lake Louise, Sunshine Village gibi birçok kayak merkezi
vardır. Bu merkezler sahip oldukları pistlerde klasik kayak deneyimini
sunar. Ancak Calgary’de son dönemde kayak tutkunlarını çeken
gözde etkinlik heliskidir. Şehri çevreleyen, karlı zirveleriyle göze
çarpan Rocky Dağları bu heyecanlı etkinliğe ev sahipliği yapar.
Helikopterle bakir yamaçlara bırakılan kayakseverler, el değmemiş
kar örtüsü üzerinde kaymanın tadını çıkarır. Heliski deneyiminin
yanında helikopterle buzul turu gibi farklı etkinlikler de Calgary
zirvelerinde ziyaretçilerini beklemektedir.
Heliski Deneyimi

KALABALIK VE MUTLU

Kuzey Amerika'nın
En Büyüğü
VANCOUVER, Kanada
Kanada’nın en büyük 3. şehri olan Vancouver, Kuzey Amerika’nın
en büyük kayak merkezine ev sahipliği yapar. Blackcomb Dağları
üzerinde kurulmuş olan Whistler, kış tatili ve kayak için yükselen
trendlerden biri. 2010 Kış Olimpiyatları’na da sahne olan merkez
her seviyeden kayakçıya hitap eden 200’ün üzerindeki pisti ile
bütün bir aileye veya kalabalık arkadaş gruplarına heyecanlı bir tatil
sunar. Whistler’da pist dışı aktiviteler de son dönemde öne çıkmaya
başlamıştır. Merkezde yer alan özel parkurlarda buzul kayağı,
snowmobil turları ve snowboard etkinlikleri düzenlenir. Daha fazla
heyecan için bakir yamaçlarda heliski deneyimi ve kayak pistlerini
hazırlamakta kullanılan araçlarla ulaşılabilen el değmemiş kar örtüsü
üzerinde catski yapma fırsatlarını sunar.

Whistler - Blackcomb Dağları
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Keşfedilmemiş

Kasabalar
Setur Extra'nın bu sayısında haritada
kapladığı küçük alanın aksine büyük
seyahat deneyimleri vadeden
keşfedilmemiş kasabaları sizler için
seçtik...
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MONSANTO,
Portekiz
Dev Kayaların Arasındaki Evler
Portekiz'in Idanha-a-Nova bölgesine bağlı, yalnızca
yakınındaki Relva'dan ulaşabileceğiniz tarihi bir kasaba:
Monsanto. Portekiz'in zirvelerinden biri olan yerleşkenin
doğu yakası İspanya-Portekiz sınırına, güney yakası ise
Ponsol ve Aravil vadilerine bakıyor. Monsanto; doğal
güzellikleri, tarihi, mimarisi, geleneksel mutfağı ve elbette
yerel halkın yaşam stili ile 1934'te Portekiz kültürünü en iyi
yansıtan kasaba ilan edilmiş.
Henüz yoldayken, Gardunha Dağı üzerine kurulan
kasabanın taş evlerini ve en tepede; Monsanto Kalesi'ni
görebilirsiniz. Köy yolları araç trafiğine müsaade etmediği
için yerel halktan ulaşımı Portekiz'e özgü Miranda cinsi
eşekler vasıtasıyla devam ettirenler de çoğunlukta.
Monsanto'da bulunan tüm yapılar, kasabanın imzası hâline
gelmiş granit taşlardan oluşmakta. Bu büyük kayaları
yerleşim yeri hâline getirme fikri Erken Taş Çağı'na kadar
dayanıyor.
Dağın yamacından zirveye uzanan dar sokakları, taş
merdivenleri, devasa kayaların etrafına - hatta içerisine konuşlanmış evleri, dükkânları ile otantik ve sakin bir şehir.
Monsanto sokaklarında yaşlı kadınların işlediği ve evlerinin
önünde sergilediği dekoratif nazarlık, bez bebek gibi
hediyelik eşyalara rastlanabilir. Köyü dolaşırken sokak
kedileriyle ve ulaşım için kullanılan eşeklerle de bol bol
karşılaşmak mümkün.

Monsanto Kalesi
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Monsanto Kalesi
Portekiz Kralı 1. Afonso tarafından
1171'de yaptırılmış. Romalı Tapınak
Şövalyeleri için inşa edilen, günümüzde
tarihe
boyun
eğerek
harabeye
dönüşen kalenin avlusunda antik
mezarlar ve Santa Maria Tapınağı yer
alıyor. Döneminde kale savunması
için yapılmış kule ve balkonlar artık
olağanüstü gün batımı ve gün doğumu
manzaralarına şahit olabileceğiniz seyir
teraslarına dönüşmüş durumda.

Lucano Saat Kulesi
Monsanto'nun Portekiz kültürünü en iyi
yansıtan kasaba olarak seçilmesinde en
büyük pay, Lucano Kulesi'ne ait.
En iyi kasaba ödülü; Portekiz bayrağının
da sembolü olan Gümüş Horoz
(Galo De Prata) da kulenin en tepesine
yerleştirilmiş.

Antik Kiliseler ve
Aziz Antonio Kapıları
Monsanto Kalesi'ne batı ve doğudan
giriş sağlayan Aziz Antonio Kapıları,
tarihe direnerek günümüze kadar
gelmiş simge yapılar. Kapılara bitişik
inşa edilen, restorasyonu tamamlanmış
iki tapınak: Ana Kilise ve Sao Salvador
da mutlaka görülmeli.

Lucano Saat Kulesi
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KİTZBÜHEL, Avusturya
Alplerin En Eski Kayak Merkezi
Avusturya'nın Tirol kentine 85 kilometre uzaklıkta olan Kitzbühel ya da kısaca Kitz, 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndan
hasarsız kurtularak Orta Çağ mimarisi ve Arnavut kaldırımlarını günümüze taşıyabilmiş bir kış kasabası. Tarihte
sanayi ve ticaretin ön planda olduğu Kitzbühel'in kaderi, 1894'te Franz Reisch ve Josef Herold adlı iki kayakçının
Hahnenkamm Horn'da düzenledikleri dostane yarış ile değişir ve bu tarihten sonra Kitz, kayakçılar için bir uğrak
noktası hâline gelir. Bu ilgi neticesinde, kayak ve tenis başta olmak üzere, spor konseptli oteller ve alışveriş
merkezleri hizmet vermeye başlar.
Alplere bağlı Hahnenkamm ve Kitzbüheler Horn Dağları arasına kurulan kent Ache Nehri üzerinde yer alır. Soğuk
ve ılıman iklim görülen şehir bol yağışlı, ancak açık havalarda büyüleyici dağ manzaralarını izleyebilirsiniz.
Seçkin sporların şekillendirdiği Kitzbühel'in birçok noktasında lüks alışveriş noktaları ve elit restoranlar bulunuyor.
Kitz mekânlarında yerel mutfağın en çok tutulan ikilisi ev yapımı reçelle birlikte servis edilen şnitzel ve bölgeye
özgü tarifiyle elmalı strudel.

Elmalı Strudel
Şnitzel

Avusturya Usulü Şnitzel Nasıl Yapılır?
Tavuk göğsünü kesim tahtasının üzerine yayın. Üzerini streç film ile örttükten sonra etin merkezinden kenarlara
doğru vurarak iyice yayın. Etin inceliği yaklaşık yarım santim olmalı. İncelttiğiniz etleri önce un, tuz ve karabiber
karışımına, ardından yumurtaya, son olarak da ekmek kırıntılarına yatırın. Orta ateşte, isteğinize göre tereyağı
ya da sıvı yağ ile şnitzellerinizi kızartabilirsiniz. Kızarttığınız şnitzelleri önceden ısıttığınız 200 derecelik fırına
sürün. Servis tabağına aldığınız şnitzellerinizi bir limon dilimi ve dereotu ile süsleyin. Yanında kayısı ya da
yaban mersini reçeli ile sunuma hazırlayın.
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Kışın Vazgeçilmezi: Kayak
Kitz, Hahnenkamm başta olmak üzere Unterberg ve Asten gibi
birçok kayak pistine ev sahipliği yapıyor.
Dünya Kayak Şampiyonası'nın önemli etaplarından biri olan
Hahnenkamm Streif, sporcular açısından da zorlayıcı bir parkur.
Kasabanın Alp Disiplini ve snowboard parkurlarının yanı sıra buz pisti
ve körling salonu da kış sporu tutkunları için ziyadesiyle tatmin edici.

Sonbahar Havası: Bisiklet
Kitzbühel'in etrafına kurulan bisiklet parkurlarının toplam uzunluğu
800 kilometreyi aşıyor. Bisiklete binmekten hoşlanıyorsanız,
Alplerin serin havasını soluyarak yapacağınız turlar şüphesiz
Kitz deneyiminizi ikiye katlayacak. Daha sakin bir gezintiyi tercih
ederseniz Açe Nehri ve Schwarzsee Gölü kenarına dökülen
yaprakların üzerinde pedallarken de oldukça keyifli dakikalar
geçirebilirsiniz.

Unterberg

İlkbahar Güneşi: Golf
İlkbahar, Kitzbühel'de golf dersleri ve golf resort konaklamaları için
en uygun mevsim. Yaz aylarında profesyonel turnuvalara ev sahipliği
yapan kasaba henüz sakinken, PGA Golf Turu'nun da bir parçası olan
A-Rosa'da güneşin tadını çıkararak golf becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Yaz Klasiği: Tenis
Kitzbühel'in golf ile birlikte geleneksel yaz etkinliklerinden biri de
tenis. 1894'ten günümüze kentte her yıl en az bir tenis turnuvası
gerçekleştirilir. Avusturya Açık olarak bilinen ana turnuva 2009'dan
beri ATP World Tour 250'nin bir parçası. Kitz'e yolunuz yaz aylarında
düşerse alışveriş yaparken, yemek yerken ya da kaldığınız yerin
kortunda antrenman yaparken tenisin dünya yıldızlarına rastlamanız
olası.

Schwarzsee Gölü
Avusturya Açık

Golf Club A-Rosa
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ANNECY, Fransa
Güney Fransa’nın Venedik’i
Fransa'nın Haute-Savoi bölgesinin başkenti Annecy ülkenin güney doğusunda, İsviçre sınırına yakın bir konumda. Cenevre'ye
35, Lyon'a ise 145 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Şehrin içerisinden geçen Vassé ve Saint Dominique kanalları, Le Thiou Nehri
ve kıyısına yerleştiği Annecy Gölü sebebiyle Venedik benzetmelerini haklı çıkaran, su ile haşır neşir bir kent.
İklim ve çevre açısından Güney Fransa'nın tipik özelliklerine sahip. Sene boyunca ılıman iklimin etkileri görülmekte. Annecy Gölü
ise Avrupa'nın en temiz gölü unvanını koruyor. Bu özellikleriyle Annecy, bahar ve yaz tatilleri için oldukça uygun. Merkezde,
Saint Dominique kanalı boyunca uzanan bahçeli kafelerde biraz kafa dinleyebilir, çevre restoranlarda meşhur reblochon peyniri
ile yapılan Tartifflete'in en güzelini yiyebilirsiniz. Bol bol peynir tadımı yapacağınız Annecy şarküterilerinden Pierre Gay'in,
Beaufort ve mavi peynir çeşitleri de dikkate değer.
Kenti uzaktan izlemek ya da Fransız Alpleri'nin doğasına karışmak isterseniz; Annecy Gölü'nün güneyinde yükselen
Le Semnoz Dağı, yamaç paraşütü ve trekking için ideal bir zirve. Senede bir kez haziran ayının ilk haftalarında düzenlenen
Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali ise kaçırılmaması gereken kültür etkinliklerden biri.

Le Semnoz
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Avrupa Bahçeleri

Avrupa Bahçeleri

Annecy'nin en gözde parkı;
Avrupa Bahçeleri (Jardins de l'Europe)
şehrin tarihi simgelerinden olan
belediye binasının hemen yanında yer
alıyor. Parkın etrafını çevreleyen
3. Napolyon İskelesi'nde Annecy Gölü
ve etrafındaki dağların ihtişamını uzun
uzun izlemek isteyebilirsiniz.

L’lle Sarayı

L’lle Sarayı

Gemiyi andıran görünümüyle şehrin
mimari çizgisini ve tarihini tek başına
anlatan bir yapıt L'İle Sarayı. 1132'de
inşa edilmiş, Annecy'nin en eski
yapılarından biri. Annecy lordlarından
Fransız mahkumlara kadar birçok
tarihi isme ev sahipliği yapan saray,
günümüzde sanat etkinliklerinin de
yer aldığı bir müze olarak halka açık
durumda.

Annecy Şatosu
Kentin tarihi hakkında daha fazla fikir
sahibi olmak ve Annecy'ye bir tepeden
360 derece bakmak için doğru adres:
Annecy Şatosu. 12. ve 16. yüzyılları
arasında parça parça inşa edilerek
bugünkü hâline ulaşmış. Cenevreli
kontların yaşadığı şato belediye
tarafından satın alındıktan sonra müze
hâline getirilmiş.
Annecy Şatosu

ORTADAN KAYBOLMA ZAMANI

Felicja Curylowa Müzesi

ZALİPİE, Polonya
Bir Polonez Hikâyesi
Tarnow'a 35, Krakow'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Zalipie, boyama kitaplarından fırlamış gibi duran rengârenk evleri ve misafirperver
insanların yaşadığı bir köy. İlginç çiçek motifleriyle köye bugünkü niteliğini kazandıran isim ise: 1904 ile 1974 yılları arasında yaşamış lokal sanatçı
Felicja Curylowa. Curylowa'nın evinin duvarlarındaki yıpranmaları ve is lekelerini çiçek desenleriyle kapatmak istemesiyle başlayan kültür, kısa
sürede köyün bütün evlerine yayılmış. 1948'de ev boyama sanatı Malowana Chata adı verilen yarışma ile yıllık bir ritüel hâline gelmiş.
Boyamalar geleneksel olarak köy sakinlerinin gündelik işlerinin hafiflediği bir dönem olan Katolik Yortusu sonrasında yapılıyor. Zalipie'de yalnızca
evler değil, kiliseler, kuyular, köpek kulübeleri hatta tabak-bardak gibi günlük kullanılan eşyalar dahil çiçek motifleriyle süsleniyor.
Yaz ayları, Zalipie'nin renklerini en canlı şekilde görebilmek için en doğru zaman. Köyü dolaştıktan sonra yorgunluğunuzu kırda bir piknik ile
atabileceğiniz, günübirlik geziler için zevkli ve masalsı bir seçim.
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Malarek Evi
Zalipieli sanatçıların buluşma noktası
Malarek Evi her yıl düzenlenen
Malowana Chata ve ardından başlayan
Zalipian Festival'in organizasyonunu
üstleniyor. Malarek Evi'nde sanatçıları
resim yaparken izleyebilirsiniz. Burada
küçük bir sergi alanı ve hediyelik eşya
dükkânı da bulunuyor.

Felicja Curylowa Müzesi
Curylowa'nın yaşadığı ev, sanatçı
yaşamını yitirdikten sonra müze hâline
getirilmiş. Burada, Zalipie ev boyama
sanatının ilk örneklerini inceleyebilir
ve köyün tarihi hakkında bilgi sahibi
olabilirsiniz.

ÖZEL KONU

KAPADOKYA'DAN
KIŞ MANZARALARI
60 milyon yıl önce, Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ yanardağları, bugünkü Kapadokya bölgesine
lav püskürtmeye başlamış. Lavların kuruyup, yağmur ve rüzgârla aşınması ile doğanın insanlığa
armağanı Peribacaları oluşmuş. Bu üç dağ arasına göç edenler ise bu güzelliğe kayıtsız
kalamayıp bölgeye yerleşmişler. Bu yerleşim yeri, zaman içerisinde tarihi İpek Yolu'nun ihtişamlı
duraklarından biri hâline gelmiş. UNESCO Dünya Mirası, büyüleyici Kapadokya'nın hikâyesi
böyle başlar. Kapadokya'nın yazı kadar kışı da bir başkadır. Vadide kar, huzur demektir...
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Karasal iklimin hüküm sürdüğü rüzgârlı vadilerde soğuk sizi asla endişelendirmesin. Kapadokya'daki Peribacası odanız yaz sıcağında sizi nasıl
serin tutuyorsa kışın da sımsıcaktır. Pencereden dışarı baktığınızda "Beyaz Atlar Ülkesi" Kapadokya, beyaz bir örtünün altına girmiş gibi en
sessiz ve sakin hâliyle görülür.
Kar beyazı ve güneş kızılının dansını kaçırmamak adına sabah saatlerinde Ürgüp'ü mutlaka rengârenk bir balonun sepetinden selamlayın.
Aşağısı ne kadar soğuk olursa olsun, havadayken, balon alevinin sıcaklığı ve yüksekliğin etkisi ile soğuğu pek fazla hissetmiyorsunuz. Sabah
için zengin bir kahvaltı sofrası planınız varsa, geç saatlerde yapılan balon gezilerinin yalnızca kış aylarına özel olduğunu bilmenizde fayda var.
Aşıklar Vadisi, romantizmi doruklarda yaşamak isteyenlere beyaz bir peri masalı anlatır. Kışın burası sevdiklerinizle gidilecek en sihirli
noktalardan biridir. Çavuşin'den kısa bir yolculuğun sonunda tepeden vadiyi izlemek oldukça huzur verici. Hazır buradayken, O Ağacın Altı'na
uğrayıp manzaraya karşı bir Türk kahvesi de içebilirsiniz.
Kapadokya'nın açık hava müzeleri ve tarihi yerleşkeleri kışın da ziyaretçilerini kabul etmektedir. Dilerseniz tarihle baş başa bir kış macerasına
çıkabilir ya da Nuri Bilge Ceylan'ın ''Kış Uykusu'' filmine bir selam göndererek at üzerinde Paşabağı ve Devrent Vadisi'ni dolaşabilirsiniz. Ata
binmeyi bilmiyorsanız da üzülmeyin, karların üzerinde ATV ve Jeep Safari ile Güvercinlik ve Gomeda Vadileri'nde aynı deneyimi yaşayabilirsiniz.
Karın büyüsüne kapılan kış sporu severler ise Erciyes Dağı turları ile kayak yapmanın keyfini çıkarabilirler. Vadinin temiz havası ve sakinliğini
ikiye katlamak isteyenler için, bölgede kışa özel spa, hamam ve kapalı havuz gibi birçok huzur merkezi de bulunuyor.
Hediyelik eşyalar ve biblolar dışında, Çavuşin'de kış tatilinizi süsleyecek eşarplar, el örgüsü bereler ve battaniyeler bulabilirsiniz. Ardından Kızıl
Çukur Vadisi'nden batan güneşi, yeni battaniyenizin altına girerek izleyebilirsiniz.
Bir yanda Uçhisar ve bir yanda Üç Güzeller... Şüphesiz ki ağızları açık bırakan görkemli iki kış manzarası noktası. İster açık havada, isterseniz
Uçhisar Kalesi'nden tüm Kapadokya'yı panoramik olarak izleyebilirsiniz. Şömine başında Güvercinlik Vadisi manzarası eşliğinde, Nevşehir'in
meşhur testi kebabından mutlaka tatmanızı da öneririz.

ÖZEL KONU
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Kışın Mutlaka Görülmeli
Üç Güzeller

Aşıklar Vadisi

Güvercinlik Vadisi

Paşabağı

İZLEYİN
Kış Uykusu (2014)

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

İbrahim Bey ve Kuran'ın Çiçekleri (2003)
Yönetmen: François Dupeyron

Yazı Tura (2003)

Uçhisar Kalesi
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Yönetmen: Uğur Yücel

TADI DAMAKTA
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Kuzey Afrika
Lezzetlerini
Keşfedin!
Atlantik Okyanusu ve Akdeniz’e
kıyısı olan Fas,
Kuzey Afrika kültürünü bütünüyle
yaşayabileceğiniz bir ülke. Berberi
dilinde “Batıdaki Yer” anlamına
gelen Fas, El Magrip adıyla
da anılır. Sahra Çölü’nün
kızgın kumlarına da
Atlantik Okyanusu’nun serin
sularına da Fas ev sahipliği yapar.
Fas Mutfağı kuzu, koyun, tavuk ve
güvercin etinin yanında, ülkenin
Akdeniz ve Atlas Okyanusu’na
yaklaşık 2000 kilometrelik
kıyısının olması nedeniyle deniz
ürünleri bakımından oldukça
zengindir. Servis edilen yemeklerle
birlikte kuskusu sıkça masanızda
görebilirsiniz. Akdeniz mutfağı
etkisi doğal olarak burada da
varlığını hissettirir. Salatalar ve
zeytin, sofraların baş tacıdır.
Sokak lezzetleri Fas mutfağında
oldukça fazla yer tutar.
Marakeş’teki Sonsuzluk Meydanı
Djemaa-Fna’daki tezgahlarda
ülkeye özgü birçok çeşit yiyeceği
tadabilirsiniz. Fas lezzetlerinin en
öne çıkan örneklerinden
bazılarını tanıyalım.

Zaalouk: Sarımsak, Chili biberi
tozu, kırmızı biber ve kimyonla
harmanlanan közlenmiş patlıcan
ezmesiyle hazırlanan soğuk salata
Fas yemeklerine farklı lezzeti ile
eşlik eder.

Makouda: Fas'ın hemen hemen
her sokağında görebileceğiniz
bu lezzet, baharatlı, Harissa adı
verilen bir sosla yenen yağda
kızartılmış
patates
köftesidir.
Oldukça pratik ve bir o kadar da
lezzetli.

Tajin: Yapıldığı kap ve yemeğin
adını
taşıyan
Tajin,
Fas’ta
sıkça karşılaştığınız bir lezzet.
Damak tadınıza göre isterseniz
kırmızı etle, isterseniz de tavuk
etiyle hazırlanmış bir tajini
deneyebilirsiniz. Köri, kişniş ve
safran gibi zengin baharatların
yanında olmazsa olmazı patates
ve havuçtur.

Pastilla: Fas mutfağının en çok
dikkat çeken lezzetidir. El ile
açılmış, kat kat yufka arasına taze
kişniş ve safran baharatlarıyla
harmanlanan
güvercin
veya
tavuk eti, badem ve yumurta harcı
konularak hazırlanan pastillanın
üzeri tarçın ve pudra şekeri ile
süslenip servis edilir.

TADI DAMAKTA
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LYON

Avrupa'nın
Gastronomi
Başkenti

Fransa’nın üçüncü büyük kenti olan Lyon,
Antik Roma kalıntıları ve ışıltılı Rönensans
mimarisinin yanında, bir özelliği ile
daha Avrupa’nın diğer kentlerinden
ayrılır: gastronomi. Roma İmparatorluğu
tarafından 2. yüzyılda kurulan Lyon,
Saone ve Rhone nehirlerinin kıyısında bir
ticaret merkezi olarak tarih boyunca hızla
yükselmiş. Bazı dönemler duraklamalar
yaşasa da ticaretin getirisiyle mütemadiyen
farklı kültürlerle etkileşimde bulunmuş. Bu
da şehrin sanatını, mimarisini ve tabii ki
mutfağını da etkilemiş.
Lyon’un yerel lezzetlerini eski şehir
bölgesinde bulabileceğiniz bouchon adı
verilen restoranlarda tadabilirsiniz. Bu
bölgede yaklaşık yirmi civarında bouchon
vardır ve hepsi köklü, kaliteli hizmet veren
restoranlardır. Bunun yanında tabelasında
“mere” yazısı olan bouchon'lar nesilden
nesle aktarılan özel bir tarifi sunuyor
demektir. Lyon’da geçirdiğiniz günler
boyunca Chez Mounier, Chez Poul,
Chez Martial, Daniel et Denise,
Le Layon, La Famille ve Comptoir Adel gibi
bouchon'ları dolaşarak
özel lezzetleri tadabilirsiniz.
Lyon’u dünya mutfaklarında üst sıralara
taşıyan hikâyelerden biri de yüzyılın aşçısı
unvanını taşıyan, Michelin Yıldızı'na sahip
restoranları işleten ve Fransa’ya kattıkları
için iki kez devlet nişanı ile ödüllendirilen
Paul Bocuse’ye aittir. Ağır yemeklerden
Akdeniz esintilerini içeren hafif yemeklere
dönüşü başlatan şeflerin başındadır.
Başarılı şef, birikimini her yıl
500’e yakın mezunu olan
“Institut Paul Bocuse” ismindeki okulunda
genç şef adaylarına aktarır.
Le’Atelier des Chiefs, La Cuisine d’Emile
ve Villard Jean Marc yükselen Fransız
mutfağının dünyada daha hızlı tanınmasını
sağlayan diğer şef okullarıdır.

Quenelle de Brochet: Kremalı
balık veya et ile hazırlanan
yemek, Lyon mutfağının özel
yemeklerinden
biridir.
Ekmek
kırıntılarıyla servis edilen lezzetli
yemek daha önceleri garnitür
olarak masalarda yer alırken, artık
ana yemek olarak sunuluyor.

Morel Mantarlı Bresse Tavuğu:
Lezzetli Bresse tavuklarından ve
kurutulmuş morel mantarından
hazırlanan bu yemek, Lyon’un
klasiklerinden
biridir.
Morel
mantarının bekletildiği su ile
hazırlanan sos, arpacık soğanı
ve kızartılmış çıtır tavuğun lezzeti
tatmaya değer.

Lyon Salatası: Lyon’da bolca
kullanılan bir marul türü olan frisée
üzerinde çıtır domuz pastırması,
haşlanmış yumurta ve vinegret
sosu ile servis edilir. Dijon hardalı,
sirke ve zeytinyağı ile hazırlanan
sos, Lyon Salatası’nın lezzetini
özel kılan ayrıntılardan biridir.

SÖYLEŞİ

Röportaj videolarına
Setur Extra
iPad sayısından
ulaşabilirsiniz!

Setur Duty Free'den Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Arzu Bozkurt Atalay:
"2018 YILI SETUR DUTY FREE İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YILI OLACAK."
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20 yılı aşkın meslek deneyiminin ardından 2017 başından bu yana
Setur Duty Free’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini
yürüten Arzu Bozkurt Atalay ile Duty Free perakendeciliği, Setur
Duty Free'nin dünü, bugünü ve geleceği hakkında keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.
2015'te başlayan Setur Duty Free
serüveninize Ocak 2017'den bu yana
Duty Free'den Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak devam ediyorsunuz.
Sizi biraz daha yakından tanımak isteriz,
kariyer yolculuğunuz nasıl başladı?

döviz kuru, müşterilerimizin önemli bir kısmını oluşturan Türk
müşterilerin hem yurt dışı seyahat hem de satın alma kararlarını
önemli ölçüde etkiledi. Türk müşterilerimizin payı düşerken
Orta Doğu ve Rus müşterilerimizin payı arttı. 2018 yılındaki
hedeflerimiz ve önceliklerimizin en başında dijital dönüşüm
projelerimizi hayata geçirirken mağaza yatırımlarımızı tamamlamak
ve aynı zamanda insan kaynaklarımızın gelişimine yatırım yapmaya
devam etmek var.

Kariyer yolculuğum, 1995 yılında Koç Grubu'nun dış ticaret şirketi
olan Ram Dış Ticaret'te "Doğu Avrupa ve Ortadoğu Pazarlarından
Sorumlu Satış Temsilcisi" olarak başladı. 3 yıl sonra, 1998'de
"Ülke Müdürü" unvanı ile İsrail'e atandım. 4 yıl burada görev
yaptıktan sonra, Arçelik'e transferim gerçekleşti ve yurda döndüm.
13 yıl boyunca Arçelik'e, Batı Avrupa başta olmak üzere farklı
bölgelerden sorumlu Uluslararası Satış Pazarlama Müdürü olarak
hizmet verdim. Arçelik'te son görevim olan Kurumsal Satışlar Grup
Yöneticiliği'nden 2015 yılında ayrılarak Setur Duty Free'ye Satış
Direktörü olarak transfer oldum. Yaklaşık 1 yıldır da Duty Free'den
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstleniyorum. Evliyim, 6
yaşında bir kız çocuğu annesiyim.

Setur Duty Free'leri bize biraz tanıtabilir
misiniz? Hangi lokasyonlarda hizmet
veriyorsunuz? Havalimanı, deniz
limanları ve kara sınır kapıları müşterileri
birbirinden nasıl farklılaşıyor?

2017 Setur Duty Free açısından nasıl
geçti? 2018'deki hedeflerinizden kısaca
bahseder misiniz?
İş sonuçları açısından başarılı fakat bir o kadar da zorlayıcı bir
yıl oldu. 2016 yılında yaşadığımız negatif olayların etkileri en
fazla turizm sektöründe hissedilirken 2017'de de çok hızlı artan

50 yılı aşan tecrübesi ile sektörde en eski ve köklü firmalardan
biriyiz. Öte yandan müşteri deneyimi, teknoloji ve kalifiye insan
kaynağını merkeze alan stratejileri ile sektörün en dinamik firması
olmak konusunda da bir o kadar iddialıyız. Havalimanları, kara
sınır kapıları ve deniz limanları olarak baktığımızda Türkiye'nin
en yaygın seyahat perakendecisiyiz. Müşterilerimiz temelde
yolcu ve çoğunlukla turist olmalarının dışında bazı farklılıklar
taşıyor. Kara sınır kapısı ziyaretçilerimiz çoğunlukla komşu ülke
vatandaşları ve gurbetçi vatandaşlarımızdan oluşurken, havalimanı
mağazalarımızın müşteri profilini daha çeşitli ülkelerden gelen
misafirlerimiz oluşturmakta. Deniz limanlarında ise çoğunlukla orta
yaş üstü ve orta üst segmentin ağırlık kazandığı bir müşteri kitlesi
bulunuyor. Her segmentteki müşterilerimizin alışveriş tercihleri de
bu doğrultuda değişkenlik gösteriyor.

SÖYLEŞİ
Butik mağazalarınız Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan başlayarak tasarımsal
bir yenilenme sürecine girdi. Bize bu
yenilenmenin içeriğinden bahseder
misiniz?
Sabiha Gökçen butik mağazalarımızda her yıl müşteri profili
araştırmalarımız ile yeni markalar devreye alıyoruz. Geçen yıl çok
önemli bir marka olan Michael Kors mağazamızı açmıştık. Bu yıl
da Calvin Klein ve Lacoste gibi ünlü markaların portföyümüze
katılması ile mağazalarımızın tasarımını yenilemeyi uygun gördük.
Daha geniş ve davetkâr alanları, alışverişi kolaylaştıran daha
fonksiyonel tasarımlarla yeni mağazamız Brandin’de bütünleştirdik.

Setur Duty Free olarak teknoloji
yatırımlarınız mobil kasa, vardiya robotu,
bireysel prim sistemi derken şimdi de
Sabiha Gökçen Havalimanı Duty Free
mağazanız için ön sipariş sistemi ile
devam ediyor. Teknoloji yatırımlarınız
hangi yönde seyredecek?
Belirttiğim üzere; 2018 yılı Setur Duty Free için dijital
dönüşüm yılı olacak. 2017 yılında başlayıp 2018'de hayata
geçireceğimiz projelerin yanı sıra 2018 yılında sıfırdan başlayarak
tamamlayacağımız pek çok projemiz de olacak. Bu projelerin
tamamını sizlerle paylaşmak isterdim ama birkaç örnek vermek
gerekirse; perakende açısından operasyonel mükemmeliyeti
sağlamaya yönelik otomatik raf ve sipariş sistemlerini, verinin
daha etkili kullanımına yönelik sayaç ve ısı haritaları projelerini,
segment bazlı ve kişiselleştirilmiş kampanya kurgularına imkân
veren CRM ve mobil uygulama projelerini sayabiliriz.

Havalimanlarındaki uçuş öncesi
yoğunluktan dolayı birçok tüketicinin Duty
Free deneyimi eksik kalıyor. Pre-order web
siteniz www.seturdutyfree.com ile bu eksikliği
nasıl tamamlamayı hedefliyorsunuz?
Haklısınız, uçağını kaçırma endişesi ile mağazalarımıza uğrama
fırsatı elde edemeyen pek çok potansiyel müşterimiz olduğuna
inanıyoruz. Tam da bu noktada pre-order ile müşterilerimizin bu
problemini çözmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimiz bulundukları
her yerde sitemize girerek hızlıca ve rahat bir biçimde butik
mağazamızı dolaşırcasına web sitemizi dolaşabilir, kendilerinin
ve yakınlarının siparişlerini verebilir ve kendilerine özel pre-order
kasalardan kuyruğa girmeden alışverişlerini tamamlayabilirler.
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Zamandan tasarruf etmeyi seven
tüketiciler muhakkak pre-order
uygulamasını sıklıkla kullanacak. Peki,
yurt dışı seyahatlerinin olmazsa olmazı
haline gelen "Duty Free mağaza
gezmesi" ritüeli bu durumdan nasıl
etkilenir?
Şahsen olumsuz yönde etkileneceğini düşünmüyorum.
Pre-order web sitesi zaman problemi ile mağazaya giremeyen
müşterileri hedefliyor. Zaman problemi olmayan, hatta bolca
zamanı olan müşterilerimize havalimanı mağazamızda en
renkli, zengin, eşsiz fırsatlar sunmaya ve mükemmel bir alışveriş
deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz.

Online mağaza ziyaretçilerinize
lansmana özel birçok indirim ve
kampanya sunuyorsunuz.
Online müşterileriniz için sunduğunuz
ayrıcalıklar devam edecek mi?
Sizce kampanyalar, internet üzerinden
alışveriş deneyimi için ne ifade ediyor?
Elbette devam edecek. İleride müşterilerimizi daha farklı
sürprizler de bekliyor. İnternetten alışveriş yapan müşteri için
kampanyalar oldukça önemli ve böyle olmaya devam edeceğine
inanıyoruz. Aynen butik mağazalarımızda olduğu gibi online
mağazamızı da indirim ve fırsatlar konusunda canlı tutacağız.

Duty Free alışveriş deneyimini
yolculukların bir parçası haline getirmek
için neler yapıyorsunuz? Müşteriyi bu
konuda tetikleyen unsur fiyat mı, ürün
çeşitliği mi yoksa mağaza deneyimi
midir?
Bence, hepsi ve daha fazlası. Müşteri deneyimi; mağaza
ortamından ziyade, müşterinin seyahate karar verdiği ilk andan
evine döndüğü ana kadar devam eden bir harita. Dolayısıyla
müşteri ile temasımızı dijital araçlar ile ilk andan başlatıp mağaza
içerisinde ürün, marka, fırsat çeşitliliği ve dijital ekranlar gibi
dinamik araçlar ile devam ettiriyoruz. Satış danışmanlarımızın
müşterileri kişisel bazda tanıyıp akılda kalacak bir deneyim
yaşatması ise bizim için en az diğerleri kadar önemli.

Mağazacılık açısından dış görünüm
çok önemli, şüphesiz. Sizce bir Duty
Free mağazasında "face value" yani;
"mağaza albenisi" nasıl sağlanır ya da
pekiştirilir?
Bu konuda 3 önemli unsur öne çıkıyor. Birincisi yine; müşteri
deneyimi, ikincisi satış geliştirme yöntemleri, üçüncüsü de dijital
dönüşüm. Tüm bu unsurları en doğru ve güncel yaklaşımlar ile
ele almak gerekiyor. Zamanın çok büyük öneme sahip olduğu
seyahat perakendesinde, müşteriyi 360 derece içine alan
"walkthrough konseptler" dediğimiz mağaza tasarımları ve son
dönemde sayısı artan deneyim alanları önemli katkı sağlıyor.
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SÖYLEŞİ

Kozmetik ve alkollü içkilerin başı çektiği
Duty Free ürün skalasında otantik
ürünleri nasıl konumlandırıyorsunuz?
Sizce ülkemize özgü ürün satışının, yurt
dışına çıkan misafirlerinizin seyahat
deneyimlerine ve Setur Duty Free
mağazalarına katkısı nedir?
Otantik ürünlerimizi yine otantik tasarımları ile öne çıkan,
Bazaar adını verdiğimiz özel mağazalarımızda sergiliyoruz.
Ülkemizin engin ve zengin tarihini, kültürünü yaşatacak ürünler
sergilemeye özen gösteriyoruz. Bu ürünler hediyelik eşyadan
gıda ürünlerine çok geniş bir yelpazeden oluşuyor. Başta lokum
olmak üzere Setur Duty Free mağazalarına ciddi katkılar sağlıyor.

Biraz da sizin ritüellerinizden
bahsedelim. Sık sık ziyaret ettiğiniz
destinasyonlar var mı? Sizden alışveriş
etmesi en keyifli üç destinasyon
istesek...
Alışveriş benim için keyifli bir seyahatin olmazsa olmazı. Sık
olmasa da alışveriş deneyimi ile birleştirmekten zevk aldığım üç
şehir; Paris, New York ve Barselona.

Söyleşimizi klasik bir soru ile
sonlandırmak isteriz. Sizce çok gezen
mi bilir, yoksa çok okuyan mı?
Zor bir soru ama bence: çok gezen bilir. Çünkü; gezerken
öğrendikleriniz, okurken öğrendiklerinizden daha çok aklınızda
kalıyor diye düşünüyorum.

Arzu Bozkurt Atalay'a bu keyifli sohbet
için teşekkür ederiz.

80

setur.com.tr

SETUR ROTA

BLED GÖLÜ'NDE
GÖRSEL MEDİTASYON
Balkanlardan Orta Avrupa’ya uzanan bir coğrafyada yeşilin notaları Mozart’ın senfonileriyle
birleşiyor. Setur’un Ljubljana-Salzburg-Bled Gölü Turu ile sakinliğin içinde sivrilen
destinasyonları keşfediyoruz. Avrupa’nın en yeşil başkenti olarak anılan Ljubljana, ormanlık
alanları ve doğaya saygısıyla bir başkentten beklediklerinizin fazlasını sunuyor. Şehrin
ortasında yükselen ve tüm şehri kuşbakışı izleyebileceğiniz Ljubljana Kalesi, şehrin de
sembollerinden biri olan ejderha heykelleri ile süslenmiş yaklaşık 1000 yıllık Ejderha
Köprüsü, Ljubljana’da görüp unutamayacağınız yapılar olarak öne çıkar. Öğrenci nüfusun
yoğun olduğu şehrin geceleri de oldukça hareketlidir. Ljubljanica Nehri kıyısında yoğunlaşan
barlarda eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.
Bled Gölü, Ljubljana’ya yaklaşık bir saatlik sürüş mesafesinde bulunan bir buzul gölüdür.
Dikkat çeken mavi rengiyle birlikte ortasındaki adacıkta yer alan kilisesi güzel manzaralar
sunar. Hemen karşısında ise 1000 yıllık bir geçmişe sahip kemerli mimari yapısı ile kale
yer alır. Doğanın sunduğu güzellikler Bled’in samimi atmosferi ile birleşince unutulmayacak
hatıraları hafızanızda biriktiriyorsunuz.
Salzburg, Orta Çağ ve barok mimarisi, dar sokakları, Arnavut kaldırımları ve “Mozart” ismi
ile dikkat çeker. Klasik müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart’ın dünyaya geldiği şehir,
18. ve 19. yüzyıllarda tuz ticaretinde sağladığı başarıyla zenginleşmiş, göz alıcı saraylar ve
kiliseler bu dönemde yapılmıştır. Salzburg’un kelime anlamının tuz kale olmasının nedeni
bu dönemle açıklanabilir. Salzburg şehir turunuzda, müze olarak hizmet eden Mozart’ın
evini görmeden dönmeyin.
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LJUBLJANA-BLED GÖLÜ
SALZBURG TURU

14-17 Haziran
başlayan
698 Euro’dan
fiyatlar

Ejderhalı Köprü

Salzburg

Bled Kalesi

SETUR ROTA

AVRUPA’NIN ŞİRİN BAŞKENTİ: AMSTERDAM
Şehrin içinde dolaşan kanalları, ikonlaşmış yel değirmenleri ve renkli
hayatı ile Amsterdam seyahatseverlerin en gözde şehirlerinden biridir.
Tarihi 13. yüzyıla kadar uzanan Amsterdam, binlerce tarihi binayla
dünyanın en eski şehir merkezlerinden biri olarak gösterilir. Eski şehir
merkezi dışında Van Gogh Müzesi, Amsterdam’daki bir diğer çekim
noktası olarak öne çıkar. Vincent Van Gogh’un 200’den fazla tablosunun
ve çizimlerinin sergilendiği müze, ressamın en büyük koleksiyonuna
ev sahipliği yapar. Şehrin orta kesimlerinde yer alan De Wallen ya da
bilinen adıyla Red Light District, eğlencenin merkezidir. Amsterdam
turu içinde katılabileceğiniz büyük Hollanda özel turu ile liman şehri
Rotterdam’ı, seramikleri ile ünlenmiş Delft kasabasını ve parlamento
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binasını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Hollanda Kraliyet Sarayı’na
ev sahipliği yapan Lahey’i tanıyabilirsiniz. Marken ve Volendam turu
da Amsterdam’a gitmişken değerlendirebileceğiniz özel turlardan biri.
Volandam, mimarisi ile dikkat çeken rengârenk evlere sahip bir balıkçı
kasabasıdır. Geleneksel kostümleri, eski balıkçı kayıklarını ve Volendam’a
özgü tahta ayakkabıları şehirde sıkça görebilirsiniz. Marken de sakin,
sevimli bir ada kasabası. 1300’lü yıllarda keşişlerin yaşadığı kasaba,
ada olması sebebiyle çok fazla değişmemiş. Volendam'da olduğu
gibi Marken Limanı'nda da keyifli vakit geçirebileceğiniz, lezzetli deniz
ürünlerini tadabileceğiniz restoran ve kafeler bulunuyor.
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Seyahatinizi
Size Özel
Tasarlayalım
seturselect.com

Delft Porselenleri

Van Gogh Müzesi

SETUR ROTA

GÜNEY AMERİKA'DA KEŞİF ZAMANI
Latin Amerika keşfi, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te başlıyor...
Recoleta Mezarlığı, Palermo Parkı, katedral ve gemicilerin bölgesi olarak
bilinen La Boca, şehir turunda uğramadan geçilmemesi gereken yerler.
Özellikle Recoletta, mezarlıktan çok bir açık hava sanat galerisi gibi
görünüyor. Arjantin’in tüm başkanları ve 1952’deki cenazesinde
3 milyon insanın toplandığı First Lady Eva Peron’un mezarı da Recoletta’da
bulunuyor. Buenos Aires şehir turunun ardından, Arjantin kırsal hayatını
tanıyacağınız Fiesta Gaucho turu ile çiftlik evinde kovboyların yaptığı
gösterileri ve ünlü kement danslarını izleyebilirsiniz. Güney Amerika’nın
Venedik’i olarak adlandırılan San Isidro ve Delta Tigre bölgesinde yapılan
özel turla kanallarda tekne ile dolaşarak keşif yapabilirsiniz.
Arjantin-Paraguay-Brezilya sınırında yer alan Iguazu Şelaleleri’nde
gerçekleşecek gezi, turun en unutulmaz zamanlarından olacaktır.
Farklı büyüklüklerdeki yaklaşık 300 şelale, yağmur ormanlarının
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arasında gizlenir. Şelaleleri yürüyerek keşfedebilirsiniz. Turun Rio ayağı,
Corcovada Tepesi'nden kuş bakışı şehir manzarası ile başlıyor. Rio şehir
turunda dünyanın en büyüğü olan Maracana Stadyumu’nu, dünyanın en
büyük 7. kütüphanesi olan Rio Ulusal Kütüphanesi’ni, Maya piramitlerine
benzeyen mimarisiyle Rio Katedrali’ni ve şehir tiyatrosunu tanıyabilirsiniz.
Sonrasında 390 metre yüksekliğindeki Sugar Loaf Tepesi’inde panoramik
Rio manzarasını keyifle izledikten sonra, 4.5 kilometre uzunluğundaki
Copacabana ile Ipanema ve Leblon Plajları'nda okyanus sularının tadını
çıkarabilirsiniz. Özel samba gecesi turuna katılarak Rio’nun en bilinen
samba kulüplerinden Platoforma’da dansçıların sergileyecekleri samba
ve capoeira danslarından fazlasıyla keyif alacaksınız.
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ARJANTİN - BREZİLYA
TURU
11-20 Mayıs
başlayan
2.199 Dolar'dan
fiyatlar

Rio Katedrali

Iguazu Şelaleleri

La Boca

Recoleta Mezarlığı

SANAT PEŞİNDE

Louvre’dan Ermitaj’a

DÜNYANIN ENTELEKTÜEL HAFIZASI
Philippe Auguste ve Çar 1. Petro, Paris ve St. Petersburg, Louvre ve Ermitaj… Avrupa’nın iki yakasında
birbirinden farklı zamanlarda yazılan, sonuçlarının bütün insanlığın beğenisine sunulduğu birbirinden ayrı
hikâyeler. Sahip oldukları milyonlarca eserle insanlığın sanatsal ufkuna ışık tutan iki müzeyi tanıyoruz.
Sanat için ne kadar ileri gidebilirsiniz? Sahip olduğunuzdan daha fazlasını
hayal etmek, hayal ettiklerinizi istemek ve bunun için yaşamak...
Çar 1. Petro ya da namıdiğer Deli Petro sanat ve gelişim için hayallerinin
ötesine geçebilmiş bir isim. Petro’nun Avrupa merakı onu sarayından
çıkarıp yollara düşürmüş ve hatta kimliğini gizleyip bir marangoz
olarak çalışmasına sebep olmuş. Hollanda, İngiltere ve Avusturya’yı
içine alan bu kültür gezisinden; sanatçılar, yazarlar, bilim insanları ile
tanışıp, sanatsal bir bakış açısı kazanarak dönmüş. Öyle ki İsveç’e karşı
savaşıp Baltık Denizi’ne açılan ilk topraklarını kazandığında orayı sanata
adayacağı bir şehre dönüştürmek istemiş ve St. Petersburg şehrinin
temelleri bu hayaller üzerine atılmış. Tamamlandığında ise ülkesindeki
bütün aydınları St. Petersburg’da yaşamaları için davet etmiş. Bu sanat ve
gelişim arzusu, çevresini ve kendinden sonra gelecekleri de etkileyerek
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dünyanın en büyük sanat koleksiyonlarıyla Ermitaj Müzesi’nin yavaşça
yükselmesini sağlamış.
Louvre’un hikâyesi de pek farklı değildir. Farklı şekillerde anlatılsalar da
temellerinde hep sanat tutkusu ve güzel olanı elde etme güdüsü yatar.
Paris’in İngiliz saldırılarından korunması için Philippe Auguste tarafından
yaptırılan kale, Orta Çağ ile birlikte sanatın en önemli merkezlerinden
biri haline gelmiş. Okyanusları aşan toprakları imparatorluğun merkezini
yeniliklerle, daha önce görülmemiş eserlerle ve tabii ki altınla beslemiş.
Avrupa'nın zenginleşen burjuva sınıfı da zenginliklerini harcayacakları
yeni bir alan bulmuş: sanat. Rönesans’a doğru akan zamanda sanat
ve sanatçılar, burjuvanın kaynaklarıyla en parlak dönemlerini yaşamış.
Ünlü ressamlara tablolar yaptırmak için birbiri ile yarışan burjuvazi,
sanata olan tutkularıyla çağları aşacak bir birikim oluşturmuş.
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LOUVRE MÜZESİ,
PARİS
Lisa del Giocondo’nun
Gülümsemesi
Bugün dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre,
yaklaşık 800 yıllık sanat birikimini günümüze taşır.
Fransa İmparatoru Philippe Auguste’ün, Paris’i korumak için
1190 yılında yaptırdığı kale, bugün insanın sanat adına yaptığı
en ünlü yaratımlara ev sahipliği yapıyor.
14. Louis, 1682 yılında Versay Sarayı’na taşınana kadar Fransa
krallarını ağırlayan yapı, aynı yıllarda döneminin en ünlü ressam
ve heykeltıraşlarına ait eserlerin son durağı hâline geldi. Müzenin
ve hatta dünyanın en ünlü tablosu Mona Lisa, Louvre’un şeref
madalyası gibi sergilenir. Mısır, Yakın Doğu, Yunan, Roma ve
İslam eserlerinin de içinde olduğu yaklaşık 400 bin eser, Louvre
Müzesi’ni oluşturan Richelieu, Sally ve Denon bölümlerinde
ziyaretçilerine sanatın yolculuğunu anlatır.
1793 yılında, Fransız Devrimi’nin hemen ardından Louvre
koleksiyonu, sanatın kamuya hediye edilmesi düşüncesiyle
halka açıldı. Bu adım bugün dünyanın en çok ziyaret edilen
müzesini yarattı. Her yıl sanatın peşinde koşan milyonlarca
insan dünyanın sanatsal hafızasını Louvre duvarlarında,
koridorlarında yer alan Mona Lisa, Halka Yol Gösteren Özgürlük,
Kana’daki Düğün, Horas Kardeşlerin Yemini, Medusa’nın Salı,
Miloslu Venüs, Uyuyan Hermafrodit, Oturan Yazıcı, Hammurabi
Kanunları Yazıtı gibi eserlerin anlattıkları ile yokluyor.
Aşk ve romantizmin başkenti olarak anılan Paris’in 1889 yılında
yapılan ve popüler yüzünün sembolü olan Eyfel Kulesi’ne karşılık
Louvre’un, mimar Ieoh Ming Pei tarafından 1989 yılında yapılan
ana girişindeki cam piramidi de şehrin sanatçı ruhunun cisme
bürünmüş hâlidir. Müzeye girdikten sonra her biri sanatçısının
imzası olmuş eserler sizi sanatın hayat damarlarında bir gezintiye
çıkarır.
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Carousel Takı'ndan Görünüm

Mona Lisa
Leonardo Da Vinci’nin fırçasında hayat bulan eser; bugün
dünyanın en çok ziyaret edilen, hakkında en çok yazılan,
en çok kopyası yapılan ve 800 milyon dolarlık değeri ile
en değerli tablosudur. Fransa krallarının hatta Napolyon’un
sevgilisi Josephine’in yatak odasını da süsleyen tabloyu
bugün her yerde görmemizin asıl sebebi 1911 yılında başına
gelenlerdir. Rivayete göre Louvre’da sergilendiği duvarda 2
gün boyunca görünmeyen eser, sonunda görevlilerin dikkatini
çeker ve çalındığı anlaşılır. Resmin kopyası her yere dağıtılır.
Dünya çapında bütün gazeteler bu haberden bahseder.
Bulunması için Pablo Picasso bile şüpheli olarak sorgulanır.
27 ay boyunca aranan tablo sonunda bulunur. Tabloyu çalan
Vincenzo Peruggia belki farkında olmadan son yüzyılın en
tanınan yüzlerden birini yaratmış olur. Ünlü tabloda, Lisa del
Giocondo’ya ait olduğu düşünülen portre belirsiz yüz ifadesi
ve arka planındaki sembolik figürler ile dikkat çeker. 77’ye
53 santimetre boyutlarındaki görece küçük tablo, Louvre’daki
yüzlerce tablo içinde bir duvarı tek başına sahiplenen tek sanat
eseridir. Louvre’un Denon Kanadı’nın 6. odasında sergilenir.
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Love and Psyche Marble Statue
Love ve Psyche Mermer Heykeli
155 santimetre yüksekliğindeki bu mermer heykel
Louvre Müzesi’nin en dikkat çekici eserlerinden
biridir. Mermere verilen ince ayrıntılarla bir kumaşın
dalgalanmasını birebir yansıtan eser mitolojik bir aşkı
konu eder. Antonio Canova’nın 1700’lü yıllarda yaptığı
eseri müzenin Denon Kanadı zemin katında, 4 numaralı
odada görebilirsiniz.

La Libérte Guidant le Peuple
Halka Yol Gösteren Özgürlük
Fransa Tarihi’nin en önemli olaylarından biri olan
Fransız Devrimi’ni resmeden tablo, 1831 yılında
Eugene Delacroix’nın tuvalinde canlanmıştır. Devrimin
simgesi olarak gösterilen eserde, elinde Fransız bayrağı
ve tüfek taşıyan bir kadının, özgürlüğün simgesi
“Frig Başlığı” ile peşindeki devrimcilere yol gösterişi
resmedilir. 1990’lı yıllarda 100 franklık banknotların
üzerine işlenmiştir. İlk politik tablo olarak kabul edilen
eser Denon Kanadı, 1. kat, 77. odada sergilenmektedir.
Eserin ana öğesi olan kadın, aynı zamanda New York’taki
Özgürlük Anıtı’na da ilham kaynağı olmuştur.

Les Noces de Cana
Kana'daki Düğün
1563 yılında, İtalyan ressam Paulo Veronese’nin
tamamladığı tablo 660’a 990 santimetre boyutları
ile Louvre Müzesi’nin en büyük tablosudur. İsa’nın ilk
mucizesi olarak bilinen suyu şaraba çevirme hikâyesinin
resmedildiği eser, Mona Lisa ile aynı odada
karşılıklı olarak sergilenir.
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Venus de Milo
Miloslu Venüs
Antik Yunan medeniyetinin en çarpıcı
eserlerinden biri olan heykel, 203 santimetre
yüksekliğindeki bir mermerden oyulmuş ve 1820 yılında
Yunanistan’ın Milos Adası’nda gün yüzüne çıkarılmıştır.
Fransa Kralı 18. Louis tarafından Fransa’ya getirilen eser,
bugün Yunan heykel sanatının en güzel örneklerinden biri
olarak Sully Kanadı zemin katına ait16. odada sergilenir.

La Victoire de Samothrace
Kanatlı Zafer Anıtı
Milattan önce 220 ila 190 yılları arasına
tarihlenen mermer heykel, Yunan mitolojisindeki
zafer tanrıçası Nike’yi betimler. Eserin sanatçısı hakkında
bir bilgi yoktur fakat etkileyici heykel 1884 yılından bu
yana müzede ziyaretçilerin beğenisini kazanır. Başı ve
kolu bulunamayan eser Denon Kanadı’nda sergileniyor.

Le Scribe Accroupi
Oturan Yazıcı
Müzede sergilenen Eski Mısır medeniyetine ait
eserlerin en bilinenlerinden biri olan “Oturan Yazıcı”
heykeli milattan önce 1600 – 1350 yılları arasına
tarihleniyor. Sakkara’da bulunan heykel, canlı renkleri ve
gerçekçi hatları ile dikkat çekiyor.
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İmparatoriçe Katerina’nın Mirası:

ERMİTAJ MÜZESİ,
ST. PETERSBURG
Gelişmeye ve ilerlemeye önem veren Çar 1. Petro ile
Rus tarihinin ünlü imparatoriçesi Katerina’nın sanat
düşkünlüğü dünyanın en gözde müzelerinden birinin
doğumuna yol açtı. 1764 yılında, Katerina’nın Alman tüccar
Gotzkowsky’den aldığı tablo koleksiyonu ile tohumları
atılan Ermitaj, bugüne dek eklenen koleksiyonlarla birlikte
günlerce gezilse de bitirilemeyecek dev boyutlarda bir
sanat sergisine dönüştü. Ermitaj, ''Doğunun Venedik’i''
olarak anılan St. Petersburg’un kanallarına ve meşhur
beyaz gecelerinin büyüsüne sanatsal bir dokunuş yapar.
300’ün üzerinde müzenin bulunduğu St. Petersburg’da
Ermitaj, değil şehrin dünyanın dahi en büyük sanat
koleksiyonlarından birine sahiptir. Bu büyük müze,
sanatseverlerin beğenisine sunulan yaklaşık 3 milyon
eserin yanında, içinde sergilenen yapıtların masalsı
güzellikleri ile de dikkatleri çeker.
Ermitaj’ın 1000’i aşkın odasını dolaşmak için yaklaşık 25
kilometrelik bir yürüyüşü göze almak gerekir. Ermitaj’ı
keşfetmek için sanat sevgisi ve merakınızın yanında fiziksel
kondisyonunuzu da hazırlamanız gerekebilir.
Rus imparatorlarının da bir dönem yaşadığı Kış Sarayı,
The General Staff binası ve Menshikov Sarayı’nın yanı sıra
Eski, Yeni ve Küçük Ermitaj binaları, bir sanat hazinesini
barındırır. 1852 yılında eserlerin halkın beğenisine
sunulmasının ardından, o günü onurlandırmak adına her
yıl 7 Aralık günü müze tarafından “Aziz Katerina Günü”
olarak kutlanır.
Ermitaj, Neva Nehri kıyısında sanat için yapılmış bir anıt
gibi yükselir. Mimari olarak değerlendirildiğinde içerisindeki
eserleri yok saysanız bile tek başına bir sanat eseri olarak
nitelendirebileceğiniz Kış Sarayı’na ayrı bir parantez açmak
gerekir.
Ünlü İtalyan mimar Bartolomeo Francesco Rastrelli
tarafından 1754-62 yıllarında yapılan saray, Rusya’nın
gözde şehri St. Petersburg’un ortasında bir inci gibi parlar.
İşlemeli sütunlar, devasa avizeler, incelikle işlenen duvar
figürleri, sarayda sergilenen eserlerle bir bütünlük oluşturur.
Kış Sarayı ve müzenin diğer yapılarında sergilenen eserler
coğrafyadan bağımsızdır. Rus sanatının yanında Mısır’dan
Rönesans’a, Almanya’dan İngiltere’ye, tarih öncesinden
günümüze, zamanın ve coğrafyanın en geniş perdesinde
toplanan eserler, Ermitaj’ı evrensel bir müze haline getirir.
Milattan önce 4. yüzyıldan, milattan sonra 20. yüzyıla
uzanan dönemdeki mücevherleri ve dekoratif eşyaları
da kapsayan eserler dünya çapında oluşan sanatsal
hafızanın en küçük boşluklarını bile dolduracak nitelikte
bir koleksiyon sunar.
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Hazineler Galerisi
İskit ve Antik Yunan dönemi mücevherlerinin
de bulunduğu galeri, misafirleri altın ve
elmas eserlerin sergilendiği yaklaşık 2000
yıllık bir zaman tüneline davet eder. Miken
mezarlarında bulunan mücevherlerden
Staromyshatosky Hazinesi’ne birçok küçük
ama bir o kadar da önemli detayı, Küçük
Ermitaj binasında bir arada görebilirsiniz.

Crouching Boy
Michelangelo’nun Çömelen
Çocuk Heykeli

Yeni Ermitaj - Granit Atlantis heykelleri
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Michelangelo’nun Ermitaj Müzesi’ndeki tek
eseri, 54 santimetre boyundaki mermer
heykelidir. Rönesans’ın ünlü heykeltıraşının
dikkat çeken eseri, Yeni Ermitaj’da İtalyan
eserleri salonunda ziyaretçilerini karşılar.
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Peacock Clock
Tavus Kuşu Saati

The Madonna Litta
Meryem ve Çocuk

Apostles Peter and Paul
Havari Peter ve Paul

1762 ve 1772 yılları arasında İngiliz kuyumcu
ve makine mühendisi James Cook tarafından
altından yapılan mekanik saat müzedeki en
farklı yapılardan biridir.
1781 yılında İmparatoriçe Katerina’nın
koleksiyonuna katılmıştır. Küçük Ermitaj’ın
girişindeki salonda ziyaretçilerini karşılar.

Leonardo Da Vinci’nin 1490’ların ortalarında,
Milano’dayken
tuvaline
aktardığı
eser,
müzenin en dikkat çeken tablolarından biridir.
Işık ve gölgenin ustaca kullanımı yanında,
annelik sevgisi gibi soyut değerlerin renk ve
çizgilerle ifadesi, eserin değerini yansıtan
önemli öğelerdir. Eser, Eski Ermitaj binasında
214 numaralı odada sergileniyor.

İspanyol ressam El Greko’nun tablosu Yeni
Ermitaj binasında sergilenir. 1587 ve 1592
yıllarında yapılan eserde iki havari arasındaki
zıtlıklar resmedilir. Paul; zeki, rasyonel, acımasız
ve resimdeki kutsal kitapta yazılanlardan emin
resmedilirken, Peter ise daha şüpheci ve iç
çatışmalar yaşayan biri olarak yansıtılıyor.
Tablo, Yeni Ermitaj’da görülebilir.

Thatched Cottages and Houses
Saman Çatılı Kulübeler ve Evler

Louvre ve Ermitaj Müzeleri, sanat tutkusu ile sanata değer veren yöneticilerin
koleksiyoner yanları sayesinde filizlenen, daha önce savaşların ve bilimsel
Ünlü Hollandalı ressam Van Gogh’un
ölmeden birkaç ay önce, Fransa’da yaptığı
son resimlerinden biri olan eserde, koyu
mavi bir gökyüzünün altında, yeşil ve sarı
renklerde resmettiği kulübelerde sakin ve
sessiz bir ortam görülür. Rus koleksiyoner
Savva Morozov tarafından alınan resim, 1917
yılından beri Ermitaj Müzesi'nde, The Generl
Staff Binası, 413 numaralı odada bulunuyor.

gelişmelerin odağından okuduğumuz dünya tarihini, sanat penceresinden tekrar
ele almamızı sağlayan en büyük iki olgu. Sadece Paris ve St. Petersburg’u, hatta
Fransa ve Rusya’yı değil, eserlerin hayat bulduğu farklı coğrafyaları ve onlara
hayat veren farklı milletlerden sanatçıları iki çatı altında toplayarak, sanata
evrensel bir kimlik kazandırıyor. Louvre ve Ermitaj tıpkı bir beynin ''hipokampusu''
gibi dünyanın sanat hafızasını depoluyor ve meraklıları için ulaşılabilir anılar
hâline getiriyor.
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COSTA DIADEMA
ile Batı Akdeniz
Bu sömestir tatilinde, Akdeniz’in mavi sularında, lüks bir yolculuk
sizi bekliyor. Costa Diadema’nın lüks hizmetiyle birleşen yolculuk
8 gün boyunca, Akdeniz’in en önemli limanları arasında sürecek.
İtalya Savona’dan başlayacak yolculuğun ilk durağı Marsilya.
Aix en Provence özel turu ile 12. yüzyıldan kalan
St. Saviour’s Katedrali gibi önemli tarihi yapılar ve bölgenin ilgi
çekici destinasyonları keşfedilecek. Bu turun ardından Marsilya
şehir turunda Notre Dame de la Garde Katedrali,
Longchamps Çeşmesi, Saint Charles Tren Garı, yat limanı
ve tarihi yapıları ile şehrin en eski bölgesini tanıyacağız.
Mavi yolculuğun 3. günü, Gaudi’nin eserleriyle şekillenen
Barselona’yla sürüyor. Barselona’da özel otobüsle yapacağımız
turda şehrin önemli adreslerinden La Rambla Caddesi’nde
dolaşıp, Colombus Anıtı’nı ziyaret edeceğiz. Şehre imzasını atan
mimar Gaudi’nin evleriyle süslenen Paseu de Gracia Caddesi bir
sonraki durağımız olacak. Tabii ki ünlü Sagrada Familia’yı ziyaret
etmeden ve şehrin en yüksek noktası Montjuic Tepesi’nden
Barselona’yı kuş bakışı izlemeden şehirden ayrılmayacağız.

Palermo Katedrali
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Sonraki durağımız Bellver Kalesi, Almudaina Sarayı ve inci
atölyeleri ile ünlü Palma de Mallorca olacak. Turun
5. günü, denizde seyir halinde geçecek. Lüks geminin
tadını çıkarabileceğiniz bu günde, restoranlarda lezzet
keşfi yapabilir veya casinoda şansınızı deneyebilirsiniz.
Denizde geçen bir günün ardından Palermo bizi
karşılayacak. Palermo Katedrali, Monreale Manastırı,
Garibaldi Tiyatrosu ve yine sanatçının ismini taşıyan
meydanı, şehir turunda ziyaret edeceğimiz noktalardan
birkaçı. Yolculuğun 7. günü, derin tarihi yaşatan eserleriyle
Roma olacak. 2800 yıllık tarihinden günümüze ulaşan
eserler, yapılar ve Roma’nın tüm güzellikleri ile günümüz
dolu dolu geçecek. Castel Sant’Angelo, Via Veneto,
Borghese Parkı, Via Nazionale, Aşk Çeşmesi, şehrin
ünlü meydanlarından Pantheon ve Navona ile İspanyol
Merdivenleri, Roma turumuzun en gözde noktaları
olacaklar. Costa Diadema ile Akdeniz’in gözde şehirlerini
kapsayan mavi yolculuk başladığı noktada, Savona
Limanı'nda sonlanacak.
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CELESTYAL OLYMPIA ILE
YUNAN ADALARI VE ATINA
5 Mayıs'tan itibaren
3 Gece 4 Gün

başlayan
309 Euro’dan
fiyatlar

CELESTYAL OLYMPIA ile
Yunan Adaları ve Atina
Ege’nin sularında, 3 güzel gece sizi bekliyor. Celestyal
şirketinin özel cruise gemilerinden Olympia ile mayıs
ayından itibaren düzenlenecek Yunan adaları turu ile
Ege’nin en gözde adalarını tanıma fırsatı bulacağız.
Royal Casino’da eğlenebileceğiniz, sauna ve fitness
merkezinde rahatlayabileceğiniz, güvertelerindeki
restoran ve barlarda vakit geçirebileceğiniz Olympia ile
Kuşadası’ndan başlayan yolculuğun ilk durağı, sakin
plajları ve her yerde görebileceğiniz Benjamin çiçekleri
ile Patmos. Skala, Chora ve Kalymnos isimli 3 bölümden
oluşan küçük ada, Hristiyan inancında bir hac merkezidir.
Chora evlerini ve eski yel değirmenlerini göreceğimiz
adada bir günün ardından, 2. durağımız olan
Girit Adası'na geçiyoruz. Yunan adalarının en büyüğü olan

Girit; Roma, Bizans, Arap, Venedik ve Osmanlı kültürlerine
ev sahipliği yapmış bir ada. Venediklilerden kalma
Kandiye Kalesi, Minos Uygarlığı’nın başkenti Knossos'un
kalıntıları, ada tarihini yansıtan öğelerle dolu Girit Tarih
Müzesi, orada bulunduğumuz sürede göreceğimiz önemli
noktalar olacak. Güzel Girit plajlarını da unutmamak
gerekir. Girit’ten sonra bir diğer marka ada: Santorini,
bizi bekliyor olacak. Beyaz ve mavi rengin hakim
olduğu evleriyle oldukça popüler olan adada günü
tamamlayacağız. Turun 3. gününde; Atina, Tire Limanı ve
eğlence hayatıyla ünlü Mikanos Adası son duraklarımız
olacaklar. Atina şehir turu ve Mikanos keşfiyle geçecek
eğlenceli bir günün ardından Olympia ile Ege sularında
süren yolculuğumuz, Kuşadası'nda sona erecek.

Mikanos

SETUR ROTA

Karayipler
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MSC OPERA
ile Küba ve Karayipler
Karayip Denizi’nde bir hafta sürecek mavi yolculukta,
MSC Opera gemisinin misafirleri olacağız. Havana’nın
farklı atmosferi ile başlayacak yolculukta Küba’yı başkent
Havana ile tanıyacağız. Rengârenk evler ve her yerde
görebileceğiniz klasik otomobiller, şehirde geçireceğiniz
süre boyunca ilginiz çekecekler. Devrim Meydanı,
yapımında Beyaz Saray’dan ilham alınan
Capitolio Nacional binası ve Havana’nın en eski meydanı
Plaza de Armas, şehir gezimizde göreceğimiz yerler
olacak. Havana’dan sonra dümen; Jamaika Montego
Bay’e doğru dönecek.

Jamaika’nın en büyük ikinci şehri olan Montego Bay’de,
turkuaz renkli sular ve Doctor’s Cave, Walter Fletcher gibi
güzel plajlar sizi bekliyor olacak. Doğal güzellikleri ve canlı
çeşitliliği de dikkatinizi çekecek. MSC Opera’nın balkonlu
süitlerinde Karayip manzarasının keyfini süreceğiniz
turun son durakları; George Town ve Cozumel olacak.
Limanlarına uğradığı birbirinden güzel destinasyonların
yanında, güvertelerinde bulunan restoranlarda dünya
mutfaklarından lezzetleri tadacağınız, tiyatro salonunda
oyunlar ve gösteriler izleyebileceğiniz MSC Opera ile
Karayipler'de güzel bir hafta geçireceksiniz.

Küba

TRENDLER

Seçtiklerimiz
Son teknoloji ve son moda ürünlerden, kışın kaçırmamanız gereken
kültür sanat faaliyetlerine gözde seçimleri sizler için belirledik.

TEKNOLOJİ
GoPro Hero 6 Black Aksiyon Kamera
Bir önceki versiyonu Hero 5'e göre performansı 2 kat artırılan GoPro Hero 6 Black, maceralarınızı
yeni hikâyelere çevirmek için hazırlandı.

Bose Quiet Control Wireless Kulaklık
Ergonomik tasarımıyla öne çıkan kulaklık ile ortam seslerini ne kadar duyacağınıza
siz karar veriyorsunuz. Bose Quiet Control 30, kablosuz kulaklık deneyiminde ses
kalitesinde hiçbir kayıp yaşatmıyor.

Bluesmart Akıllı Valiz
Klasik valiz, tüm seyahat ihtiyaçlarınız düşünülerek, yapay zekâ ile birleştirildi. Telefonunuzdan kontrol ettiğiniz
Bluesmart, uzaktan kilit sistemi ve cihazlarınız için şarj yuvaları gibi birçok özelliğe sahip.
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MODA
J.Crew Margot Pelüş Çanta
2018 kış seyahatlerinin en moda aksesuarına J.Crew’ün estetik yorumu. Geniş hacmiyle içine birçok
eşya sığdırabildiğiniz pelüş çantayı, yolculuk esnasında yastık olarak da kullanabiliyorsunuz.

Ralph Lauren “Team USA” Mont
Ralph Lauren, ABD’li sporcular için giyilebilir teknoloji ve modayı bir araya getirdi. 2018 Kış Olimpiyatları’na
özel tasarlanan, kendi kendini ısıtabilen mont, kış tatillerinizin vazgeçilmezi olmaya aday.

Adidas SPEEDFACTORY AM4PAR Ayakkabı
Adidas'ın Paris'e ithaf ettiği AM4PAR için son moda tasarımlar, Adidas full boost teknolojisi ve Fransız kadın
atletlerin deneyimiyle harmanlandı.

KONSER
Oscar and The Wolf

King Gizzard &
The Lizard Wizard

2 Mart
Volkswagen Arena

13-14-15 Mart
Salon İKSV

7 Nisan
Borusan Müzik Evi

Melankolik tınılarıyla kendine hayran bırakan
Belçikalı indie pop grubu Oscar and the
Wolf, unutulmaz bir gece için Volkswagen
Arena'nın sahnesinde olacak.

Orta Doğu ezgilerini tüm dünyaya
sevdiren saykedelik rock grubu, %100
Müzik kapsamında, Salon İKSV’de 3 gün
boyunca art arda hayranlarıyla buluşuyor.

2015 ECHO Jazz “Yılın Şarkıcısı” ödülünün sahibi
Berlinli caz sanatçısı, 7 Nisan’da yeni albümü
Love or Emptiness’tan şarkılarını Borusan Müzik
Evi’nde yorumlayacak.

Johanna Borchert

TRENDLER

SERGİ ve ETKİNLİK
Da Vinci Expo: 19 Ocak - 7 Nisan / UNIQ İstanbul
Leonardo Da Vinci'ye adanmış en önemli sergi olan Da Vinci Expo'nun, Belçika'nın ardından
2. durağı Türkiye. Sergi, UNIQ İstanbul'da 15 Şubat'a kadar sürecek.

I. Charles: Kral ve Koleksiyoner: 27 Ocak – 15 Nisan / Londra
İngilizlerin sanat anlayışında köklü değişimlere olanak sağlayan I. Charles'ın efsanevi
sanat koleksiyonu, 17. yüzyıldan bu yana ilk kez sanat severler ile buluşacak.

PyeongChang Kış Olimpiyatları 2018: 9 - 25 Şubat / Güney Kore
89 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek, dört yılda bir düzenlenen kış sporlarının zirvesi, bu yıl da renkli
gösterilere ve büyük mücadelelere ev sahipliği yapacak.
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ALBÜM
Muddy Waters – Live At Rockpalast: 9 Şubat
Üstat müzisyen Muddy Waters'ın kariyerindeki en iyi performansı; 9 Şubat'ta DVD, CD ve plak
formatında blues severler ile buluşuyor.

Julian Lage – Modern Lore: 2 Şubat
Ünlü caz gitaristi Julian Lage'in country, caz ve swing türlerini ustaca harmanladığı yeni albümü 2 Şubat'ta
raflardaki yerini alacak.

Belle ve Sebastian – How To Solve Our Human Problems: 16 Şubat
Duygusal ruhlara hitap eden grup Belle and Sebastian'ın mini albümlerinin, indie pop ve progresif disko
ritimlerine sahip üçüncü parçası, 16 Şubat'ta grubun sevenleriyle buluşuyor.

KİTAP
Yuval Noah Harari

Stephan Zweig

Hayvanlardan
Tanrılara Sapiens

Satranç

İnsanlığın uzun tarihine mercek tutan
eserde yazar, geçmiş olayları tekrar
sorgularken, okurlarını gelecek hakkında da
derin düşüncelere sürüklüyor.

Ünlü yazarın Brezilya'da sürgünde
iken yazdığı ve intiharından birkaç ay
önce tamamladığı Satranç, gerilim dolu
kurgusuyla kısa ama etkileyici bir öykü.

Paul Auster

4321
Bir ailenin hikâyesi üzerinden 20. yüzyılın
en önemli olaylarına değinen kitapta, yazar
Paul Auster'in kendi yaşamından esinlendiği
konular akıcı bir dille aktarılıyor.

İSTANBUL’DA POPÜLER

Ruby Ortaköy

Gözde Mekânlar

Siz değerli okurlarımız için İstanbul’un son dönemde revaçta
olan eğlence ve lezzet noktalarına mercek tutuyoruz…

Paps Italian Karaköy

Sessiz sedasız açılan Ruby, kısa sürede
İstanbul’un uğrak mekânlarından biri haline
gelmeyi başardı. Boğaza nazır, şık bir ambiyansa
sahip mekân; akşamüzeri barı, restoran ve gece
kulübü olarak hizmet veriyor. Akdeniz mutfağı ve
deniz ürünleri ile iddialı Ruby’nin işletmecisinin
önerisi: Istakozlu linguine. Boğazın gün batımı
manzarası eşliğinde kaliteli bir akşam yemeği ve
eğlence arıyorsanız Ruby’ye bir uğrayın…

Toi Kuruçeşme

Bir anne-kız işletmesi olan Karaköy Mums’ın
hemen karşısında açılan Paps, bir babaoğul işletmesi. Bu iki işletmenin sahipleri
kardeş ve aralarında tatlı bir rekabet
içindeler. Paps, işletme sahibi babanın
bir İtalyan mutfağı aşığı olması sebebiyle
açılıyor. Mekân, Karaköy Fransız Geçidi’nde,
“Karaköy’ün İtalyanı” lakabının hakkını
vererek İtalyan mutfağından nefis lezzetleri
tutkuyla hazırlayıp servis ediyor.

Başarılı Türk şef İsmet Saz’ın maharetli
ellerinden çıkan yemekler, Chef’s Table
konseptiyle gastronomi aşıklarını kendine
çekiyor. Toi’de Fransız mutfağının teknikleriyle
hazırlanan lezzetler aylık olarak değiştiriliyor.
Restoran yalnızca akşam yemeği servisi
veriyor. Bir gecede maksimum 6 misafire kadar
ağırlayan İsmet Saz’ın tezgâhının yanında
oturarak, yemek kültürü ve gastronomi üzerine
sohbetler edebilirsiniz.
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Biber Bar Nişantaşı
Nişantaşı’nın son dönemdeki lüks temsilcilerinden
ve en hit barlarından biri Biber Bar. Akşam
etkinlikleriniz ve dans için uygun bu mekânın
dekorasyonu ve müzik seçimlerine bayılacaksınız.
Biber Bar’ın kendine özel kokteyl menüsü oldukça
geniş. Bunun yanı sıra dünya mutfağından birçok akşam
öğünü ve atıştırmalık da gecenize lezzet katacak.

Dirty Hands Akatlar

Akali Beşiktaş
Akali, Akaretler’nin hareketli ve zevkli mekânları
arasına nefis burger seçimleriyle katıldı. Az bilinen
Türkiye ve dünyadan sokak lezzetlerini başarılı
sunumlarla hazırlayan Dirty Hands, Akmerkez’in
hemen arka sokağında yer alıyor. Bünyesinde,
alanında yetkin şeflerin bulunduğu mekânın
hem yemek hem de kokteyl menüsü bir hayli
zengin. Mekân, çevresinde yaşayan kitlenin yemek
konusundaki ihtiyaçları düşünülerek oluşturulmuş.
Akşam gezmeleri için gözde bir uğrak noktası
haline gelen Dirty Hands, sizi Akatlar’daki
mutfağına davet ediyor…

ancak bilenleri tarafından her akşam dolup taşan
bir restoran. Sade ve şehirli bir dekorasyona
sahip mekânda her öğün için çeşit çeşit, doyurucu
burgerler hazırlanıyor. Gündüzleri sakin bir kafe,
akşamüzerine doğru ise kalabalık bir gastro-pub’a
dönüşen Akali’den mutsuz ayrılmanız mümkün
değil…

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
YENİ

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
SeturBiz.com
Cumhuriyet Cad. No:69, Elmadağ 34437
İstanbul: info@seturbiz.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

Ayvalık Marina
Atatürk Blv. Yat Limanı Ayvalık, Balıkesir
 (+90) 266 312 29 96
Çeşme Marina
Altın Yunus Çeşme, İzmir  (+90) 232 723 14 34
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

DUTY FREE MAĞAZALARI

SETAIR

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

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

Ankara
BLU Travel Simon Bolivar Cad. Duyu Sok. No:2 Çankaya,
Ankara  (0312) 439 91 00

Deniz Limanı Mağazaları
İzmir - Alsancak
 (+90) 232 463 87 34 Alsancak Limanı

Diverso Turizm Meşrutiyet Mah. Selanik Cad. No:52/6
Kızılay, Ankara  (0312) 266 44 44

İzmir - Çeşme
 (+90) 232 712 61 81 Çeşme Limanı
Aydın - Kuşadası
 (+90) 256 612 81 41 Kuşadası Limanı
Muğla - Marmaris
 (+90) 252 412 29 49 Yeni Liman
Muğla - Yalıkavak
 (+90) 252 385 39 49 Yalıkavak Bodrum
Muğla - Bodrum
 (+90) 252 316 07 75 Bodrum Yolcu Limanı
Balıkesir - Ayvalık
 (+90) 549 562 17 05 Liman İçi Mağazası
Sınır Kapıları Mağazaları
Çıldır Aktaş - Gürcistan Sınırı
 (+90) 543 690 45 80 Çıldır Aktaş Sınır Kapısı
Dilucu - Azerbaycan Sınırı
 (+90) 549 562 75 94 Dilucu Sınır Kapısı
Kapıkule - Bulgaristan Sınırı
 (+90) 284 238 25 96 Kapıkule Sınır Kapısı
Hamzabeyli - Bulgaristan Sınırı
 (+90) 284 328 72 46 Hamzabeyli Sınır Kapısı
İpsala - Yunanistan Sınırı
 (+90) 284 616 40 33 İpsala Sınır Kapısı
Sarp - Gürcistan Sınırı
 (+90) 466 371 50 36 Sarp Sınır Kapısı
Habur - Irak Sınırı
 (+90) 486 528 71 24 Habur Sınır Kapısı
Diplomatik Mağaza
Irak - Erbil
 (+964) 0 750 144 64 04 Kuzey Irak - Erbil

MRC Turizm / Çayyolu Alacaatlı Cad. No:18 B Blok D:8
Çayyolu, Ankara  (0312) 238 19 38
Patuli Turizm / Bahçelievler Bahçelievler Mah. Aşkabat Cad.
7. Cadde 9/3 Bahçelievler, Ankara  (0312) 215 94 12
Antalya
Kahramanlar Turizm Andifli Mah. Hastane Cad. No:18/1
Kaş, Antalya  (0242) 836 10 62
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
Bursa
Arda Turizm İhsaniye Mah. Barbaros Cad. Kristalpark Sit.
No: 50h/A/1 Nilüfer, Bursa  (0224) 999 05 15

Giresun
Çotanak Turizm Hacı Miktat Mah. Atatürk Bulv. 9/A Merkez,
Giresun  (0454) 212 48 80
İstanbul (Anadolu Yakası)
AIG Turizm / Kadıköy Atatürk Cad. No:1 D:11 Tever Apt.
Sahrayıcedid Kadıköy, İstanbul  (0216) 385 41 75
Azmihan Turizm / Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad.
No:19 Çekmeköy, İstanbul  (0216) 640 52 23
Blue Route Travel / Bostancı Şemsettin Günaltay Cad.
No:13 / B Bostancı, İstanbul  (0216) 361 36 36
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
Bufera Turizm / Avcılar
Merkez Mah. Spor Sok. No: 28 Avcılar, İstanbul
 (0212) 590 00 00
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
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
Kocaeli Tur Turizm Kemalpaşa Mah. Hürriyet Cad. Gündüz
Apt. No: 15/B İzmit, Kocaeli  (0262) 270 00 00
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

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

Muğla
Alper Turizm Atatürk Cad. No: 8/E, 48700 Marmaris, Muğla
 (0252) 412 26 38

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

Oraz Turizm / Bodrum - Oasis AVM Oasis Avm No: 83/B
15/16/17 Bodrum, Muğla  (0252) 317 05 05

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

Ordu
Modi Turizm
Selimiye Mah. Lise Cad. No:6 Ordu  (0452) 666 44 88

Denizli
Ada't Turizm Hacıkaplanlar Mah. 718 Sok. No: 6 Pamukkale,
Denizli  (0258) 264 39 94

Rize
Edfa Turizm Cumhuriyet Cad. Başoğlu İşhanı 93/1 Rize
 (0464) 217 74 44

Düzce
Gez-Toz Turizm Kuyumcuzade Bulvarı Bina No: 100/A
Merkez Düzce  (0380) 552 61 61

Sakarya
Serdivan Turizm Arabacı Alanı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.
No: 33 İç Kapı No: 107 Serdivan, Sakarya
 (0264) 242 00 08

MARİNALAR

Edirne
Korur Turizm Sabuni Mah. Muhittin Günel İş Merkezi Dış
dükkanlar Edirne  (0284) 214 54 27

Kalamış & Fenerbahçe Marinaları
Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış, İstanbul
 (+90) 216 346 23 46

Eskişehir
Moringa Tour Cumhuriye Mah. Cengiz Topel Cad. 32/B
Tepebaşı Eskişehir  (0222) 202 00 85

Yalova Marina
Süleyman Bey Mah. Yalı Cad. No:45 Yat Limanı
Merkez Yalova  (+90) 226 813 19 19

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

Samsun
H-G Turizm Mimar Sinan Mah. Atatürk Bulvarı No: 241/9
Atakum, Samsun
 (0362) 233 43 43 - (0362) 234 46 46

