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Yenilenmenin mevsimi baharda,
Nepal zirvelerine doğru
bir arayış ve arınma rotası, Annapurna...

ÖNSÖZ

En gözde destinasyonları, en ilgi çekici yönleriyle tanıdığımız Setur
Extra’nın 15. sayısıyla sizlerle birlikteyiz.
Bu sayımızda “bahara merhaba” diyoruz. Güneşli havalar başlarken, keyifle okuyacağınız konuları, özel
röportajları ve birbirinden farklı hikâyeleri dergimizin sayfalarında siz değerli okurlarımızla buluşturuyoruz.
Türkiye’nin ve dünyanın farklı köşelerinden festival ve etkinlikleri “Kaçırma” başlığı altında bulacaksınız.
Maceracı ruhlarla Nepal’in trekking bölgesi Annapurna’yı keşfedip, yemekleri, doğası ve havasıyla
dünyanın en sağlıklı şehirlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Rotasını dalgalara göre belirleyen
sörfçülerin yol hikâyelerini okuyup, hafta sonu ufak bir seyahat kaçamağı için Yunanistan’ın incisi Midilli
Adası’nı tanıyacağız.
İtalyan köylerinin ünlü peynirlerinin peşine düşüp, Bali’de ahşap ve mücevher işleme ustalarının elinden
çıkan sanat eserlerini keşfedeceğiz. Sintra’nın romantik atmosferinde yeni deneyimlere yelken açarken,
dünyanın en sağlıklı şehirlerinde huzuru arayacağız. Sanatın peşine düştüğümüz satırlarımızda ise
71'inci Cannes Film Festivali’ni yakın plana alıyoruz. “Gökkuşağı Ulusu” Güney Afrika’nın başkenti Cape
Town’ın renkli öyküsü ve özellikle çocuklarınızla birlikte eğlenceli tatil fikirleri veren Channel Adaları
Ulusal Parkı’nın eşsiz doğal güzellikleri de bu sayıda sizleri bekleyen konularımız arasında. Satırlardaki
şehirlerde ise Paulo Coelho’nun çok okunan eseri Simyacı yer alıyor. Bahar aylarının yeme içme rehberi
niteliğindeki “İstanbul’un Gözde Mekânları” ve Setur’un en özel turlarını da yine Setur Extra sayfalarında,
sizlerin beğenisine sunuyoruz…
Ayrıca SeturSelect turlarının vazgeçilmez isimlerinden Ayhan Sicimoğlu ile gerçekleştirdiğimiz eğlenceli
söyleşiyi ve Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk’la olan röportajımızı ilgiyle
okuyacaksınız. Keyif alacağınız ve unutmayacağınız seyahat deneyimleriyle dolu bir ilkbahar geçirmeniz
dileklerimle…

Derya Gülünay
Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
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DÜNYA
Festivalleri
OFFF Barcelona
24-26 Mayıs
Barcelona, İspanya

Ushuaia Opening Party:
ANTS Takeover
19 ve 26 Mayıs
İbiza, İspanya
Aynı anda hem gece kulübü hem
de lüks otel hizmeti veren, dünyanın
en prestijli parti mekânlarından
Ushuaia; İbiza için yaz sezonunu
devasa bir partiyle açacak. Etkinlik,
ünlü organizasyon grubu ANTS’in
imzasını taşıyor. Sınırlı katılımlarla
gerçekleştirilen; müzik, dans ve
eğlencenin 24 saat boyunca
kesintisiz olarak devam edeceği
partiye katılmak için biletlerinizi
tükenmeden alın...
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Dünyanın en sıra dışı sanat etkinlikleri
arasında yer alan OFFF Barcelona’nın
2018
temasını;
festivalin
baş
harfleri “OFFF” ile üretilen ilginç
sanat yorumları oluşturacak. Festival
dahilinde katılabileceğiniz birçok sergi
ve workshop’ta modern sanatın en
sıra dışı sanatçılarının çalışmalarını
inceleyebilirsiniz.

Distortion Müzik Festivali
30 Mayıs-3 Haziran
Kopenhag, Danimarka
Avrupa’nın ünlü sokak festivallerinden
Distortion, 20. yılına özel
etkinlikleriyle bu bahar tüm
müzikseverleri Kopenhag’a çağırıyor.
Şehrin her sokağında dans eden
birilerini bulabileceğiniz festivalin bu
seneki baş sanatçıları arasında Acid
Arab, Ghostface Killah ve Yaeji gibi
yetenekli DJ’ler bulunuyor.

setur.com.tr

Dünya Festivalleri
Bahar aylarının gelmesi ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla, dünya çapında etkinlik takvimleri de
hareketlenmeye başladı. Sevdiklerinizle veya yeni tanışacağınız insanlarla baharın coşkusuna
katılabileceğiniz seçkin festivallerde siz de yerinizi alın...

SF DocFest
31 Mayıs-14 Haziran

Montrö Caz Festivali
29 Haziran-14 Temmuz

San Francisco, ABD

Montrö, isviçre

Usta yönetmenlerin gözünden hayatın
ince detaylarını keşfedebileceğiniz
bir festival, SF DocFest. Etkinlik
dahilinde 2001’den bugüne her yıl
San Francisco’nun Roxie ve Vouge
gibi tarihî sinemalarının beyaz
perdeleri, belgesel filmlere ayrılıyor.
SF DocFest süresince sevdiğiniz
belgeselleri oylayabilir, 14 Haziran’da
düzenlenecek ödül töreninde festival
jürisinin bir parçası olabilirsiniz.

Karlovy Vary Film
Festivali
29 Haziran-7 Temmuz
Prag, Çek Cumhuriyeti
Doğu Avrupa ve Balkanların en eski film
etkinlikleri arasında yer alan Karlovy
Vary’de her yıl olduğu gibi bu yıl da
200’ün üzerinde film, sinemaseverlerin
beğenisine sunuluyor. Festivalde yer alan
tüm yapımlar, etkinliğin son gününde
düzenlenen ödül töreninde Kristal Küre
Ödülü için yarışacak.

Dünyanın en büyük caz festivali,
zengin sanatçı kadrosu ile
ziyaretçilerine unutamayacakları
müzik deneyimleri vadediyor. Bu yıl
52'ncisi düzenlenecek festivalde,
cazın seçkin tınıları ve rock tarihinden
usta isimlerin performanslarına
yeni çıkış yapan R&B, hip-hop ve
elektronik müzik sanatçıları eşlik
ediyor.

KAÇIRMA

YURT İÇİ
Festivalleri

Dünyada Bir Köşe
2-13 Mayıs

Kakava
Hıdırellez Şenlikleri
5-6 Mayıs

İstanbul

Edirne

Zorlu PSM Caz Festivali
2-23 Mayıs
Türkiye, Orta Doğu, Kafkasya ve
Balkanlar'da üretim yapan performans
sanatçıları, üçüncü kez İstanbul’da bir
araya geliyor. Tiyatro, dans ve video
çalışmalarına çeşitli konserlerin eşlik
ettiği festival, çağdaş sanat tutkunlarının
kaçırmaması gereken etkinliklerden biri
olarak dikkatleri çekiyor.
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İstanbul
Geçen yıl ilki düzenlenen festival, bu yıl
da cazseverleri bir araya getirecek. Yerli
ve yabancı birçok müzisyenin sahne
alacağı festivalin bu yılki kadrosunda
Stacey Kent, The Australian Pink Floyd,
Scott Bradley ve Gregory Porter gibi
başarılı isimler bulunuyor. Festival,
sergilenen performanslarla Türkiye
ve dünya caz müziğinin önemli
etkinliklerinden biri olma yolunda hızla
ilerliyor…

Hızır ve İlyas peygamberlerin bir
gül ağacının altında buluştuğu
inancı Hıdırellez, baharın gelişinin
de habercisi. Hıdırellezin Roman
halklarındaki yansıması Kakava ile eş
zamanlı olarak kutlamaların yapılacağı
etkinlik, Kırkpınar Güreşleri’nin
de düzenlendiği Sarayiçi’nde
gerçekleştiriliyor. Konserler, dans
gösterileri ve geleneksel bahar
ritüelleriyle dolu bu arınma festivali
için Edirne’ye davetlisiniz...

setur.com.tr

Yurt İçi Festivalleri
Gastronomi, müzik ve eğlence… Türkiye, kültür dolu ve birbirinden eğlenceli açık alan etkinlikleriyle baharı selamlıyor.
Seyahat planlarınızı yaparken, sizler için seçtiğimiz etkinlikleri göz önünde bulundurmayı unutmayın...

Bergama
Uluslararası Tiyatro
Festivali
10-13 Mayıs

Cappadox
14-19 Haziran

İzmir

Kapadokya

Dünyanın en eski yerleşim
birimlerinden olan Bergama,
düzenlenecek tiyatro festivali
kapsamında tarihiyle yeniden
kucaklaşıyor. Türkiye için alternatif
bir tiyatro kültürü oluşturacak
etkinlikte Bergama’nın köklü
kültürü, Arasta, Asklepion ve Kızıl
Avlu gibi antik mekânlarda yeniden
hayat bulacak.

İstanbul Müzik
Festivali
23 Mayıs-12 Haziran
İstanbul
Türkiyedeki en köklü ve en saygın klasik
müzik etkinliklerinin başında gelen
İstanbul Müzik Festivali’nin 46'ncı
randevusunun ana teması “aile bağları”.
Eser siparişleri ile müzik üretimine
katkıda bulunulan festivalde Dobrika
Tabakova’nın performansı merakla
bekleniyor. Etkinlik dahilinde ayrıca
Mischa Maisky’ye de “Yaşam Boyu Başarı
Ödülü” sunulacak.

2015 yılından beri düzenlenen festivalde;
müzik, modern sanat ve gastronomi
Kapadokya'nın masalsı atmosferiyle bir
araya geliyor. Baba Zula, Flamin Gods,
Nicola Cruz ve Duman gruplarının da
içinde olduğu birçok isim, müzikleriyle
festivali hareketlendirecek. Kapadokya'nın
güzel doğasında düzenlenen yürüyüşler,
sanat sergileri, bisiklet turları, yoga ve
meditasyon etkinlikleri festivalin rengine
renk katacak.

SOSYAL SORUMLULUK

Setur, Eşit ve Engelsiz Bir Yaşam İçin

Düşler Mutfağı’nın Konuğu
Setur çalışanları, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
kapsamında Düşler Mutfağı’nı ziyaret ederek, sosyal dezavantajlı
öğrencilerle bir araya geldi.

Bu kapsamda bir farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlikte Setur
çalışanları, Düşler Akademisi binasını gezerek Alternatif Yaşam
Derneği projeleri hakkında daha detaylı bilgiler edindi.

Yolculuğuna “Engelsiz Türkiye” parolası ile 2002 yılında başlayan
Alternatif Yaşam Derneği’nin yenilikçi ve sürdürülebilir sosyal
sorumluluk projeleri, yıllar içerisinde farklı dezavantajlara sahip
bireylerin sesi oldu.

AYDER eğitim biriminin verdiği “Engellilik Konusunda Doğru İletişim
Eğitimi” ile engellilik olgusu ve engelli bireylerle iletişim adına
farkındalık geliştirerek, konuya ilişkin yeni bir bakış açısı kazandılar.

AYDER; Dalmak Özgürlüktür, Alternative Camp, Social Inclusion Band
ve Engelsiz Turizm gibi projelerinin ardından bir sosyal işletme projesi
olan Düşler Mutfağı’nı hayata geçirdi. Proje ile AYDER’in toplumsal
katılım amacı desteklenirken, hem dezavantajlı bireylere pastacılık
alanında istihdam sağlanıyor hem de mutfağın müşterilerine catering
hizmeti sunuluyor. Ayrıca Düşler Mutfağı’nın geliri ile daha fazla
dezavantajlı gencin sosyal aktivitelerden faydalanması hedefleniyor.
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Eğitimin ardından Düşler Mutfağı şefleri ve dezavantajlı öğrencileri ile
birlikte, leziz kurabiyeler pişirerek, eğlenceli anlar yaşadılar.
Setur, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ışığında hem
bireysel hem de kurumsal alanda çözümün bir parçası olmaya devam
ediyor...

setur.com.tr

SÖYLEŞİ

Röportaj videolarına
Setur Extra
iPad sayısından
ulaşabilirsiniz!

Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Murat Tomruk: "Vizyonumuz, misafirlerimiz için katma değer
üretmek ve fark yaratmak üzerine kurulu."
Murat Tomruk ile Setur’un güncel yatırımları, gelecekteki hedefleri ve bu
sezonun seyahat trendleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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Uzun yıllardır Koç Topluluğu çatısı altında
çeşitli görevlerde yer alıyorsunuz. Sizi
biraz daha yakından tanımak isteriz.
Kariyer yolculuğunuzdan kısaca bahseder
misiniz?
Koç Topluluğu’na üniversite mezuniyetini takiben katıldım ve
bu sene 30. yılım. İlk olarak KoçSistem, sonrasında ise Koç
Bilgi Grubu’nda görev aldım. Takibinde 11 yıl boyunca Koç
Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü sorumluluğunu
üstlendim. Son iki buçuk yıldır da Setur’da Turizm’den
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum.

Görev süreniz boyunca Setur Turizm
Birimi’nde ne tür gelişmeler yaşandı?
Geride bıraktığımız zorlu iki buçuk yılda, ekip arkadaşlarımla
beraber önemli ve olumlu gelişmelere imza attık. Bireysel
misafirlerimizin memnuniyeti artış gösterirken, kurumsal
misafirlerimizde de yüzde 92’lik bir tavsiye etme oranına
ulaştık. Bu misafirlerimizle aramızdaki bağın gücünü
de gösteriyor. Ekibimiz daha mutlu çalışıyor. Sektör
ortalamalarının oldukça üzerinde, yüzde 80’lik bir çalışan
bağlılığına ulaştık. Tedarikçilerimiz bizden daha memnun,
çünkü satış rakamlarımız önemli bir artış gösterdi. Yetkili
satış acentelerimiz de bu nedenle bizim ürünlerimizi tercih
ediyorlar. İyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. En
önemli paydaşlarımızdan biri de sermayedarlarımız. Bu
sene sonunda yaklaşık 2 katlık bir ciro büyümesine ulaşmış
olacağız. Onların da bu gelişmelerden mutlu olduğunu
düşünüyorum.

2016’da “Team Up” yani “Takım Çalışmasının
Gücü”, 2017’de ise “Jump Up” yani “Sıçrama”
olarak belirlediğiniz hedeflerinizde ne ölçüde
başarı kazandınız? Buna bağlı olarak Setur’un
2018 hedeflerini hangi çizgide özetlersiniz?
“Team Up” ve “Jump Up” bizim sene başında belirlediğimiz
yıllık temalarımız. Setur, hizmet sektöründe aracı bir kurum
olarak faaliyet gösterdiği için insan kaynaklarımız daha da
önemli hâle geliyor. Bizim fabrikalarımız, üretim hatlarımız
yok, misafirlerimize ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bu sebeple
çalışanlarımızın mutluluğu, hedef birlikteliği ve odaklanmaları
çok önemli. İlk yılımızı bunu sağlamaya adadık ve başarı
yakaladık. 2016 yılı turizm sektörü açısından son derece zor
bir yıldı. 2017’de ise bir sıçrama yapmamız gerektiği için
“Jump Up” ile ilerledik. Bu yıl ise hedefimiz liderlik, yani
“Lead Up”. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda kalite, misafir
memnuniyeti, inovasyon ve teknolojimizle sektöre öncülük
etmeyi hedefliyoruz. Adımlarımızı da bu doğrultuda atıyoruz.

Setur, sunduğu seyahat deneyimleri ile ülke
turizminin önde gelen organizasyonlarından
biri. Setur’un bu başarısının sırrı ve sektörel
bakış açısı nedir?
Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü yaptığım 11
yıllık dönemde birçok sektörü tanıdım. Şunu samimiyetle
söyleyebilirim ki turizm, en zor ve rekabetçi sektörlerden
biri. Sadece ülkemizde 10 bine yakın seyahat acentesi var.
Ama rekabet ülkemizle de sınırlı değil. Yerli-yabancı birçok
firma ülkemizde satış yapabiliyor. Giriş bariyeri yok denecek
kadar az. Biz de bu nedenle fark yaratmaya odaklandık.
Bunu yaparken de misafir bağlılığı ve memnuniyetini en üst
düzeyde tutmaya dikkat ediyoruz.

Her yeni güne “Bugün
sunduğumuz ürün ve
hizmetlerde nasıl bir fark
yaratabiliriz?” sorusuyla
başlıyoruz.
2016 yılından bu yana, misafirlerinize
özel seyahat deneyimleri sunduğunuz
SeturSelect turlarından bahseder misiniz?
SeturSelect’in lansmanını yaptığımız zorlu 2016 yılında, kişiye
özel, macera ve deneyim seyahatlerinin değer kazanacağını
öngörmüştük. Bugün misafirlerimizin yüksek talebini de
göz önünde bulundurduğumuzda, haklı olduğumuzu
görüyoruz. SeturSelect’te misafirlerimiz, düşündükleri bir
seyahat fikriyle bize geliyorlar ve seyahatlerini burada,
danışmanlarımızla beraber tasarlıyorlar. Biz, bunu yaparken
de fark yaratmaya odaklanıyor ve misafirlerimizin kişisel
özelliklerini dikkate alıyoruz. “Seyahatin Ötesinde” mottosu
ile misafirlerimize, bir büyük şehrin ana caddelerini, bilindik
tarihî mekânlarını gezmenin ötesinde ne sunabileceğimizi
araştırıyoruz. Ayrıca son zamanlarda, tanınmış ve kendi
alanında bilgi derinliğine sahip olan kişilerle birlikte, limitli
katılımlarla gerçekleştirdiğimiz turlar düzenlemeye başladık.
Ayhan Sicimoğlu, İlber Ortaylı, Tan Sağtürk, Sunay Akın
ve Bahar Akıncı gibi isimlerin yer aldığı, büyük ilgi gören
turlarımız var. Biz de bundan çok memnunuz açıkçası. Çünkü
misafirlerimiz, hem gitmek istedikleri yerleri görüyor hem de
sevdikleri isimlerden o yerlere özel yorumlar dinliyorlar ve
onlarla çok özel bir deneyimi paylaşıyorlar.

SÖYLEŞİ

Misafirlerinizle yüz yüze iletişimi ön planda
tuttuğunuz, satış ofisi yatırımlarınız devam
ediyor. İstanbul Bağdat Caddesi’nde
yer alan Setur Cadde gibi yenilikçi satış
ofisleriniz, gelenekselleşmiş seyahat
acentesi kavramına ne tür yenilikler
getiriyor?
Geleneksel seyahat acenteciliğinin gitgide ortadan
kalkacağına yönelik genel bir algı var. Geleneksele bir
katma değer eklemediğiniz takdirde, bu doğru olabilir.
Ancak bizim vizyonumuz, bir katma değer üretme ve
fark yaratmak üzerine kurulu. Geçen sene açtığımız
Bağdat Caddesi şubemizde gördüğümüz yoğun
ilgiden dolayı çok memnunuz. Şubelerimizi teknolojik
altyapılarla destekleyerek seyahat deneyim merkezlerine
dönüştürmeyi planlıyoruz. Örneğin; misafirlerimiz Setur
Cadde’nin açılışında, gideceği lokasyonları VR gözlükler
vasıtasıyla önceden deneyimleme şansı buldular.
Bu uygulamayı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Diğer
yandan yüz yüze iletişimi de önemsiyoruz. Trendlere
baktığımızda, özellikle konu kişiye özel seyahat tasarımı
olduğunda, seyahat acenteciliğinin varlığını sürdüreceğini
düşünüyoruz.

Setur.com.tr ve CRM üzerindeki dijital
dönüşüm yatırımlarınız tüm hızıyla devam
ediyor. Bu tür yatırımlar, misafirlerinizin
seyahat algılarına ve deneyimlerine ne
gibi katkılar sunuyor?
Topluluğumuza bağlı bir şirket olan Tanı ile misafirlerimizi
daha yakından tanımaya yönelik önemli çalışmalar
yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu” (KVKK) kapsamında, bize izin
veren misafirlerimize özel teklifler sunabileceğiz. Satış
ofislerindeki arkadaşlarımız, misafirlerimizin zevklerine özel
çözümler üretebilecekler. Setur’dan seyahat planlaması
yapan kişilerin yüzde 80’inin, bize ilk aşamada internet
üzerinden ulaştığını görüyoruz. Onun için geçtiğimiz
yıl, Setur.com.tr’nin alt yapısı ve görselliğini tamamen
yeniledik. Daha kullanışlı, rahat hareket edilebilir ve hızlı
bir online platform hâline getirdik. Mobilde ise SeturApp’i
de yenileyerek detaylı araştırmalar yapabileceğiniz ve arzu
ettiğiniz takdirde satın almalar gerçekleştirebileceğiniz bir
uygulamaya dönüştürdük. Ayrıca, mevcut ve potansiyel
misafirlerimizle birlikte tüm seyahatseverlerin güvenilir
bilgilere ulaşabileceği sıra dışı bir blog çalışması
içerisindeyiz. İsmi şimdilik bizde kalsın ama yılın ilk yarısı
bitmeden Setur kalitesine yakışan bir blog ile turizm
dünyasına yeni ve farklı bir hizmet sunacağız.
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Kurumsal online seyahat platformunuz
Seturbiz.com, yenilenen yüzüyle hizmet
vermeye başladı. Kullanıcı firmalara
sağladığı avantajlar ile ön plana çıkan
Seturbiz.com’un
kurumsal
seyahat
yönetimi anlayışını anlatır mısınız?
Setur, ağırlıklı olarak bireysel hizmetler sunan bir
seyahat şirketi olarak tanınsa da iş hacmimizin yüzde
75’i kurumsal misafirlerimizden geliyor. Tanınmadaki bu
eksikliği, geçtiğimiz sene gerçekleştirdiğimiz Seturbiz.com
isim değişikliği ve teknolojik yenilenme ile bir nebze
düzelttiğimizi düşünüyoruz. Bugün Türkiye’de 2 bin 500
kurum Setur’dan kurumsal online seyahat hizmeti almakta.
Bu kurumların içerisinde, Türkiye’nin önde gelen enerji,
ilaç, otomotiv şirketleri ve bankaları gibi önemli firmalar
yer alıyor. Seturbiz.com ile kurumsal müşterilerimize uçak,
vize, yurt içi ve yurt dışı otel gibi hizmetler sunuyoruz
ve seyahat süreçlerini yönetmede katkı sağlıyoruz. Her
sektörde maliyetler çok büyük önem taşıyor. Biz de
misafirimiz olan kurumların maliyetlerini azaltmak için
süreçler tasarlıyor ve özel fırsatlar sunuyoruz. Bununla
ilgili çok güzel başarı hikâyelerimiz var. Geliştirdiğimiz yeni
sistem ile kurumsal müşterilerimizin İnsan Kaynakları,
Finans ve Denetim sistemlerine entegre çalışıyoruz.
Örneğin; bir şirket çalışanı bir iş seyahatine çıkacağı
zaman, çalışanın limiti o otelde kalmaya yeterli mi, değil
mi? Değilse, bununla ilgili kimden onay alması gerekir? Bu
ve benzeri detayları sistemimiz içerisinde çözümleyerek
95 bini aşan tekil kurumsal kullanıcımıza online seyahat
hizmeti sunuyoruz.
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Başarılarınızın sürekliliği adına, yatırım
planlarınız hangi doğrultuda seyredecek?
Bu seneki en büyük yatırımımız kuşkusuz teknoloji
alanında. Çünkü bu hizmetleri vermek ve fark yaratmak
isteyen bir aracının, fark yaratacak kadar iyi bir teknolojisi
olmalı. Bu doğrultuda bilgi teknolojileri ekibimizi genişlettik
ve şu sıralar Setur’un bütün turizm birimlerinin alt yapısını
tamamen yeniliyoruz. Online platformlarımıza ve CRM’e
yatırımlarımız da devam ediyor.

Vizyonumuz, bir katma
değer üretme ve fark
yaratmak üzerine kurulu.

SÖYLEŞİ

İçerisinde Türkiye'nin
önde gelen firmalarının
bulunduğu 2 bin 500 kurum
Seturbiz.com'dan kurumsal
seyahat hizmeti alıyor.

Yönetiminde bulunduğunuz Setur’un,
bir misafiri olarak seyahat deneyimlerini
de tecrübe ediyorsunuz. Misafirlerinin
memnuniyetini
ön
planda
tutan
firmanızı, bir misafir gözüyle nasıl
değerlendirirsiniz?

Tecrübeli rehberler
ve benzersiz misafir
kitlesi, Setur ile seyahati
diğerlerinden farklı kılıyor.
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Setur, 54 yıllık bir kurum. Ben de 25 yılı aşkın bir
süredir Setur’la seyahat ediyorum. Dünyanın çeşitli
noktalarına Setur’la gittim ve farkını bizzat deneyimledim.
Setur, beklentilerin sadece karşılandığı değil, aşıldığı
bir turizm şirketi. Tatile giden bir Setur misafiri, tur
programında belirtilen hizmetleri hiçbir olumsuz
sürprizle karşılaşmaksızın aynen yazıldığı şekilde
alıyor. Tabii ki tur programlarının detayı da son derece
önemli. Bir turun içerisindeki 25-30 kişilik bir kafileye
sunulacak hizmette, misafirlerin ortak noktalarının doğru
belirlenmesi büyük önem taşıyor. Setur’dan alacağınız
turu diğerinden farklılaştıran en önemli unsur: Rehberler.
Setur, Türkiye’nin en iyi ve en tecrübeli rehberleriyle
çalışıyor. Bir diğer önemli husus da: Misafirler. Yaşamakta
olduğumuz, kişiselliğin ön plana çıktığı dönemde, tura
birlikte katıldığınız kişiler bir turu sizin için mükemmel ya
da çekilmez bir hâle getirebiliyor. Setur’un da harika ve
benzersiz bir misafir kitlesi var. Misafir memnuniyetine
verilen önem neticesinde, bir nevi bağımlılık yaratıldığını
da söylemek mümkün. Bir turda tanıştığınız bir kişiyle,
6 ay sonra bir başka turda karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü
bu hizmet kalitesini sunan ve beklentilerin bu ölçüde
karşılandığı acente sayısı son derece kısıtlı.

setur.com.tr

Sektörel bazda ve misafirleriniz özelinde,
2018’in
seyahat
trendlerini
nasıl
yorumlarsınız? İşi seyahat olan bir yönetici
olarak, muhakkak görülmesi gerekir
diyeceğiniz destinasyonları alabilir miyiz?
Uzun yıllardır geziyorum. Tabii burada en önemli hobimin
fotoğrafçılık olmasının da bir etkisi var. Farklı yerleri
görmeyi seviyorum. Bu sebeple bir liste yapmak benim
için oldukça zor. Ancak gezmeye önce ülkemizden
başlayalım derim. Akdeniz ve Ege bölgesi dışında Kars,
Mardin ve Doğu Karadeniz bölgelerini kesinlikle görmek
gerekiyor. Burada çok farklı kültürler yıllar boyunca yaşamış.
Yakınlara gidecek olursak İtalya, bu senenin popüler
destinasyonları arasında. Roma ve Venedik, herkesin sıkça
ziyaret ettiği yerler ama biz misafirlerimize farklı yerlere
de gitmelerini öneriyoruz. Örneğin; Sicilya ve Toskana
bölgelerinde harika deneyimler var. Oradaki doğayı
görmek, oradaki insanların yaşamlarını deneyimlemek de
oldukça önemli. Fransa’da, Alsace ve Provence bölgeleri
de önerebileceğim destinasyonlardan. Geçtiğimiz sene
deneyimlediğim Laponya’yı kesinlikle tavsiye ediyorum.
Bucketlist’inize yazmanız gereken yerlerden biri. Kuzey
ışıkları görülesi bir doğa olayı. Uzak destinasyonlara biraz
daha fazla vakit ayırmak gerekiyor tabii ama benim için ilk
üç: Küba, Hindistan ve Vietnam-Kamboçya bölgesi.

Dergimizin
klasikleşen
sorusunun
cevabını bir kez de sizden alalım. Sizce
çok gezen mi bilir, yoksa çok okuyan mı?
Net bir şekilde çok gezen bilir diyebilirim. Şunu da
eklememe izin verin. Çok gezerken çok deneyimleyen,
daha da çok bilir. Sadece gezmeyi değil, gezerken içerisine
muhakkak özel deneyimlerinizi de katmanızı tavsiye
ederim...

Setur, beklentilerin
sadece karşılandığı değil,
aşıldığı bir turizm şirketi.
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DEAR STUDENTS, BIENVENUE AU CANADA!*
*Sevgili öğrenciler, Kanada’ya hoş geldiniz!

Sınırları içerisinde hem ABD hem de Avrupa kültürünü barındıran
Kanada, sunduğu üst düzey eğitim fırsatları ile adından söz ettiren
ülkelerin başında geliyor…
Birleşmiş Milletler’in birçok kez “Dünyanın Yaşam Kalitesi En Yüksek
Ülke” olarak seçtiği bir ülkede, aynı anda iki yabancı dil birden
öğrenmeyi arzuluyorsanız, istikametiniz Kanada olmalı. Huzurlu
ve güvenli bir ortam sunan ülke; yüksek standartlarda, kaliteli bir
dil eğitimi için birçok öğrencinin seçimi konumunda. Kanada’nın
göz alıcı doğası, kozmopolit şehirleri ve kültür zenginliği buradaki
deneyimlerinizi daha da yükseklere taşıyabileceğinizin garantisi.
Resmî olarak 2 dilin konuşulduğu ülkenin Doğu eyaleti Quebec’te
yerel halk, ana dili olarak Fransızca konuşuyor. British Columbia ve
Alberta gibi Batı’da yer alan eyaletlerde ise İngilizce daha yaygın.
Ancak Kanada’nın neresinde olursanız olun, her iki dili konuşabilen
insanlarla karşılaşıyorsunuz.
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Böylelikle eğitiminiz yalnızca sınıfta değil, sosyal hayatınızda da
devam ediyor.
Toronto, Vancouver ve Montreal gibi Kanada’nın canlı ve eğlenceli
şehirlerinin en renkli detayı; öğrenci nüfusu. Dünyanın farklı
ülkelerinden ve her yaştan birçok öğrenciye kapılarını açan
Kanada’daki hayatınıza alışmanız, tahmin ettiğiniz kadar uzun
sürmüyor. Yaşayacağınız bölgenin naif ve misafirperver halkının
bu süreyi daha da kısaltacağından emin olabilirsiniz. Bu sayede
dil eğitiminize devam ederken dünyanın dört bir yanından yeni
insanlarla tanışabilir, yalnız Kanada’nın değil, dünyanın birçok
kültürüne de aynı anda hâkim olabilirsiniz. Dilerseniz yeni
arkadaşlarınızla birlikte Fransız ve Amerikan mutfaklarının bir
arada sunulduğu lokal restoranlarda yeni lezzetler keşfedebilir,
buz patenine ilgi duyuyorsanız birlikte bol bol pratik yapma fırsatı
bulabilirsiniz...

ÖZEL KONU

Queenstown

Doğa ve Lüksün Buluştuğu Ülke:

Yeni Zelanda

Bir elinizi Türkiye’nin üzerine koyup dünyayı elleriniz arasında tutmak isteseniz, diğer
elinizin rast geleceği yer Yeni Zelanda olacaktır. Aklınıza gelebilecek en muhteşem doğa
tasvirlerinin tam karşınızda durduğu, yok olmaya yüz tutan kültürleri ile hâlâ var olmaya
çalışan Maoriler ve dünyanın her yerinden insanları kendine çeken lüks yüzü ile Yeni
Zelanda’yı keşfediyoruz...
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Maori yerlisi (Temsili)

Uzun Beyaz Bulut
Ülkesinde Maoriler
Kaptan James Cook bugün Yeni Zelanda diye adlandırdığımız
adalara ulaştığında, kendisinin ve dünyanın geri kalanının daha
önce hiç karşılaşmadığı farklı bir kültürü yaşatan Maorilerle tanıştı.
İki adadan oluşan bu topraklara Maoriler, “Aotearoa” yani, “Uzun
Beyaz Bulut Ülkesi” diyordu. Maoriler, yaklaşık bin yıl kadar önce
bu adalara gelmişler. Kendi inanış ve kültürlerine göre ana vatanları
Hawaiki adında bir ada. Oradan “waka hourua” adını verdikleri
geleneksel kanolarına binerek bir yolculuğa çıkmışlar ve günümüze
kadar kalacakları Yeni Zelanda adalarına gelmişler.
Bugün Maoriler renkli kıyafetleri, korumayı başardıkları ilgi çekici
kültürleri ve günümüz dünyasında oldukça popüler olan savaş dansları
“Haka” ile özellikle Yeni Zelanda’nın kuzeydeki adasında yaşamlarını
sürdürmekteler. Ülkenin toplam nüfusuna oranları yaklaşık %10
kadar. Kültürlerini korumak için ne kadar çaba gösterseler de diğer
kültürlerle etkileşimden kaçmaları pek mümkün olmamış tabii ki.
Günümüzde, yaşadıkları bölgede kendilerini daha yakından tanımak
isteyenlere özel turlara izin veriyorlar. Rotorua şehri yakınlarındaki
Maori köyü, farklı bir kültürü tanımak için en popüler mekânlardan
biri hâline geldi. Haziran ayında burada bulunursanız, Maorilerin
“Mataraki” adını verdiklerini yeni yıl kutlamalarına şahit olabilirsiniz.

ÖZEL KONU

Abel Tasman Ulusal Parkı

Hayal Dünyasından
Manzaralar
Yeni Zelanda doğası gezegenin farklı köşelerinde görebileceğiniz güzelliklerin çoğunu
içinde saklar. Ülke için yeryüzünün bir demosu denilebilir. İskandinavya’yı anımsatan
fiyordlar, Alplerin zirvelerini hatırlatan dağlar, buzullar, nehirler, yeşilin türlü tonlarında
ağaçlar… Ülkenin üçte birinden fazlası koruma altına alınan doğal alanlarla kaplıdır.
Güney Ada'daki Abel Tasman Ulusal Parkı kalabalıktan kopup kendinizi dinleyebileceğiniz
en ideal alanlardan birisi olarak öne çıkar. İçerisindeki 50 kilometrelik yürüyüş rotası
boyunca bölgede yaşayan foklar, balıkçıllar, baykuşlar gibi hayvanlarla tanışabilirsiniz.
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Tasman Buzulu ve Cook Dağı

Kiwilerin Diyarından
Unutulmaz Deneyimler
Mount Cook da güney adadaki manzara şöleninin önemli bir
aktörüdür. Zirveye çıkarken kullanacağınız yol üzerinde birbirinden
güzel şelaleleri görebilirsiniz. Dağ üzerindeki Tasman Buzulu da
sergilediği mavi tonlarıyla dikkat çeken bir başka doğal güzelliktir.
Franz Josef ve Fox buzulları da, buzul deneyimi yaşamak isteyen
misafirlerin diğer duraklarıdır. Miford Sound’da fiyordların arasında
yürüyüş yapabileceğiniz parkur ülkenin bir başka çekim noktasıdır.
Ayrıca Kaikoura kıyılarını yıl boyunca ziyaret eden İspermeçet
balinalarının danslarını izleyebilirsiniz. Kuzey adada ise en dikkat
çeken noktalardan birisi Rotorua’dır. Rotorua’da aktif volkanlar,
gayzerler, sıcak su kaynakları ve çamur banyosu alanları Yeni
Zelanda’ya gelenlerin en çok tercih ettiği yerler arasındadır. Burada
yoğun olarak bulunan Maori köylerinde, ülkenin yerli halkının
yaşantısına dokunabilirsiniz. Ülkenin en büyük gölü olan Taupo
Gölü de burada yer alır. Balık tutmayı seviyorsanız Taupo Gölü’nde
bu tutkunuzu tatmin edebilirsiniz. Yakınlardaki Huka Şelaleleri’nde
yapılan rafting etkinlikleri heyecan arayan misafirlerin oldukça ilgisini
çeker.
Huka Şelaleleri

ÖZEL KONU

Lüks Deneyimler
Yeni Zelanda güzel manzaraların yanında, misafirlerine lüks deneyimler
de sunan bir ülke. Yelkenlinizle fiyortlar arasında ve ada çevresindeki
sularda unutulmaz gezintiler yapabilirsiniz. Auckland şehri, ülkenin yat ve
yelkenli merkezi. Bu şehirde birçok marina bulunuyor. Eğer damak tadı
sizin için önemliyse, Cook Boğazı’nın güney yakasındaki Marlborough’u
kesinlikle ziyaret etmelisiniz. Şehir, vadiler boyunca uzanan üzüm
bağlarına ev sahipliği yapar ve burada düzenlenen turlara dahil olarak
tadım etkinliklerine katılabilirsiniz.
Eğer golf oynamayı seviyorsanız, Hawke’s Körfezi’nin Yeni
Zelanda’nın doğasıyla bütünleşmiş golf sahaları sizi bekliyor. Ülkenin
muhteşem manzaralarını biraz daha yukarıdan seyretmek isterseniz,
kiralayabileceğiniz helikopterle uzayıp giden yemyeşil dağların üzerinde
unutamayacağınız bir tura çıkabilirsiniz. Kar ve buzullarla kaplı yamaçlar,
volkanik dağlar, göller ve masmavi sularla buluşan kıyıların hepsini,
katılacağınız bu turla bir arada görebilirsiniz.

GİTMEDEN İZLE
Yüzüklerin Efendisi / Lord of the Rings
(2001, 2002, 2003)
J.R.R. Tolkien’nin aynı isimli romanından uyarlanan
ve Peter Jackson’ın yönettiği, sinema dünyasının
en çok ses getiren serilerinden biri olan filmin
birçok setine Yeni Zelanda ev sahipliği yapmıştır.

Balinanın Sırtında / Whale Rider (2002)
Niko Caro’nun yönettiği 2002 yapımı film, genç bir
Maori kızının hikâyesini anlatıyor. Bu filmle Maori
kültürünü biraz daha yakından tanıyabilirsiniz.

Vahşiler Firarda / Hunt For the Wilderpeople
(2016)
Hollywood’un Yeni Zelandalı temsilcisi Taika
Waititi’nin yönettiği komedi ve drama türündeki
filmin tüm sahneleri; Yeni Zelanda’nın Puhoi ve
Coromandel gibi tabiat zengini bölgelerinde
çekildi.

NE YENİR?
Hangi: Maorilerin geleneksel yemeği olan
Hangi, Yeni Zelanda’da denemeniz gereken
lezzetlerin başında geliyor. En önemli özelliği
bir araya getirilen et ve sebzelerin, yer altındaki
toprak fırınlarda pişirilmesi.

Kumara: Bir tür tatlı patates olan Kumara,
Yeni Zelanda’nın en popüler yiyeceklerinden
biridir. Adalara ilk yerleşen Maorilerle birlikte
Marlborough Üzüm Bağları

gelen yiyecek, “Hangi” başta olmak üzere birçok
yemekte kullanılır.
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YOL HİKÂYESİ

Dalgaların Peşinde Bir Göç Rotası:

Avustralyalı Sörfçüler
Dalgalara adanan hayatlar, en büyük dalgayı yakalamak uğruna verilen çabalar…
Sörfçülerin dünyası bu iki cümlenin hakkını vermek üzerine kuruludur. Bunun için de
Avustralya’dan, Hawaii’ye, Güney Afrika’dan Kaliforniya’ya dünyanın farklı köşelerinde
okyanusları izler ve dalgalarla dans ederler.
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Avustralya, sörf dünyası için özel bir yere sahiptir. Bu spor için
uygun birçok plaja sahip olmasının yanında, dünyaca ünlü
sörfçüler de genellikle Avustralya’dan çıkar. Mick Fanning de bu
ünlü sporculardan biri ve sadece dalgalarla mücadele etmiyor.
2015 yılında, Jeffreys Körfezi’ndeki mücadelesinde yaşadığı köpek
balığı saldırısı hem kendisinin hem de sörf dünyasının unutulmaz
anlarından biri hâline gelmişti. Peki Avustralyalı bir sörfçüyü, yıl
boyunca nerelerde sörf tahtasının üzerinde görebilirsiniz merak
ettiniz mi?
Avustralya sörf için akla ilk gelen ülkelerden birisidir. Özellikle Gold
Coast, Bells Beach ve Margaret River plajları sörfçüleri kendine
çeken dalgalı kıyılarıyla öne çıkar. Mart ve nisan ayları arasında mavi
dalgaların üzerini rengârenk sörf tahtaları süsler. Takvimler mayıs
ayını gösterdiğindeyse göç rotası Brezilya’ya doğru döner. Rio’nun
yaklaşık 70 kilometre batısında yer alan Saquarema, ülkenin sörf
başkentidir. Sadece Avustralyalı değil, dünyanın birçok bölgesinden
sörfçüleri burada dalgaların üzerinde görebilirsiniz. Haziran ayında
Bali’nin Keramas Plajı’ında devam eden sörf tutkusu bir sonraki ay
Afrika kıtasına doğru yol alır. Güney Afrika’nın ünlü Jeffreys Körfezi,
heyecanlı müsabakalara ev sahipliği yapar. Sonbahar geldiğinde
sörfün adresi Kaliforniya sahilleri ve Avrupa olur. Bu mevsimde
dalgaların çizdiği yolu izlerseniz kendinizi Kaliforniya Lemoore’un
Surf Ranch’inde, güneybatı Fransa’nın Landes sahillerinde ya da
Portekiz’in Peniche kıyılarında bulabilirsiniz. Bir yıllık göçün son
durağı ise Hawaii Adaları’nda son bulur. Oahu Adası’nın kuzeyinde
yer alan Banzai Pipeline kıyıları, sörf tutkunlarına güzel bir veda
partisi sunar.
Saydığımız ünlü sörf destinasyonları, dalgaların en yüksek olduğu
zamanlarda Dünya Sörf Şampiyonası’nın da etaplarını oluşturur.
Tarihi 3 bin yıla kadar uzanan ve başlarda sadece balık tutmak için
kullanılan sörf, bugün milyonlarca sporcunun dalgalar üzerinde
gerçekleştirdiği akrobatik bir şova dönüştü. Bu sporu yapmak için
elbette çok çalışmalısınız. Çalışmanın karşılığını dünyanın çeşitli
bölgelerinde dalgalarla dans edip, güzel plajlara doğru süzülerek
alabilirsiniz. Siz de sörf tahtanızı hazırlayıp her yıl tekrarlanan bu
göçe katılabilirsiniz...

Hawaii

Peniche

Gold Coast

KISA KISA
Sörf tahtasının üzerinde en uzun süre kalabilen sörfçü, Gary
Saavedra’dır. Bir hız teknesinin oluşturduğu dalgada tam 3 saat
55 dakikalık bir sürüş gerçekleştirmiştir.
Sörf konulu en ünlü filmlerden biri olan “Point Break” çekimleri
sırasında, filmin yıldızı Patrick Swayze 4 kaburgasını kırmıştır.
İlk büyük sörf yarışması, 1928 yılında Kaliforniya’da yapılmıştır.
Banzai Pipeline

SETUR SELECT

TAN SAĞTÜRK EŞLİĞİNDE
KÜLTÜR, SANAT ŞÖLENİ

St. Petersburg Saray Meydanı

2-5 Ağustos
3 Gece 4 Gün

2.400

Euro’dan
başlayan
fiyatlar

Tan Sağtürk Eşliğinde

KÜLTÜR, SANAT ŞÖLENİ
Türkiye’de modern dans ve bale denildiğinde gözümüzün
önünde canlanan ilk yüzlerden birisi olan Tan Sağtürk ile bir
kültür-sanat şehrini keşfetmeye gidiyoruz. Dünyanın en geniş
sanat koleksiyonlarını sergileyen Ermitaj Müzesi’nin ve balenin
anavatanında keyifli bir 4 gün sizi bekliyor. Ağustos ayının
başlarında gerçekleşecek tur; sanat şehrinde, sanata açılan
yeni bir pencereyi sunacak. Turun ilk gününü, bize bu yolculukta
eşlik edecek Tan Sağtürk’le beraber St. Petersburg şehir turuna
ayıracağız. Turumuzun ilk gününde şehrin en eski caddelerinden
biri olan Nevsky Caddesi, 1800’lerin sonunda inşa edilen, birçok
savaşa katıldıktan sonra Neva Nehri üzerinde dinlenmeye
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çekilip müze olarak hizmet veren Avrora Gemisi, şehrin ilk
yapılarından biri olan ve St. Petersburg’un simge yapılarından
biri olan Petropavlovskaya Kalesi’nin yanında, Puşkin Anıtı,
Saray Meydanı, Isaak Katedrali ve Eski Liman Fenerleri önemli
duraklarımızdan bazıları olacaklar. İkinci gün UNESCO Dünya
Mirasları Listesi’nde yer alan, çoğu zaman “St. Petersburg’un
Versay’ı” olarak adlandırılan Peterhof Sarayı’nı keşfedeceğiz. 17.
yüzyılda düzenlenen dillere destan bahçelerinin yanında, Alman
ressam Jacob Philipp Hackert tarafından yapılan tablolarla süslü
giriş salonu gerçekten görülmeye değer.

setur.com.tr

St. Petersburg tam anlamıyla bir kültür şehri. Şehrin bu
konumuna en fazla katkıyı tabii ki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi
sağlıyor. İçinde tablolardan heykellere, objelerden giysilere kadar
birçok koleksiyonun bulunduğu müzeyi tamamıyla keşfetmek
için oldukça fazla zaman ayırmak gerekir. Biz de turumuzun bir
gününü bu devasa müzeye adayacağız. Rus hükümdarlarının
ve aristokratlarının sanat tutkularını yansıtan, dünyanın birçok
yerinden toplanan eserleri tanıyacağız.
Sanatla dolu turumuzun son gününde Puşkin Sarayı ve
çevresinde düzenlenen bahçelerine konuk olacağız. İçinde
saray, binalar ve büyük bir parkın olduğu bu kompleksin tarihi
İmparatoriçe Katerina’ya kadar uzanıyor. Altı yüz hektara yayılan
alanın en çok ilgi çeken noktaları; Katerina Sarayı ve ünlü yazar
Puşkin’in eğitim gördüğü bina. Saray yapılarının dış cephelerini
süslemek için kilolarca altın kullanıldığı söyleniyor. İkinci Dünya
Savaşı sırasında tahribata uğramış olması nedeniyle belki bugün
o zamanki ihtişamından uzak fakat turumuzun son gününü
unutulmaz kılacak kadar güzel. Sanat şehri St. Petersburg’u Tan
Sağtürk ayrıcalığı ile keşfettiğimiz turumuzun bu son gezisinden
sonra dönüş hazırlıklarına başlayacağız...
Saint Isaac Katedrali

Ermitaj Müzesi

Peterhof Sarayı

Machu Picchu

SETUR SELECT

AYHAN SİCİMOĞLU İLE
SİCİLYA

Taormina

3-6 Eylül
3 Gece 4 Gün

2.599

Euro’dan
başlayan
fiyatlar

Ayhan Sicimoğlu ile

SİCİLYA

Ayhan Sicimoğlu’nun içinde olduğu her gezi bir başkadır. Bu gezi
bir de Akdeniz’de bir yere yapılıyorsa, onsuz bir tur eksik kalır.
Bu düşüncelerle eylül ayındaki Sicilya Turu, Ayhan Sicimoğlu’nun
renkli kişiliği ve harika yol arkadaşlığı sayesinde çok farklı olacak.
Turumuz Ayhan Bey’in kendi deyimiyle “Hastasıyım!” diye nitelediği
şehirlerden birinde, Katanya’da başlıyor. Şehirde ilk dikkatinizi
çekecek şey, Etna Yanardağı’nın püskürttüğü lavlarla oluşmuş
kayaçlarla döşenen yollar olacak. Bu siyah yollar ve çevresinde
sıralanmış barok tarzda inşa edilen binalar, şehrin en dikkat çekici
yanlarını oluşturuyor. Katanya’daki gezimize şehrin ünlü balık
pazarı A Piscaria’yı ziyaret ederek başlayacağız. Sonrasında tarihî
şehir merkezini keşfedip, Filli Çeşme’yi, barok mimari tarzıyla inşa
edilen Duomo Katedrali’ni, San Giuliano Kilisesi’ni ve Avrupa’nın
en büyük manastırlarından birisi olan Benedictine Manastırı’nı
tanıyacağız. Benedictine Manastırı, Katanya’nın en önemli mimari
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değerlerinden birisidir. Depremler ve yanardağ patlamaları
nedeniyle defalarca tahrip olan manastır her seferinde yeniden
yapılmış. Sicilya’da ikinci günümüzün ilk durağı, çikolatası ile
tanınan Modica olacak. Çikolata bu şehirde bir sanat. Tariflerinin
antik İnka ve Aztek uygarlıklarından geldiğini söylüyorlar.
Üreticilerin kullandıkları kalıplara kadar, Modica’da farklı ve özel
bir çikolata üretiliyor. Biz de bu lezzeti tatma imkânı bulacağız
elbette. Diğer durağımız da İtalya’nın barok mimarisini yansıtan
yapılarıyla UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girmeyi başarmış
şehri Noto olacak. Buradaki gezimizden sonra rotamız, tarihin en
ünlü sözlerinden biri olan ”Eureka”nın söylendiği Siracusa olacak.
2.500 yılın üzerinde bir geçmişe sahip olan şehir aynı zamanda
Arşimet’in doğduğu yer. Antik Yunanlara ait birçok eseri bu şehirde
tanıma fırsatı bulacağız.

setur.com.tr

Bir sonraki gün Sicilya’nın belki de en büyük gücü ile tanışacağız:
Etna Yanardağı… Yaklaşık 3.300 metre yüksekliğiyle kıtanın
en yüksek, aynı zamanda da en aktif yanardağı olan Etna,
tarihte birçok kez patlamış ve çevresini oldukça etkilemiş. En
son 2017’nin başlarında hareketlenen Etna’nın zirvesine doğru
teleferikle bir yolculuk yapacağız. Etna ziyaretimizden sonra
dağın eteklerinde kurulan Randozzo şehrinde kısa bir gezi yapıp,
bölgede yetiştirilen bağları ve şarap evlerini ziyaret edeceğiz.
Turumuzun son gününde, Sicilya’ya vedamızı Taormina ve
Savaca gezilerimizle yapacağız. Taormina, Sicilya’nın en şirin
yerleşimlerinden birisi. İoania Denizi’nin kıyısında uzanan yarların
üzerine kurulan yerleşim, çiçeklerle süslü bahçe ve sokakları,
sevimli dükkânları ve restoranları ile dikkat çekiyor. Taormina
9 Nisan Meydanı’nda müthiş manzaranın tadını çıkardıktan
sonra “Baba” filminin bazı sahnelerine mekân olan Savoca’yı
keşfedeceğiz. Ayhan Sicimoğlu ile Sicilya’yı tanımak çok özel
seyahat deneyimlerinden birisi olacak.

Duomo Katedrali

Siracusa

Etna Yanardağı

Novara

Chamarel Şelalesi

SETUR SELECT

Muhammed El Emin Camii

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile

Lübnan'da Uygarlıkların İzinde

Uygarlık tarihi denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan, tarihçi
ve akademisyen kimliklerinin yanında başarılı bir yazar Prof. Dr.
İlber Ortaylı ile bu ekim ayı Setur Select’in en seçkin turlarından
birisini gerçekleştireceğiz. Lübnan, zengin tarihi ile dikkat çeken bir
ülke. Bu topraklar, Fenikelilerden başlayarak birçok medeniyete ev
sahipliği yapmış. Asurlular, Babiller, Persler, Makedonlar, Memlûkler
ve Osmanlılar… Her medeniyet kendinden bir iz bırakmış. Bu yüzden
Lübnan’da dolaşmak, bir bakıma tarihin içinde dolaşmak gibi. İlber
Ortaylı gibi bir tarih uzmanıyla birlikteyseniz, Lübnan turunuz eşsiz
bir tarih yolculuğuna dönüşecektir. Dört gün sürecek turumuzda,
Lübnan’ı en ilgi çekici noktalarıyla tanıyıp burada yaşamış uygarlıkların
izini süreceğiz. Turumuzun ilk gününde, gezimize ülke tarihinin çoğu
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öğesini barındıran ve Lübnan kültürünün bir ön izlemesi niteliğindeki
Lübnan Ulusal Müzesi ziyaretimizle başlayacağız. 1947 yılında açılan
müzede tüm dönemlere ait birçok eseri görme imkânı bulacağız.
Sonrasında başkent Beyrut sokaklarında dolaşıp, Şehitler Meydanı,
Muhammed El Emin Camii, Ortodoks Kilisesi ve Roma döneminden
kalan hamam kalıntılarını keşfedeceğiz. Eski şehir bölgesinde bulunan
ve Osmanlı sultanı II. Abdülhamit adına inşa edilen Hamidiye Saat
Kulesi, başkentteki gezimizin önemli duraklarından birisi olacak. İlk
günü noktalamadan önce şehrin lüks binalarının ve gece kulüplerinin
olduğu sahil kesimi, Corniche bölgesinde vakit geçireceğiz. Yine bu
bölgede bulunan ve ülkenin sembollerinden birisi olan Güvercin
Kayalıkları’nı da görme imkânımız olacak.
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İkinci günde duraklarımız iki antik kent olacak. Tripoli ve Byblos
kentleri, Lübnan’ın en eski yerleşimlerinden ikisi olarak kabul edilir.
Tripoli, Tunç Çağı’ından bu yana bölgenin en önemli limanlarından
biriymiş. Bu sebeple üzerinde hâkimiyet kuran her medeniyet için
tarih boyunca önemini koruyan bir merkez. Şehirdeki kalıntıları
incelediğinizde bunu siz de anlayacaksınız. Birbiri üzerine inşa
edilmiş, farklı kültürlere ait onlarca yapı sizi bekliyor. Byblos kenti
ise dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Tarihinin
binlerce yıl öncesine, milattan önce 7 binli yıllara dayandığı
düşünülmekte. Önemli bir ticaret merkezi olmasının yanında
modern alfabenin kökenini bu şehirden aldığı rivayet edilir.
Lübnan’da yaşayan medeniyetlerin izini sürdüğümüz turumuzda
üçüncü güne başka bir antik kent Baalbek’i keşfederek başlıyoruz.
Burası Roma kalıntıları ile ünlü bir kent. Kalıntılar arasındaki Jüpiter,
Baküs ve Venüs tapınakları ilginizi çekecek yapılar arasında.
Baalbek’ten sonra rotamızı Lübnan’ın şaraplarıyla ünlü bölgesi
Zahle’ye çevireceğiz. Zahle’nin en önemli şarap evlerinden biri
olan Chateau Ksara’yı ziyaret edeceğiz. Deneyimli rehberlerimizin
önereceği restoranlarda Lübnan mutfağını da yerinde keşfedeceğiz.
Turumuzun son gününde, yine tarihi yapılar arasında keşfimizi
sürdüreceğiz. 18. yüzyılda yapılan ve Osmanlı mimari izlerini
bugüne taşıyan Beiteddine Sarayı, Sidon kentindeki Debbane
Sarayı, Haçlı Deniz Sarayı ve Al Faraj Hanı son günümüzdeki kültür
duraklarımız olacak.
Bir bölgede birçok medeniyetten izler bulacağımız ve bunlar
hakkında Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan en doğru ve en farklı bilgileri
olacağımız Lübnan turumuz dolmuştur. Yoğun ilgilerinize teşekkür
ederiz.

Beitetdine Sarayı

Roma Kalıntıları - Anjar
Lübnan Mezeleri - Humus
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ÜZÜM BAĞLARI VE LEZZETLERİ
İLE GURME TOSKANA

Toskana

11-14 Ekim
4 Gece 5 Gün

1.890

Euro’dan
başlayan
fiyatlar

Üzüm Bağları ve Lezzetleriyle

GURME TOSKANA

Floransa, Chianti, Bologna, kültür, sanat ve üzüm bağları…
Toskana’yı ne kadar dinleseniz de hakkında ne kadar araştırsanız da
gitmeden asla tam olarak keşfedemezsiniz. Toskana ziyaretçilerinde
kültürüyle başka, üzüm bağlarının doldurduğu doğasıyla ise
bambaşka etkiler bırakır. Bütün bu tatları deneyimleyebileceğiniz
Üzüm Bağları ve Lezzetleriyle Gurme Toskana Turu sizi bekliyor. Dört
gün sürecek turda, Toskana’nın en özel lezzetlerini keşfedip çağlar
boyunca kültür ve sanat merkezi olmuş şehirlerini tanıyacağız.
Toskana’daki ilk günümüzde, Rönesans’ın en önemli şehirlerinden
biri olarak gösterilen Floransa’da olacağız. Kapsamlı bir turla şehri
tanıyıp, önemli çekim merkezlerinden Ponte Vecchio Köprüsü’nü
ve Palazzo Davanzati Sarayı Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. İkinci
gün, rotamızı dünya şarap endüstrisinin en önemli bölgelerinden
biri olan Chianti’ye çevireceğiz. Burada İtalya’nın ilk şarap üretim
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merkezlerinden birisi olan Greve Vadisi’ni ve bu vadide yer alan
ünlü şarap evi Verrazzano Şatosu’nu tanıyacağız. Toskana’nın
lezzetlerini keşfettikten sonra durağımız Siena olacak. Bir sonraki
gün ise “Güzel Kuleler Şehri” olarak anılan St. Gimignano şehrinde,
Toskana tarihine doğru bir yolculuk yapacağız. Sarnıç Meydanı,
Podesta Sarayı ve Orta Çağ kuleleri, şehirde uğrayacağımız önemli
noktalar olacak. Dünyanın en eski şarap mahzenlerinden biri olan
Cantina de Ricci’yi ziyaret etmeden tabii ki günü noktalamayacağız.
Turumuzun son günü Orta Çağ havasını sokaklarında hâlâ
hissedebileceğiniz Bologna’ya ayıracağız. Kilometrelerce revakın
bulunduğu şehri yürüyerek keşfetmek oldukça güzel bir deneyim
olacak. Bu sonbaharda da Toskana; doğası, lezzetleri ve kültürüyle
hepimizi büyüleyecek.
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SETUR ROTA

İSKANDİNAVYA
TURU
İsveç, Norveç ve Danimarka… Avrupa’nın kuzeyinde yer alan
İskandinav ülkeleri, gerek kültürleri gerekse bulundukları coğrafya ile
Avrupa’nın kalanından farklı olarak dünyanın en yaşanılabilir yerleri
arasındadır. Biz de İskandinav ülkelerini tanımak için çıkacağımız
turumuzda, Baltık ve Kuzey denizlerinin çevrelediği bölgenin en
güzel şehirleri Stockholm, Bergen, Gelio, Oslo ve Kopenhag’ı
keşfedeceğiz.
Sekiz gün sürecek turun ilk durağı, ismi Nobel Ödülleri ile
özdeşleşen Stockholm olacak. Ünlü kimyager, mühendis, mucit ve
iş adamı Alfred Nobel’in anısına verilen, bilim dünyasının en prestijli
ödülü olarak gösterilen Nobel Ödül Töreni’nin yapıldığı belediye
binası ziyaret edeceğimiz ilk yerlerden birisi olacak. Şehir turumuz
sırasında belediye binasının dışında, Stockholm Katedrali, Stockholm
Kraliyet Sarayı, Ulusal Tiyatro Binası ve Nobel Müzesi İsveç’in kültürsanat merkezi olarak kabul edilen şehirde göreceğimiz diğer yerler
olacak. Dileyen misafirlerimiz 1628 yılında batan Vasa adlı geminin
sergilendiği, İskandinavya’nın en çok ziyaret edilen müzesi olan Vasa
Müzesi turuna katılabilir.

İSKANDİNAVYA TURU

9 Haziran'dan itibaren
6 Gece 7 Gün

1.868

Stockholm

Stockholm’un ardından Norveç’in Bergen şehrine geçeceğiz. Bu
şehirde Hakon Kalesi, balık pazarı, rengârenk boyaları ve ahşap
yapılarıyla Hansa Evleri olacak. Bergen’den Gelio’ya doğru yolculuğa
çıkacağız. İki saatlik feribot yolculuğunun ardından Aurland ve Nerøy
fiyortlarını göreceğiz.
Turumuzun son dört gününde, Norveç ve Danimarka’nın en gözde
şehirleri Oslo ve Kopenhag’ı tanıyacağız. Oslo şehir turumuzun en
güzel anlarını müzeleriyle ünlü Bygdoy Yarımadası’nda geçireceğiz.
Burada Viking Müzesini dolaştıktan sonra Holmenkolen Tepesi’nden
Oslo manzarasını izleyip sonrasında Vigeland Parkı, Oslo Kraliyet
Sarayı ve Opera Binası’nı göreceğiz. İskandinavya turumuzun son
durağı; Danimarka’nın başkenti, Kopenhag olacak. DFDS Seaways
ile ulaşacağımız şehirde; Ameliaborg Sarayı, Langeline Limanı, Opera
Binası, Holmen Adası ve Christiansborg Kalesi’ni keşfedeceğiz.
Kopenhag şehir turundan sonra dileyen misafirlerimiz Danimarka
Rivieras ve Şatolar Turu’na katılarak İskandinavya seyahatlerini bu
şekilde sonlandırılabilirler.

Kopenhag
Bergen
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Euro’dan
başlayan
fiyatlar

setur.com.tr

NAPOLİ & AMALFİ KIYILARI
TURU - ŞEKER BAYRAMI

14 - 17 Haziran
3 Gece 4 Gün

1.098

Euro’dan
başlayan
fiyatlar

Pompei

NAPOLİ &
AMALFİ
KIYILARI TURU
Vezüv Yanardağı eteklerinde kurulan şehir, Roma döneminden bu
yana İtalya’nın en önemli şehirlerinden birisi olmuştur. Milattan
sonra yaklaşık 70’li yıllarda patlayıp Pompei hikâyesini başlatan, aynı
zamanda tarihin ünlü karakterlerinden Spartaküs ve arkadaşlarına
isyanlarında ev sahipliği yapan Vezüv, turumuzun da odak noktasında
olacak.
Napoli’yi tanıyacağımız üç günlük turumuz ünlü Pompei şehrinde
başlayacak. Pompei için Vezüv’ün lavları bir zaman makinesi işlevi
görmüş. Bu sayede binalardan insanlara kadar sizi çok şaşırtacak
görüntüler saklıyor. Pompei’den sonra yönümüzü Napoli’ye
çevireceğiz. Şehir turunda ünlü İtalyan tenor Enrico Caruso’nun evini,
Kraliyet Kalesi’ni ve Santa Lucia kıyı şeridini göreceğiz. Turun ikinci
gününde Napoli kıyılarında bulunan ve Augusto Bahçeleri ile ünlü
Capri Adası’nı ziyaret edeceğiz. Günün kalan kısmında ise limon ve
portakal ağaçlarıyla süslü, ünlü yazar Maksim Gorki’nin de bir dönem
yaşadığı Sorrento’da vakit geçireceğiz. Napoli turumuzun son durağı
tarihte önemli bir ticaret merkezi olan, 1900’lerin başında özellikle
İngiliz aristokratlarının gözde mekânlarından biri olan Amalfi Kıyıları
olacak. Denizle buluşan yamaçlarda birbiri üzerine bir merdiven gibi
inşa edilmiş renk renk evler eşliğinde Positano ve Amalfi’nin diğer
dikkat çeken noktalarını keşfedeceğiz.

Capri Adası
Amalfi

SETUR ROTA

Las Vegas
San Francisco

BATI AMERİKA
TURU
Haziran ayında, Amerika Birleşik Devletleri’nin batı yakasını
keşfedeceğiz. Kaliforniya ve Nevada eyaletlerini kapsayan turumuzda
batı yakasının en güzel şehirleri; San Francisco, Las Vegas ve Los
Angeles’ı tanıyacağız.
Sekiz günlük Amerika maceramız kırmızı rengiyle parıldayan Golden
Gate Köprüsü’nün sembolü olduğu San Francisco’da başlıyor. Ayrıca
şehrin yönetim, kültür ve alışveriş merkezi olan Civic Center, şehrin
tam ortasında yer alan ve harika manzaralar sunan Twin Peaks, Golden
Gate Köprüsü’nün ayaklarının hemen yanında bulunan Golden Gate
Parkı, Balıkçı Rıhtımı ve China Town, San Francisco’da tanıyacağımız
yerler olacak. Dileyen misafirlerimiz ise asırlık ağaçların gölgesinde
şehri izleyebilecekleri Muir Woods ve Sausolito turlarına katılabilirler.
Las Vegas’ta ise ABD’nin ışıltılı dünyasını keşfedeceğiz. Dileyen
misafirlerimiz Las Vegas otellerinin ünlü şovlarına katılıp, müzik ve
ışık şovları eşliğinde dans ederek eğlenceli vakitler geçirebilirler.
Öncesinde ise şehre su sağlayan Hoover Baraj Gölü’nü ve ABD’nin
en eski ulusal parklarından biri olan ve içerisinde dünyanın iki milyar
yıllık tarihini barındıran Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nı keşfedeceğiz.
Batı Amerika’daki turumuzun son durağı, sinema dünyasının önemli
merkezlerinden biri olan Universal Stüdyoları platolarının yer aldığı
şehir Los Angeles olacak. Dünyaca ünlü sinema oyuncularının
evlerini de göreceğimiz şehir turunda isteyen misafirlerimiz Universal
Stüdyoları’nda gerçekleşecek tura katılıp, sinema dünyasını daha
yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Ünlü gece kulüpleri ve harika
plajlar da turumuzda göreceğimiz yerler arasında olacak. Turumuzun
son gününde, dileyen misafirlerimiz San Diego şehrinde alışverişle
değerlendirebilecekleri dolu dolu bir gün geçirebilirler.
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BATI AMERİKA TURU

9 Haziran'dan itibaren
7 Gece 8 Gün

2.798

Dolar’dan
başlayan
fiyatlar

setur.com.tr

Körfez’in kalbinde saklı
Arap Hazinesini keşfedin
Katar’ın başkentinde keşfe çıkın ve kendi kültürel geçmişini modern
bir metropolle nasıl birleştirdiğine tanıklık edin. Doha’da, etkileyici
gökdelenleri seyrederken beş yıldızlı mutfakların tadını çıkarabilir,
Souq Waqif’in eski dar sokaklarında dolaşabilir ya da ünlü Modern
İslam Sanatları Müzesini ziyaret edebilirsiniz. Yaşamayı arzu ettiğiniz
anlar aslında sonsuzdur.
qatarairways.com

SETUR ROTA

ROYAL
PRINCESS
ile Büyük Britanya
Turu

ROYAL PRINCESS İLE
BÜYÜK BRİTANYA TURU

25 Mayıs'tan itibaren
12 Gece 13 Gün

1.499

Euro’dan
başlayan
fiyatlar

Gros Horloge Saat Kulesi
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Lüks cruise gemisi Caribbean Princess ile Britanya Adaları’nı
keşfedeceğiniz mavi yolculuk sizi bekliyor. 12 gece boyunca
sürecek tur için Southampton Limanı’ndan demir alıp,
Victor Hugo’nun hayatının bir dönemini geçirdiği ve 2 bin
yıl gibi köklü bir tarihe sahip Guernsey Adası’na doğru
yola çıkacağız. Tarihî yapılarıyla dikkat çeken Guernsey
keşfinden sonra, sıradaki durağımız İrlanda’nın Cork şehri
olacak. Dileyen misafirler deneyimli rehberlerle birlikte kısa
bir Cork şehri turuna katılabilirler. Sonraki gün, gemimiz
Dublin limanına demirleyecek. Vikinglere kadar uzanan
tarihi dikkat çeken Dublin’de; İrlanda Ulusal Müzesi, St.
Patrick Katedrali ve İrlanda birasının tarihini keşfedeceğiniz
Guinness Müzesi, şehir turumuzda ziyaret edeceğimiz
önemli noktalar olacak. Şehirde geçireceğimiz süre
boyunca Dublin’in ünlü pub ve mekânlarında eğlenceli
zamanlar geçirebilirsiniz. Turumuzun devamında Kuzey
İrlanda’nın Belfast şehrini tanıyacak, burada doğanın
yarattığı en ilginç kayaçlardan birisi olan Devlerin Yolu’nu
keşfedeceğiz. Belfast’tan sonra gemimiz Glasgow’un
Greenock Limanı’na demirleyecek. Şehir turunda Glasgow’u
tanıdıktan sonra güzel manzaralarıyla dikkat çeken
Rannoch Moor ve Glen Coe bölgeleri de keşfedeceğimiz
yerler arasında olacak. Glasgow’dan ayrıldıktan sonra
bir günümüzü lüks gemimizde geçireceğiz. Dünya
mutfaklarından en özel yemekleri tadabileceğiniz, ünlü
markaların ürünlerini satın alabileceğiniz, sinema, konser
gibi etkinliklerde eğlenebileceğiniz ve casinosu’nda
şansınızı deneyebileceğiniz gemimiz, yüzen bir şehri
andırıyor. Turumuzun ikinci yarısına, Orkney Adaları ve
İskoçya’nın içinde Nessie adlı canavarın yaşadığı öne
sürülen Loch Ness Gölü’nü ziyaret edeceğiz. Her yanı
Orta Çağ’dan görüntüler taşıyan İskoçya’nın son olarak
keşfedeceğimiz şehri, Edinburg olacak. Royal Princess ile
mavi yolculuğumuzun son durağı Fransa’nın Normandiya
kıyıları olacak. Normandiya’daki durağımız Seine Nehri
kıyısında kurulan Rouen’de Gros Horloge Saat Kulesi’ni, eski
pazar bölgesini ve gotik mimarisiyle dikkat çeken katedrali
tanıyacağız. Dileyen misafirlerimiz de düzenlenecek Paris
turuna katılıp bu güzel şehri keşfedebilirler.

setur.com.tr

MSC PRESIOZA İLE
NORVEÇ FİYORTLARI

AMADEUS SILVER III İLE
REN & MOSSEL NEHİRLERİ

18 Ağustos'tan itibaren
7 Gece 8 Gün

16 Ağustos'tan itibaren
7 Gece 8 Gün

1.799

1.399

Euro’dan
başlayan
fiyatlar

Euro’dan
başlayan
fiyatlar

MSC CRUISES ile
Kurban Bayramı Turları
Bu yıl Kurban Bayramı tatiliniz, Setur’un cruise turlarıyla çok
farklı geçecek. Norveç fiyortlarından Ren ve Mossel nehirlerine
uzanan iki farklı rotada, iki farklı lüks gemiyle yeni yerler
keşfedeceğiz. Kurban Bayramı tatilini değerlendirebileceğiniz
gemi turlarından ilki, 18 Ağustos çıkışlı MSC Preziosa gemisiyle
Norveç fiyortları olacak. Dünyanın en güzel manzaralarını bir
hafta sürecek turumuzla keşfedeceğiz. MSC Cruise Şirketi’ne
ait Preziosa ile Hamburg’un Kiel Limanı’ndan hareket edeceğiz.
İlk durağımız Danimarka’nın başkenti Kopenhag olacak.
Bir gün boyunca şehri tanıyacağımız turdan sonra rotamızı
Norveç’e çevireceğiz. Hellesylt, Geiranger, Flaam ve Bergen
Norveç’te sırasıyla demirleyeceğimiz şehirler olacak. Her biri
karanın kilometrelerce içlerine uzanan fiyortlarda dolaşıp,
bu bölgelere gizlenmiş şehirleri keşfetmek ve bu şehirlerde

Norveç Fiyortları

Norveç’i tanımak tarifsiz bir deneyim olacak. Kuzey Denizi’nde
geçirdiğimiz hafta, yolculuğa başladığımız Kiel Limanı’nda
sonlanacak. Kurban Bayramı için değerlendirebileceğiniz bir
diğer gemi rotasını, Lüftner Cruises’ın lüks nehir gemisi MS
Amadeus Silver III sunuyor. 84 lüks oda ve süitinde, Ren ve
Mossel nehirlerinin en gözde limanları sizi bekliyor. Bir hafta
boyunca Almanya, Fransa, Hollanda ve İsviçre’de önemli
duraklara uğrayacağız. Yolculuğumuz Basel şehir turunun
ardından lüks gemimizdeki odalarımıza yerleşmemizle
başlayacak. Ren Nehri üzerinde birçok kent bizi bekliyor
olacak. Strazburg, Colmar, Heidelberg, Rüdesheim, Cochem,
Köln, Düsseldorf, Marken, Volendam ve Amsterdam lüks MS
Amadeus Silver III ile keşfedeceğimiz şehirler olacak.

Mossel Nehri

AŞKIN TATİL HÂLİ

Pena Sarayı

Kasabanın tepesinde masalsı bir saray, bir yanınızda büyüleyici güzellikte bir kale, diğer
yanınızda romantizm akımının mimari örneklerinden bir malikâne… Portekiz’in rengârenk
şehri Sintra, sizi kral ve kraliçelere layık bir romantizme davet ediyor.

Kral ve Kraliçelere Layık Bir Romantizm:

SİNTRA, Portekiz
Masallara İnanır Mısınız?
Sintra Dağları’nın eteklerinde, pastel renkli evleri, daracık sokakları,
hayranlık uyandıran bahçeleri ve romantik mimarisiyle Sintra,
Portekiz’e gelenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerin başında geliyor.
Lizbon’dan 25 kilometre uzaklıktaki bu masalsı kasabaya trenle yarım
saatte ulaşabiliyorsunuz. Bir zamanlar Portekiz Kraliyet Ailesi’nin ve
aristokrasisinin yaşadığı yer olan Sintra, artık UNESCO Dünya Mirası
Listesi’nde yer alıyor ve her sene binlerce turiste rüya gibi bir tatil

44

yaşatıyor. Aradan yüzlerce sene geçse de Sintra hâlâ kral ve kraliçelerin
yaşadığı, zamanın durduğu bir kasaba gibi. Pastanelerden yayılan mis
kokular sizi Sintra’nın dar sokaklarına çekiyor. Minik kafeler ve sevimli
barlarla dolu sokaklarında dolaşırken bir an olsun son moda kıyafetleri
ve otomobilleri görmezden gelin, kendinizi bir dönem filminin setinde
gibi hissediyorsunuz.

setur.com.tr

Sintra Ulusal Sarayı

Orada Bir Saray Var Uzakta: Pena
Sintra’nın en sembolik yapısı Pena Sarayı, Sintra’ya tepeden
bakıyor ve muhteşem bir Sintra manzarası sunuyor. Aynı zamanda
gerçek olamayacak kadar güzel ve büyüleyici bir mimariye sahip.
19. yüzyılda bir manastırken Kral Ferdinand tarafından alınıyor ve
bir saraya dönüştürülüyor. Böylece Portekiz Hanedanlığı'nın yazlık
sarayı olarak kullanılmaya başlıyor. Masallardan çıkıp biraz da gerçek
dünyaya dönelim; saraya giriş ücretli. 13,30 Euro’ya bir bilet alarak
hem sarayı hem de bahçesini gezebiliyorsunuz. Sarayın terası ve
restoranı da var. Buradan sandviç ve kahve alıp parkta kuş cıvıltıları
eşliğinde güzel bir öğle yemeği yiyebilirsiniz.

Tarihte Romantizm: Sintra Ulusal Sarayı
Sintra’nın romantik şöhretine katkıda bulunan yapılardan biri olan
Sintra Ulusal Sarayı, kasabanın kalbinde yer alıyor. 15. yüzyıldan 19.
yüzyıla kadar Portekiz Kraliyet Ailesi’nin yaşadığı sarayın en ayırt edici
özelliği, iki konik bacası. Sarayın mimarisini bu kadar eşsiz yapan
şey ise romantik, Rönesans, Manuelin ve Orta Çağ mimarilerinin
hepsinden izler taşıması. Saray özellikle bahar ve yaz aylarında
birçok konsere ve festivale ev sahipliği yapıyor. Sintra gezinizi bu
etkinliklerden birine denk getirirseniz, sarayın ruhunu çok daha
derinden hissedebilirsiniz.

Castelo dos Mouros
Tarihi 8. yüzyıla dayanan Mouros Kalesi’nin baş döndürücü surları,
Sintra’nın tepesindeki dağlık alan ve kayalıklar boyunca uzanıyor.
Sintra merkezinden yürüyerek ulaşabileceğiniz gibi turist otobüslerini
de tercih edebilirsiniz. Deniz seviyesinden 412 metre yükseklikte
bulunan bu Orta Çağ kalesine bilet aldıktan sonra, orman ve bahçeler
boyunca uzanan güzel bir yürüyüş yolu sizi bekliyor. Yükseklik arttıkça
manzaranın güzelliği ve hissettiğiniz özgürlük duygusu da artıyor.
Kaleye vardığınızda, taş duvarlar ve kalıntılar arasında gezerken bir
yandan da tarihe tanıklık ediyorsunuz.
Castelo dos Mouros

AŞKIN TATİL HÂLİ

Gizemli ve Güzel: Quinta da Regaleira
Quinta da Regaleira, Pena ve Sintra sarayları gibi
Sintra’ya gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerin
başında geliyor. 20. yüzyıldan kalma beş katlı
bu malikâne, özellikle süslü gotik mimarisi ve
bahçesinin güzelliği ile dikkat çekiyor. Bahçesinde
gizli tünellerin ve buluşma yerlerinin olduğuna dair
birçok efsane anlatılıyor. Quinta da Regaleira’a
giden yol, bir kralın ve kraliçenin yolunu andırıyor.
Venüs, Orpheus, Dionysius, Fortune, Hermes, Flora,
Ceres ve Vulcano gibi heykellerle donatılmış yolda
yürürken kendinizi tanrılar tarafından kutsanmış
ve korunmuş hissediyorsunuz.
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NEREDE YENİR?
Restaurante Arola: 2009 yılında, İspanyol
Şef Sergi Arola tarafından açılan ve
tapas'larıyla ünlü restoran.
Restaurante Tulhas: Geleneksel Portekiz
mutfağını yansıtan lezzetleriyle küçük ve
bir o kadar da sevimli bir restoran.
Quinta da Regaleira

Casa Piriquita: Keçi peynirinden yapılan,
enfes lezzetli hamur işi queijada’lar için
1862’de kurulan bu pastaneyi tercih
edebilirsiniz.

NEREDE KALINIR?
18.yüzyıldan kalma neoklasik binası,
freskli odaları ve yaldızlı antikalarıyla
Tivoli Palácio de Seteais Hotel.
İber yarımadasının en eskilerinden,
Quinta da Regaleira Bahçesi'nden
Quinta da Regaleira Tünelleri

1764’te inşa edilmiş, 16 odası, ahşap
antika mobilyaları, ünlü restoran ve barıyla
Lawrence’s Hotel.
Queijada

YENİ BİR SEN

Havasından Mutfağına:

Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri

TOKYO
Japonya’nın başkenti, 38 milyonluk nüfusuyla Tokyo; aynı zamanda
dünyanın en sağlıklı şehirlerinden biri. Dünyanın en iyi toplu taşıma
ağlarından birine sahip olması, karbon salınımının azlığı, halk
sağlığına yapılan yatırım, güçlü aile ve toplum bağları, Japon hijyen
geleneği, taze balık ve sebze ağırlıklı mutfağı Tokyo’ya bu unvanı
kazandıran başlıca faktörler.

Temiz Hava Almayan Kalmasın
Herkes ormana gidip temiz hava almak, doğayla iç içe bir gün geçirmek
ister ama Tokyo sakinleri istekten öte, “orman havası almaya” teşvik
ediliyor. Buna da “Shinrin Yoku” diyorlar. Şehir merkezine çok yakın,
trenle kolayca ulaşılabilen beş adet Shinrin Yoku parkuru bulunuyor.
Hatta bazı şirketlerin sunduğu sağlık planları Shinrin Yoku ziyaretleri
kapsıyor. Şehrin yaşlı insanları dahi çok aktif. Başta ünlü Rikugien
Bahçesi olmak üzere şehrin dört bir yanındaki parklarda sürekli yaşlı
insanlar görüyorsunuz. Arkadaşlarıyla buluşanlar, gezintiye çıkanlar
hatta spor yapanlar…
Rikugien Bahçesi
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KOPENHAG
Dünyanın en mutlu ülkeleri listesinden inmeyen Danimarka’nın
başkenti Kopenhag, en sağlıklı şehirlerden biri olarak gösteriliyor.
Mutlu insanların yaşadığı, soğuk olduğu kadar renkli şehir
Kopenhag’ın sağlıklı olmasının en önemli nedenlerinden biri şehre
hâkim olan bisiklet kültürü ve buna bağlı olarak karbondioksit
salınımının azlığı. Şehrin önemli bir bölümünü kaplayan yeşil alanlar,
güçlü sağlık sistemleri, çalışma saatlerinin Avrupa’nın büyük bir
bölümünden kısa olması, spor faaliyetlerindeki devlet desteği ise
Kopenhag’ın sağlığına sağlık katan diğer etkenler.

Bisikletlerin Şehri
Kopenhag tamamen bisiklet kullanıcıları için tasarlanmış bir
şehir. Özellikle şehir merkezinde dolaşırken arabadan çok bisiklet
görüyorsunuz. Hem de sadece spor amaçlı değil. Bisikletin üzerinde
işe giden takım elbiseli adamlar, topuklu ayakkabılı kadınlar
görmeniz mümkün. Her gün Kopenhaglıların yüzde 30’u işe ya da
okula bisiklet ile gidiyor.
Dronning Louises Köprüsü’nden geçen, Nørrebro bölgesini şehir
merkezine bağlayan geçit dünyanın en yoğun bisiklet şeridi
olarak kabul ediliyor ve günde yaklaşık 36 bin bisikletçi tarafından
kullanılıyor. Bütün şehir toplamda 350 kilometrelik yüzlerce bisiklet
yoluyla çevrili.

Kopenhag

YENİ BİR SEN

MELBOURNE

MONACO

Şehri saran bir nehir, gösterişli mimari ve uçsuz bucaksız yeşil
alanlarıyla ışıl ışıl bir koy olan Melbourne’de sağlıklı yaşamak için
her şey düşünülmüş. Dünya basınında yapılan listelerde Melbourne
dünyanın en yaşanılır şehri ya da en sıcakkanlı şehri gibi sıfatlarla da
karşımıza çıkıyor.

Monaco, Cote d’Azur olarak bilinen Fransız Rivierası’nın doğusunda
yer alan, lüks kasinoları, Formula 1 Motor Yarışları ve dünyanın sayılı
marinalarından Port Hercule ile ünlü, İtalyan sınırından bulunan bir
şehir devlet. Aynı zamanda kişi başına en fazla milyoner ve milyarder
düşen şehir de burası. Monaco’da yoğunlaşan bu zenginliğin izi,
başta sağlık hizmetleri olmak üzere pek çok yerde görülüyor.

Hem Bedeninize Hem Ruhunuza

Ömrünüze Ömür Katıyor

Sağlıklı şehir deyince sadece fiziksel sağlık mı akla gelir? Şehirler bir
kişinin akıl sağlığını da geliştirebilir mi? Söz konusu Melbourne’se
cevabımız evet! Parklarla donatılmış, her bir yanı geniş meydanlarla,
tren ve tramvay ağıyla dolu, sosyal ve kültürel etkileşimi yüksek,
bisiklet yollarıyla çevrili bir şehir pekâlâ akıl sağlığına da iyi gelebilir.
Düşük suç oranı, mükemmel sağlık ve eğitim sistemi, farklı din ve
etnik kökenlere karşı hoşgörü, insanı mutlu eden hava koşulları,
ücretsiz spor ve kültürel aktiviteler kuşkusuz Melbourne’ü bu
listelerde en üst sıralara taşıyor. Bu güzel şehrin Avustralya Açık
Tenis Turnuvası gibi önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği
yaptığını da unutmayalım.

Monaco, 89,6 yıl ile dünyanın en uzun yaşam sürelerinden birine
sahip. Zenginliğin yanı sıra bu kadar sağlıklı bir şehir olmasında
kuşkusuz Akdeniz’de yer almasını büyük etkisi var. Akdeniz
mutfağının olmazsa olmazı zeytinyağı ile bezenmiş sofraları, ılıman
iklimi, havası ve deniziyle Akdeniz’in sunduğu sonsuz nimeti en iyiye
kullananların başında Monaco geliyor.

Melbourne

VANCOUVER
Mis gibi okyanus havası, etrafında yemyeşil ormanlar ve muhteşem
dağlarıyla Vancouver… Konum ve coğrafi özellikleri de böyle olunca
hâliyle dünyanın en temiz havaya sahip şehirlerinin başında geliyor.
Kanada’nın bu sağlık dolu şehri Vancouver için hedef daha da
büyük. 2011’de hayata geçen “En Yeşil Şehir 2020 Eylem Planı” ile
dünyanın en yeşil şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bol Park, Bol Oksijen
Vancouver’da liderlerden iş insanlarına herkes doğal ortamın
korunmasına katkı sağlıyor ve insanlarının en iyi şartlarda yaşaması
için çaba gösteriyor. Bunu şehrin caddelerinde dolaştığınız her an ve
içinize çektiğiniz her nefeste anlayabiliyorsunuz. Şehirdeki parkaların
sayısı neredeyse 300’ü buluyor. Bunlardan en popüler ve en çok
turist çekeni Stanley Park, 4000 dönümlük kocaman bir alana
yayılıyor. Ulaşımın otomobil merkezli olmayışı, geniş toplu taşıma
ağı, kilometrelerce uzanan bisiklet yolları da kuşkusuz Vancouver’ı
ve havasını bu kadar temiz yapıyor.
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Vancouver
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MONAKO
Monako, Cote d’Azur olarak bilinen Fransız Rivierası’nın doğusunda
yer alan, lüks casino’ları, Formula 1 yarışları ve dünyanın sayılı
marinalarından Port Hercules ile ünlü, İtalyan sınırında bulunan bir
şehir devlet. Aynı zamanda kişi başına en fazla milyoner ve milyarder
düşen şehir de burası. Monako’da yoğunlaşan bu zenginliğin izi,
başta sağlık hizmetleri olmak üzere pek çok yerde görülüyor.

Ömrünüze Ömür Katıyor
Monako; 89,6 yıl ile dünyanın en uzun yaşam sürelerinden birine
sahip. Zenginliğin yanı sıra bu kadar sağlıklı bir şehir olmasında
kuşkusuz Akdeniz’de yer almasının büyük etkisi var. Akdeniz
mutfağının olmazsa olmazı zeytinyağı ile bezenmiş sofraları, ılıman
iklimi, havası ve deniziyle Akdeniz’in sunduğu sonsuz nimeti en iyiye
kullananların başında Monako geliyor.

Monako

TADI DAMAKTA

İtalya'nın Peynir Rotası

Lombardia
Emilia Romagna

Toscana

Campania

Lezzete Yolculuk Başlasın
Ünü köylerini aşıp dünyaya yayılan İtalya’nın peynirlerini ve
köylerini yakından tanımak için bir rota çizebilir, keyifli bir araba
yolculuğuyla lezzetin peşine düşebilirsiniz. Özellikle Kuzey İtalya,
gastronomi dünyasına kazandırdığı peynirlerle ünlü. Gorgonzola,
Parmesan gibi peynirleri yerinde tatmak, köylerini gezmek için
Milan’dan araba kiralayabilir, Mozzarella’yla Campania Bölgesi’nde
son bulacak bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Taleggio
İlk durağımız, Milano’nun yaklaşık 80 km kuzeyindeki Taleggio.
İtalya’nın Val Taleggio bölgesinden çıkma, inek sütünden elde
edilen Taleggio peyniri, en lezzetli İtalyan peynirlerinin başında
geliyor. Yarı yumuşak ve krema benzeri bir yapıya, açık sarı renge
ve meyveli, keskin bir tada sahip. Taleggio özellikle Radicchio ve
Rucola gibi salatalar üzerine rendeleniyor, eritilmiş hâlde ekmek
dilimleriyle, pizzalarla ve makarnalarla harika gidiyor.

Gorgonzola
Taleggio’nun ardından sırada yine kuzey İtalya’daki Lombardiya
Bölgesi var. Lombardiya Bölgesi’nin enfes lezzeti Gorgonzola,
dünyanın en eski mavi damarlı peynirlerinden biri. Görünümü
ve güçlü tadıyla oldukça karakteristik bir İtalyan peyniri. İnek
sütünden elde edilen Gorgonzola’nın Dolce ve Piccante olmak
üzere iki çeşidi bulunuyor. Dolce; tatlı, sütlü, kremalı ve baharatlı
bir tada sahip. Makarnalarla, incirle veya ekmek dilimi üzerine
sürülerek tüketilebiliyor. Piccante ise olgunlaştırılmış, daha sert ve
ufalanabilir bir yapıya sahip. Piccante de makarna ve salatalarda
kullanılıyor, balla eşsiz bir uyum sağlıyor.
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İtalyan mutfağı; makarna, pizza ve
zeytinyağıyla dünyanın en lezzetli ve en
önemli mutfaklarından biri. Bir de ünlü
İtalyan peynirleri var ki onlar muhteşem
İtalyan tariflerinin olmazsa olmazı, o
enfes üzümlerin en yakın arkadaşı,
doğdukları köylerin gurur kaynağı.
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Parmesan
Kuzey İtalya’nın son durağında, dünyanın en ünlü peynirlerinden
Parmesan var. İtalya ve peynir denilince akla ilk gelen peynirlerden
Parmesan, orijinal adıyla Parmigiano-Reggiano, Bologna’nın
Emilia-Romagna bölgesinden geliyor. Yağsız veya az yağlı inek
sütünden yapılıyor ve yaklaşık 2 sene gibi bir olgunlaşma süresine
sahip. Muhteşem lezzetiyle, İtalya’nın hatta dünyanın en önemli
peynirlerinden biri. Parmesan; açık sarı renge, güçlü, tuzlu ve
baharatlı tada sahip sert yapılı bir peynir. İtalyan mutfağında
sıkça makarnaların üzerine rendelenmiş olarak kullanılıyor. Balık
ve deniz mahsulleri soslarının içine ekleniyor. Özellikle pesto
sosunun olmazsa olmazı! Parmesan, salatalar üzerinde de ince
dilimler hâlinde servis ediliyor.

Pecorino Toscano
Biraz daha güneye indiğimizde ise İtalya’nın en ünlü bölgelerinden
Toskano’ya ait mükemmel bir peynir karşımıza çıkıyor; Pecorino.
Toskano’nun Pecorino’su peynir dünyasında oldukça ünlü.
Bölgenin her köyü, aynı tarifi esas alarak kendi eşsiz yorumunu
katar ve ortaya eşsiz bir lezzet şöleni çıkar. Pecorino; koyun
sütünden yapılan, yağlı bir peynir. Tadı aromatik, oldukça derin
ve zengin. Pecorino Toscano dilimlenebilir veya rendelenebilir.
Salatalarla, prosciutto yanında, zeytinle, çorbalarla, sebzeli ve etli
Toskano yemekleriyle çok iyi gidiyor. Meyve, bal veya marmelat
gibi şekerli tatlar da Pecorino Toscano’nun bir diğer eşlikçileri.

Mozzarella
Lezzet yolculuğumuzu Mozzarella ile sonlandırmak için biraz
daha güneye iniyoruz. İtalya’nın en önemli peynirlerinden
Mozzarella, İtalyan peynirleri arasında ülkemizde de en çok
bilinen ve en sık tüketilen peynirlerden. İtalya’da Mozzarella di
Bufala diye bilinen peynir, Napoli’nin Campania bölgesinden
geliyor. Mozzarella, manda sütünden yapılıyor ve ağızda yoğun bir
süt tadı bırakıyor. Olgunlaştırılmadan, mümkün olduğunca taze
tüketilen ve yumuşak yapılı bir peynir. İtalya’nın meşhur Caprese
Salatası’nın ana malzemesi, yanında fesleğen ve domates eşlik
ediyor. Genellikle makarnalı ve sebzeli başlangıç yemeklerinde ya
da mezelerde kullanılıyor.

SANAT PEŞİNDE

Yılın En Özel Tarihlerinden
8-19 MAYIS CANNES
FİLM FESTİVALİ
Sinema dünyasının ve tutkunlarının bütün yıl heyecanla
beklediği mayıs ayı geliyor, Fransız Rivierası’na
göç başlıyor. Cannes Film Festivali, günler süren
gösterimleri, uzun jüri toplantıları, meşhur partileri,
kırmızı halı ritüelleri, kazananları ve kaybedenleriyle
71. yılına hazırlanıyor.
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Dönemin İtalya’sına Sanatsal Bir Tepki
Cannes Film Festivali, orijinal adıyla “Festival de Cannes”; Fransa'nın
Cannes kentinde her yıl düzenlenen, dünyanın en önemli ve en
prestijli film festivallerinden biri. İlk kez 20 Eylül 1946 yılında
düzenlense de aslında ortaya çıkışının arkasında başka bir hikâye
yatıyor.
Sinemanın etkili bir propaganda aracı olarak kullanıldığı 1930’lu
yıllara gidelim. Mussolini yönetimi altındaki İtalya’da, 1932 yılında,
dünyanın ilk film festivali düzenleniyor; Venedik Film Festivali.
Venedik’teki festivale siyasetin hâkim olması, Hitler’in baskısı, büyük
ödüllerin müttefik Almanya’ya gitmesi ve Fransızların bu festivalden
umduklarını bulamaması gibi nedenler, 1939’da Cannes Film
Festivali’ni ortaya çıkarıyor. Hollywood filmlerinin de ilgi göstermesi,
Cannes Film Festivali’ni bir anda uluslararası üne kavuşturuyor. Fakat
yapılan onca hazırlığa, Atlantik’i geçmeye hazırlanan Hollywood
yıldızlarına rağmen, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Cannes Film
Festivali iptal ediliyor ve 1946’ya kadar sessizliğe gömülüyor.

71 Yıllık Bir Başarı Hikâyesi
Cannes Film Festivali, 1946’daki geri dönüşünün ardından zamanla
sanatseverler ve film dünyası için buluşma noktası hâline geliyor.
Bugün de yapımcıların ve dağıtımcıların büyük önem gösterdiği,
fikir alışverişinde bulunduğu, sözleşmeler imzaladığı uluslararası bir
pazar.
Cannes Film Festivali’nin bu kadar başarılı olmasının arkasında
kuşkusuz birçok neden yatıyor. Sinemaya olan tutku, yeni
yeteneklerin keşfi ve sektöre kazandırılması bu nedenlerin en
başında geliyor. Festival; geçmiş ile sağlam bir bağ kurarken
aynı zamanda, her yıl yeni ve özgün konseptler deniyor. Sinema
dünyasının profesyonellerini basın ile en iyi şekilde bir araya
getiriyor; filmlerin yapımına ve dağıtımına büyük katkı sağlıyor. Her
yıl ses getiren projeler tasarlanıyor, farklı deneyimler paylaşılıyor ve
yepyeni kültürler keşfediliyor. Bütün bunlar Cannes Film Festivali’ni
zamanını iyi yansıtan bir etkinlik hâline getiriyor.

SANAT PEŞİNDE

Dünyanın Gözü Bu Festivalde
Pek çok ünlü yıldız ve Hollywood camiası, filmlerini tanıtmak için bu
festivali bekliyor, birçoğu ise dünya prömiyerlerini bu etkinlikte yapıyor.
Sanatın yanı sıra muhteşem videolar, dünyaca ünlü katılımcılar, göz
kamaştırıcı elbiseler, yat partileri festivalin vazgeçilmezlerinden. Peki
Nicole Kidman’dan Jake Gyllenhaal’a, George Clooney’den Kirsten
Dunst’a dünyaca ünlü yıldızları kendi ülkelerinden kaldırıp Fransa’nın
güneyine getiren, Cannes Film Festivali’ni bu kadar önemli yapan
şey ne?

Cannes'ın önemi, verilen ödüllerin çok ötesine uzanıyor. Ödüller
kadar, hangi filmlerin “Marché du Film” de izleyicilerle buluşacağı da
çok önemli. Marché du Film, film pazarı ve özellikle film dağıtımcıları
için “her şey” demek. Çünkü genellikle yılın en önemli anlaşmalarını
bu festivalde yapıyorlar. Film yapımcıları da festivaldeki günlerini
dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcı, dağıtımcı ve gazetecilerle
ağ kurmakla geçiriyor. Marché du Film’e katılmak elbette filmlerin
kaderini kesin olarak belirlemiyor. Ancak ufak bir şans bile Cannes’ı
bu kadar önemli ve kalabalık kılabiliyor.
Günümüzde herkes çok kısa sürede yıldız olabiliyor. Popüler kültür;
sosyal medyada, magazinde ve televizyonda anında ve kısa süreli
şöhretler doğuruyor. Ancak Cannes’ın en büyük yıldızı filmler.
Festival, Quentin Tarantino ve Steven Soderbergh gibi birçok önde
gelen film yapımcısının kariyerini başlatmasıyla ünlü. Belki de
Cannes’ı bu kadar prestijli yapan şey de bu.
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Kimler Geldi Kimler Geçti?
Cannes Film Festivali’nin önemini bugüne kadar ödül kazananlara
bakarak da anlamak mümkün. Zamanında ödüle layık görülen filmler
ve oyuncular günümüzde hâlâ hayranlıkla izleniyor. Taxi Driver, Pulp
Fiction, Basic Instinct, La Vita è Bella, Tree of Life gibi dünyaca
ünlü filmler, adını festivalde duyuran ya da festivalde yarışıp Altın
Palmiye Ödülü kazananlardan. “Certified Copy” ile Juliette Binoche,
“The Piano Teacher” ile Isabelle Huppert, “A Cry in the Dark” ile
Meryl Streep, “Biutiful” ile Javier Bardem, “The Last Detail” ile Jack
Nicholson ve “She’s So Lovely” ile Sean Penn Cannes’da ödüle layık
görülen dünya yıldızlarından. Ülkemizden ise “Yol” ile Yılmaz Güney,
Altın Palmiye ile ödüllendirilen ilk isim. “Uzak” ve “Kış Uykusu” ile
Nuri Bilge Ceylan, “Yaşamın Kıyısında” ile Fatih Akın ve “Sessiz” ile
Rezan Yeşilbaş Cannes’dan ödül alan Türk yönetmenler.

Bir Zamanlar Cannes

Grace Kelly

Alfred Hitchcock

Günümüzde Cote d’Azur bölgesinin yıldızı olan plajları, gece hayatı
ve restoranlarıyla turist akınına uğrayan Cannes, 19. yüzyılda adı sanı
pek bilinmeyen bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Britanya Kraliyet
Ailesi’nin ve aristokrasisinin bu bölgede villalar, saraylar ve yazlık
evler inşa etmeye başlamasıyla Cannes; prestij kenti olarak anılmaya
başlıyor. Cannes’ın uluslararası tanınırlığı ise Fransız hükûmetinin
bir film festivali düzenlemeye karar verdiği 20. yüzyılın ortalarına
dayanıyor. 1946 yılında ilki düzenlenen Cannes Film Festivali, İkinci
Dünya Savaşı sonrası Fransa’nın ilk önemli uluslararası kültürel
etkinliği olmasından dolayı da önem taşıyor.

Cannes 2018’den Haberler
Geçen sene Pedro Almodovar başkanlığındaki jüri, Altın Palmiye
Ödülü’nü İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un The Square filmine
vermişti. Bu sene jüri başkanlığında Cate Blanchett’i görüyoruz.
Bu seneki festivalin gündeminde Netflix yasağı var. Netflix yapımı
filmler sinemalarda yer almadığından ötürü bu sene Cannes
ödüllerine aday olamayacak. Geçen sene Bong Joon-Ho’nun “Okja”
ve Noah Baumbach’ın “The Meyerowitz Stories” filmleri aday
gösterilerek Altın Palmiye için yarışmıştı. Filmler ödül alamasa da
özellikle Fransız film yapımcılarının tepkisini toplamıştı.
Bir diğer yasak da “selfie”ci yıldızlara… Kırmızı halıda selfie çekmek,
yürüyüşün temposunu bozduğu ve festivalin kalitesini lekelediği
gerekçesiyle bu sene yasaklandı.
Festival korteji (1957)

ÖZEL KONU

Yürüyen Köşk raylar üzerinde kaydırılırken

Göz Bebeği Yalova'dan Anıları ile
Mustafa Kemal ATATÜRK
19 Mayıs’ta başladı Atatürk’ün en unutulmaz yolculuğu. Paşa, Samsun’a ayak
basarak bir milletin kurtuluş mücadelesini de başlattı. Tüm Türkiye’nin umudu
olan bu yolculuk, Atatürk’ün çok sevdiği vatanının bağrına doğru uzanan bir zafer
yürüyüşüydü…
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Atatürk, kurtarmak için çok şeyini feda ettiği bu vatanın her
karış toprağını candan seviyordu elbette. Bu sebeple yurt dışı
seyahatlerinden ziyade yurt içi seyahatlerine yönelmişti. Amacı
ülkemizin dört bir yanında sahip olduğumuz değerleri yerinde tespit
edebilmek ve bu değerlerin gün yüzüne çıkarılmasına önayak olmaktı.
Ancak bazı yerler de var ki buraların yeri Atatürk’ün şahsında başka
bir yere sahip. Yalova, bu yerlerin başında gelen şehirlerimizden.
Atatürk’ün en sık ziyaret ettiği yer, yaşamının son on yılı olan 1929
ve 1938 yılları arasında 18 kez gittiği Yalova’dır. Bugün şehrin önemli
turizm aktörlerinden biri olan kaplıcaların gelişmesi, Atatürk’ün üstün
çabaları sayesindedir. 1929 yılında, şehre ilk gelişinde ziyaret ettiği
kaplıcaların kötü hâli Ata’yı bir hayli üzer ve düzeltilmesi için derhal
talimat verir. Bu emirle kaplıcaların bulunduğu tesisler düzenlenmiş,
hatta Atatürk için güzel de bir köşk yapılmış. O yıldan sonra da
Atatürk her yıl belirli aralıklarla bu köşke gelerek, Yalova’da uzun
dönemler kaldı. Bugün Termal’de bulunan köşkü, Atatürk’e ait
hatıraların sergilendiği bir müze olarak ziyaret edebilirsiniz.
Atatürk’ün Yalova’da çok sevdiği yerlerden birisi de Baltacı Çiftliği’ydi.
Yalova’ya her gittiğinde mutlaka buraya uğrar, çiftçilerle sohbet eder,
bir köşede kitabını okumaya bayılırdı. Sonradan Millet Çiftliği olarak
anılan çiftlikte, Atatürk’ün kendisi için yaptırdığı iki katlı başka bir
köşk vardır. Bugün çiftlikte kurulan botanik bahçesinde, Atatürk’ün
hatıraları arasında dolaşırken doğanın da tadını çıkarabilirsiniz.

Yalova’nın sahilleri Atatürk’ün yardımcılarının da
aklını çelmişti
Anlatılana göre; Atatürk’ün Yalova’da olduğu günlerden birinde
yaveri, berberi ve bir yardımcısı hasta oldukları bahanesiyle izin
almışlar. Mustafa Kemal Paşa da o günkü programını tek başına
yapmak zorunda kalmış. Yardımcıları da fırsatı değerlendirmek için
sahile gidip kendilerini Marmara’nın sularına bırakmışlar. Bir süre
sonra kıyıya baktıklarında, Atatürk’ü kendilerini izlerken görmüşler.
Tabii yakalanmaları ve Atamızın nükteli sözleri onları epey
utandırmış. Şimdilerde ise bu güzel hatıranın yaşandığı Yalova’nın
güzel sahillerinde, denize nazır kafe ve restoranlarda keyifli vakitler
geçirebilirsiniz.

Atatürk Köşkü

Yürüyen Köşk'te dinlenirken

Meşhur Yürüyen Köşk
Yürüyen Köşk’ün hikâyesi, Atatürk’ün Bursa seyahatlerinin birinde
başlar. Konvoyu Yalova dolaylarından geçerken büyük bir çınar
ağacı görür ve “Şuraya küçük bir köşk yapsak ne güzel olur.” diyerek
çevresindekilerle içinden geçeni paylaşır. Bir zaman sonra Atatürk’ün
belirttiği yerde köşk inşasına başlanır. İnşaat alanında kendisi de
bizzat bulunur. İnşaat ilerledikçe çınar ağacının bir dalının ilerlemeyi
engelleyeceği, bu yüzden de kesilmesi gerektiği Atatürk’e iletilir. Tabii
ki bu Atatürk’ü kızdırır. Çünkü, köşkün orada yapılmasını istemesinin
asıl nedeni çınar ağacının heybetli duruşudur. Ve o meşhur kararını
verir... Ağacı kesmek yerine, köşkü temelinden beş metre kadar
kaydırarak çınarın zarar görmesini engeller. O günden beridir de bu
köşk; Yürüyen Köşk olarak anılır. Bugün “Kültür ve Tabiat Varlıkları”
arasında gösterilen yapı, 2006 yılında restore edilmiş ve ziyarete
açılmıştır.
Atatürk’ün bizlere hediyesi olan vatanımızın her köşesinde ona dair
anıları bulmak, onu tekrar tekrar anmak mümkün. Mustafa Kemal
Ulusu’nun derlediği, Atatürk’ün son yıllarında yanında bulunan Nuri
Ulusu hatıralarının bulunduğu “Atatürk’ün Yanı Başında” adlı kitapta
daha birçok hatırayı okuyabilirsiniz...

Yürüyen Köşk

YENİ BİR SEN

Sığla Ağaçlarından Gelen Şifa

The Bay Beach Club

Fethiye’nin Günlüklü Koyu’nda, dünyanın en çok oksijen üreten ağaçlarından birisi olan Sığla ağaçlarının oluşturduğu ormanın içinde huzur veren
bir tatil, The Bay Beach Club’ta sizi bekliyor. 50 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan tesis, çevresini saran güzel doğası, ailenin tüm fertlerine
uygun aktiviteleri ve doğa dostu mimarisi ile dikkat çekiyor.
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Konaklama Seçenekleri ile Fark Yaratıyor
The Bay Beach Club 7 farklı kategoride dizayn edilmiş 46 odasıyla
hizmet veriyor. Standart odaların yanında, bungalovlar, deluxe
bungalovlar, aile süitleri ve “Pasha” süit gibi oda seçenekleri
bulunuyor. Rahatlık ve doğa ile iç içe olmak, tesisin öne çıkardığı
en önemli özelliklerinden. Bunu da özenle dekore edilmiş
bungalovları ile sağlıyorlar. Dilerseniz tesisin bahçesinde, dilerseniz
de bungalovunuzun terasında çevrenizi saran bol oksijeni içinize
çekebilirsiniz.

Ailenizin Her Ferdine Uygun Bir Aktivite Var
The Bay Beach Club’da ailenizle birlikte vakit geçirebileceğiniz
etkinlikler bulunuyor. Spor yapmayı seviyorsanız, tesiste plaj
voleybolu ve masa tenisi etkinliklerine katılabilir, dilerseniz mini
golf sahasında yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Tesisi çevreleyen
koruma altına alınmış Sığla ormanlarının içinde ATV, Camel ya da
Jeep safari turlarına katılabilir, dağ bisikletleriyle çevreyi keşfedebilir,
yat turlarıyla çevre koy ve adaları gezebilir veya paragliding, dalış gibi
etkinliklere katılabilirsiniz. Çocuklarınız da tesisteki çocuk kulübünde
bulunan oyun parkı ve havuzda, deneyimli eğitmenler eşliğinde
eğlenceli vakit geçirebilirler.

Wellness ve Sığla Ağacı
The Bay Beach Club’ı farklı kılan en önemli etmenlerden birisi de
çevresinde yer alan Sığla ağaçlarıdır. Kökeni Buzul Çağı’na dayanan
faydalı ağacı Mısır Kraliçesi Kleopatra parfüm ve aşk iksiri olarak,
tıbbın babası Hipokrat ise ilaç olarak kullanmış. Yetişeceği yer
açısından çok seçici olan Sığla ağacı medikal anlamda oldukça
önemli bir bitki türüdür. Ağaçtan elde edilen esans; antiseptik, cilt
yumuşatıcı, yara iyileştirici ve rahatlatıcı etkilere sahiptir. Dünyanın
en fazla oksijen üreten ağaçlarından biri olan Sığla ağacından
gelen sağlık, tesisin wellness merkezinde misafirlere sunulur. Sığla
Wellness Center’da özel masaj uzmanları eşliğinde hamam, sauna
ve cilt bakımı terapilerinden yararlanabilirsiniz.
Kaliteli hizmeti, konforlu tesisleri ve ruhunuza işleyecek doğası
ile Günlüklü Koyu’na misafir olun, The Bay Beach Club’da hem
bedensel hem de ruhsal arınmanın tadını çıkarın...

MACERAYA HAZIR MISIN?

Nepal'in Trekking ile Ünlü Bölgesi:

ANNAPURNA

Nepal’de trekking denilince akla ilk gelen Annapurna, dünyanın en iyi trekking rotalarından biri ve her yıl binlerce yabancı
turisti ağırlıyor. Kimi hayatının macerasını yaşamak için Annapurna yollarına düşüyor, kimi kendi özünün arayışına çıkıyor.
Teknolojiden, zamanın dayatmalarından kaçan da var, sadece doğanın mucizelerine tanıklık etmek isteyen de.
Sebebiniz her ne olursa olsun, Annapurna “iyi ki gitmişim” diyeceğiniz hayatınızın yolculuklarından biri olmaya aday.
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Annapurna'dan bir sunak

Dağlar Sizi Maceraya Çağırıyor
Annapurna; Kuzey Orta Nepal'de bulunan, 8091 metre yükseklikte,
Himalayalar'a ait bir masif grubudur. Masif grubu diyoruz, çünkü
Annapurna aynı zamanda 13 adet 7 bin metrelik ve 16 adet de 6
bin metrelik dağ grubunu içeriyor.
Annapurna’nın ismi, Sanskritçe’den geliyor. Birebir kelime anlamı
“yemek dolu” olsa da dilimize “hasat tanrıçası” olarak çevriliyor.
Hinduizm’de de Annapurna, bereket ve tarım tanrıçası olarak kabul
ediliyor.

Adım Adım Zirveye
Maceraya hazırsınız ve bir an evvel kendinizi Annapurna’nın yollarına
bırakmak istiyorsunuz… Bunun için Katmandu’daki Tribhuvan
Uluslararası Havaalanı’nı tercih edebilirsiniz. Çünkü turun çıkış
noktası Pokhara’ya en yakın merkez Katmandu.
Katmandu-Pokhara arası ise yaklaşık 200 kilometre. Ancak yollar çok
bozuk olduğu için ulaşımın yaklaşık 7-8 saat sürdüğünü hatırlatmakta
fayda var.

Pokhara

MACERAYA HAZIR MISIN?

Rhododendron (Orman gülleri)

Macera Sezonu Başlasın
Birbirinden heyecanlı maceralara atılmak için, Annapurna’ya yılın
çoğu zamanında gidilebilir. Haziran-Eylül ayları arası muson mevsimi
olduğu için en az tercih ediliyor. Şubat-Nisan ayı daha sıcak hava,
daha uzun günler ve Rhododendron diye bilinen orman güllerinin
açması dolayısıyla en çok tercih edilen dönemlerden. Bir diğer
yoğun sezon ise ekim-kasım ayları. Bu dönemde gökyüzü daha
açık oluyor, böcekler ve tozlar ise muson yağmurlarıyla temizlenmiş
oluyor.

Tehlikeyi Sever Misiniz?
Annapurna, dünyanın en yüksek onuncu zirvesi. Zirveye tırmanabilme
oranının düşüklüğü ve tırmanırken gerçekleşen ölüm oranının
yüksekliğiyle dünyanın en tehlikeli zirvelerinden biri olarak kabul
ediliyor. 2012 yılına kadar sadece 191 kişinin zirveye çıkabildiği
biliniyor. Benzer yüksekliğe sahip dünyanın diğer zirveleriyle
kıyaslayınca bu sayı oldukça az. Zorluğu en aza indirmek için çember
şeklindeki bu turun batıdan doğuya doğru yapılması öneriliyor.
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Görülmesi Gereken Yerler
Annapurna için üç günlük bir program da hazırlayabilirsiniz, üç
haftalık da. Ama sunduğu sayısız güzelliğin hakkını verebilmek için
en azından on günü gözden çıkarmanız gerekiyor. Kendi rotanızı
çizebileceğiniz gibi burada düzenlenen ve grup halinde yapılan
turlara da katılabilirsiniz.
Turunuz Pokhara’dan çıkışla, Besi Sahar’dan başlıyor. Annapurna
trekking yolları, yemyeşil vadiler, pirinç tarlaları, devasa kayalar,
şelaleler, nehirler, Budist ve Tibet köyleri, Hindu tapınakları ve
görkemli Himalaya zirveleri arasında yılan gibi kıvrılıyor. Gangapurna,
buzul bir kubbe olan Glacier Dome, muhteşem gün batımı
manzaralarıyla Poonhill, Kali Gandaki Vadisi, Thakali, Gurung ve
Ghandruk köyleri rota boyunca görülmesi gereken yerlerden. Köylerin
çoğu bir hayli küçük ve genellikle 6-7 evden oluşuyor. Kamp kurmak
dışında, konaklamak için bu köyleri de tercih edebilirsiniz. Köylüler
misafirlerine konaklama ve yemek imkânı sunuyor. Yemekler çok
lezzetli, fiyatlar da oldukça uygun. Rota, eşi benzerine zor rastlanır
manzaralar boyunca bir çemberi tamamlayarak yine Pokhara’da son
buluyor.
Annapurna tüm cömertliğiyle hayatınız boyunca unutamayacağınız
güzellikler sunuyor. Bu güzelliklerin yanında ruhunuzu arındırmak,
doğayla ve en önemlisi kendinizle baş başa kalmak, sabırlı olmayı
ve zorluklar karşısında sakin kalabilmeyi öğrenmek için çıkılması
gereken yolculukların başında geliyor.
Kali Gandaki Vadisi

MACERAYA HAZIR MISIN?
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Annapurna'da gün batımı
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Aklınızda Olsun
• 100 Nepal Rupee'si: 3.7 TL
• Muson zamanı gidiyorsanız yağmurluk ve sülük botu almayı
unutmayın.
• Yerel halktan yabancı dil bilen biriye karşılaşmanız neredeyse
imkânsız.
• Trekking boyunca belirli noktalara yoklama vermek zorundasınız.
Böylece gezginler kaybolma veya bir sorunla karşılaşma ihtimaline
karşı korunma altına alınıyor.
• Annapurna Koruma Alanı’ndan alacağınız izin belgesi için yanınızda
mutlaka bir fotoğraf bulundurun.
• Yükseğe çıktıkça oksijen azaldığı için yavaş hareket etmek ve yavaş
yürümek gerekiyor.

SÖYLEŞİ

Röportaj videolarına
Setur Extra
iPad sayısından
ulaşabilirsiniz!

SEYAHATE ADANMIŞ RENGÂRENK BİR HAYAT:
AYHAN SİCİMOĞLU
Gezgin, yayıncı, müzisyen, gurme ve çok daha fazlası… Çok yönlülüğü
dillere destan bir dünya insanı, Ayhan Sicimoğlu. Başta seyahatseverler
olmak üzere kültür ve sanatla ilgilenen herkesin “hastası” olduğu ünlü
isimle hayatını, unutamadığı seyahat deneyimlerini ve Setur Select ile
gerçekleştirdiği turları konuştuk.
Ayhan Sicimoğlu denilince akıllara “gustosu olan
insan” tanımı gelir. Bizim açımızdan da bu yakıştırma
çok doğru ve yerinde. Hatta bir dönem “Gusto” adlı
bir televizyon programı da yapmıştınız. Peki, siz
gustonuzu nasıl tanımlarsınız?

Renkli kişiliğinize atıfta bulunulan bir röportajınızda;
“Ben aykırı değilim, aksine normalim. Herkesin
olması gerektiği gibi, modern bir dünya erkeğiyim.”
diyorsunuz. Sizce, olması gerektiği gibi yaşayan
modern bir dünya erkeğinin ne gibi kriterleri olmalı?

Biraz bilgi lazım tabii, eğitim lazım. Gusto öyle yukarıdan vahiy gibi
inmiyor. Aile görgüsü lazım. Bütün bunlar insanı sanata ve sanatı
sevmeye doğru ittiği zaman, bir gusto haresi çıkartıyor etrafınızda.
Gusto haredir. Birinin yürüyüşünden anlaşılır. Mesela sigara içenler,
sigara dumanı içerisinde yürürler. Bunun tam tersini düşünün. Ben
mesela, sigara içen birinin arabasına bindiğimde anlarım. Üzerine
sinmiştir çünkü kokusu. Gustosu olan insan da böyledir, kokar. Ama

Bir kere yine, eğitim ve bilgi sahibi olmalı. Ayrıca meraklı olmalı,
çünkü bir insanı törpüleyen ve insanı insan yapan şey meraktır.
Merak edeceksin, su içtiğin bardağın nasıl yapıldığını, içtiğin suyun
pH değerini bileceksin. Çocukluktan yetişkinliğe merak edersen ve
üşenmeden araştırırsan, o sende bir kültür eğilimine yol açıyor.
İlla ki üniversite mezunu olman da gerekmiyor. Örneğin; gittiğim
bankanın güvenlik görevlisi oldukça entelektüel biri. Benden hep
kitap istiyor. Ona bir tane kitap veriyorum, üzerine tartışıyoruz. Hatta
bir şiir kitabı yazmış, bana da hediye etti. Bence bir profesörden
daha meraklı ve bilgili bir dünya insanı.

güzel kokar...
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Seyahatten müziğe, gastronomiden yayıncılığa
uzanan kariyerinizi meraklı bir insan oluşunuza
bağlıyorsunuz. Sizce merak etme duygusu insanın
içinden gelen bir yetenek mi yoksa sonradan
kazanılabilir bir alışkanlık mıdır?
Her ikisi birden. Bu tamamen ailenin yetiştirme şekliyle ile ilgili.
Bebekler bir nevi “Bu ne?” sorusuyla doğarlar. Bebeğin annesi
ise “Sus, çok soru sordun!” der, cevaplamaya üşenir. “Bu” diye
sorulan şeyin ne olduğunu da bilmez genellikle. Benim ailemde
ise babam tam tersiydi “Bu ne?” diye sorduğumuzda. Annem
“Eyvah, yine sizi alçıya aldı” derdi, çünkü babam saatlerce anlatırdı.
Biz de dinlemek zorundaydık.

Setur Select ile Trüf Mantarı Avı Turu’nda misafirlerinizi
neler bekliyor, son yıllarda nelerle karşılaşıyorsunuz?
Geçtiğimiz sene fazla bir şey bulamadık. Çünkü yağmurlar yağmamış,
toprak çatlamıştı. Evvelki sene de o kadar iyi değildi. Bence yok
olan bir değer maalesef. Hem mevsim değişikliği hem de insanların
tahribatıyla alakalı bir durum. Mesela; Bursa’ya gidiyorum, kestane
şekeri arıyorum. “Kestane ağaçlarını mobilya yaptılar.” diyorlar.
İskender yemeye gidiyorsun mesela, “Uludağ’da kuzu beslemek
yasaklandı.” diyorlar. “Niye trüf yok?” diyorsun, mevsim değişikliği...
Hava tamamen şaştı. Küresel ısınma diyorlar ama bence onun ismi
“küresel karmaşa”.

Bir süredir Setur Select ile çeşitli turlar düzenliyorsunuz.
Bu maceranız nasıl başladı?
Ben hiç tur yapmam böyle, sadece Setur’la yaparım. O da bana
Mustafa Koç’un vasiyeti gibi geliyor. “Bize hiç yüz vermiyorsun”
derdi bana. Setur’dan arkadaşlar bir mantar avı seyahati için bana
geldiklerinde, arkadaşım toprak sahibi olduğu için Gubbio’yu
önerdim. Aslında Alba’yı önerdiler. Alba’yı bilirim, severim de
orası daha tanınmış bir mantar avcılığı bölgesi. Ben de turistik
gezilerden çekinirim, 10-20 kişilik bir tur olursa kabul edeceğimi
söyledim. O güne kadar hayatımda bir kez Küba’ya tur yapmıştım.
Gezimiz esnasında “Ayhan Bey tuvalet nerede?” gibi sorular
gelmişti. Ben sonuçta turist rehberi değilim, tura katılanlardan
biri konumundayım. Gubbio’da ise Roma’dan profesyonel rehber
olan bir arkadaşımız geldi. Orada bana “Ayhan Ağabey 17 senedir
Roma’da turist rehberliği yapıyorum, ben bile buraları görmedim”
diyor. O tur çok sevilince tekrar istediler, tekrar yaptık. Kış aylarında
da Güney Fransa’ya bir tur düzenledik. Toplamda 2 Mantar Avı, 2 de
Güney Fransa Turu yaptık. Bir de bu yazın sonu için nereye gitmek
istediğimi sorduklarında “Sicilya” dedim. Benim memleketim orası
çünkü. Hastasıyım Sicilya’nın. Sicilya turunda da yine lokantalar,
oteller ve gidilecek yerlere ben karar vereceğim. Birkaç turistik yer
de olacak illa ki… Öyle bir Sicilya muhabbetim var, kültürümüze
yakın bir yer olduğu için seviyorum. Hem Avrupa’nın içinde hem de
dışında bir yer. Coğrafi olarak Avrupa’nın içinde ama kültür olarak
çok farklı.

Kralların yiyeceği olarak tarif edilen, trüf mantarına
meraklısınız. Bugüne kadar tattığınız en değerli trüf
mantarıyla hangi geziniz esnasında karşılaştınız?
Daha önce de bahsettiğim, Gubbio’da yaşayan arkadaşımın küçük
kardeşi, eskiden Amerika’da trüf mantarı ticareti yapıyordu. En
iyileri de ona gelirdi. O dönem çok güzel mantarlar gördüm ama
trüf mantarı arasındaki iyi-kötü farkı diğer mantarlar gibi değildir.
Ender olanları daha büyükleridir. Büyüdükçe fiyatı artar, altın gibi.
5-6 sene evvel bir trüf mantarı festivaline katılmıştım, bir program
da çekmiştik televizyon için. 1 kilo 80 gramlık tek parça bir mantar
açık artırmada tam 15 bin euro’ya satıldı. Resmen otomobil
fiyatı. Nihayetinde yenecek, saklanacak bir şey değil. Heykel değil
saklayamazsın, çürür. Bir ay içinde onu yemen lazım…

AYHAN SİCİMOĞLU
İLE GUBBİO'DA
TRÜF MANTARI AVI
VE SİCİLYA TURLARI

seturselect.com

SÖYLEŞİ

Sıcak olacak yerde soğuk oluyor, soğuk olacak yerde de sıcak oluyor.
Mantar da şaşırdı ne yapacağını. Mantar şaşırır, mantar sonuçta… Hiç
unutmuyorum en son gittiğimde bir şey yaşadım. Herkese “Sakın
tıraş losyonu sürmeyin köpeklerin kafasını karıştırır” diye tembih
etmeme rağmen alışkanlıktan ben sürmüşüm. Yıkadım ama kokusu
üzerime sinmiş. Avcı “Sen lütfen uzak dur, koku sürmüşsün köpeklerin
kafasını karıştırıyorsun.” dedi. O yüzden uzakta durdum ama yine de
bulamadık.

“Renkli Masallar” kitabınızda da yer verdiğiniz Luwak
kahvesi oldukça ilginç bir konu. Bize Luwak kahvesi
deneyiminizden bahseder misiniz?
İlk kez, Amerika’ya gittiğimde teklif ettiler. Kilosu 1500 dolar. “Hay Allah,
nasıl bir kahve acaba?” diye düşünmüştüm. Kahvenin asıl üretildiği yerde
kafeslerde tutulan ve sincaba benzeyen, Endonezya civarında yaşayan bir
tür yabani kedi vardı. Çok sevimliydi. Herkes de sevmek istiyor ama kafesin
üzerinde “Parmağınızı sokmayın koparır” yazıyordu. Bu hayvanların en
sevdiği yiyecek, dalından kahve. Yerken de görüyorsunuz hatta. Kahvenin
çekirdeği ise o hayvanın bağırsağında erimediği için, orada fermente
oluyor ve dışkısında çıkıyor. Sonra o dışkıları kurutuyorsunuz, kuruduktan
sonra ellerinizle ufaladığınızda kahve çekirdekleri çıkıyor. Ardından bu
çekirdekleri öğütüp içiyorsunuz. Açıkçası arasındaki farkı anlamadım,
kötü yaptılar herhâlde. New York’ta beğenmiştik ama yerinde içtiğimizde
hoşumuza gitmedi. Orada o dışkıları gördüğümüzde mi öyle oldu acaba
bilemiyorum. New York’ta çekilmiş hâlde, kavanozunda duruyordu...
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Şehirleri ince detaylarıyla anlattığınız “Limonata” adlı
bir TV programına imza atmıştınız. Bu programın en
ilgi çekici bölümü ise Avrupa’nın limon cenneti: Amalfi.
Buradaki izlenimlerinizden bahseder misiniz?
Amalfi’de her şey limon üzerine. Limon tatlısı, limonlu makarna…
Enteresan bir şey var; herhâlde limonatası da çok güzeldir diye
düşündüm. Oranın klasik pastanelerinden birine oturduk. Limonata
istedik. Garson anlamadı. “Limonata” dedim. İtalyancada da
“limonata” aynı. Garson “Limonlu su herhâlde?” dedi. “Evet” dedim.
Resmen limon ve su geldi. Bizdeki gibi hazır bir bardak bekliyordum.
Bir bardakta limon suyu, yanında ise su geldi. Bu ikisini siz
karıştırıyorsunuz. Çok tuhafıma gitmişti. Biz Türkler olarak limonatayı
çok severiz, onların da seveceğini tahmin ediyordum. “Limonata öyle
içilmez, o sahtedir.” dedi. Haklı. Ucuz limonatalara limon tuzu falan
koyarız ya. Masadaki şekerlikten şeker alıp karıştırdım, içinde erimedi
bile. Hiç unutmuyorum onu. Makarnasına kadar limonun her şeyi
vardı orada ama limonata yoktu…

Kargadan başka kuş tanımadığınız gibi, İtalya’da
Sicilya’dan başka şehir de tanımıyorsunuz. Avucunuzun
içi gibi bildiğiniz Sicilya’nın gizli kalmış bir restoranını
okurlarımızla paylaşır mısınız?
Sicilya’nın en güzel kasabalarından biri Taormina’dır. Orada bir
arkadaşım var, Turi adında. Neru d’Avola isminde bir restoranı var.
Aslında bir üzüm adıdır. Avola Karası demek. Bizdeki Urla Karası gibi.
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Turi’nin babası Sicilyalı önemli bir profesör. Entelektüel biri. Oğlu da
bir şef. Lokantasının hem sahibi hem de mutfakta ama herkes gittikten
sonra mekândaki piyanoya oturur ve Mozart, Chopin, Beethoven
çalar. Beyaz şef gömleğini de çıkarmaz. Onunla birkaç televizyon
programımız var. “Turi, ben geliyorum!” dediğim zaman hazırdır. Birlikte
en son Etna Yanardağı’na, Porçini mantarı toplamaya gittik. Daha sonra
pazardan kalamar aldık ve birlikte Porçini mantarlı kalamar yaptık. Öyle
bir adam. Enteresan bir lokanta, hem sahibi de enteresan. Bir lokantayı
enteresan yapan sahibi ve şefidir. Yoksa lokanta çok… Sahibi renkli
olacak. Zaten onun renkli olması lokantayı da enteresan kılacaktır.

Bir dünya insanı olarak, sizin için dünyanın farklı yerlerini
keşfetmek mi yoksa bir yeri her ayrıntısıyla deneyimlemek
mi önce geliyor?
Deneyimlemek bana daha doğru geliyor. Bir yeri kısaca gezip
göreceğine, aç interneti videolardan gör. Ama orayı yaşayıp oranın
insanını tanıyıp insanı gibi yaşamalısın, turistler gibi değil. İki tür hayat
vardır: Bir turistler için yapılan dizayn hayat, bir de oranın gerçek hayatı
vardır ve ben dizayn hayattan hiç hoşlanmam. 10 sene oturdum New
York’ta ama bir kez bile Özgürlük Heykeli’ne gitmedim. Ben size işin
sırrını anlatayım. Tanımadığım bir yerde yemek yiyeceğim mesela.
Soracağım insana bakıyorum, biraz onunla konuşuyorum. Yoldan
geçen adama “Affedersiniz, burada en iyi lokanta nerede vardır?” diye
girmiyorum sohbete. Adamın tipine bakıyorum, birkaç soru soruyorum,
cevap verişine bakıyorum ve biraz muhabbet ettikten sonra “Burada iyi
yemeği nerede yeriz sizce?” diye soruyorum. Tavrını beğenirsem, onun
tavsiyesine uyuyorum.

Seyahatlerinizin ardından eve döndüğünüzde, kendinizle
ve kedileriniz Puma ve Shere-Khan’la baş başa
kalıyorsunuz. Sürekli olarak dünyanın farklı yerlerinde
gördüğümüz Ayhan Sicimoğlu evde nasıl vakit geçiriyor?
Shere-Khan’a “Babayı özlemedin mi?” “Babayı özleyeceksin!” diyorum
ama bana hiç bakmıyor. Gözü sürekli dışarıda. Müthiş hürriyeti olan bir
Bengal kedisidir. Neredeyse bütün hayatı av üzerine. Puma ise onun
tam tersi, bir ev kızıdır. “N’ayır n’olamaz, babacığım sizi seviyorum...”
diyecek neredeyse. Muhterem Nur gibi bir aktris edasıyla. Bir de Ayşe
var tabii, başka bir yaratık. Uzaylı. O başka bir şey. Onun izahı mümkün
değil. “Baba, niye kırmızı ışıkta geçiyorlar?” diyor bana geçen gün.
Böyle soruları vardır. “Ayşe, pasta yoksa ekmek yiyecekler diyeceksin
neredeyse Marie Antoinette gibi” dedim. “Bir kere, Marie Antionette
onu söylememiş” diye bir başlar, felsefesinden bitirir. Çok entelektüel.
Bir de o var özlediğim. Paris’teyken daha çok özlüyordum, şimdi evde.
Değişik bir yaratıktır. Kısaca, 3 tane adamım var, evde beni bekleyen. 3
tane hayvanım var. Panter, kaplan ve kedi...

Eviniz dışında nerede kafa dinlemeyi seversiniz?
Denizde... Bir yelkenlim olsa… Olacak yakında inşallah, bakalım. Basit bir
botum var ama bana aradığım tadı vermiyor. Bir yelkenlim olsa, engin
denizlere açılsam...

Latin All Stars, Latin Lover ve Küba’ya olan ilginiz…
Latin esintili kişiliğinizle ön plandasınız ancak imkân
dahilinde New York’ta yaşamak istediğinizi biliyoruz.
Kendi deyiminizle “Latinturco” felsefesinde biri neden
New York’ta yaşamayı Küba’ya tercih eder?
Küba müthiş bir ülke ama orada yaşam çok zor. İngiltere'den, okuldan
bir arkadaşım heveslendi, orada ev tuttu fakat dayanamadı. Çok da
güzel bir evde yaşıyor, ancak içeride evin sahibine ait bir oda var, o
odayı kullanamıyor. Gidip de bir ev kiralayamıyorsunuz. Ancak evin
sahibi sizi misafir olarak alabiliyor. Orada sizinle yaşamıyor tabii ki ama
sembolik olarak orada bir odası var. Turizme açıldılar ve hırsızlıklar da
başladı. Otele girerken, resepsiyonist “lütfen odadaki kasaya bir şey
bırakmayın” diyor. Otelde çalışanlar kendi anahtarlarıyla açıp eşyalarınızı
çalabiliyorlarmış. Cep telefonları çalınıyor mesela. Adamın biri geliyor
kafede otururken, herkesin telefonu duruyor masada. “Küba gazetesi
alır mısınız?” diye masaya bir kâğıt parçası atıyor. Hayır dediğinizde
kâğıtla birlikte telefonunuzu da alıp götürüyor. Kübalılar kızacak ama
maalesef ülkeleri bu hâle geldi. Kabahat onların mı? Değil, çünkü açlar.
Ekmek çalan çocuk, aç olduğu için ekmek çalıyorsa hırsız sayılmaz…
Mecazi anlamda söylemiyorum bunu, gerçekten açlar. Yemek yememiş
dört gün ama kılık kıyafeti yerinde, dans ediyor...

Dergimizin imza sorusu olan “Çok gezen mi bilir, çok
okuyan mı?” sorusuna “Okuyarak gezen bilir.” yanıtını
vermişsiniz. O hâlde sorumuzu şöyle yöneltelim:
Satırlarımızı okuyarak yeni yerler keşfetmek isteyenler
için; mutfağı, tarihi ve kültürüyle muhakkak görülmesi
gereken üç destinasyon sizce neresi?
Hep söylediğim gibi, Sicilya. Hastasıyım. Bask Bölgesi, Kuzey İspanya,
bir de ek olarak en çok sevdiğim ve mutlaka yapılması gereken; Tuna
Nehri veya herhangi bir Avrupa nehrinde vapur seyahati. Benim en
çok faydalandığım, en kısa zamanda en çok bilgiyi aldığım ve rahat
bir şekilde en çok yeri gördüğüm seyahattir. Düşünün ki bu nehirler
eski zamanların otoyolları. Tuna Nehri, Meinz Kanalı, Fransız nehirleri,
Almanya, Budapeşte, Viyana, Çek Cumhuriyeti... İşin güzel tarafı şu
ki; otoyollar yapılınca ticaret ve şehirler kara yollarına göre şekil aldı
ve nehirler eskisi gibi bozulmadan kaldı. Her gün gemiyle başka bir
kasabayı geziyorsunuz, görmeden bir gece önce tarihlerini okuyorsunuz.
Rahat bir kamaranız var. Otel değiştirme derdiniz yok. Nehirde dalga
yok, nereye gittiğinizi anlamıyorsunuz bile. Pencereden baktığınızda
evler yüzüyormuş gibi. 3 gün, 10 gün, 20 gün... Paranıza ve vaktinize
göre seçenekler var.

Ayhan Sicimoğlu'na bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz.

AİLEMLE

Santa Barbara

Öğretirken Eğlendiren Bir Doğa Macerası:

CHANNEL ADALARI ULUSAL PARKI
Kaliforniya’nın güney sahillerinde, üzerinde yaşayan binlerce farklı hayvan ve bitki türünün evi
niteliğindeki 8 yeşil ada; Pasifik Okyanusu’nun muhteşem manzaralarının yanında, kamp, su sporları
ve doğa yürüyüşleri ile ailece keşfetmekten büyük keyif alacağınız deneyimler sunuyor.

Resmî olarak 1542’de keşfedilen adalar, Kaliforniya şehrinin Oxnard
ve Ventura bölgelerindeki merkezlere çok yakın olmalarına karşın,
sarp kayalıkları ve okyanus rüzgârlarının etkileri sebebiyle insanlık
tarihi boyunca ıssız kalmışlar. Bu da elbette, adaların bitki örtüsü ve
hayvan çeşitliliğini günümüze kadar taşıyabilmesine imkân sağlamış.
Bu doğal güzelliğin korunmasında, döneminin ABD başkanı Franklin
D. Roosevelt’in, 1938’de Anacapa ve Santa Barbara adalarını “ulusal
anıt” olarak ilan etmesinin payı da var. Adaların “Channel Adaları
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Ulusal Parkı”na dönüşme hikâyesi ise 1980 yılında; San Miguel,
Santa Rose ve Santa Cruz adalarının ulusal anıtlar arasına katılması ile
başlıyor. Channel Adaları Ulusal Parkı ve çevresinde, okyanus ikliminin
etkileriyle ılık ve yağışlı bir hava hâkimdir. Bahar aylarında nefis kokulu
çiçekleri ve kış uykusundan uyanan hayvanları gözlemleyebilirsiniz.
Kuş gözlemi ve kısa doğa yürüyüşleri için bahar mevsimi idealdir.
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Hem karada hem de Pasifik Okyanusu turlarında
inceleyebileceğiniz eşine az rastlanır hayvan türleri,
alanında
uzman
park
rehberleri
önderliğinde
çıkacağınız öğretici ve eğlenceli doğa yürüyüşleri ile
Channel Adaları’nı oluşturan 5 doğa harikasını yakından
tanıyalım...

Tabiatın Kalbine Yolculuk Başlıyor: Anacapa Adası
Oxnard bölgesine, yani ana karaya en yakın ada: Anacapa Adası.
Adaları günübirlik ziyaret ediyorsanız burada piknik yapabilirsiniz.
Ayrıca çadır kurabilmeniz için geniş kamp alanlarını ve Pasifik’te batan
güneşi izlemek için seyir teraslarını da Anacapa’da bulabilirsiniz.
Adayı sarmalayan okyanus akıntıları, şnorkelle dalış yaparak tropik
balıkları keşfetmek ve kano ile adanın etrafını dolaşmak için oldukça
uygundur.

Doğa Gezilerinin Merkezi: Santa Cruz
Önceden planlanmış doğa aktiviteleri, genellikle hava muhalefetinin
en az yaşandığı ada olan Santa Cruz’da başlar ve diğer adalara doğru
yolculuklarla devam eder. Adada mevsime bağlı olarak, ailenizle
birlikte balina ve kuş gözlemi etkinliklerine katılabilirsiniz. Ayrıca,
dünyanın en uzun ve derin deniz mağaralarından Painted Cave
(Boyalı Mağara) boyunca kano ile keşiflerde bulunabilirsiniz.

Tüm Aile Doğa ile Baş Başa: Santa Rosa
Channel Adaları arasında, doğal güzellikleri en zengin adalardan
biri Santa Rosa’dır. Boyu bir kedi büyüklüğünde olan sevimli
Ada tilkilerini, dünya üzerinde yalnızca bu adada görebilirsiniz.
Yırtıcılar sınıfına girmeyen bu tür, size kamp alanınızda veya doğa
yürüyüşlerinizde küçük sürprizler yaparak, ansızın karşınıza çıkabilir.
Santa Rosa’da ihtiyaçlarınız için herhangi bir tesis bulunmuyor.
Bu sebeple kamp ya da piknik için ihtiyacınız olabilecek eşyaları
yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Minik Kâşiflerin Macera Adası: San Miguel
Ada, 30 binin üzerinde canlı türüne ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür.
Birçok hayvan koruma altına alındığı için San Miguel’i sadece özel
izinlerle ve ada rehberleri eşliğinde dolaşabilirsiniz. Adanın minik
misafirleri ise kendilerine özel düzenlenen eğitici ve eğlenceli turlar
ile “Dünyanın En Hızlı Hayvanı” Peregrine şahinlerini, ender sinek
kuşu türlerini ve adaya özgü Benekli Towhee kuşlarını San Miguel’de
yerinde inceleme şansı bulacaklar.

Büyüklere Eşsiz Manzaralar: Santa Barbara
Channel Adaları Ulusal Parkı’nın en küçük adalarından Santa
Barbara, muhteşem ada manzaraları sunar. Büyüklere hitap eden
aktiviteleriyle dikkat çeken adanın yükseklerinde kaya tırmanışı ile
muhteşem manzaralara tanık olabilirsiniz. Santa Barbara kıyılarında
ise deniz aslanlarının yaşam alanlarını tekne turları, tüplü dalış veya
şnorkel vasıtasıyla keşfedebilirsiniz.

Santa Cruz
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Anacapa Adası

Deniz feneri - Anacapa

MUTLAKA KATILIN
Channel Adaları Ulusal Parkı yetkilileri, adanın çocuklu misafirleri için
yılın farklı dönemlerine özgü, renkli ve öğretici etkinlikler organize
ediyor. Rehberler eşliğinde doğa yürüyüşleri, sertifikalı izcilik
programları, parkın erişilmesi zor noktalarına VR gezintiler ile parkın
doğa etkinliklerine katılabilir, ailenizle birlikte eğlenirken öğrenmenin
keyfini çıkarabilirsiniz.
Adaların resmî eğitim programı olan, Pasifik Okyanusu canlıları
hakkında birçok bilgi edinebileceğiniz, “Sahilden Denizlere Eğitim
Kampları” ise hem siz hem de çocuklarınızın katılımına açık. Program
bütün bir yıl boyunca çeşitli zamanlarda, ücretsiz olarak hizmet
veriyor.
Channel Adaları’nda balina gözlemciliği yaz aylarında başlar.
Düzenlenen doğa yürüyüşleri ve tekne turları esnasında
gözlemleyebileceğiniz eşsiz deniz canlıları arasında; Mavi balinalar,
Kambur balinaları, Orca balinaları ve Gri balinalar yer alıyor.
Ada etrafındaki sportif faaliyetler de oldukça gelişmiş düzeyde. Kıyı
bölümlerinde kano, yelken, tüplü ve tüpsüz dalış yapabilirsiniz. İç
kesimlerde ise kaya tırmanışı ve trekking, dört mevsim boyunca revaçta.
Tüm organizasyonlar için ders alabilme imkânınız da bulunuyor.
Spor için ihtiyacınız olan ekipmanlara, ada yolculuğunuzun hemen
öncesinde, Oxnard ve Ventura bölgesindeki kiralama ofislerinden
ulaşabilirsiniz.
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Oxnard’ın Lezzet Noktaları
Channel Adaları Ulusal Parkı’na hareket etmeden önce
değerlendirebileceğiniz mekânlar...
Adaların çevresinden yakalanan taze deniz mahsullerinin
tadına bakabileceğiniz, Lure Fish House.
Piknikleriniz ve kamplarınız için, kalite sertifikasına sahip
organik ürünleri bulabileceğiniz, Ventura Kent Pazarı.
Channel Adaları yolculuğunuz başlamadan önce, lezzetli
bir kahvaltı için tercih edebileceğiniz, Harbor Cove.

GİTMEDEN İZLEYİN
Channel Adaları’nın tarihi eşliğinde yeryüzü ve su altı
güzelliklerini anlatan, 2016 yapımı belgesel seri;
Batının da Batısı / West of the West
Çekimlerinin tamamı Channel Adaları’nda gerçekleştirilen
komedi ve müzikal türündeki 2003 yapımı film;
Lawrence Bridges'tan 12 / Lawrene Bridges 12

Peregrine şahini

KALABALIK VE MUTLU
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Ahşap ve Mücevher İşleme Sanatının Merkezi

BALİ - UBUD BÖLGESİ
Ubud, Bali’nin en göz alıcı bölgelerinden birisidir. Otantik yapıları, etrafınızı saran mükemmel doğa ve
tepelerce uzanan pirinç tarlalarının yanında Ubud, zanaatkârlarının ellerinden çıkan sanat eserleriyle de
dikkat çekmeye başladı. Balinese kültürünü en iyi yansıtan el sanatları ürünleri bütün dünyada ilgi ile
karşılanıyor. Ahşap işçiliği ile ünlenen Mas ve mücevher işçiliği ile ünlenen Celuk köylerini tanıyoruz...

KALABALIK VE MUTLU

Ahşabın En Güzel Hâlleri
Mas Köyü
Ubud bölgesinden yaklaşık altı kilometre güneye gittiğinizde, el işçiliği
ile ağaca ne tür şekiller verildiğine şaşıracağınız Mas Köyü’ne ulaşırsınız.
Mas Köyü, Bali’de çiftçilik ve turizm dışında bölgede yaşayan insanların
kültürünü ve beğenilerini yansıtan farklı işlerle uğraştıkları nadir
alanlardan birisidir. Tabii ki çiftçilik unutulmamış. Ubud’da görmeye
alışık olduğunuz pirinç tarlalarına Mas Köyünde de rastlayacaksınız.
Buradaki insanlar sanatçı ama karınlarının da doyması gerek.
Oldukça hareketli bu köy, birçok ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor.
Ünü çoktan Bali sınırlarını aşmış durumda. Köyde yaşayanların
eserlerinden almak için dünyanın her yerinden insanları buraya çekiyor.
Gerek ahşap gerekse taş, oymacılık söz konusu olduğunda Ubud
Bölgesi, Bali’nin diğer bölgelerine göre tartışmasız birkaç basamak
yukarıda konumlanmalı. Burada yaşayanlar yeteneklerini işlerinden
arta kalan zamanlarında ahşabın üzerinde gösteriyorlar. Köyde ve köye
giden yol üzerinde onlarca atölyeye rastlayabilirsiniz. Hepsinde de
birbirinden güzel yorumlanmış, genellikle dinî ve doğaya ait figürleri
görebileceğiniz ahşap heykeller, biblolar ve maskeler görebilirsiniz.
1930’lardan bu zamana kadar Balinese kültürü ile Batı kültürünü gayet
güzel harmanlayan Ubud, ahşap oymacılığı önemli bir gelişim kaydetti.
Puri Lukisan Müzesi ahşap oymacılığına dair bilgiler içeren ve tarihinden
bu güne en güzel örneklerinin sergilendiği bir müze olarak öne çıkar.
Yine bu müzede ahşap heykel sanatının ilk örneklerini veren Ida Bagus
Tilem ve Ida Bagus Nyna’nın eserleri de görülebilir. Mas Köyü sanatçı
ruhuyla Bali’yi ziyarete gelen ünlü isimleri de kendisine çeker. Sizin de
Bali’ye yolunuz düşerse Mas Köyü’nü görmeden dönmeyin. Ahşabın
tanışmadığınız hâlleri ile burada tanışacaksınız...
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Gümüş ve Altın’ın Parıltısı
Celuk Köyü
Işıltıyı sevenlerin ve takıyı bir tutku gibi benimseyenlerin Bali’de en
mutlu olacakları yeri açıklıyoruz: Celuk Köyü. Ubud bölgesinde yer
alan köy tıpkı Mas Köyü gibi sanatçılar tarafından mesken tutulmuş
durumda. Bu köydeki sanatçıların hünerlerini gösterdikleri alan ise daha
çok kadınların güzelliklerine güzellik katan mücevher işleme sanatı.
Köyde birçok zanaatkâr özellikle gümüş ve altın şeritlere verdikleri
kıvrımlarla onlara hayat veriyor, en güzel takılara dönüştürüyorlar.
Bütün bu güzel çalışmalarda oraya giden ziyaretçiler tarafından oldukça
ucuz bir fiyata satın alınabiliyor. Bu yüzden Celuk’ta trafik, Mas Köyü’ne
nazaran biraz daha yoğun. Mücevher işleme sanatının Celuk’ta bu
kadar yaygınlaşmasının temelinde Hindu ayinlerine aksesuar sağlamak
amacıyla gümüş ve altını işleyen üç aile yatıyor. Zamanla bölgede
turizmin de gelişmesiyle, çiftçilikle uğraşan köylüler pirinç tarlalarını
terk edip mücevher işleme işine girişmişler. 1970’lerden bu yana
neredeyse köyün tamamı mücevher işiyle uğraşır hâle gelmiş. Bugün
köye gittiğinizde birbiri ardına sıralanmış atölyelerin vitrinlerine göz
atabilir, hatta izin alabilirseniz kendi mücevherinizi şekillendirmek
için bir fırsat yakalayabilirsiniz. Gittiğinizde Celuk’ta en dikkat çeken
atölyelerden birisi olan “Sari Dewi”ye uğramanızı öneririz.

SATIRLARDAKİ ŞEHİRLER

Simyacı'nın İzi nde Bir Çoban:

ENDÜLÜSLÜ SANTİAGO

Paulo Coelho’nun satırlarında hayat bulan Çoban Santiago’nun, Endülüs kırsallarından Mısır
Piramitleri’ne doğru yürüdüğü rota, kendi iç benliğine ve ruhuna yaptığı masalsı bir seyahatin de
öyküsü...

Babasının sunduğu pederlik mesleğini reddeden ve Dünya’nın sırlarını
seyahat ederek keşfedebileceğini düşünen Santiago, yüreğinin
sesini dinleyerek çobanlık yapmaya başlar. Bir rüya uğruna çölleri
aşmayı göze alan Endülüslü çobanın öyküsündeki oryantalist hava,
döneminin Endülüs Emevî Devleti’nden şehir ve insan manzaraları
sunuyor. Bir yaşam ve ahlak kılavuzu olarak görülen eser, içinden
geçen mistik şehirler ve yerleşim bölgeleriyle bir seyahat rehberi
niteliği de taşımakta.
Yazın hayatı başlamadan önce Brezilya’nın sevilen şarkı sözü
yazarlarından olan Paulo Coelho, 1988 yılında kaleme aldığı eseri
Simyacı ile en çok okunan çağdaş yazarlar arasına katıldı. Mevlana’nın
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Mesnevi’sinde yer alan küçük bir öyküden yola çıkarak yazılmış bu
roman, çağdaş edebiyat okurları için klasikleşmiş yapıtlardan. Akıcı
diliyle bir çırpıda okuyup bitirebileceğiniz kitaplardan biri, Simyacı.
Şüphesiz ki usta yazar Paulo Coelho’nun, satırlarında yer alan her
karakterin ve her şehrin sembolik anlamları var. Fakat Simyacı’nın tüm
okurları için ortak anlamı; yapmak istediği şeye veya varmak istediği
hedefe ne kadar uzakta olursa olsun, önemli olan insanın kendine
inanmasıdır. Tıpkı, tutkunu olduğu seyahat ve rüyalarında gördüğü
hazinesi için, imkânsız gibi görünen mesafeleri kat eden Endülüslü
Santiago gibi...
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“En iyisinin bizim şatomuz en güzel kadınların
da bizim kadınlarımız olduğunu öğreninceye
kadar dünyayı dolaş…”

Tarifa
Babasının yanından ayrılan Santiago’nun ilk durağı, Tarifa olmuş.
Kitapta; yanında bir yağmurluğu, değiş tokuş edebileceği bir kitabı
ve bir koyun sürüsü olan Santiago, Tarifa’da geldiği yerlerden daha
farklı birçok şato görmenin mutluluğunu yaşar. Gerçekten de Tarifa,
şatoları ve kaleleri ile ünlü bir kent. Bu sebeple şehirde ilk adresiniz,
Endülüslüler tarafından yaptırılan, ancak bir İspanyol’un adı verilmiş
“de Guzman Kalesi” olmalı. Santa Catalina ve 4. Sancho Kaleleri de
Tarifa’da mutlaka görülmesi gereken tarihî yapıların başında geliyor.
Endülüs tarihinin en iyi korunmuş kalelerini keşfettikten sonra ise
bu sevimli şehri hayranlıkla izlemek için, Mirador El Estrecho’ya
çıkabilirsiniz. Tarifa’nın altın rengi kumsallarında ise güneşin tadını
çıkarabilir, su sporları için elverişli dalgalarda rüzgâr sörfü yapabilirsiniz.
Hatta çevredeki çiftliklerden bir at kiralayarak, tıpkı bir modern çoban
gibi Tarifa sahillerinde dolaşabilirsiniz. Şehrin restoranlarını farklı kılan
lezzetler, kahvaltılarında gizlidir. Hazır buradayken güne Surla, Cafe
10 veya Cafe Azul’un gurme kahvaltı sunumlarıyla başlamayı ihmal
etmeyin. İspanya mutfak kültürünün vazgeçilmezlerinden Tapas’lar için
ise sebzeli ve deniz ürünlü tapas seçenekleriyle, Los Melli.

Santa Catalina Kalesi

“Senin her zaman gerçekleştirmek
istediğin şey, Kişisel Menkıbe’ndir…”

Cebelitarık
Avrupa’dan, Afrika’yı selamlayabileceğiniz bir nokta: Cebelitarık.
Akdeniz ve Atlantik Okyanuslarının kapısı konumundaki bu küçük ülke,
İspanya’nın içinde bir İngiliz kolonisi. Eserde Santiago, Cebelitarık’ta,
Mağribi Kalesi’nin surlarında bir sonraki durağı olan Afrika kıtasını
hayranlık ve kararlılıkla izler… Her zaman gerçekleştirmek istediği,
uzak yerleri görme arzusu tam karşısındadır. Görenleri kendine hayran
bırakan eşsiz manzarası, Cebelitarık’ın tek özelliği değil elbette. Tarih
öncesi çağlara ait buluntularıyla, Bomb House sokağında yer alan
Cebelitarık Müzesi’ni mutlaka görmelisiniz. Müze bünyesinde yer
alan gerçek Neanderthal kafatası ve yakın dönem bulgularından
Gorham Mağarası’nda yer alan duvar resimleri de bölgenin tarihinin
sanıldığından da eski olduğunu kanıtlıyor. Tarihî yerlerden sıyrılıp
alışverişe de vakit ayırmak niyetindeyseniz, Cebelitarık’ın Ana Cadde’si
ve Casemates Meydanı’ndaki butik mağazalara bir uğrayın. Biraz
soluklanmak isterseniz Cebelitarık’ın resmî tatlısı profiterolün en
güzelini The Clipper’da bulabilirsiniz. Avrupa’nın serbest gezebilen tek
primatları, Berberi Makakları’nın da evi olan Cebelitarık’ta her köşe
başında bir maymunla karşılaşmanız da olası...

Tarifa

SATIRLARDAKİ ŞEHİRLER

Wadi el-Hitan

“Çölde hayatın olduğu yeri bulabilen,
çöldeki hazineleri de keşfedebilir…”

Feyyum Vahası
Mistik havası ve M.Ö 4000 yılına dayanan köklü geçmişi ile Feyyum
Vahası, Santiago’nun hazinesini ve ruh eşini arama amacıyla çıktığı
uzun yolun son durağıdır. Feyyum’un UNESCO tarafından tescilli dünya
mirası; Wadi el-Hitan ya da Türkçesi ile “Balina Vadisi”nde bulunan
paleontolojik döneme ait hayvan fosilleri, bölgenin gizemli tarihine
olan merakınızı da artırıyor. Feyyum’da bulunan bir diğer hayranlık
uyandırıcı yapı ise, diğer piramitlerin aksine basamaklı olarak inşa
edilen Antik Mısır’ın ilk piramitlerinden Meidum’dur. Çölün ortasındaki
yeşil alanlara uzanan palmiye ağaçları, verimli toprakları ve Karun Gölü
etrafına yayılan doğal güzellikleriyle Feyyum Vahası’nı bir çöl safarisi
ile derinlemesine keşfedebilirsiniz. Vahanın içinde yer alan Mısırlı
sanatçıların şehri, Tunis Köyü’nde geleneksel Mısır mutfağı lezzetleriyle
hazırlanmış bir kahvaltı sofrasına oturabilirsiniz. El sanatları ve sepet
örmeciliğinin geliştiği vahada, yöre halkının el becerisini konuşturduğu
eşyaları da alışveriş listenize ekleyebilirsiniz.
Feyyum Vahası
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Meidum
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“Ah! Vapurla iki saat ötede ne çok değişik
şeyler olduğunu bir bilseler…”

Tanca
Yeni dünyalar tanımak uğruna çıktığı yolda, Fas’ın Tanca kentine varan
Santiago, burada bir kristal dükkânında çalışmaya başlar. Cebelitarık’ın
Avrupa kıyılarına, vapurla 2 saatlik mesafede olan Tanca’da, tıpkı
Cebelitarık’taki gibi yunusların eşlik ettiği tekne turlarına katılabilirsiniz.
Kazablanka’dan sonra Fas’ın ikinci büyük kenti olan şehir, günümüzde
cruise gemilerinin de uğradığı büyük bir liman kenti. Tanca’da bir
kültür turuna çıkmak istiyorsanız, Fas el sanatı eserleri ve antikalarının
sergilendiği Kasbah Müzesi’ni dolaşabilirsiniz. Medina bölgesinde yer
alan Tarihî Mağribi Pazarı’nda, Santiago’nun çalıştığı kristal dükkânını
bulamayabilirsiniz fakat, Fas kültürüne ait birçok el işi ve hediyeliklerden
almak isteyebilirsiniz. Tanca’nın dar sokakları, ayrıca Fas’ın sokak
lezzetlerini de içinde saklı tutar. Eğer en iyi restoranları arıyorsanız, yerel
lezzetleriyle El Morocco Club veya Fransız-Fas mutfağından örnekler
sunan Ô Saveur, yerinde seçimler olacaktır.

Tanca el sanatları

Tanca sokakları
Kasbah Müzesi

HAFTA SONU KAÇAMAK

Komşuda Hafta Sonu:

MİDİLLİ ADASI

Yunan Mitolojisi’ni besleyen, Alcaeus ve Soppho şiirlerine ilham veren, “Akdeniz Fatihi”
Barbaros Hayrettin’i büyüten bir ada. Komşumuz Yunanistan’dan ama bize komşumuzdan
daha yakın bir ada, Midilli Adası…
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Ayvalık ve Burhaniye’nin birkaç kulaç açıklarında yer alan Midilli
Adası, Ege’nin iki yakasında yaşayan insanların birbirine en
yakın olduğu yerlerden biridir. Bir hafta sonunda farklı bir kültürü
tanımanın ve bir adayı her şeyi ile keşfetmenin en kolay yolu,
Midilli Adası’nda bir gezidir. 1.633 kilometrekarelik ada, son Buzul
Çağı’na kadar Anadolu’nun bir parçasıydı. Sonrasında coğrafi
etkilerle bağlı olduğu yuvasından ayrıldı. Şimdi ise hemen yanı
başımızda, başka bir kültürü bize tanıtıyor.
Ada tarihi oldukça eskiye uzanır. Bu yüzden mitolojik hikâyeler,
her eski yerleşimde olduğu gibi Midilli Adası’nda da anlatılır.
Adanın orijinal ismi olan Lesvos’un, adanın ilk kralı olan
Makaras’ın kızından geldiği düşünülmektedir. Yunus Takımyıldızı
ve Orion Takımyıldızı’na yönelik aşk hikâyeleri de kaynağını Midilli
Adası’ndan alır.
Adanın Türkçe ismi olan “Midilli”, adanın merkezi olan şehrin
Rumca ismi olan Mytilíni’den türemiştir. Adanın merkezi dışında
Plomari, Kalloni, Eresos ve Petra adanın diğer önemli merkezleridir.
Yunanistan’ın bu büyük adalarından birinin belki de en dikkat çekici
yanı, onu diğer adalardan ayıran yeşil görüntüsüdür. Tepelerinde
uzanan ormanların yanında Midilli’de on milyonun üzerinde
zeytin ağacı vardır. Tabii ki lezzetli zeytinyağı da meşhurdur. Bu
bitki örtüsü canlılığı adayı önde gelen kuş gözlem merkezlerinden
biri haline getirmiştir. Göç yolu üzerinde bulunan adadaki iki
önemli merkez; Vatera ve Skala Kaloni’de, aralarında kuğuların,
kazların, pembe flamingoların ve kral balıkçılların olduğu yaklaşık
320 farklı türde kuşu görebilirsiniz.

HAFTA SONU KAÇAMAK

Agios Therapon Kilisesi
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Midilli Kalesi
Taşlaşmış Orman Parkı

GÖRMEDEN DÖNME
Agios Therapon Kilisesi
Adanın mimarisiyle en göze çarpan yapılarından biri olan
kilise, 1935 yılında açılmıştır. Özellikle kubbesi ve dış cephe
süslemeleri daha adaya yaklaşırken dikkatinizi çekecektir.

Midilli Kalesi
Adanın merkezi Mitilini’de bulunan kale, Ege’deki en büyük
kalelerden birisidir. Farklı medeniyetlerin yerleştiği adanın
tarihini en iyi yansıtan eser denilebilir. Bizans ve Osmanlı
İmparatorluğu dönemine şahitlik eden surlarında, adanın
tarihini ve güzel manzarasını keşfedebilirsiniz.

Taşlaşmış Orman Parkı:
Midilli Adası’nın kuzeybatısında yer alan park, koruma
altındaki 150 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. 20
milyon yıl önce volkanik aktiviteler sonucu lavların altında
kalıp taşlaşmış ağaçların sergilendiği park, Midilli’de en
çok ziyaret edilen bölgelerden biridir. Koruma altında
olan parkta, adadaki doğal yaşamı daha yakından
tanıyabileceğiniz Doğa Tarihi Müzesi de bulunmaktadır.

HAFTA SONU KAÇAMAK

Kurutulmaya bırakılmış ahtapotlar

Plomari
Midilli Adası’nın güney kıyısında yer alan yerleşim,
Yunanların geleneksel içkisi “uzo”nun anavatanı olarak bilinir.
Uzoyu merak edenler için burada yer alan Barbayani Uzo
Fabrikası’ndaki müze, uzoya dair birçok bilgi sunuyor.

88

setur.com.tr

BİR ŞEHRİN HİKÂYESİ

Bir Şehrin Hikâyesi:

CAPE TOWN
Afrika ile Avrupa kültürlerinin iç içe olduğu, “Gökkuşağı Ulusu” Güney Afrika Cumhuriyeti’nin
başkenti; Cape Town’ın hikâyesini Setur Extra sayfalarına taşıyoruz...
Portekizli denizci ve kâşif Bartolomeu Dias, Kral 2. John’un emri ile
1486’da gizli bir sefere çıkar. Seferin amacı Afrika’nın en uç noktasına
ulaşarak, İpek Yolu’na deniz üzerinden bir alternatif yaratmak ve
Hindistan'a ulaşmaktır. Bartolomeu, hırçın fırtınalar ve mürettebatının
hastalıkları sebebiyle, Hint ve Atlas Okyanusu’nun kesiştiği noktada
keşfine son verse de “Ümit Burnu” bu keşfin bir nişanı olarak
Avrupalılar için, Hindistan’a ulaşma yolunda bir umut olmuş.
Cape Town’ın -yani “Burun Şehri”nin- hikâyesi de böylece başlamış...
Keşfin ardından Cape Town’ın doğası ve tarıma elverişliliğinin
büyüsüne kapılan birçok Avrupa ülkesi, şehre koloniler göndermiş.
Günümüzde Cape Town’da Zulu ve Xhosa gibi etnik grupların yanı sıra
birçok Afrikaner (Hollandalı koloniciler), İngiliz, Alman ve Fransız’la
tanışabilirsiniz. Bu özelliğiyle Cape Town, Güney Afrika’nın uluslararası
alandaki mahlası; Gökkuşağı Ulusu’nu tüm renkleriyle temsil eden bir
kent. Afrika’nın alışılageldik savan ya da okyanus iklimine karşın Cape
Town’da Akdeniz ikliminin etkileri görülmekte. Güney yarım kürede
yer alan şehir, bize göre yazlarını kış, kışlarını ise yaz aylarında yaşıyor.
Yaz aylarında plajlarının cıvıl cıvıl olduğu, kış aylarını ise ılık ve hafif
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yağmurlu geçiren Cape Town’ı yılın dilediğiniz bölümünde ziyaret
edebilirsiniz.
Cape Town’ın en gözde plajı, şehirden alabileceğiniz kartpostalları
da birçok kez süslemiş, renkli kabinleriyle ünlü: Muizenberg. Plaj,
sörfçülerin Güney Afrika’daki uğrak noktalarının başında geliyor.
Yeşile tutkunsanız, Afrika’nın 10 binden fazla bitki türünü barındıran
ilk botanik bahçesi; Kirstenbosch tam size göre. Güney Afrika’nın
su altı habitatını yakından görmek için Seal Adası’na yapacağınız
yolculukta ise deniz aslanları ve yunuslarla selamlaşıyorsunuz.
Nelson Mandela’nın, kültürleri farklı halkların birlikte ve huzur içinde
yaşamasının mümkün olduğunu kanıtladığı bu şehrin her mahallesi
size başka bir hikâye sunuyor. Cape Town’ın şehirli yüzünde bir Avrupa
kenti deneyimini yaşarken Masa Dağı’nın eteklerine doğru çıktıkça
Afrika kültürüne has yerleşkelere de rastlayabilirsiniz. Bartolomeu’dan
bu yana paylaşılamayan ve görenleri kendisine hayran bırakan verimli
toprakların görülmesi gereken yerleri bunlarla sınırlı kalmıyor elbette...
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Mutlaka Görün
Ümit Burnu

Ümit Burnu

Yazımızın başında bahsettiğimiz gibi, Cape
Town’ın hikâyesinin başladığı yer; Ümit
Burnu. Bu sebeple, 1-2 saatlik bir araç
yolculuğuyla coğrafi keşiflerin dönüm
noktası olan burnu keşfetmeden dönmeyin.
Ümit Burnu’nun meşhur tabelası ve yapımı
1860’ta tamamlanan deniz fenerinin
yanında, Cape Town anılarınıza mutlaka
birkaç fotoğraf eklemelisiniz.

V&A Waterfront
Şehrin merkezi konumundaki Green Point’in
incisi “V&A Waterfront”, Cape Town’ın ana
limanı. Tarihte, gemilere işaret verebilmek
için çıkılan Signal Tepesi’ne çıkarak şehrin
en dikkat çekici manzaralarından birini
izleyebilirsiniz. Tepenin eteklerinde yer
alan bölgede ise Güney Afrika’nın ünlü
Kaplan Kum köpek balıklarıyla -sertifikanız
varsa- dalış yapabileceğiniz Two Oceans
Akvaryumu’nu, Sea Point Mesire Alanı’nda
kısa yürüyüşler ve bisiklet gezintileri
yapabilirsiniz.
V&A Waterfront
Masa Dağı

Masa Dağı
Cape Town denildiğinde, akıllara gelen
ilk doğal güzelliklerden biri de; eteklerine
kurulu büyük ve modern şehre aldırmadan,
doğal yapısını koruyabilmiş Masa Dağı’dır.
Şehrin birçok noktasından, sizi heybetiyle
selamlayan Masa Dağı’nın üzerinde oluşan
bulutlar, yerel halkın deyimiyle bir “masa
örtüsü” gibi yuvarlanarak şehirle bütünleşir.
Cape Town’a panoramik olarak izlemek
ya da okyanusun ardında batan güneşi
seyretmek isterseniz, teleferik yardımıyla
Masa Dağı’nın seyir alanlarına çıkabilirsiniz.

BİR ŞEHRİN HİKÂYESİ

Constantia Vadisi
Gurme kültürü ve üzüm bağlarıyla tanınan
Stellenbosch, Paarl ve Franschhoek;
Constantia Vadisini oluşturan üç masalsı
kasaba. İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri ve
Napolyon Bonapart gibi isimler, vadinin
tarihî müdavimleri arasında bulunuyor.
Dünyanın önde gelen üreticilerinin
bulunduğu Constantia’da bağ bozumu ve
tadım etkinliklerine katılabilirsiniz. Leziz
atıştırmalıkların ve peynirlerin eşlik ettiği
bir piknik sofrasına oturmadan, Cape Town
ziyaretinizi sonlandırmayın.

Constantia Vadisi

Robben Adası
1999 yılında UNESCO Dünya Mirasları
Listesi’ne alınan ve Cape Town’da mutlaka
görülmesi gereken kültür duraklarından biri,
Robben Adası. Güney Afrika’nın kaderini
değiştiren yer olarak bilinen ada, Gökkuşağı
Ulusu’nun Nobel Ödülü sahibi unutulmaz
başkanı, Nelson Mandela’nın tam 18 yıl
boyunca hapsedildiği yer. Şimdilerde müze
olarak hizmet veren adayı, Güney Afrika’nın
yakın tarihi ve Nelson Mandela’nın
hayatı hakkında bilgi edinmek için ziyaret
edebilirsiniz.

Robben Adası
Boulders Plajı

Boulders Plajı
Cape Town’ın meşhur Afrika penguenlerini
yakından görmek için adresiniz, Boulders Plajı
olmalı. Bu plajı mesken tutmuş penguenler
yılın her döneminde karşınıza çıkabilir.
Zararsız bir kuş türü olan Afrika penguenleri,
son yıllarda nesli tükenmekte olan canlılar
arasına girmiş. Boulders’ta, bu sevimli
penguenlerle yan yana güneşlenebilmeniz
ve hatta birlikte yüzebilmeniz ise oldukça
mümkün.
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Bo-Kaap

Bo-Kaap
Lion's Head

Çoğunlukla Malezya, Hint ve Sri Lankalı
ailelerin yaşadığı Bo-Kaap Mahallesi, şehrin
en renkli binalarına ve kültürüne ev sahipliği
yapıyor. İnişli çıkışlı yolları ve Arnavut
kaldırımları sizi biraz yorsa da Cape Town’ın
etnik dokusuna en yakın hissedeceğiniz
bölge burası. Mahallede bulunan Iziko
Müzesi ve Nurul İslam Cami, size Cape
Town’ın arka sokaklarından azınlık hikâyeleri
anlatıyor.

Lion’s Head
Şehrin bir diğer seyir noktası olan Lion’s
Head, özellikle dolunay zamanlarında Cape
Town’ın eşsiz manzaraları izleyebileceğiniz
bir dağ olarak dikkat çekiyor. Deniz
seviyesinden 669 metre yükseklikteki Lion’s
Head, trekking ve yamaç paraşütü gibi
aktiviteleriniz için ideal.

Gözde Alışveriş
Noktaları
Atlas Okyanusu’nun kenarında, dünya
markalarına ait mağazalar ve otantik
dükkânlarıyla, şehrin en ünlü alışveriş
merkezi; Victoria Wharf.
Cadde boyu uzanan kafeleri, eğlence
merkezlerini ve mağazaları dolaşabileceğiniz,
Long Street.
Cape Town’ın 1696’da kurulan ilk alışveriş
noktalarından, etnik takılar ve el işi ürünler
bulabileceğiniz, Greenmarket Meydanı.
Güney ve Doğu Afrika’dan gelen el
sanatları ustalarının ürünlerini sergilediği ve
workshop’lar düzenlediği, The Old Biscuit
Mill.

BİR ŞEHRİN HİKÂYESİ

CAPE TOWN’DA
CAZ
Gece hayatıyla ünlü şehrin öne çıkan
müziği de tıpkı diğer özellikleri gibi Afrika
değil, Avrupa esintileriyle dolu. Uluslararası
Cape Town Caz Festivali ise şehrin müzik
alışkanlığının bir özeti niteliğinde. Festival,
her yıl mart ayının sonlarına doğru
düzenleniyor. Binlerce caz sever Afrika’nın
en büyük müzik etkinliği unvanını koruyan
bu köklü etkinlikte buluşuyor.

Cape Town Caz Festivali'nden

NE YENİR, NE İÇİLİR?

NEREDE YENİR-İÇİLİR?

Güney Afrika’nın resmî içeceklerinden

Long Street’in ünlü restoranı, Mama Africa.

olan, kafeinsiz ve sağlık dolu
Rooibos çayı.

Hermanus’un deniz ürünleri mekânı, Lemon Butta.

Bir Afrikaner geleneği olan çiftçi sosisi,

Malay mutfağından örnekleri bulabileceğiniz, Greenhouse.

Boerewors.
Seçkin Afrikaner lezzetleri ile, La Colombe.
Güney Afrika’nın antilop türleri; Kudu ve
Springbok ile yapılan et yemekleri.

Şehrin en iyi lokal tatlarının sunulduğu, Mzansi.

Afrika mutfağından seçmelerin sunulduğu
restoranlarda; zebra, deve kuşu ve

GİTMEDEN İZLEYİN

timsah gibi egzotik lezzetler.
Soslu sebzeler, et ve yulaf lapası ile harika
bir uyumun yakalandığı lezzet,
Chakalaka ve Pap.

Cape Town’dan bir sokak çocuğunun yaşadıkları:
Twist Adlı Çocuk / Boy Called Twist (2004)
Güney Afrika halkları, bir ragbi takımının etrafında toplanıyor:

Chakalaka

Yenilmez / Invictus (2009)
2013 Cannes Film Festivali’nin kapanışını yapan
bir Cape Town filmi:
Suç Şehri / Zulu (2013)
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ZORLU CENTER
EDWARDS KONAK PİER

AKASYA AVM

İSTİNYEPARK

EDWARDS KALAMIŞ MARİNA
GALERIES LAFAYETTE

ANKARA PANORA

İZMİR KONAK PİER

EDWARDS AKMERKEZ

EDWARDS LAND OF LEGENDS
EDWARDS OASIS DESIGNER OUTLET
WEPUBLIC
VODAFONE PARK

www.edwards.com.tr

Now Online

TRENDLER

Seçtiklerimiz

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

TEKNOLOJİ
Oura Heritage Yüzük
İkinci nesil Oura yüzükleri, kişisel sağlığa odaklanarak hem
uyku hem de fiziksel aktivitelerinizi ölçüyor. Klasik İskandinav
tasarımının sadeliği ve teknoloji Heritage ile ellerinizi süslüyor...

Archos Citee Power Scooter
Sokaklar, parklar ve sahil kıyıları… Hafifliği, teker dayanıklılığı
ve 25 km/s hızı ile Archos’un Citee Power elektrikli scooter’ı,
sizin için tüm şehri devasa bir oyun alanına dönüştürüyor.

TAG Heuer Connected
Modular 41 Akıllı Saat
İsviçrenin prestijli saat markası TAG Heuer’ın klasikleşen
tasarımları, Google’ın son teknolojisi ile çağın ötesine
taşınıyor. Connected Modular 41, hayatın her anını dolu dolu
yaşayanlara...
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MODA
Brooks Brothers
Ütü Gerektirmeyen Gömlek
ABD’nin en eski giyim markası Brooks Brothers, inovatif ve son
moda tasarımlarıyla bu bahar da fark yaratacak. Ünlü markanın
spor ve şık serisinden Brooks Brothers Ütü Gerektirmeyen
Gömlek, seyahatlerinizin vazgeçilmezlerinden olmaya aday…

Etro Udaipur Parfüm
İtalyan parfümeri markası Etro’nun 50. yılına özel hazırladığı
Udaipur, ilhamını Hindistan’ın mistik kültürü ve kumaşlarından
alıyor.

Adidas x Pharrell Williams
“Hu Holi” Serisi
Holi Festivali’nin canlı ve harekete geçirici ruhu, Adidas’ın
bahar koleksiyonu için popüler müzisyen Pharrel Williams
tarafından yorumlandı.

KİTAP

Mark Manson
Ustalık Gerektiren
Kafaya Takmama Sanatı

Ahmet Ümit
Kırlangıç Çığlığı

Negatif olaylarla baş etmenin onları
kabul etmekten geçtiğini savunan
yazar, “olaylara iyi tarafından bakma”
alışkanlıklarımıza yeni ve farklı bir bakış
açısı getiriyor.

Nevzat Başkomiser’in sürükleyici yeni
hikâyelerini barındıran kitap, polisiye
eserlerin usta ismi Ahmet Ümit’tin
klasikleri arasında yerini almaya aday.

Mark Z. Danielewski
Yapraklar Evi
Türkçe çevirisi ve tasarımı 3 yıl süren
romanda, Johnny Truant adlı bir
dövmecinin başından geçen tuhaf olaylar
yenilikçi bir üslupla okurla buluşuyor.

TRENDLER

SERGİ ve ETKİNLİK
Devamlılık Hatası
17 Nisan - 22 Temmuz
SALT Beyoğlu
Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar'ın bugüne kadarki en kapsamlı sergisi,
birlikte çalışan iki sanatçının farklı yorumları ve hikâyeleriyle hayat buluyor.

Van Gogh ve Japonya
23 Mart - 24 Haziran
Van Gogh Müzesi, Amsterdam
Hayatı boyunca hiç Japonya’ya gitmemiş Vincent Van Gogh’un,
araştırmaları ışığında yarattığı Japonya’sı, kendi müzesinde sanatseverlerle
buluşuyor.

İstanbul’da Deniz Sefası,
Deniz Hamamından Plaja Nostalji
5 Nisan - 26 Ağustos
Pera Müzesi
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivlerinden derlenen çeşitli fotoğraf ve
belgelerle, İstanbul halkının geçmişten günümüze denizle
olan ilişkisi Pera Müzesi’nde sergileniyor.
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KONSER
Nina Zilli
10 Mayıs - İş Sanat Kültür Merkezi
İtalyan pop sanatçısı Nina Zilli, son albümü “Modern Art”ın
dünya turnesi vasıtasıyla Türkiye’deki ilk konseri için İş Sanat’ın
sahnesine konuk oluyor.

Tamino
25 Mayıs - Salon İKSV
Jeff Buckley’nin veliahdı olarak görülen 21 yaşındaki genç yetenek, melankolik
şarkı sözleri ve huzurlu melodileriyle Salon İKSV sahnesinde yer alıyor.

Travis
8 Haziran - Zorlu PSM, Ana Tiyatro
Indie müziğin köklü temsilcileri arasında yer alan grup, Garanti Caz Yeşili
kapsamında, “The Man Who” albümünden çok sevilen parçalarıyla sahnede olacak.

ALBÜM

27 Nisan: Van Morrison &
Joey Defrancesco
You Are Driving Me Crazy

4 Mayıs:
Frank Turner
Be More Kind

11 Mayıs:
Simian Mobile Disco
Murmurations

Usta müzisyenler, caz akımının
klasikleşen melodilerini kendi üsluplarıyla
yorumlayarak kulaklarınızın pasını silmeyi
hedefliyor.

Kendine has üslubu ve etkileyici şarkı
sözleriyle dinleyenlerin beğenisini
kazanan İngiliz müzisyen, yeni
albümüyle de beklentileri fazlasıyla
karşılayacak.

Elektronik ve House ritimlerini
başarıyla sunan grup, yeni albümlerini
Deep Throat Choir’ın etkileyici vokal
performanslarıyla zenginleştiriyor.

İSTANBUL’DA POPÜLER

İsokyo Beşiktaş

Gözde Mekânlar

Usta şeflerden sunumları ve şık iç mekân tasarımlarıyla öne
çıkan, İstanbul’un en popüler mekânlarından yerinizi ayırtmayı
unutmayın...

Aheste Pera Beyoğlu

Zorlu Center’ın manzarasında keyifli bir buluşma
noktası, İsokyo. Mekânda Tokyo’dan İstanbul’a
uzanan

gizemli

lezzet

sırları,

Executive

Şef

Clinton Cooper’ın çağdaş ve yaratıcı yorumlarıyla
paylaşılıyor. Türkiye’nin seçkin DJ’lerinin mekân
için hazırladığı etnik ve chill-out müzik listeleri de
restoranın ruhu ile bir o kadar uyumlu. İsokyo’da
Japon, Thai, Kore ve Çin mutfağından modern
tarifleri ve “Chef’s Table” deneyimi ile size özel
Uzak Doğu lezzetlerini tadabilirsiniz.

Spago Nişantaşı

Şişhane’de, Adahan Otel’in giriş katında yer
alan Aheste Pera, bulunduğu semtin tarihi
ve ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor. Şef Sara
Tabrizi ve Volkan Karabal’ın mutfağında,
birbirinden lezzetli 20 meze ve 3 ana yemek
hazırlanıyor. Butik restoran hizmeti veren
mekân, hafta sonu brunch ve kahvaltısı ile
sıkça tercih ediliyor. Aheste Pera’nın Türk
işi lezzetlerini özetleyen “Tadım Menüsü”,

Beverly Hill’s’in gastronomi trendlerini belirleyen

restoranın

Spago’nun ilk uluslararası şubesi, St. Regis İstanbul’un

geniş

menüsünden

mezelerle masanızı süsleyecek…

seçilmiş

teras katında misafirlerini ağırlıyor. 2 Michelin
yıldızlı Wolfgang Puck’ın menüsünde, şefin “Çiftlikten
Masaya” felsefesini yansıtan taze mevsim ürünleriyle
oluşturulmuş çağdaş sunumlar yer alıyor. Spago’nun
nezih ambiyansında Amerikan, Asya ve İtalyan
mutfaklarından esinlenilen yenilikçi tatlar sizi bekliyor...
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Capricorn Ortaköy
Capricorn, keyifli deniz ürünleri menüsü ile Ortaköy’ün
keyifli sahil mekânlarından. Klasik tarifleri, doğal pişirme
teknikleri ve küçük dokunuşlarıyla farklılaştıran İtalyan asıllı
Şef Fabio Brambilla için tazelik de oldukça önemli. Mekânda
pişen seçme lezzetler, İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarası
ile buluşuyor. Bu hâliyle Capricorn, hem gözleriniz hem de
damak zevkiniz için unutamayacağınız bir şölen sunuyor...

Martinez Etiler

Nicole Beyoğlu
Nicole, gastronomi tutkunları ve gurme isimlerden tam
not alan butik bir restoran. Şef Aylin Yazıcıoğlu’nun
mevsimine uygun malzemelerle hazırladığı iki ayrı
Akmerkez’in lezzet duraklarına “Yeni gün için yenilen”

menü, büyük bir titizlikle masanıza servis ediliyor. İtalyan

mottosuyla katılan Martinez, Bar Şefi Sedai Çalışkan’ın

Konsolosluğu karşısında bulunan Tomtom Suites’in

hazırladığı kokteyllerle damak tadınızı yenileyecek. Master

ferah terasında bulunan Nicole’un, eski İstanbul ve

Şef Nihat Sancar’ın Akdeniz ve Uzak Doğu mutfağından

Adalar manzarasına karşı içeceğinizi yudumlayabilir,

seçeneklerle oluşturduğu menüsü ise sizlere yepyeni

dünya standartlarında lezzetleri keşfedebilirsiniz.

lezzetler sunmak için sezonluk olarak değiştiriliyor. Martinez’in
özgün mutfağından çıkan lezzetleri, gün arası ve akşam
öğünleriniz için tercih edebilirsiniz...

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

İstanbul (Anadolu Yakası)
AIG Turizm / Kadıköy Atatürk Cad. No:1 D:11 Tever Apt.
Sahrayıcedid Kadıköy, İstanbul  (0216) 385 41 75
Edfa Turizm / İçerenköy İçerenköy Mah. Alan Aldı Cad.
No:6/A Ataşehir, İstanbul  (0216) 572 75 55
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

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

Keops Turizm / Beylikdüzü
Nazım Hikmet Bulv. Concepta Plaza 79/81 B Blok No:25
Beylikdüzü, İstanbul  (0212) 852 53 53

YETKİLİ ACENTELER

Kızılırmak Tour / Beylikdüzü
Barış Mh. Akdeniz Cad. Albayrak Piramit Konutları,
C2 Blok D:3, Beylikdüzü, İstanbul  (0212) 853 37 38

Samsun - Çarşamba Havalimanı
 (+90) 362 844 85 63 Samsun Havalimanı
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
Bursa
Arda Turizm İhsaniye Mah. Barbaros Cad. Kristalpark Sit.
No: 50h/A/1 Nilüfer, Bursa  (0224) 999 05 15
Eren Turizm / Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulv. Altınşehir
Mah. 331 Sk F/B Nilüferi, Bursa  (0224) 242 46 25
Park Turizm / Geçit Mudanya Yolu 7. Km No:754 Geçit,
Bursa  (0224) 244 70 10
Çanakkale
Yeni Anafartalar Turizm Kemalpaşa Mah. Kayserili Ahmet
Paşa Cad. No:11/A Çanakkale  (0286) 213 33 88
Denizli
Ada't Turizm Hacıkaplanlar Mah. 718 Sok. No: 6 Pamukkale,
Denizli  (0258) 264 39 94
Düzce
Gez-Toz Turizm Kuyumcuzade Bulvarı Bina No: 100/A
Merkez Düzce  (0380) 552 61 61
Edirne
Korur Turizm Sabuni Mah. Muhittin Günel İş Merkezi Dış
dükkanlar Edirne  (0284) 214 54 27

MARİNALAR

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

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

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

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

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

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
Mimarsinan Mah. Murat Cad. Sosyal Tesis Apt. No: 45/a
Kocasinan, Kayseri  (0352) 224 06 74
Kıbrıs
Akgünler Turizm / Girne Dursun Özsaraç Sok. No:19
Girne/KKTC  (0392) 444 42 54
Muğla
Alper Turizm Atatürk Cad. No: 8/E, 48700 Marmaris, Muğla
 (0252) 412 26 38
Oraz Turizm / Bodrum - Oasis AVM Oasis Avm No: 83/B
15/16/17 Bodrum, Muğla  (0252) 317 05 05
Ordu
Modi Turizm
Selimiye Mah. Lise Cad. No:6 Ordu  (0452) 666 44 88
Rize
Edfa Turizm Cumhuriyet Cad. Başoğlu İşhanı 93/1 Rize
 (0464) 217 74 44
Sakarya
Serdivan Turizm Arabacı Alanı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.
No: 33 İç Kapı No: 107 Serdivan, Sakarya
 (0264) 242 00 08
Samsun
H-G Turizm Mimar Sinan Mah. Atatürk Bulvarı No: 241/9
Atakum, Samsun
 (0362) 233 43 43 - (0362) 234 46 46

