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Yaz mevsiminin en güzel günlerindeyiz. Hepimizin içini ısıtan bu günlerde yaza en çok yakışan seyahat 
önerileri ve yepyeni tasarımımızla yine seyahatseverlerle birlikteyiz. 

20. sayımızda alışıldığı gibi yazın en renkli, en eğlenceli etkinlik ve festival önerilerimiz yer alıyor. Hem 
Türkiye’den hem de dünyadan seçtiğimiz festivallere hazır olun.

Sayfalarımızda dolaşırken yine sizleri dünyanın en özel yerlerine davet ediyoruz. Star Wars evrenine 
iki filmde ev sahipliği yapan Skellig Adası’nda maceraya atılacak, Belgrad’ın gece hayatında ufak bir 
gezintiye çıkacağız.

Doğasıyla insanları büyüleyen, Fethiye’nin saklı cenneti Şövalye Adası bu sayımızda sayfalarımızdaki 
yerini alıyor. Antik çağın gizemli kenti Petra’dan Portekiz’in Atlantik kıyılarına, düşler diyarında bir köy 
olan Portmeirion’dan mavi ve tarihin iç içe geçtiği Kaş’a, Zeki Müren’in Bodrum’undan lezzet avcılarının 
uğrak noktası İtalya’ya dondurmaların peşinde bir yolculuğa çıkacağız. Seturday köşemizde ise en güzel 
Yunan adalarından ikisi; Paros ve Naxos’u tanıyacağız.

Birbirinden güzel turlamız da sizin için Setur Extra sayfalarında!

Kitapseverleri de unutmadık! Can Yayınevi sahibi Sayın Can Öz ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportaj, 
söyleşi köşemizde sizi bekliyor. 

Yaza en çok yakışan konuları sizlerle buluşturmak, seyahat planlarınıza katkı sağlamak için oluşturduğumuz 
içeriklerimizi keyifle okumanız dileklerimle…
     

Derya Gülünay
Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü

Yazın Sıcaklığı Setur Extra Sayfalarında!

Ö N S Ö Z
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FestivalleriYURT DIŞI
WOODSTOCK 50

16 - 17 - 18 AĞUSTOS 2019 
Watkins Glen, NYC

Barış ve aşka ithaf edilen 
şarkılar, 1969 yılından bugüne 

Woodstock  Festivali’nde 
hayat buluyor. Bu yıl ellinci 
yılını kutlayan festival New 

York’ta ünlü sesleri festivale 
katılan müzikseverlerle bir araya 

getiriyor. Bu yılki programda 
Miley Cyrus, Santana, Lumineers, 

John Fogerty ve The Head and 
The Heart gibi şarkıcı ve gruplar 

yer alıyor. 

EDINBURGH FRINGE 
2 – 26 AĞUSTOS 2019

Edinburgh, İskoçya

İskoçya’nın başkenti Edinburgh 
her yıl dünyanın her yerinden 
gelen ve yaratıcı yeteneklerini 

diğer katılımcılarla paylaşan 
sanatçıların buluşma noktası 

oluyor. Yüzlerce sanatçının 
müzik, tiyatro, dans gibi sanatın 

her dalında sergileyeceği on 
binlerce performans ağustos 

ayında katılımcılarıyla buluşacak.

1993 yılında küçük bir toplantı olarak 
başlayan festival bugün dünyanın 
her yerinden gelen ziyaretçileriyle 

Avrupa’nın en büyük festivali haline 
geldi. Bir hafta dolu dolu müziğin 
yanında sirk şovları, çeşitli sanat 

performansları ve tiyatro gösterileri 
katılımcılarla buluşacak. Farklı sahne 

ve mekânlarda yüzlerce etkinlik ve şov 
festivale katılan sanatçılar tarafından 

sergilenecek.

SZIGET FESTIVAL
7 - 13 AĞUSTOS 2019
Budapeşte, Macaristan

Kaçırma
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Yaz mevsimi, dünyanın her yerinde gerçekleşecek festivallerle çok 
daha eğlenceli hâle gelecek. Müzik, tiyatro, dans kısacası sanat ve 

eğlencenin nabzını tutacağımız festivallere göz atıyoruz.

Nevada’nın Black Rock Çölü bu yıl da 
felsefesiyle yıllardır devam eden Burning 
Man Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 
Çöl üzerinde geçici olarak kurulan 
Black Rock City, ateş şovlarına, müziğe, 
mutant arabalara ve daha farklı birçok 
sunuma ev sahipliği yapacak. Festivalin 
sonunda yine tahta adam heykeli 
yakılacak ve katılımcılar kendilerinden 
hiçbir iz bırakmadan festival alanından 
ayrılacak.

Valencia kenti yakınlarında yer alan 
sevimli Bunol Kasabası, 1945 yılından 
beri dünyanın en farklı festivallerinden 
birisine ev sahipliği yapıyor. Festival 
zamanı dünyanın dört bir tarafından 
20.000’e yakın insanın ziyaret ettiği 
kasabada bir günde yaklaşık 140 ton 
domates sokaklarda kamyon kasalarında 
dolaştırılıyor ve bir domates savaşı 
başlıyor. Her yıl Ağustos ayının son 
çarşamba günü düzenlenen festival bu 
yıl 28 Ağustos’ta gerçekleşecek.

LA TOMATINA
28 AĞUSTOS 
Bunol, İspanya

BURNING MAN
25 AĞUSTOS - 2 EYLÜL
Black Rock Desert, Nevada, ABD

2003 yılında ilki düzenlenen rock 
festivali bu yıl da 5 sahnede 65’in 
üzerinde grubun performanslarına 
ve 120 binin üzerinde katılımcıya 
ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
Geçen 16 yılda kıtanın en büyük 
müzik etkinliklerinden biri hâline 
gelen festivalde bu yıl The Cure, 
Major Lazer, Foals, Apheks Twin, 
Royal Blood, Bring Me The Horizon, 
Alice Merton gibi grup ve isimler 
müzikleriyle katılımcılara unutulmaz 
3 gün yaşatacak.

ROCK EN SEINE
23 – 25 AĞUSTOS 2019
Paris, Fransa
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DIYNAMIC FESTIVAL
3 AĞUSTOS 2019

Kilyos Milyon Beach

Hamburg merkezli festival İstanbul’u 
ikinci kez ziyaret ediyor. Elektronik müzik 

alanında son dönemde adından sıklıkla 
söz ettiren festival Amsterdam, Münih 

ve Barcelona’nın ardından katılımcılarıyla 
bu yılki 4. buluşmasını İstanbul’da 

gerçekleştirecek. Solomun, Adriatique, 
Adana Twins, Magdelena, Lehar ve 

Musumeci gibi isimlerin sahne alacağı 
festival 3 Ağustos’ta Kilyos Milyon 

Beach’te gerçekleşecek.

Bodrum Klasik Müzik 
Derneği’nin düzenlediği ve 

bu yıl 16. Kez kapılarını klasik 
müzik tutkunlarına açacak 

festival, dopdolu bir programla 
yaklaşık 2 ay boyunca devam 

edecek. “Taşta” başlığı ile 2500 
yıllık antik taş ocağının da 

yer aldığı mekânlarda birçok 
konser düzenlenecek. Eser 

Öktem, Tuncay Yılmaz, Emre 
Elivar, Francesco Libetta ve 

Gülsin Onay gibi isimler bu yıl 
festivalde yer alacak.

ULUSLARARASI GÜMÜŞLÜK
 KLASİK MÜZİK FESTİVALİ

12 TEMMUZ - 16 EYLÜL 2019
Bodrum

Sadece bir müzik tarzını değil bütünüyle 
bir kültürü yaşatan, Hip Hop Summer 

Fest ağustos ayında misafirlerini 
ağırlayacak. Festivalin gerçekleşeceği 
3 gün boyunca Hip-Hop kültürün rap 

müzik, break dans ve graffiti gibi
bileşenleriyle Cunda Adası’nda olacak.

HIP HOP SUMMER FEST
16 - 18 AĞUSTOS

Cunda Adası

FestivalleriYURT İÇİ

Kaçırma
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Bu yıl ikincisi düzenlenecek 
festivalde geçen yıl olduğu gibi 
opera ve bale severleri bir araya 
getirecek. Devlet Opera ve Bale 
Genel Müdürlüğü’nün organize 
ettiği festivalde Açılış Gala Konseri 
ve Genç Opera Yıldızları Konseri ile 
birlikte Şehrazat, İspanyol Renkleri 
ve La Traviata gibi performanslar 
festival katılımcıları ile buluşacak.

EFES OPERA VE BALE 
FESTİVALİ
22 AĞUSTOS - 3 EYLÜL 2019
İzmir

İlk kez 1947 Edinburg International 
Festival’de programda yer almayan 
sekiz grubun festival mekânın bir 
köşesinde gösterilerini sergilemesiyle 
başlayan festival, bugün dünya 
çapında 170 binin üzerinde sanatçıyı 
milyonlarla buluşturuyor. 18-22 
Eylül tarihleri arasında İstanbul’da 
ilk kez düzenlenecek festival tiyatro, 
dans ve performans disiplinlerinde 
sergilenecek gösterileri katılımcıları 
ile buluşturucak.

FRINGE FESTİVALİ
18-22 EYLÜL
İstanbul

1994 yılından beri düzenlenen festivale 25 
yıldır 2000 yaşındaki Aspendos Antik Kenti 
ev sahipliği yapıyor. Avrupa Festivaller 
Birliği’ne de kabul edilen Aspendos Opera 
ve Bale Festivali her yıl on binlerce yerli 
ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu yılın 
programında Carmen, Kızılordu Konseri, 
Kuğu Gölü, Troya ve Aida performansları 
sergilenecek.

ASPENDOS OPERA VE BALE 
FESTİVALİ
1-18 EYLÜL 2019
Antalya

Yaz mevsimi ülkemizde de festival ve etkinlik takvimini 
h a r e k e t l e n d i r d i .  İ s ta n b u l ’ d a n  Ç e ş m e ’ y e ,  E d i r n e ’ d e n 
Edremit ’e  yazın en güzel fest ivallerine göz at ıyoruz .
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A K D E Nİ Z ’ D E 
M AV İNİN  V E 
TA R İHİN 
D E R İN L İK L E R İ : 
K A Ş ,  A N TA LYA
TARİHİN VE AKDENİZ’İN DERİNLİKLERİNE 
DALMAK İÇİN EN UYGUN TATİL SEÇENEĞİ KAŞ. 

Antik çağlarda Habesos olarak adlandırılan Kaş, Antalya ve 
Fethiye körfezi arasında kalır ve “Teke Yarımadası” olarak 
da adlandırılır. Meis Adası’na komşu olan bu tatil cenneti, 
doğallığı ve Akdeniz’in mükemmel sularıyla gözlerden uzak, 
sessiz ve huzurlu bir tatil yapabileceğiniz en güzel noktalardan 
biridir. Dalaman havalimanından yaklaşık bir saatlik bir kara 
yolculuğu yaparak ulaşacağınız Kaş, doğal güzellikleriyle sizi 
kendine hayran bırakacaktır.  

B
İZ

İM
 M

A
H

A
L

L
E

Bizim Mahalle
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Bizim Mahalle



Tarihi öneme sahip olan ve halen bakirliğini büyük ölçüde koruyan bu eşsiz sahil kasabasında yapacağınız tatil boyunca Akdeniz 
Mutfağı’nın tüm çeşitlerini deneyimleme fırsatına sahip olacaksınız. Akdeniz’in bereketli toprakları yetişen çok sayıda meyve 
ve sebze sayesinde oldukça fazla tarife sahip bir mutfakla karşı karşıyasınız. Genellikle bol sebze kullanılan bir kültürle oldukça 
lezzetli tarifleri var. Antalya Mutfağı’nın tahinli ya da taratorlu piyazı, Yunanistan’dan mutfağımıza ulaşan Enginarlı Girit Kebabı, 
içli köftenin bulgursuz versiyonu diyebileceğimiz Biber Frigya Kebabı, günün her saati için uygun farklı tarifleriyle Alanya Bohçası, 
bağımlılık yaratacak Bergomot Reçeli, hem meze hem de sos olarak yemeklerin lezzetine lezzet katan Hibeş, narin çiçeklerin 
ziyafeti Kabak Çiçeği Dolması mutlaka denemeniz lezzetlerden yalnızca birkaçı… Antalya’da deneyecek lezzetlerin sayısı oldukça 
fazla olduğundan yalnızca gastronomi turu için bile bir seyahat planlamayı düşünebilirsiniz.

Kaş seyahatinizde, eski yerleşim merkezi olan Cumhuriyet Meydanını ziyaret ederek, Uzun Çarşı’da yer alan dükkanları gezebilir, 
caddenin sonunda yer alan tarihi değer Likya Ahdi’ni görebilirsiniz. Çukurbağ Yarımada sı’na doğru giden yolun üzerinde Helenistik 
dönemde yapıldığı varsayılan şimdi cami olarak kullanılan eski bir Rum kilisesi, biraz daha ileride de 26 basamaklı Antik Tiyatro’nun 
göz kamaştıran tarihine tanıklık edebilirsiniz. Surlar, kayalara oyulmuş mezarlar ve yer yer görülen Likya tipi lahitler Antiphellos’tan 
günümüze ulaşmış diğer kalıntılarla Kaş’ta mutlaka görmeniz gereken değerler arasında yer alıyor.



A K D E Nİ Z  R Ü YA S I  K A Ş 
P L A J L A R I
Eğer yakın bir noktada denize girmek istiyorsanız, ilçe merkezindeki mavi 
bayraklı Küçük Çakıl Plajı ve biraz ileride yer alan Büyük Çakıl Koyu, 
İnceboğaz ve Akçagerme plajlarını tercih edebilirsiniz. Yakın olması dışında 
hem berrak hem de durgun suyuyla âşık olacağınız Akçagerme Plajı’nı 
mutlaka ziyaret etmelisiniz. Kaş’a gelmişken Kaş-Kalkan yolunun 17 
kilometre ötesinde, dünyanın en güzel plajlarından biri olarak kabul edilen 
Kaputaş Plajı’nda kulaç atmadan dönmeyi sakın aklınızdan geçirmeyin.  



Kaş’a gittiğinizde mutlaka gözlerden uzak ve dingin bir tatil için Çukurbağ Yarımadası’nı da ziyaret 
edin. Kaş’a 6 km uzaklıkta olan bu yarımada el değmemiş koylarıyla çılgın kalabalıktan uzak ve izole 
bir tatil için aradığınız tüm imkanları size sunuyor.  Hazır Çukurbağ’a uğramışken de bölgenin en 
değerli dalış noktalarından bir olan Hidayet Koyunu görmemek olmaz. 

Kaş demişken es geçemeyeceğimiz bir diğer seçkin adres de tabii ki Kalkan. Sarp yamaçlarıyla nam 
salmış Kalkan tarihi güzellikleri ve zengin tabiatıyla soluksuz bir huzur vadediyor. Kalkan’da yer alan 
antik şehirler ve tarihi kalıntılar için de Köyiçi’ni ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Kaputaj Plaj’ı yakınında 
yer alan Mavi Mağara’yı Kaş üzerinden yapılan tekne turlarına katılarak mağarayı görme şansına 
sahipken bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu kadar doğal güzelliğin ve seçeneğin arasında Kaş dalış yapmak isteyenlere de oldukça geniş bir 
yelpaze sunuyor. Uçanbalık Bankosu, Besmi Adası, Kanyon – Dimitri (Pamuk) Batığı, Kovanlı Adası, 
Büyük Mağara, Neptün – Üçkaya, Gürmenli Kayaları, Gürmenli Ada – Kapadokya, Mağara II ve 
Likya Batığı gibi Akdeniz’in büyüleyici sularında yaşamı keşfedebileceğiniz birçok dalış noktasına ev 
sahipliği yapıyor.



SAKLIKENT KANYONU
Türkiye’nin en büyük kanyonu olan Saklıkent 
kanyonu, Kaş’tan yaklaşık 60 km uzaklıktadır. 

Milli Park alanı olarak ailenizle doğal 
güzelliğini keşfedebileceğiniz gibi burada 

rafting de yapabilirsiniz.

KEKOVA
Dünyanın en güzel suları, 8. yüzyılda sular 

altında kalan Batık Şehir, Simena Kalesi 
ve dünyanın en eski amfi tiyatrosuna ev 
sahipliği yapan Kekova, Kaş tatilinizde 

görmeniz gereken tarihi değerler arasında 
yer alıyor. 

ANTİPHELLOS ANTİK KENTİ
Likya Dönemi’ne ait olan ve birçok tarihi 

esere ev sahipliği yapan bu liman kenti Kaş 
seyahatinizin olmazsa olmaz rotalarından 
biri. Denize bakan marjinal yapısıyla antik 

tiyatro, mezar ve lahit gibi kalıntılarda el ele 
duran 24 adet kız figürü bulunmaktadır.

L İ M A N  A Ğ Z I
Hıdırellez Mağarası gibi bir doğa harikasını ve 
Antik Likya Yolu’nu görmek için Liman Ağzı’nı 
mutlaka ziyaret edin. Liman Ağzı’na oldukça 

meşakkatli patika yoldan yürüyerek ulaşabilir, 
Kaş’ın merkezinden kalkan teknelerle 

yalnızca 15- 20 dakikada ulaşabilirsiniz. 

görmeden gelme
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M E İ S  A D A S I
Yolculuğunuz bittiği ve Meis’e ayak bastığınız an, 
sizi farklı bir ruh karşılıyor. Zaten Kaş’tan elinizi 
uzatsanız tutacakmış kadar yakın gelen adada, ilk 
olarak sıraya dizilmiş balkonlu evler, çiçekler ve 
sokakları sizi selamlıyor. Sokakların tarihi dokusu 
adeta bir stüdyo gibi olduğundan burada kendinizi 
fotoğraf çekerken bulabilirisiniz. Limanda yürürken 
tepedeki küçük haçlı kalesi, tepede görünen 
manastır ve camiyi görebilirsiniz. Meis’te tarihi bir 
yolculuk yapmak isterseniz, Osmanlı Dönemi’nden 
kalan ve günümüzde müze olarak kullanılan camiyi 
gezebilirsiniz. Ayrıca Likya’dan kalan ve adayı saran 
mezarlarda Meis’te görmeniz gereken bir diğer 
tarihi kalıntı Meis ziyaretinizin olmazsa olmazıysa 
tartışılmaz, Mavi Mağara.  Doğanın cömert ve 
büyüleyici yapısıyla eşsiz bir seyahat deneyimi Mavi 
Mağara’da sizi bekliyor. Deniz taksisiyle ulaşacağınız 
mağarada göz kamaştırıcı mavinin içinde yüzerek 
dingin atmosferin tadını çıkarabilirsiniz.

Kaş’a gelmişken Akdeniz’in büyülü tarihinden bir 
parça daha tadın, mutlaka Meis Ada’sı ziyaretini 
aradan çıkarın. Meis Adası Kaş’ın tam karşısında, 
yaklaşık 3 mil uzağında yer alıyor ve Meis’e 
Kaş’tan teknelerle rahatça günübirlik turlarla 
gidilebiliyor. Çok kısa bir deniz yolculuğunun 
ardından bize göre Meis, Yunanistan’da Megisti 
ve Avrupa’da Castellorizo ismini taşıyan adaya 
ulaşabiliyorsunuz. En eski verilere Likya döneminde 
rastlanan adanın adı, “Kırmızı Kale” anlamına 
geliyor. Castellorizo Yunanca en büyük demek.  
Bu isim St. Jean Şövalyeleri tarafından buradaki 
kızıl kayalar sebebiyle adaya verilmiş. St. Jean 
Şövalyeleri’nden sonra sırasıyla Mısır, Napoli ve 
Osmanlı egemenliğinde yer alan ada, 1915 yılında 
Fransa’nın egemenliğine girmiş, Lozan Antlaşması 
ile İtalya’ya verilmiş.  Kendisi küçük hikâyesi büyük 
bu ada 2. Dünya Savaşı sonrasında On İki Ada’yla 
beraber Yunanistan’a verilmiş. 

Bizim Mahalle



19



20

S TA R  WA R S  D Ü N YA S IN A 
G İ Z E M L İ  B İR  A D IM
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tüm dünyada 
milyonlarca hayranı 
olan, film tarihinin 
en unutulmaz film 
serisi Star Wars’un 
Güç Uyanıyor bölümü 
2015 yılında vizyona 
girdi. Dünya çapında 
milyonların izlediği 
filmin final sahnesi 
ise dünya için 
ufak ama İrlanda 
turizmi için büyük 
bir hediye bıraktı.



22

B İ R  F İ L M L E  G E L E N  Ü N : 
S K E L L İ G  A D A S I

İrlanda anakarasının yaklaşık 17 km açıklarında bulunan ada, sivri 
tepeleriyle ilk bakışta dikkat çekiyor. Bu görüntüsü bile neden Star 
Wars gibi bir film için tercih edildiğini açıklar nitelikte. 1996’dan bu 
zamana ada, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Hikâyesi ise 
çok daha önceye dayanıyor. Skellig Michael de denilen adada 6. 
yüzyıla kadar insan yaşamı olmadığı araştırmalarla ortaya çıkmış. 580’li 
yıllara kadar bu sarp kayaların tek sakinlerinin bölgede yaşayan kuşlar 
olduğu tahmin ediliyor. Sonra bu sarp kayalar cesur birkaç Hristiyan 
keşiş tarafından fethediliyor, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden 
terk ediliyor. Star Wars: Güç Uyanıyor filminin yönetmeni   J. J. Abrams 
tarafından buradaki manastırı göz önüne çıkarılıp, insanların ilgisini 
çekene kadar da sadece İrlanda’da biliniyordu.

1977 yılından bu yana bilim kurgu 

serisinin her bölümü dikkat çekiyor, 

film çekimleri için kurulan setlerin 

bulunduğu bölgeler hep ilgi görüyordu. 

Güç Uyanıyor’da da bu ilgiyi final 

sahnesinin çekildiği İrlanda’nın Skellig 

Adası çekti. Tabii ki Luke Skywalker’ın 

tarihî taş kulübenin içinden çıkıp 

arkasında muhteşem ada manzarasıyla 

göründüğü karenin de bu büyük ilgide 

payı büyük. Serinin bir sonraki filmi 

Son Jedi’da da Skellig muhteşem 

görüntüsüyle rolü kaptı.

Macerayı Keşfet
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Manastırın yapıldığı yıllardaki teknoloji ile keşişlerin Atlas Okyanusu’nun hırçın sularını aşıp adaya nasıl çıktığı ve bunu başarıp 
böylesine sarp bir arazide bir manastırı nasıl inşa ettikleri bilim adamlarının üzerine düşündüğü iki ayrı soru. Bu sorular, adayı 
ziyaret eden herkesin aklına geliyor elbette; ama manastırın güzelliği karşısında merak bir süre sonra yerini hayranlık duygusuna 
bırakıyor. Adadaki manastır, onu çevreleyen duvarlar, tepede ziyaretçileri karşılayan haç, kısacası her şey adada bulunan taşlardan 
yapılmış durumda. Deniz seviyesinden yaklaşık 230 metre yüksekliğe ulaşan sarp kayalıklar üzerindeki manastıra ulaşmak hiç 
kolay değil. İyi hava şartlarında bile zor olan 600’ü aşkın taştan yapılmış basamağı aşmak tam da maceracı ruhlara göre bir 
deneyim. Kötü hava şartlarında ise zaten adaya ulaşım yasak. Normal zamanlarda 12 kişi kapasiteli teknelerle ulaşım sağlanan 
adaya günlük bir ziyaretçi kotası konulmuş. Bu tekneler mayıs ve ekim ayları arasında adaya sefer düzenliyor ve bu seferler günde 
10 defanın üzerine çıkamıyor. Böylesine güzel bir ada için katlanılası bir zorluk. 

Adaya erişimin bu denli zor ve kısıtlı olmasının bir diğer nedeni de sit alanı olması ve İrlandalıların kendi içlerinde de tartıştıkları 
adanın doğallığının artan turist sayısı ile bozulacağı gerçeği. Bu konuyu da çözüm şu an için sefer kısıtlamasıyla sağlanmış durumda; 
fakat bu duruma Star Wars hayranlarını tatmin etmeye yetecek mi bunu zamanla göreceğiz. Şu an için adanın keyfini oranın ev 
sahipleri olan kutup martıları doyasıya sürüyor. 
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Mofleh Bdoul

Dar yollar, gün ışığında renkleri değişen kayalar ve bu kayalara kazınmış 
yaşamlar… Bu yaşam hikâyelerinin en sonuncusunu, Petra’da hayatınısürdüren 
aynı zamanda binlerce yıl önce kayalara oyulmuş mağaralarda bir çay 
dükkânına sahip olan Mofleh Bdoul yazıyor. O, Petra’nın son sakini.

Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Petra, 2200 yıllık tarihe sahip olan, 
hem bulunduğu coğrafyanın hem de dünyanın en gizemli antik kentleri 
arasında gösterilen bir yer. Ürdün’de bir vadiye inşa edilen şehir bir zaman 
makinesi gibi sizi alıp binlerce yıl öncesine götürüyor. Kayalara oyularak yapılan 
mağaralar, aniden karşınıza çıkan dev tapınaklar ve burada yaşanılan, ama 
kimsenin henüz bilmediği rüzgârla kulağınıza fısıldanan hikâyelerin hepsi bu 
zaman makinesinin bir parçası. Petra’nın gizem ve ihtişamında başınız dönüp 
dinlenmek için durduğunuzda, elinizi koyduğunuz kayanın bile size binlerce yıl 
öncesinden, bilmediğiniz bir dilden söyleyecekleri olduğunu hissediyorsunuz.

P E T R A’ NIN  S O N  S A K İNİ
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TAŞ KRALLIĞINA 
HOŞ GELDİNİZ!

Petra her zaman bugün olduğu gibi sessiz değildi. 
Yaklaşık 2000 yıl önce bir Arap göçebe kabilesi olan 
Nebatiler kendilerini ölümsüzlüğe ulaştıracak sırrı 
Petra’nın duvarlarına kazıyarak buldular. Sarıdan 
turuncuya, turuncudan kırmızıya renk değiştirip 
yanan bu kayaları ince ince işleyip kumların 
arasında, gün ışığında alev alev parıldayan bir vaha 
yarattılar. Kente en uygun ismi de yine içinden 
doğduğu kayalar verdi. Yunanca yazılan eski el 
yazmalarında “petra” taş demekti ve bir şehir adına 
daha ne kadar yakışabilirdi bilinmez. 

Nebati Uygarlığı gibi göçebe bir topluluğun 
milattan önce yarattığı bu şehir, kendisini 
yaratanlara başkentlik yaparak o zaman da bugün 
olduğu gibi hak ettiği değeri buldu.

Kayalara oyularak yapılan mağaralar, aniden 
karşınıza çıkan dev tapınaklar ve burada yaşanılan, 
ama kimsenin henüz bilmediği rüzgârlakulağınıza 
fısıldanan hikâyelerin hepsi bu zaman makinesinin 
bir parçası. Petra’nın gizem ve ihtişamında 
başınız dönüp dinlenmek için durduğunuzda, 
elinizi koyduğunu kayanın bile size binlerce yıl 
öncesinden, bilmediğiniz bir dilden söyleyecekleri 
olduğunu hissediyorsunuz.

NEBATİLERLE BİRLİKTE 
YÜKSELEN, ONLARLA BİRLİKTE 

KAYBOLAN ŞEHİR

Dar yollar, gün ışığında renkleri değişen kayalar ve bu kayalara 
kazınmış yaşamlar… Bu yaşam hikâyelerinin en sonuncusunu, 
Petra’da hayatını sürdüren aynı zamanda binlerce yıl önce 
kayalara oyulmuş mağaralarda bir çay dükkânına sahip olan 
Mofleh Bdoul yazıyor. O, Petra’nın son sakini.

Bugün Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Petra, 2200 
yıllık tarihe sahip olan, hem bulunduğu coğrafyanın hem de 
dünyanın en gizemli antik kentleri arasında gösterilen bir yer. 
Ürdün’de bir vadiye inşa edilen şehir bir zaman makinesi gibi 
sizi alıp binlerce yıl öncesine götürüyor.

Dünden Dünyaya Kalan



EL HAZNE, THE SİQ VE 
MOFLEH BDOUL 

PETRA’NIN MİSAFİRLERİNİ 
KARŞILAYAN ANITLAR

Tapınak, mezar odası ya da bir sarayın girişi… Her ne 
amaçla yapılmış olursa olsun El Hazne, dünyanın yeni 
yedi harikasından biri olan Petra’nın yüzü. Ürdün 
denince belki de herkesin zihninde beliren ilk görüntü. 
Hâlâ daha yapılış amacı bilinmiyor ama El Hazne Petra’ya 
başka hiçbir şeyin bir şeye yakışamayacağı kadar çok 
yakışıyor. Bugün dünyanın her yerinden Petra’ya giden 
her turistin El Hazne ile çekilmiş bir fotoğrafı var ve 
şehir giderek geçmişteki ihtişamına hızla kavuşuyor. 

The Siq ise tarihte tüccarların, bugün şehri görmeye 
giden turistlerin geçtiği, dar yarıklar şeklinde uzayan 
yaklaşık 1.2 kilometrelik bir geçit. Misafirlerine en uzun 
merhabayı veriyor, karşılığını da şehre hayran hayran 
bakan yüzlerle alıyor.

Antik şehirde kayalardan başka ziyarete gelen insanları 
karşılayan, Petra’nın ikinci bir yüzü olmuş bir şey daha 
var: Mofleh Bdoul. Kendisi yasak olmasına rağmen 
antik kentin tam merkezinde bir mağaraya yerleşen, 
kaya mezarlarını ziyarete gelen insanlara gayriresmî çay 
dükkânında çay ikram eden ve her şeye rağmen orada 
yaşamaya devam eden Petra’nın son sakini. Kim bilir 
belki Petra, Mofleh Bdoul sayesinde bir daha asla yalnız 
kalmayacak, nesiller boyu Petra’nın üzerini örtmek 
isteyen kumların önünde hep o duracak. ikram eden ve 
her şeye rağmen orada yaşamaya devam eden Petra’nın 
son sakini. Kim bilir belki Petra, Mofleh Bdoul sayesinde 
bir daha asla yalnız kalmayacak, nesiller boyu Petra’nın 
üzerini örtmek isteyen kumların önünde hep o duracak.
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Binlerce yıllık geçmişe sahip, Nebati Devleti’ne başkentlik 
yapan Petra’yı keşfedeceğimiz turumuz Amman’a 
varışımızla başlayacak. Orta Doğu’nun renkli ülkesine 
keşfimize turumuzun ikinci gününde başlayacağız. MS 
700’lü yıllarda gerçekleşen bir depremle toprak altında 
kalan ve bu sayede bugün en iyi korunmuş Roma 
kentlerinden biri hâline gelen Jerash Antik Kenti’nde 
tapınakları, sütunlarla süslü caddeleri ve tiyatro yapılarını 
tanıdıktan sonra günümüzün kalanını Amman şehir turu 
ile değerlendireceğiz. Amman Kalesi, Umayyad Sarayı, 
Kral Abdullah Camii ve Ulusal Müze, şehir turumuzda 
keşfedeceğimiz önemli noktalar. 

Sonraki gün durağımız Petra yolunda görülmeden 
geçilmemesi gereken Madaba Şehri olacak. Mozaik 
yapıları ile ünlü kentte St. George Kilisesi’ni ziyaret ettikten 
sonra Musevi inanışta önemli bir yeri olan Nebo Dağı’nda 
soluklanacağız. Ürdün’deki 4. günümüz hepimizin merakını 

cezbeden Petra Antik Kenti keşfi ile turumuzun en 
yoğun günü olacak. Nebati Devleti döneminde en parlak 
günlerini yaşadığı düşünülen şehir bugün ziyaretçilerine 
sunduğu manzaralar ve eserlerle, bulunduğu coğrafyanın 
en önemli antik kenti olarak gösteriliyor. Binlerce yıllık 
tiyatro, su yolu ve kraliyet mezar yapıları ihtişamları ile 
bizleri büyüleyecek. Dünyanın yeni 7 harikası arasında 
gösterilen antik kentten ayrılarak doğal güzellikleri ile 
dikkat çeken, kızıl kumul tepeleri ile farklı bir gezegende 
olduğunuz hissini yaratan Wadi Rum’a hareket edeceğiz. 
Burada kızıl kumlar üzerinde arazi araçları ile bir safari turu 
gerçekleştirip günü noktalayacağız. Ürdün’den İstanbul’a 
hareket etmeden önce son durağımız, dünyanın en tuzlu 
2. suyu olma özelliği ile deniz seviyesinin 420 metre 
altında yer alan Ölüdeniz olacak. Bu durgun denizde, 
deniz seviyesinin metrelerce altında, yoğun tuzlu suda 
yüzme deneyimini yaşayacağız. Sonrasında İstanbul 
yolculuğumuz için hazırlıklarımıza başlayacağız.

Ç Ö L Ü N  O R TA S IN D A 
B İR  VA H A
ORTA DOĞU’NUN SON YILLARDA EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN ROTALARININ BAŞINDA 
GELEN PETRA ANTİK KENTİ’Nİ VE FARKLILIKLARIN ÜLKESİ ÜRDÜN’Ü TANIYACAĞIMIZ 
6 GÜNLÜK TURUMUZLA 2019 SONBAHARINI TARİHLE, ÜRDÜN’ÜN GÜZEL 
MANZARALARI VE OTANTİZMİ İLE RENKLENDİRECEĞİZ.

Petra, Ürdün
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ÜRDÜN VE MEZARLIKLARI ÜLKESİ

2.597 USD’den 
başlayan 
fiyatlar

04 - 09 Ekim 2019
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BeyrutBAHAR AKINCI İLE LEZZET TURLARI 
Orta Doğu’nun en farklı mutfaklarından biri olan Beyrut’u Bahar 
Akıncı’nın rehberliği ve lezzet tavsiyeleri ile birlikte tanıyacağız. Eylül 
ayında Orta Doğu’nun Paris’i Beyrut’a gerçekleştireceğimiz, lezzet 
peşinde 3 günlük kısa ama yoğun bir turda birlikte olacağız.

Beyrut’u panoramik şehir turu ile tanımaya 
başlayacağız. İlk durağımız Avrupa’nın gözde 
şehirlerinin sokaklarını aratmayan Solidere 
olacak. Şık kafelerin, restoranların ve ünlü 
markaların mağazalarının yer aldığı bölge 
Beyrut’un en gözde mekânlarından biri olarak 
öne çıkıyor. Solidere ziyaretimizden sonra 
üzerinde bulunan saat kulesi ile dikkat çeken 
Nejmeh Meydanı olacak. Meydanda yer alan 
tarihî Ortodoks Kilisesi, Roma hamamı ve 
Osmanlı mirası olan parlamento binası, Refik 
Hariri mezarı, Mohamed El-Amin Camisi 
Beyrut’ta ilk duraklarımız olacak.

İkinci günümüzde turumuza Bahar Akıncı 
ile devam edeceğiz. Ünlü seyahat yazarı ile 
serbest zamanımızı Mar Mikael Caddesi’nde 
geçirebileceğiz. Günün diğer yarısında ise 
şehrin en güzel müzesi olarak nitelendirilen 
Soursok’u gezecek ve sonrasında dileyen 
misafirlerle birlikte

Beyrut’un ünlü dondurmacısı Hanna&Mitra’da 
işletmenin lezzetli dondurmalarını tatma 
fırsatı bulacağız. Beyrut’u tanıyacağımız son 
günümüzde şehre yaklaşık 20 km uzaklıkta 
bulunan, Lübnan Dağları eteklerinde yer alan 
Jeita mağaralarını keşfedeceğiz. 1958 yılında 
keşfedilen bu mağaralar 2200 metrelik bir 
uzunluğa sahip ve 3’te 1’lik bir kısmı ziyaretçiler 
tarafında gezilebiliyor. Diğer mağaraya ulaşım 
ise teknelerle yapılıyor. Mağara keşfimizden 
sonra Harissa’ya doğru yola çıkacağız ve yol 
üzerinde 1881 yılından bu yana hizmet veren 
künefeci Hallab’da dileyen misafirlerimiz 
tadım yapma imkânı bulacak. Kısa molanın 
ardından hedefimiz Jounie şehrine varacak 
ve buradaki Harissa Tepesi üzerinde yer alan 
yaklaşık 15 ton ağırlığındaki Meryem Ana 
heykelini göreceğiz. Bir sonraki durağımız 
antik Finike liman şehri Byblos olacak. 7000 yıl 
önceye uzanan tarihe sahip olduğu düşünülen 
antik kenti keşfederek Beyrut turumuzu 
tamamlayacağız.

BAHAR AKINCI İLE LEZZET 
YOLCULUKLARI BEYRUT TURU

1.797 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

26 - 29 Eylül 2019
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Uçağımızdan adımımızı Bilbao’ya atarak turumuzu da başlatmış 
olacağız. Hemen sonrasında gastronomi dendiğinde akla ilk 
gelen şehirlerden bir olan San Sebastian’a doğru yolculuğumuza 
devam edeceğiz. Turumuzda ikinci günümüz lezzet avı ile 
başlayacak. La Concha Koyu’nun güzel plajlarını ve muhteşem 
doğasını tanırken bir taraftan da pintxos barlarında ayaküstü 
atıştırma imkânı bulup diğer taraftan da Michelin yıldızlı 
restoranlarda farklı tatların peşine düşeceğiz. Sonrasında 
San Sebastian’a kısa bir mola verip farklı ve göze hoş gelen 
mimarisini incelemek ve leziz kahvelerini yudumlamak için 
Hondarribia’a doğru uzanacağız. 

Üçüncü günümüzü Bask Bölgesi’nin Fransa sınırları içerisinde 
kalan kısmını tanımaya ayıracağız. İlk durağımız St. Jean de Luz 
olacak. Kumsalları ile dikkat çeken, besteci Maurice Ravel’in 
doğduğu, Kral 14. Louis’nin düğün törenine şahitlik eden 
şehirden sonra ikinci durağımız olan Biarritz’e hareket edeceğiz. 
Avrupalı elitlerin tatil için sıkça tercih Biarritz’de Deniz Müzesi 
ve pazar yerini ziyaret ettikten sonra yetiştirilen kırmızı biberleri 
ve ondan elde edilen çikolata, likör ve reçel gibi farklı ürünleri 
bulabileceğimiz Espelette’ye kısa bir ziyaret yapacağız. 

Bu Ekim ayında Ayhan Sicimoğlu eşliğinde
B a s k  B ö lg e s i ’ n e  d o ğ r u  k e y i f l i  b i r 
keşfe çıkacağız. Bilbao’dan başlayacak 
yolculuğumuz Biarritz’e kadar uzanacak.

Turumuzun son gününde ilk adımımızı 
bastığımız yere, Bilbao’ya geri 
dönecek, ülkenin ve hatta Avrupa’nın 
en önemli müzeleri arasında gösterilen, 
modern mimari tarzı ile dikkat çeken 
ve birçok önemli esere ev sahipliği 
yapan Guggenheim Müzesi’ni ziyaret 
edeceğiz. Sanatla dolu dolu geçen 
müze gezimiz sonrasında şehir turu 
ile sokaklarında kaybolarak Bilbao’yu 
tanıyacağız. Şehir turumuza Bask 
Bölgesi’ne özgü bir tapas türü olan 
pintxos’ların tadına bakarak devam 
edecek ve sonrasında geri dönüş 
için hazırlanmak üzere turumuza son 
vereceğiz.

AYHAN SİCİMOĞLU’YLA BİR BAŞKA İSPANYA 

AYHAN SİCİMOĞLU İLE 
SAN SEBASTIAN VE BASK’IN İKİ YANI

2.797 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

02 - 05 Ekim 2019

PINTXOS

San Sebastian ve
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Turumuzun ilk gününü Tebriz’e doğru yolculuğa ve gece 
otelimizde dinlenmeye ayıracağız. İkinci günümüzde Tebriz 
turu ile başlayacağız. İran’ın tarih kokan bu şehrinde turumuz 
kapsamında göreceğimiz yerler; Gök Cami, Azerbaycan 
Müzesi, İran edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Şair 
Şehriyar’ın Evi, Şehriyar ve Şairler Mezarlığı, Kapalı Çarşı ve 
Kendovan Köyü. Tebriz gezimizin ardından sonraki gün İran’ın 
başkenti Tahran’ı tanımak için yola çıkacağız.

Şehirde otantik eşyaları bulabileceğimiz Tecriş Çarşısı’nı, bir 
zamanlar yönetim merkezliği yapmış olan Saadabat Sarayı’nı, 
Niyavaran Sarayı’nı ve İran halkının sosyal yaşamını görüp 
içine karışabileceğimiz Abo Ateş Parkı ve Tabiat Köprüsü’nü 
ziyaret edeceğiz.

Başkent Tahran’ı daha iyi tanıyabilmek için dördüncü 
günümüzü de bu şehirde geçireceğiz. Saraylar şehri olarak 
niteleyebileceğimiz şehirde turumuza Gülistan Sarayı ile 
devam edeceğiz. Sonrasında Mücevherat Müzesi ve Arkeoloji 
Müzesi’ni ziyaret edip İran Edebiyatı hakkında rehberimizle 
sohbet edebileceğimiz bir kahve molası vereceğiz.

Beşinci günümüzde Keşan’da Fin Bahçesi ve Tabatabaii Evi 
gördükten sonra rotamızı bir buçuk günümüzü ayıracağımız 
İsfahan’a çevireceğiz. Bu şehirde ziyaret edeceğimiz yerler 
Mescid Cuma, Siose Pol Köprüsü, Hacu Köprüsü, Çehel Sütun 
Sarayı, Nakşi Cihan Meydanı, İmam Cami, Lütfullah Cami ve 
İsfahan antik kapalı çarşısı olacak.

Turumuzun kalan 3 gününü Yezd ve Şiraz şehirlerini 
tanımaya ayıracağız. İsfahan’dan sonraki durağımız Yezd 
şehrinde ülke tarihinin önemli bir parçasına ışık tutan Sefevi 
Kervansarayı’nı, yine başka bir dönemin önemli yapılarından 
biri olan Narin Kale’yi, Zerdüştlerin Ateş Tapınağı’nı ve Emir 
Çakmak Meydanı’nı ziyaret edeceğiz. Bir sonraki gün hareket 
edeceğimiz ve turumuzda keşfedeceğimiz son şehir olan 
Şiraz’da Zerdüşt Sessizlik Kuleleri’ni ve yaklaşık 4000 yıllık 
olduğu rivayet edilen Abarkuh Selvi Ağacı’nı göreceğiz. 

Tarihe ve kadim bir kültürü tanımaya yönelik gerçekleştirdiğimiz 
turumuzun son gününde Şiraz’da, Kerimhan Kalesi’ni, 
Narencestan Sarayı’nı, Eram Bağları’nı ve Kapalı Çarşı’yı 
ziyaret ederek turumuzu sonlandıracağız.

2019’un Ekim ve Aralık aylarında düzenlenecek turlarda Shahzadeh Igual ile kadim bir kültüre 
ev sahipliği yapan İran topraklarını keşfedeceğiz. Sosyolog ve edebiyatçı olan, eserlerini Türkçe 
kaleme alan İran doğumlu rehberimizle 10 günlük turumuzda birlikte olacağız.

SHAHZADEH IGUAL İLE İRAN 
TOPRAKLARINDA ADIM ADIM

1.657 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

08 - 18 Aralık 2019

SHAHZADEH IGUAL İLE 
TOPRAKLARINDA ADIM ADIM

Iran
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İstanbul’dan yaklaşık olarak 12 saatlik bir uçuşun ardından 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Cape Town’a 
ulaşacağız. Şehre ulaşmamızla birlikte panoramik şehir turu 
yapacak, Adderly Caddesi, Rieback Heykeli, Ümit Kalesi, 
Company Gardens, Parlamento Binası ve Long Street’i tur 
esnasında ziyaret edeceğiz. Otele yerleşmenin ardından 
isteyen misafirlerimiz Cape Town’un sembollerinden birisi 
olan Masa Dağı’na çıkıp panoramik şehir manzarasının keyfini 
çıkarabilecekler.

Bir sonraki gün motosikletlerimizi alıp zengin bitki ve hayvan 
nüfusu varlığıyla dikkat çeken Ümit Burnu’na doğru yola 
çıkacağız. Ümit Burnu’nda fok kolonilerini fotoğraflayıp, 
kıtanın en güney ucunda yaşayan babunları görüp, Cape 
Point’e çıkacak, zengin doğal yaşamın olduğu bölgeyi kuş 
bakışı olarak seyredeceğiz. Günün devamında Afrika’daki tek 
penguen nüfusunun olduğu Boulder’da kısa bir mola verip 
Chapmans Peak’te keyifli bir sürüş gerçekleştireceğiz.

Turumuzun 4. gününde motosikletlerimizi Gansbaai’ye doğru 
süreceğiz. İsteyen misafirlerimizle Hermanus’a geçip balina ve 
büyük beyaz köpekbalıklarını gözlemleyebileceğimiz heyecan 
dolu bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Sonraki gün misafirlerimize 

sunacağımız ufak bir sürprizin de olduğu Hermanus ve 
Knysna arasında yaklaşık 80 kilometrelik bir off road sürüşü 
gerçekleştireceğiz. 6. günümüzde motosikletlerimizi Addo 
Elephant Park’a doğru süreceğiz. Yol üzerinde 216 metre 
yükseklikten kendimizi boşluğa bırakmak ve unutulmayacak 
bir deneyim yaşamak için dünyanın en yüksek bungee jumping 
köprüsünde adrenalin dolu anlar yaşayacağız.

Turumuzda bir sonraki günde Güney Afrika’nın en büyük 
dördüncü şehri olan Graff Reinette’e doğru yaklaşık 220 
kilometrelik bir sürüş gerçekleştireceğiz. Bu rota üzerinde 
Afrika vahşi yaşamını tanıyacak, Valley of Desolation ve 
Vahşi Kedi Parkı’nda vakit geçirecek ve dünyanın en hızlı kara 
hayvanı olma özelliğini taşıyan çitalarla tanışacağız. 

Turumuzun son 3 gününü Graf Reinette – Oudsthoorn – 
Cape Town rotasında geçireceğiz. Yaklaşık 800 kilometrelik 
bu rotada ilk olarak Karoo Çölü’nü geçecek ve Afrika’da son 
akşamımızı vahşi yaşamın içinde kamp yaparak geçireceğiz. 
Rotanın sonunda başlangıç noktamız Cape Town’a geri dönüp 
biriktirdiğimiz unutulmaz anılarla İstanbul’a doğru geri dönmek 
için hazırlıklara başlayacağız.

6-16 Kasım tarihleri Güney Afrika’daki altı durakta, heyecana, maceraya ve daha önce görmediğiniz 
birçok görüntüye sahne olacak.

MOTOSİKLET ÜZERİNDE 
GÜNEY AFRİKA’YI KEŞFEDİN!
Güney Afrika Motosiklet 
Turu“Garden Route & Karoo“

GÜNEY AFRİKA MOTOSİKLET TURU 
“GARDEN ROUTE & KAROO”

5.997 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

06 - 17 Kasım 2019
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Turumuzun ilk gününü moda dünyasının deyim yerinde ise hac 
merkezi olarak gösterilen Milano’ya ayıracağız. İstanbul’dan 
yaklaşık iki buçuk saatlik bir uçuşla varacağımız şehirde ayağımızın 
tozuyla şehri tanıyacağımız güzel bir tura çıkacağız. Şehir turumuz 
sırasında ilk durak noktamız Avrupa’nın en eski kapalı alışveriş 
merkezi olarak bilinen Galeria olacak. Galeria aynı zamanda şehrin 
sosyal hayatının da merkezi konumunda. Şehri tanımaya Duomo 
Katedrali ile devam edeceğiz. İtalya’nın en eski, Avrupa’nın da ilk 
katedrallerinden biri olarak gösterilen Duomo’nun üzerinde som 
altından yapılmış Madonnia Heykeli ile birlikte yaklaşık olarak 
3500 heykel bulunuyor. Gotik mimarinin en iyi örneklerinden 
biri olarak gösterilen Duomo’dan sonra Buenos Aires Bulvarı, 
Scala Opera Binası, 15. yüzyılda Milano Dükü’nün adına yapılan 
ve bugün müze olarak gezilebilen Sforza Kalesi ve Fortezza, 
panoramik turumuzun önemli durakları olacak. 

Turumuzun kalan günlerini doğasıyla dillere destan Como Gölü 
ve çevresine ayıracağız. Yer yer 425 metre derinliğe sahip olan 
göl Alpler’in eteklerinde yer alan bir buzul gölü. Her mevsim ayrı 
bir güzelliğe sahip olan gölde, Alp Dağları’nın sunduğu güzel 
görüntülerle birlikte göl ile aynı isme sahip Como Kasabası’nı 
ziyaret edeceğiz. 14. yüzyıl yapılarından Como Katedrali, Piazza 
Cavour ile birlikte kasabada tanıyacağımız yapılardan ikisi. 
Sonrasında turumuza Como Gölü’nde tekne ile açılarak devam 
edeceğiz. Huzur veren göl manzarasıyla birlikte yapacağımız 
yolculuk, göl kıyısındaki bir başka güzel yerleşim olan Bellagio 
olacak. Kasabayı tanıyacağımız mini gezintinin ardından ikinci 
günümüzü sonlandıracağız.

Como Gölü’nden ayrılmadan önceki son günümüzde rotamızı 
Lugano’ya çevireceğiz. Como kıyısındaki şirin kasabalardan bir 
diğeri olan Lugano’yu yapacağımız şehir turu ile tanıyacağız. San 
Lorenzo Katedrali, Civico Sarayı ve Riforma Meydanı Lugano’da 
tanıyacağımız yerler olacak. İtalya ve İsviçre Göller Bölgesi 
Turumuzun son durağı olan Fox Town Outlet’te geçireceğimiz 
serbest zamanın ardından Como Gölü’ne veda edeceğiz.

YAZ SONUNDA İTALYA 
& İSVİÇRE Göller Bölgesi

DUOMO, MİLANO

LUGANO, İSVİÇRE

LAKE COMO
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Yaza veda etmek için Avrupa’nın en güzel göl 

manzaralarına ev sahipliği yapan Como’ya hareket 

ediyoruz. 4 gün olarak planladığımız turumuzda 

karşılaşacağımız manzaralar turumuzun en 

keyifli yanları olacak. 

İTALYA & İSVİÇRE 
GÖLLER BÖLGESİ TURU

848 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

12.08.2019’dan itibaren kalkışlı

Select Rota / Yurt Dışı
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AKDENİZ’İN EN 
BÜYÜK ADASINA 
YOLCULUK  
Akdeniz’in, doğal olarak İtalya’nın en büyük  
adası  Sicilya’yı bu yıl Eylül ayı başından 
Kasım ayı sonuna kadar düzenleyeceğimiz 
turlarla sevenleriyle buluşturacağız. 

Turumuza Sicilya’nın en dikkat çeken yerlerinden biri olan 
Katanya ile başlayacağız. Tarihi şehrin meydanında yer alan 
ve şehrin sembolü hâline gelen filli çeşme ziyaretimizle 
başlayacağız. Yine aynı meydanda bulunan ve mimari yapısıyla 
ziyaretçilerini etkileyen Duomo Katedrali Katanya’daki ilk 
duraklarımız olacak. Sonrasında meydandan ayrılarak şehrin 
bir başka çekim merkezi Via Grociferi Caddesi’ni keşfedeceğiz. 
Şehrin en güzel kiliseleri arasında gösterilen San Giuliano 
ve bir manastırdan ziyade görkemli bir saraya benzeyen 
Benedictine Manastırı’nın da içinde olduğu 18. yüzyıla ait 
Barok tarzda inşa edilmiş eserler bu caddede yer alan önemli 
eserler arasında gösteriliyor.

Turumuzun ikinci gününde durağımız tarihi milattan önce 6. 
yüzyıla kadar uzanan Palermo olacak. Roma Medeniyeti’nden 
Bizans’a, Araplardan Fransızlara kadar birçok medeniyetin 
hüküm sürdüğü şehri farklı kültürel yapısı ve derin tarihini 
yansıtan eserleriyle tanıyacağız. Sehir turumuz sırasında 
Normanlardan kalan ve 1180’li yıllarda yapılan St. John 
Kilisesi, Araplar tarafından yapılıp Normanlar döneminde 
saray olarak kullanılan Normanni Sarayı, eski şehir merkezi 

Quattro Canti, Pretoria Meydanı ve yine bu meydanda 
yer alan Pretoria Çeşmesi, San Giovanni Kilisesi, Teatro 
Massimo ve Palermo Parkı göreceğimiz önemli yerler 
olacak.

Turumuzun üçüncü gününde Taormina ve Savoca’yı 
içeren mini bir turla değerlendireceğiz. İyon Denizi’ne 
hakim manzarası, güzel bahçeleri, çiçeklerle dolu renkli 
sokakları ve şirin dükkânları ile ünlü Taormina’da turumuz 
kapsamında bir çok yer ziyaret edeceğiz. Catania Kapısı, 
Bedia Vecchia Manastırı, St. Nicola Kilisesi, Duomo 
Katedrali, 9 Nisan Meydanı, Saat Kulesi, San Giuseppe 
Kilisesi ve şehrin sembollerinden biri olan Yunan-Roma 
dönemi antik tiyatrosu uğrayacağımız önemli duraklar 
arasında yer alıyor. Taormina’dan sonra Savoca’ya 
hareket edecek ve bu kasabada “Baba” filminin çekildiği 
mekânları birlikte keşfedeceğiz. 

Sicilya’daki son günümüzde rotamızı Siracusa ve Noto’ya 
çevireceğiz. Arşimet’in yaşadığı rivayet edilen Siracusa’da 
Erüsta Çeşmesi ile birlikte başta antik tiyatrolar olmak 
üzere Yunan ve Roma medeniyetlerine ait birçok eser 
tanıyacağız. Sonrasında Noto’ya hareket edecek, 
burada Barok tarzda yapılmış onlarca eseri tanıyacak, 
keşfedecek ve tadı damağımızda kalacak turumuzu 
sonlandırarak dönüş hazırlıklarımıza başlayacağız.

Sicilya

SİCİLYA TURU

399 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

28.08.2019’dan itibaren kalkışlı
CEFALU

PALERMO

“Baba” 
filminin çekildiği 

mekanları birlikte
keşfedeceğiz!
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Güney Afrika
KARA KITANIN GÜNEYİNDE 
KEŞİF ZAMANI

Bu yılın Ağustos ayı ortalarında yaklaşık 12 
saat sürecek bir uçuşun ardından Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin başkenti Cape Town’a ulaşacağız. 
Turumuzun ikinci, Güney Afrika’daki ilk günümüz, 
Afrika dendiğinde algımızda oluşan resmin aksine 
oldukça modern ve gelişmiş bir şehir olan Cape 
Town’u panoramik bir şehir turu ile tanıyarak 
geçecek. Gezintimiz sırasında iş dünyasının kalbinin 
attığı bölgenin merkezinde konumlanan Adderly 
Caddesi, şehrin merkezinde yıldız formunda inşa 
edilmiş Ümit Kalesi, tarihçesi 1650’li yıllara uzanan 
ve hem şehirde yaşayanlara hem de şehri ziyarete 
gelenlere nefes alma imkânı sunan Company’s 
Garden, Rieback Heykeli, Parlamento Binası ve 
Long Street ilk günümüzde keşfedeceğimiz yerler 
arasında olacak.

Turumuzun ikinci ve üçüncü günlerinde dileyen 
misafirlerimizle birlikte  Masa Dağı, Stellenbosch 
ve Franschoek Kasabaları ile Ümit Burnu turlarımızı 
gerçekleştireceğiz. 

Masa Dağı şehrin içinde yükselen ve adından 
da anlaşılacağı gibi düzlüğün ortasında yükselen 
muhteşem manzaralı bir tepe. Teleferikle zirvesine 
ulaşacak ve manzaranın tadını çıkaracağız. Sonraki 
duraklarımız 17. yüzyılda kurulan ve geçimlerini 
şarap üreticiliği ile sağlayan Stellenbosch ve 
Franschoek kasabaları olacak. Bölgede yetiştirilen 
üzümlerin hayat verdiği kasabalarda önemli bağ 
evlerine tadım ziyaretleri yapacağız ve özellikle 
mimarisi ile dikkat çeken Franschoek’te sanat galerisi 
ziyaretleri yaparak Cape Town sanat yaşamını 
daha yakından tanıyacağız. Dördüncü günümüzün 
ekstra turu önemli bir coğrafi keşif olan Ümit 
Burnu Turu olacak. Dolu dolu geçecek turumuzda 
tekne ile açılıp Hout Bay adı verilen bölgede fok 
balıklarını ziyaret edecek, kıtada penguenlerin 
görülebildiği tek yer olan Boulder’e uğrayacak, 
Ümit Burnu sakinlerinden babunları görecek ve tüm 
bu coğrafyaya hakim bir nokta olan Cape Point’te 
manzaranın keyfini süreceğiz.

Dokuz gün sürecek ve Güney Afrika’nın en 
özel destinasyonlarına yapacağımız, keşif 
ve keyifle dolu bir tur gerçekleştireceğiz. 
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GÜNEY AFRİKA TURU

1.998 USD’den 
başlayan 
fiyatlar

09.08.2019’dan itibaren kalkışlı

CAPE TOWN

Sonraki gün ülkenin bir başka çekim noktası Sun City’ye hareket edeceğiz. Burada aslanlar başta olmak üzere Afrika’ya 
özgü birçok hayvan türünü yakından görebilecek; ayrıca alışveriş ve golf gibi aktiviteler için de zaman bulacağız. 

Turumuzun yedinci ve sekizinci günlerinde eşsiz bir safari deneyimi bizi bekliyor olacak. Afrika’nın “5 Büyükler” olarak 
adlandırılan hayvanları olan aslan, leopar, fil, bufalo ve su aygırının yanı sıra aralarında 300’ün üzerinde kuş türünün ve 
çeşitli sürüngenlerin de yer aldığı yüzlerce farklı canlı ile bu safari sırasında tanışacağız. 

Güney Afrika’dan ayrılmadan önceki son günümüzde Afrika’nın en zengin ve ilgi çeken şehirlerinden bir hâline gelen 
Johannesburg’u yaklaşık iki buçuk saatlik bir şehir turu ile tanıyacak ve dolu dolu geçen Güney Afrika seyahatimizi 
sonlandırmak ve havaalanına hareket etmek için hazırlıklara başlayacağız.

ÜMİT BURNU
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Atlantik kıyılarında, Biskay Körfezinde lezzet, sanat ve tarihin peşine 
düşeceğimiz bir yolculuğa çıkacağız. Beş gün sürecek yolculuğumuzda 
Bilbao, Biarritz, San Sebastian, Saint Jean de Luz, Bordo ve Saint Emillion gibi 
şehirleri tanıyacağız.

Turumuz İspanya Bask Bölgesi’nin en önemli şehri Bilbao’da başlayacak. 
Panoramik şehir turumuzda Belediye Sarayı, Plaza Nueva ve Güzel Sanatlar 
Müzesi’ni göreceğiz. Sonrasında Frank Gehry’nin tasarladığı Guggenheim 
Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. 1997 yılında yapılan, yaklaşık 30.000 metrekarelik 
bir alan üzerine kurulan ve modern mimari tarzın öncülerinden biri olarak 
gösterilen müzede, Jeff Koons tarafından tasarlanan, üzerinde binlerce 
çiçeğin yer aldığı köpek heykeli; çelik, bronz ve mermer kullanılarak yapılan 
9 metre yüksekliğindeki örümcek heykeli ve daha birçok eseri görme fırsatı 
bulacağız. Bir sonraki gün durağımız Avrupa’nın gastronomi başkenti olarak 
anılan San Sebastian olacak. Kıyı şeridini panoramik olarak görebileceğimiz 
Monte Igueldo, 1800’lü yıllarda yapılan La Catedral del Buen Pastor ve 
belediye binası Ayuntamiento de San Sebastian’ı tanıyacağız. Bir sonraki keşif 
noktamız festivalleri ile olduğu kadar sakinliği ile de dikkat çeken Saint Jean 
de Luz olacak. Biarritz de sahilleri, gazinoları ve müzeleri ile turumuzun en az 
diğer durakları kadar dikkat çeken bir başka şehri. 

Üçüncü günümüzü derin şarap kültürüne sahip olan UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesi’nde yer alan şehir Bordo’ya ayıracağız. Üzüm bağları kadar 
mutfağıyla da ünlü olan şehirde Palace Royal Büyük Tiyatrosu’nu, Allées de 
Tourny bölgesini keşfedecek, Bordo’yu biraz daha yakından tanıyacağız.

Bir sonraki gün durağımız, enfes lezzetler sunan üzüm bağları ile ünlü 
bölge “Saint Emillion” olacak. Orta Çağ’ın mistik havasını hâlâ sokaklarında 
barındıran bu şehir, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki eski üzüm bağları 
ile dikkat çekiyor. Buradaki şarap evlerinde tadım yaptıktan sonra yer altı 
mezarları, oyma tekniği ile yapılan kilise ve Trinite Şapeli şehirde göreceğimiz 
diğer önemli mekânlar olacak. Bilbao-St. Jean De Luz - Bordo Turu turumuzu 
Biskay Körfezi’nin en güzel şehirlerini birlikte keşfetmenin verdiği keyifle 
sonlandıracağız.

Bilbao-
St. Jean de Luz 
- Bordo

BASK’DAN 
BORDO’YA  
BİSKAY KIYILARI

BİLBAO-ST. JEAN DE LUZ-BORDO 
TURU

1.348 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

13 - 18 Ağustos 2019

BİLBAO

BORDO

Select Rota / Yurt Dışı



EN GÜZEL MANZARAYI
seçin

Uzak Doğu’da

Ho Chi Minh City
Hong Kong
Kuala Lumpur
Manila
Osaka
Pekin
Phnom Penh

Phuket
Seul
Singapur
Şanghay
Taipei
Tokyo
Yangon

Bali
Bangkok
Cakarta
Cebu
Clark
Guangzhou
Hanoi

Cıvıl cıvıl şehirlerden hareketli limanlara, bambu 
ormanlarından sınırsız eğlenceye. Uzak Doğu’daki 21 farklı 
noktayı keşfetmek için emirates.com.tr’yi ziyaret edin.
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Turumuzun ilk durağı bereketli hilâlin yıldızı Hatay olacak. 
Çanın, ezanın ve hazzanın kentinde ilk durağımız, hemen 
hemen her şeyin organik olarak üretilebildiği hatta 
Anadolu’ya özgü tarım ürünlerine ayrıca önem gösterilen 
Teofarm Çiftliği olacak. Burada yöreye özgü lezzetlerle 
tadım yaptıktan sonra yönümüzü Hatay Arkeoloji 
Müzesi’ne doğru çevireceğiz. Amik Ovası ve Samandağ’da 
yürütülen kazılarda bulunan ve bir araya getirilen 
mozaiklerin de sergilendiği müzede birçok eseri görme 
şansı bulacağız. Sonraki durağımız doğal bir mağaradan 
kiliseye dönüştürülen, Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak da 
bilinen St. Pierre Kilisesi olacak. Şehir turumuzda ünlü 
Antakya konaklarını görecek, Affan Kahvesi’nde kahve 
içme fırsatı bulacağız. İlk günümüzü sonlandırmadan önce 
Habibi Neccar Cami ve Ulu Cami ziyaret edeceğimiz yerler 
olacak.

İkinci günümüzde Anadolu lezzetlerinin peşindeki 
yolculuğumuz Samandağ’daki Vakıflı Köyü ile devam 

edecek. Organik tarımla adından söz ettiren köyde reçel 
gibi ürünlerden alabileceğiz. Sonrasında Seleucia Pieria 
Antik Kenti’nde insan eliyle yapılmış en etkileyici yapılardan 
biri olan Titus-Vespasianus Tüneli’ni ve yakınlardaki Beşikli 
Mağara’yı keşfedeceğiz. Daha sonra Gaziantep’e doğru 
hareket edeceğiz.

Turumuzun son gününü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
en büyük şehirlerinden biri olan Gaziantep’i keşfetmeye 
ayıracağız. İlk olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün de nüfusa 
kayıtlı olduğu yer olan Bey Mahallesi’ni ziyaret edecek, 
ardından sergilenen eserlerle dünya çapında bir üne 
sahip olan Zeugma Mozaik Müzesi’ni rehberimiz eşliğinde 
gezeceğiz. Serbest zamanda Gaziantep mutfağının güzel 
yemeklerini tatmak için bolca vaktimiz olacak. Yemek için 
ayırdığımız vakitten sonra Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı ve 
Sedefçiler Çarşısı’nı gezerek lezzetle dolu yolculuğumuzu 
sonlandıracağız.

Antakya ve Gaziantep… Anadolu mutfağının iki amiral gemisi olarak 
nitelendirilebilecek bu iki şehir derin tarihleri, çeşitli kültürleri bir arada 
barındıran harmonilerinin yanında bir de dünya çapında üne kavuşan 
mutfaklarıyla tanınıyor. 3 gün sürecek bu lezzet yolculuğunda hem farklı tatlar 
bulacak hem de Anadolu’nun iki eski şehrini tanıyacağız.

ANADOLU 
LEZZETLERİYLE 
BULUŞMALARI

ANTAKYA-GAZİANTEP LEZZET 
DURAKLARI TURU

1.560 TL’den 
başlayan 
fiyatlar

Eylül - Ekim 2019

Setur Rota / Yurt İçi
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AFFAN KAHVESİ

GAZİANTEPZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

TEOFARM ÇİFTLİĞİ
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Doğu Anadolu Bölgesi’nin batısında yer alan iki şehir Erzincan 
ve Tunceli’yi, her iki şehrin en önemli yerlerini gezerek, en 
özel kültürel ve doğal varlıklarını keşfederek tanıyacağız. 
Dört gün sürecek turumuzun ilk günü, yaklaşık 40 bin hektar 
alana yayılan, 1971 yılında millî park ilan edilen ve güzel 
doğasıyla misafirlerini etkileyen Munzur Vadisi Milli Parkı’nda 
başlayacak. Ardından rotamızı Munzur Gözeleri’ne doğru 
çevireceğiz. Ziyaret Köyü’nde yer alan ve Munzur Çayı’nın 
kaynağını aldığı gözelerde doğa ile iç içe keyifli vakitler 
geçireceğiz. Sonrasında durağımız Ovacık ilçesi olacak. Burada 
yöre insanı ile keyifli sohbet ve alışverişle geçirebileceğimiz 
serbest zamanımız olacak. 

İkinci günümüz Tunceli Cemevi ziyareti ile başlayacak. 
Ziyaretimiz sonrasında Pertek İskelesi’nden hareketle Keban 
Baraj Gölü üzerinde seyahat ederek Elazığ’a ulaşacağız. Buraya 
yakın bir konumda bulunan Türkmen alevi köyü Onar’ı ziyaret 
edeceğiz. Burada en eski cemevini ziyaret etme ve Göktürkçe 
yazılmış mezar taşlarını inceleme fırsatı bulacağız.

Turumuzun üçüncü günü oldukça yoğun ve uzun bir gün 
olacak. Karanlık Vadi ilk durağımız. 12 kilometre uzunluğu ile 
dünyanın en büyük vadileri arasında yer alan Karanlık Vadi’de 
tekne turu yapacağız. Yapımı 132 yıl süren Taş Yol, Türkiye’nin 
ilk doğa tarihi müzesi olan Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi 
Müzesi sonraki duraklarımız olacak. Sonrasında edebiyat 
tarihimizin önemli isimlerinden biri olan Ahmet Kutsi Tecer’in 
köyü Apçağa’yı ziyaret edeceğiz. 

Manili Yol ve Tunceli’nin yöresel lezzetlerini tanıyacağımız 
Lökhane dördüncü günümüzün ilk durakları olacak. Ardından 
doğasıyla ve suyunun temizliğiyle dikkat çeken, yaklaşık yedi 
yüzyıllık bir tarihe sahip olan Ocak Köyü’ne hareket edeceğiz. 
Köy yaşantısını buradaki Ali Gürer Müzesi’nde tanıyacağız. 
Kültürel birikimiyle etkileyici olan bu durakların ardından 
keşifle ve keyifle dolu turumuzu sonlandırıp dönüş için 
Malatya’ya doğru hareket edeceğiz.

Tunceli - Kemaliye Turu
DOĞA İLE BAŞBAŞA

TUNCELİ KEMALİYE 
TURU

1.900 TL’den 
başlayan 
fiyatlar

Eylül 2019

MUNZUR VADİSİ

Setur Rota / Yurt İçi
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Doğu Anadolu’nun incisi, en önemli şehirlerinin ikisi Van ve 
Iğdır’ı tarihî yapılarıyla ve nesilden nesle anlatılan hikâyeleriyle 
tanıyacağımız Butik Van-Doğubeyazıt turumuz 2019 yılı Eylül ve 
Ekim aylarında seyahatseverlerle birlikte olacak. 

Üç gün sürecek turumuzun ilk günü, Ağrı Dağı eteklerinde 
film karelerini aratmayan, gerçeküstü görünümü ve eşsiz gün 
batımı ile ziyaretçilerini her zaman etkilemeyi başaran İshak 
Paşa Sarayı ziyareti ile başlayacak. Yaklaşık olarak yüz yıl süren 
inşa sürecinin ardından 1784 yılında tamamlanan sarayın eşsiz 
manzaralarıyla bir süre baş başa kaldıktan sonra İshak Paşa 
Sarayı’ndan ayrılarak, Çaldıran yolu üzerinde yer alan Muradiye 
Şelalesi’ni ziyaret edeceğiz. Günün kalan zamanında Anadolu 
tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Anadolu’nun tapusu olarak 
anılan Ahlat’ta olacağız. Emir Bayındır Kümbeti ve dünyanın en 
büyük Türk-İslam mezarlığı olarak anılan ve yaklaşık 8.000 mezar 
taşının bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı, Ahlat’ta ziyaret 
edeceğimiz önemli yerlerin başında geliyor.İkinci günümüzü 
hem Doğu Anadolu’nun güzel doğasına hem de farklı kültürünü 
tanımaya ayıracağız. İlk durağımız, adını tarih boyunca birçok 
hikâyenin önemli karakterlerinden birinden alan Nemrut Krater 
Gölü olacak. Sonrasında Gevaş’a hareket edecek ve buradan 
hareketle Van Gölü üzerinde kısa bir tekne yolculuğu yapıp 
Akdamar Adası’na ulaşacağız. 

İSHAK PAŞA 
SARAYI’NDAN 
VAN GÖLÜ’NE

Adada Ermeniler için dinî öneme sahip olan ve dikkat çeken taş işlemeleriyle Akdamar Kilisesi’ni tanıyacağız. Sonrasında Van’a 
hareket ederek bölgenin önemli kültürel ve turistik değerlerinden olan el yapımı halıları göreceğiz. Butik Van-Doğubeyazıt 
Turu’nun son gününde Van’ı daha derinlemesine keşfedeceğiz. Taş bloklar üzerine işlenmiş yazıtlarıyla dikkat çeken ve Urartular’a 
ait kalıntıların sergilendiği Çavuştepe Kalesi ilk durağımız olacak. Sonrasında Van 100. Yıl Üniversitesi’nde Van’ın simgesi Van 
Kedilerini tanıyacağımız Van Kedisi Evi’ni ziyaret edeceğiz. Arubani Bedesteni’nde ise Savat işçiliğini tanıyacak ve Van Kalesi 
ziyaretimizle günü ve turumuzu tamamlayacağız.

BUTİK DOĞUBEYAZIT 
TURU

1.670 TL’den 
başlayan 
fiyatlar

Eylül - Ekim 2019

İSHAK PAŞA SARAYI

VAN GÖLÜ
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GAP  Turu
GÜNEYDOĞU ANADOLU’YU 
KEŞFETME ZAMANI!

YK_Worldcard Setur Extra Dergisi YKB ?lanı_24x30cm_2.pdf   1   08/07/2019   14:52

GAP TURU

1.980 TL’den 
başlayan 
fiyatlar

04 Kasım 2019’dan itibaren

5 gün sürecek turumuzun ilk gününde özellikle zengin mutfağı 
ile dikkat çeken Gaziantep’i tanıyacağız. İlk durağımız bir 
kısmı Birecik Barajı suları altında kalan Halfeti olacak. Fırat 
Nehri üzerinde yapacağımız tekne turuyla Rumkale’yi ve 
sular altında kalan Savaşan Köyü’nü ziyaret edeceğiz. Sonraki 
durağımız sergilenen mozaikleriyle dünyaca üne kavuşan ve 
binlerce kişi tarafından ziyaret edilen aynı zamanda dünyanın 
en büyük mozaik müzesi olan Gaziantep Arkeoloji Müzesi 
olacak. Müzede Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan eserler 
hakkında bilgi aldıktan sonra Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahallesi’nde Elmacı 
Pazarı ve Kürkçü Han’ı gezecek, Tahmis Kahvesi’nde menengiç 
kahvelerimizi tadarak günü noktalayacağız.

2. günümüzde rotamızı Nemrut Dağı’na ev sahipliği 
yapan Adıyaman’a çevireceğiz. Tarih ve kültür zengini bu 
kentte günümüzü Nemrut Dağı’nı keşfederek geçireceğiz. 
Nemrut Dağı Millî Parkı içinde yer alan Karakuş Tümülüsü, 
Cendere Köprüsü, Arsemia ve Eski Kale ziyaretlerimizin 
ardından yaklaşık 2150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na 
tırmanacağız. Yazıtlar, kitabeler, heykeller ve sonunda Nemrut 
Dağı’nın dillere destan gün batımını seyredip turumuzun 3. 
gününde ziyaret edeceğimiz Şanlıurfa için dinlenmek üzere 
otelimize döneceğiz.

Şanlıurfa’daki keşfimize Türkiye’nin en büyük müzesi olan 
Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi ile başlayacağız. Burada 
Harran ve Göbeklitepe’den çıkarılan eserleri, antik eşyaları 

inceleyecek, sonrasında şehrin en önemli kültür mirasları 
arasında başı çeken Balıklıgöl’e geçeceğiz. Sonrasında yakın 
mesafelerde bulunan Halil-ür Rahman ve Rızvaniye Camileri, 
Ayn-el Zeliha Gölü ve Hz. İbrahim Makamı’nı ziyaret edeceğiz. 
Gün sonunda yöresel ürünleri satın alabileceğiniz Urfa 
çarşılarında dolaşarak bölgenin ekonomik varlıklarını tanıma 
fırsatı bulacağız.

Turumuzda bir sonraki güne Göbeklitepe kazı alanını ziyaret 
ederek başlayacağız. Tarih kitaplarını değiştirecek nitelikte bir 
keşif olarak görülen Göbeklitepe’de önemli bilgiler edineceğiz 
ve günümüzün geri kalanını Mardin’de Kırklar Kilisesi, Ulu 
Cami ve Kasımiye Medresesi ziyaretleriyle geçireceğiz.

GAP Turumuzun son gününü Midyat ve Diyarbakır’a ayıracağız. 
İlk olarak birbiri üzerine inşa edilmiş gibi duran taş evlerinin 
arasında dar sokaklarda yapacağımız ufak gezintiyle Midyat’ı 
tanıyacak, birçok televizyon yapımında da yer alan Midyat 
Konuk Evi’nde vakit geçireceğiz.

Sonraki durağımız Artuklular’dan Osmanlılar’a birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf olacak. Burada 
Hasankeyf Kalesi’ni ve Hasankeyf Köprüsü’nü gördükten sonra 
son durağımız Diyarbakır’a geçeceğiz. Ulu Cami, Diyarbakır 
Surları, Gazi Köşkü, 10 Gözlü Köprü  ve Cahit Sıtkı Tarancı 
Müzesi gibi Diyarbakır’ın en önemli eserlerini tanıyarak 5 gün 
süren keşif dolu Gap Turumuzu noktalayacağız.

Bu yıl Eylül ayı boyunca
düzenleyeceğimiz turlarla

ülkemizin en güzel coğrafyalarından 
biri olan Güneydoğu Anadolu
Bölgemizi ve güzel şehirlerini

tanıma fırsatı bulacağız.
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FANTASTİK BİR DÜŞLER DİYARI
Portmeirion, Wales, Ingiltere

Portmeirion tarihinde 1925 yılına doğru geri gittiğinizde 
bu güzel sahil kasabasının adından ne zaman bahsedilse 
ardından bir ismin daha söylendiğine şahit olursunuz. 
Sir Clough Williams-Ellis… Kendisi yaşadığı dönemde 
hem Birleşik Krallık doğal hayatına sıkı sıkıya bağlı ve 
bu konuda projeler üreten, ulusal parkların çoğalması 
konusunda aktif rol oynayan bir aktivist hem de Kraliyet 
Ailesi’nin dikkatini çekip onlar için çalışan başarılı bir 
mimar. Bir İtalyan köyü uyarlaması olan Portmeirion 
da Clough Williams-Ellis’in neredeyse ömrünü adadığı 
ustalık projesi olarak tanınıyor.

Portmeırıon Tarihine Doğru

1925 ve 1973 yılları ideal bir köyün nasıl ilmek ilmek 
emek verilerek ortaya çıkarılacağına şahit olan yıllar. 
Hikâyenin başladığı 1925 yılı Mimar Clouh Williams-
Ellis’in doğallığı koruyarak en güzel yerleşimlerin 
kurulabileceği düşüncesini hayata geçirmek için 
bir süredir devam ettiği arayışın sonuca erdiği yıldı. 
Bugün Snowdonia Ulusal Parkı sınırındaki toprakları 

bulduğunda tabii ki buraya gelen ilk kişi değildi fakat 
yapacaklarıyla hem bu bölgeyi güzelleştirecek hem 
de adını Portmeirion ile birlikte ölümsüzleştirecekti. 
1180’li yıllardan kalma, İngiltere’nin ikonik kalelerinden 
ikisine ve eski birkaç yapıya sahip olan bölgede ömürlük 
projesini hayata geçirmek için çalışmaya başladı. 
Portmeirion’un yaratım süreci iki aşamada gerçekleşti. 
1939 yılına kadar süren ilk aşamada Williams-Ellis 
hayalinde canlandırdığı yapıları inşa etti. İlk iş olarak 
projesinin amacına uygun şekilde, yaratacağı güzelliği 
görmek için gelenlerin konaklayabileceği bir yer 
sağlamak için sahildeki eski bir evi genişletti ve bir otele 
çevirdi. Böylece Portmeirion’un dönüşüm yolculuğu 
başlamış oldu. İkinci aşamada ise daha çok eski yapıları 
elden geçirerek onlara yeni bir ruh kazandırdı. Yaptığı 
çalışmalar sonunda da Avrupa’nın en güzel köylerinden 
birisi ortaya çıkarmış oldu. Onlarca heykel, özenle 
düzenlenmiş bahçeler, İtalyan mimarisini yansıtan 
yapılar… Tüm bu yapılar uzun yıllardır kendisini görmeye 
gelen misafirlerini sıcak bir merhaba ile karşılayıp onları 
bu düşler diyarının içine alıyor.

Birleşik Krallık’ın en güzel sahil yerleşimlerinden biri, doğa ve mimarinin 
dansına ev sahipliği yapan Kuzey Galler’deki Portmeirion, doksan yılı aşkın bir 
süredir misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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T H E  G W Y L L E T  B A H Ç E L E R İ N D E  G E Z İ N

BUNLARI GÖRMEDEN 
PORTMEIRION’DAN  

K Ö Y D E  M İ M A R İ  E S E R L E R İ  K E Ş F E D E C E Ğ İ N İ Z  B İ R  G E Z İ N T İ Y E  Ç I K I N
Sir Clough Williams-Ellis’in yarattığı köyde yapacağınız kısa bir gezintide onun yaratımına güzelliğini veren, bütün olarak sundukları güzelliğin 
yanında ayrı ayrı da sizi büyüleyecek Gotik Köşk, Herkül Salonu, Belvedere ve her köşede karşınıza çıkan heykelleri keşfedebilirsiniz.
     
T H E  G W Y L L E T  B A H Ç E L E R İ N D E  D O Ğ A Y L A  İ Ç  İ Ç E  O L U N
Portmeirion gezinizde nefeslenmek için bir mola vermeniz gerektiğinde Gwyllt Bahçeleri sizin için bekliyor olacak. Yaklaşık on hektar 
alan üzerine kurulu bahçe egzotik bitkiler ve Himalaya çiçekli ağaçları konusunda uzman olan Caton Edward tarafından tasarlandı. 
Yürüyüş yollarında ilerlerken etrafınızdaki alana olanca güzelliklerini sergilemek için yayılan orman güllerini, manolyaları, açelyaları ve daha 
birçoğunu görebilirsiniz.

B A T T E R Y  M E Y D A N I N  K A H V E N İ N  T A D I N A  B A K I N
Meydan Portmeirion’a gelen ziyaretçiler için bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Hemen kapısının önündeki masalarda kahvenizi 
yudumlayabileceğiniz bir kafe ve yorgunluğunuzu atabileceğiniz bir spa merkezinin bulunduğu meydan aynı zamanda  ünlü İngiliz dizisi 
The Prisoner’ın çoğu sahnesinin çekildiği The Round House’a ev sahipliği yapıyor. 1967 yapımı seride The Round House “Number Six” 
adlı karakterin evi olarak izledik.
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B A T T E R Y  M E Y D A N I ’ N D A  K A H V E  İ Ç İ N

P O R T M E İ R O N  T E P E L E R İ N D E N  M A N Z A R A  B A K I N
Kasabayı çevreleyen tepelerin birine çıkıp köyün kurulduğu yarımadayı, üzerinde ağaçların arasına serpilmiş gibi duran renkli evleri 
ve hemen ilerisinde Dwyrd halicini seyredebilirsiniz.

D E U D R A E T H  K A L E S İ N İ  K E Ş F E D İ N
Köyün biraz daha dışına doğru yolunuz düşerse yaklaşık 800 yıldır yerinde tüm ihtişamıyla yükselen Deudraeth Kalesi’ni 
keşfetmelisiniz. Viktorya Dönemi’nden kalan ve gotik mimarisi ile dikkat çeken kale, bugün Portmeirion’a gelen misafirlerin 
konaklayabilecekleri bir otel olarak hizmet veriyor.

S U S A N  W I L L I A M S - E L L I S ’ İ N  D Ü K K A N ’ I N I  Z İ Y A R E T  E D İ N
1960’lı yıllarda mimarın kardeşi Susan tarafından kurulan ve seramik işlerin çıktığı atölyede bugün hâlâ hediyelik eşyalar 
Portmeirion’a gelen misafirlere sunuluyor.

Kuzey Galler Bölgesi’nde bir İtalyan 
köyünden esinlenerek yapılan, mimarının 
neredeyse bütün bir ömrünü adadığı ve 
doğal güzellikleri bozmadan, onları 
koruyarak da güzel eserlerin inşa 
edilebileceğini kanıtlayan Portmeirion, 
kendine vakit ayırmak isteyenlerin, 
insanın kendini dinlerken aynı zamanda 
yeni şeyler de öğrenmesine imkân veren 
bir yerleşim ve tüm bu özellikleriyle, 
giderek artan popülerliğiyle yeni 
misafirlerini bekliyor.
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AKDENİZ’İN TURKUAZ KIYILARINDA, ANTİK ÇAĞLARDAN BUGÜNE ULAŞMAYI BAŞARMIŞ 
TARİHİ DEĞERLERİYLE ŞÖVALYE ADASI’NDA DOĞANIN CÖMERTLİĞİNE ŞAHİT OLUN!

Ş Ö VA LY E  A D A S I ,  F E T Hİ Y E
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Yeşille mavinin ahenkle dans ettiği topraklarda rüzgârın esintisine kapılıp kendinizi huzura bırakacağınız 
adreslerden biri Fethiye. Likyalılar döneminde Işıkların Ülkesi olarak adlandırılan bu şehrin tarihi ise 
oldukça eskilere dayanıyor. Lidya Uygarlığının mirası, antik kentlerin ve Kelebek Vadisi gibi doğal 
güzelliklerin büyüsüne kapılmamak elde değil. Romantik seyahatler için de inziva köşesi olarak da ruhu 
hala taptaze antik kentlerinden harikulade plajlara doğru uzanan harika bir rota! Dingin ruhuyla post 
modern şehirlerin koşuşturmasından uzak bu kent, muazzam doğal zenginliğiyle mutlaka görülmesi 
gereken birçok tarihi değere de ev sahipliği yapıyor. 

Fethiye, ziyaretçilerine hem oldukça sakin hem de sportif aktivitelerle dolu geçebilecek bir tatil imkânı 
sunuyor. Bunlardan biri de adını 15. yüzyılda bölgede yer alan Rodos şövalyelerinden alan Şövalye Adası. 
Mazisi çok eskilere dayanan bu ada hakkında gün yüzüne çıkmış bilgiler tüm tarihi süreci aydınlatmıyor. 
Makri adı verilen bölgede antik Yunanlılar tarafından kurulan daha sonra da Fethiye Limanı’nın girişini 
koruyan Şövalye Adası sırasıyla Likyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Haçlı Şövalyeleri ve Osmanlı Devleti 
sınırları içinde yer alıyordu. Stratejik olarak oldukça önemli bir konumdaki bu ada elde edilen en eski 
verilere göre 1426’da Menteşe Beyliği’nin etkisini yitirmesiyle Venedikliler ve Rodos Şövalyeleri’nin 
hakimiyeti altına giriyor. 15.yüzyılda Rodos Şövalyeleri’ni adada inşa ettirdikleri kale ile kent üzerindeki 
hakimiyetlerini koruyorlar. Adada geç Roma dönemlerinde yerleşimin olduğu ise her köşede yer alan 
farklı bir buluntuyla kanıtlanıyor.  Şövalye Adası sahip olduğu tarihi görkemi hala koruyor.  Fethiye 
Körfezi’nden bir buçuk mil uzaklıkta yer alan adaya ulaşım düzenli olarak deniz otobüsü seferleriyle 
sağlanıyor.  Akdeniz’in büyülü suları, iklimin muhteşem ağaçları ve bereketli topraklarıyla süslü bu 
büyüleyici ada misafirlerine tarihle iç içe, huzurlu bir tatil yapma imkânı sunuyor.

Doğanın İzinde
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Adayı gezerken adeta tüm köşelerine 
yayılmış bina kalıntıları ve etrafındaki gerek 
seramik gerekse yapı taşlarına ait, antik 
döneme ait parçaları göreceksiniz. Antik 
dönemde adada su olmadığı için, bu ihtiyaç 
doğal olarak sarnıçlarla sağlanmaktaymış. 
Adanın bazı yerlerinde özellikle güneybatı 
ve kuzeybatı uçlarında orta çağa ait surlar 
ve kule kalıntıları göze çarpıyor. Adadaki 
yerleşimin merkezi Geç Helenistik – Erken 
Roma Dönemi’ne ait tonozlu bir yapı dışında, 
yüzeyde görünen hemen hemen bütün 
yapılarsa orta çağdan günümüze ulaşmış. 
Ziyaretinizde, tahkimli kuleler ve geç dönem 
surlarını görmeden dönmeyin. Asırlarca 
birçok farklı medeniyetin hakimiyetinde 
kalan bu eşsiz topraklarda, denizin ve 
doğanın tadını çıkaracağınız bu tatilde tarihin 
gizemli yapılarıyla tanışın. 

SURLAR, 
TONOZLAR, 
MOZAİKLER

Rodos Şövalyeleri’nin Ada’ya 
hediye ettikleri düşünülen 
tarihi  mirasların başında 
tabii ki Şövalye Kalesi geliyor. 
İlçe merkezine yaklaşık 2 km 
uzaklıkta bulunan kale, Amintas 
Kaya Mezarları’na da oldukça 
yakın bir konumda yer alıyor. 
Tarihi gizemini hala koruyan 
kale, görsel şölen sunan müthiş 
bir manzaraya sahip. Adayı 
ziyaret ettiğinizde bugün o 
dönemlerde inşa edilen kalenin 
surlarını, evlerin ve sarnıçların 
kalıntılarını görmeniz mümkün. 

ŞÖVALYE KALESİ
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İ TA LYA’ D A  P E Ş İN E 
D Ü Ş Ü R E N  L E Z Z E T; 
G E L AT O
MUTFAĞI İLE DÜNYACA MEŞHUR İTALYAN’NIN 
VAZGEÇİLMEZ LEZZETLERİNDEN BİRİ DE “GELATO”. 
İTALYAN DONDURMASI GELATOLAR, BİLDİĞİMİZ 
DONDURMALARDAN OLDUKÇA FARKLI. DÜNYA 
TATLI LİTERATÜRÜNE ADINI KAZIMIŞ OLAN BU 
LEZZETİN PEŞİNE DÜŞÜYORUZ. 

Dondurmanın nasıl ortaya çıktığı konusuyla ilgili farklı iddialar söz konusu. 
Bazı kaynaklara göre MÖ 300’lü yıllarda, buz ve meyve karışımını seven 
Büyük İskender döneminde, bazılarına göre ise MS 618-907 arasında 
Çin’de hüküm süren Shang Hanedanı döneminde bulunduğu düşünülüyor. 

Bugünkü dünyada ise İtalyan usulü dondurma, yani gelato, dondurmanın en 
leziz hâli olarak tüm dünyada üne kavuşmuş hâlde. İtalya’da dondurmanın 
hikâyesi ise çeşitli kaynaklara göre 16. yüzyılda Medici Ailesi’nin bir 
ziyafetinde tarifini sunan ve çok beğeni toplayan usta Bernardo Buontalenti 
ile başlıyor.

İtalyan dondurmasının en otantik hâli ise gelato. Kelime anlamı olarak 
dondurmaya karşılık gelse de gelato, bildiğimiz dondurmalardan çok 
daha başka. Aynı zamanda bir zanaat işi olan gelato endüstriyel olmayan 
bir biçimde, katkı maddesiz ve doğal yollar ile elde üretiliyor. Ürünlerin 
mevsimlik olmaları ve en lezizlerinin yetiştiği bölgelerden gelmeleri de 
tercih sebebi. Örneğin limonu Sorrento’dan gelince lezzeti ayırt edici bir 
biçimde katlanarak artıyor.  

Bildiğimiz dondurmadan farklı olmasını sağlayan özelliklerinden başlıcaları 
daha az hava içermesi ve dolayısıyla daha yoğun olması. Şeker oranı da 
daha düşük ve süt oranı ise diğer dondurmalara göre daha fazla. Servis 
edilme sıcaklığı da işin ustalığının bir parçası. Gelato kıvamı ve lezzeti 
korumak için yüksek derece soğuk servis edilmiyor.  

İtalya’nın işte bu ağız sulandıran lezzetini her şehrinde bulmak mümkün. 
Fakat elbette bazı gelateria dükkânları diğerleri arasında öne çıkıyor.

DONDURMANIN HASI GELATONUN 
VAZGEÇİLMEZ TADI
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Tadını Çıkar
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R O M A’ D A  S O N S U Z  G E L AT O L A R I N  A R A S I N D A

G I O L I T T I

Guiseppe ve Bernadina Giolitti’nin 1890’da süt ürünleri 
dükkânı olarak açtıkları Giolitti, bugün Roma’nın en eski ve 
en iyi gelateria dükkânlarından biri. Pantheon ve Meclis binası 
arasında kalan bölgede, merkezi bir konuma 1900’den beri 
değişmeyen yeriyle Giolitti, başkenti en leziz nabzını tutmakta 
usta.

L A  G O U R M A N D I S E

Safran, zencefil, gül gibi egzotik aromaları buluşturan La 
Gourmandise, glutensiz seçenekleriyle de ilgi çekiyor. Yalnızca 
Maltese keçi sütü kullanılması da mideyi ferah tutmaya 
yardımcı. 

BAŞKENT ELBETTE GELATO İÇİN BOL SEÇENEĞE SAHİP ROTALARIN EN BAŞINDA GELİYOR. 
ROMA TATİLİNİZDE KARAR VERMEKTE ZORLANMAMANIZ İÇİN BİRKAÇ ÖNERİMİZ OLACAK   



57

F L O R A N S A ’ N I N
M E Ş H U R  G E L A T O S U 

Başkentin kalabalık seçenekleri kadar yoğun 
gelateria bulundurmasa da Floransa, gelatonun 
doğum yeri olması sebebiyle uzmanları, turistleri 
ve dondurma tutkunlarını kendine çekmede 
neredeyse Roma’nın önünde. 

T O R C É

2003’te açılan Torcé, kısa sürede gelato 
konusunda meşhur olan dükkânlar listesinde 
yerini aldı. Hem geleneği, otantik tarifleri 
korumayı başaran hem de yenilikçi yaklaşımıyla 
gelatoya günümüzden bir bakış açısı ekleyen 
Torcé uğranılması gerekenlerden biri. 

C A R A P I N A 

Guglielo Oberdan Meydanı’nda 2008 yılında açılan 
Carapina, Passera’ya göre daha ışıltılı bir gelateria, 
fakat lezzet konusunda yarışıyorlar. Fiyatları Floransa 
geneline göre daha yüksek olsa da lezzet bakımından 
iddiası ve başarısı göz önünde bulundurulduğunda 
anlaşılabilir bir durum. Gelatoları açıkta, vitrinde 
bulundurmayan, doğru sıcaklıkta bulundurabilmek 
için kapalı alanda, dükkâna da adını veren “carapina” 
içinde saklayan mekânda, şamfıstıklı gelatoyu 
mutlaka denemelisiniz. 

G E L A T E R I A  D E L L A  P A S S E R A

Toscanella Caddesi’nde minik bir meydana bakan 
ufacık bir dükkân. Dükkânı bulmakta zorlanabilirsiniz 
fakat size önünde bekleyen kalabalık yardımcı 
olacaktır. Floransa’nın çok turist yoğunluğu olmayan 
bir bölgesinde olması da Passera’yı gizli bir hazine 
hâline getiriyor. Dükkânın mütevazılığı işinde iyi 
olduğunu vurgulama ihtiyacı hissetmemesinden 
kaynaklanıyor sanki. Passera’nın süt ve nane içerikli 
gelatosu en iddiali ve en çok beğenilenlerden.

İyi bir gelateria’da dondurmaların 
renklerinin aşırı parlak olmaması gerekiyor.

Açıkta bulunanlardan ziyade “carapina” 
denilen metal silindir kaplarda ağzı kapalı 

olarak bekletilen gelatolar lezzetlerini daha 
iyi koruyor. 

Fior di latte türü, en bilinen gelatoların 
başında geliyor ve yapımı da en dikkat 

gerektirenlerden biri. Yani bir gelateria’da 
yediğiniz fior di latte gelato güzel ise bu 

gelateria’nın başarısını da vurguluyor.

Gelato, mevsimlik taze ürünlerle yapıldığı 
için yazın kış meyvelerini içeren gelateria 

görürseniz bu katkı maddesi eklenmiş 
demek oluyor. 

Gelateria’lar aynı zamanda zanaat 
mekânları olduğundan her yerde şubesi 

olan dükkânlara ya da markalaşanlara şüphe 
ile yaklaşmak gerek. Aynı isim altında bu 

kadar çok üretim endüstriyel olup olmadığı 
sorusunu akla getirebilir.

A K L I N D A  B U L U N S U N
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B A L K A N L A R D A N  G E L E N 
E Ğ L E N C E  D A L G A S I , 
B E L G R A D,  S IR B İ S TA N
Belgrad tarihe neresinden bakarsanız bakın karşınıza çıkacak, 
yaşadıklarıyla sizi bir yerden yakalayacak bir şehir. Tarihte 300 yılı 
Osmanlı hakimiyeti altında geçirdiğinden bize de oldukça yakın, 
oldukça tanıdık… T
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Eskisi kadar görüşmediğimiz ama vakit geçirmekten keyif aldığımız bir arkadaşımız gibi aslında. Şimdi Avrupa’nın en eski 
başkentlerinden biri olan Belgrad’ı tarihiyle ve özellikle tüm Balkanları etkisi altına alan gece hayatıyla tanıyoruz.

Binlerce yıldır akan Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği bölge çok uzunca bir süredir üzerinde kurulan şehre ev sahipliği 
yapıyor. Traklar, Daçyalılar, Romalılar, Avusturya-Macaristan, Habsburg, Osmanlı ve Sırplar… Yaklaşık 9000 yıllık tarihinde 
birçok medeniyeti ağırlamış, her uygarlıktan bir şeyler kazanmış ve bugün ziyaretçilerini etkileyen eşsiz kimliğini oluşturmuş 
bir şehir Belgrad. Sahip olduğu bu kültürel derinlik ve tarihi ile bugün Balkanların en önemli şehirlerinin başında geliyor. 1882 
yılında Sırpların bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle birlikte Belgrad tarihteki en yeni rolünü oynamaya başladı. Bugün hâlâ aynı 
rolde sahnede… Yakın tarihe kadar oldukça hareketli dönemler geçiren şehrin birkaç on yıl öncesi aslında yazımıza konu olan 
eğlencesinden biraz uzaktı. İki büyük dünya savaşı atlatan şehir, Yugoslavya Dönemi’nde de iç karışıklıklara başkentlik yaptı. 
Bin yılın başına dek süren bu durum Karadağ ile olan ayrılıktan sonra son buldu ve şehir giderek artan bir hızla normalleşmeye 
ve hatta cazibe merkezi olmaya başladı.
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Avrupa’nın kapısı 
artık eğlenceye 
açılıyor.

Ders kitaplarımızda Belgrad için 
kullanılan bir tamlama hepimizin 
hafızalarında tazedir. “Avrupa’nın 
Kapısı”. Belgrad için bu tabiri hâlâ 
kullanmak mümkün; ama son yıllarda 
şehrin değişen çehresini göz önüne 
alırsak bu tabiri “Avrupa’nın Eğlenceye 
Açılan Kapısı” olarak değiştirmek 
oldukça yerinde olacaktır. Çünkü 
son yıllarda şehrin artan turizm 
potansiyelinde en büyük payı tüm 
Balkanlar’ın dikkatini çeken gece 
hayatı alıyor. Yaklaşık 2 milyon 
nüfusa sahip şehrin gündüzleri başka 
geceleri başka bir çehreye bürünüyor. 
Her yaştan misafiri için Belgrad’ın 
sunduğu bir eğlence kesinlikle var. 
Öncelikle diğer Avrupa şehirlerinden 
farklı olarak Belgrad hiç uyumuyor, 
dinlenmiyor ve bunu her gün 
tekrarlıyor. Şehrin geçici sakinleri 
de bunu değerlendirmekten geri 
kalmıyor.

    

Mevsimler değişir 
fakat eğlence aynı 
kalır.

Belgrad’ın yazı da kışı da ayrı güzellikte. 
Eğlence hayatı da öyle. Kış gelince 
uykuya çekilen şehirlerden değil. Gece 
hayatı kışın da tüm hızıyla devam ediyor. 
Eğlencenin adresi alışveriş imkânı sunan 
Knez Mihailova Caddesi ve çevresindeki 
bölge için şehrin kalbi tanımı yapmak 
hiç yanlış olmaz. Şehrin merkezindeki 
onlarca gece kulübü, bar, disko ve 
pub sabaha kadar dolup taşıyor. Yaz 
geldiğinde ise Belgrad gece hayatına 
iki önemli aktör katılıyor. Sava ve Tuna 
nehirleri… Kışın şehir merkezinde 
faaliyet gösteren birçok gece kulübü yaz 
geldiğinde “splav” adı verilen teknelere 
taşınıyor ve eğlenceyi de beraberinde 
getirerek farklı bir boyuta taşıyor. Yüzen 
gece kulüplerinde uyumayan şehrin 
sakinleri nehrin akıntısıyla birlikte 
geceye doğru akıyor.

eğ
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her mevsim

Tatilciler

KALEMEGDAN

KRALJA PETRA



C U M H U R İ Y E T  M E Y D A N I
Bir şehri tanımaya ilk önce meydanlardan 
başlarsınız. Belgrad için de o meydan tam 
olarak burası. Meydanın ortasında 1882 yılında 
Sırp Bağımsızlığı anısına dikilen Prens Mihailo 
Heykeli, Ulusal Tiyatro ve Bosko Tiyatrosu’nu 

burada görebilirsiniz.

K N E Z  M İ H A İ L O V A 
C A D D E S İ

Cadde, şehirde gündüzlerin atardamarı. Binlerce 
turistin dolaştığı caddede alışveriş yapabilir, cafe 
ve restoranlarda oturup bir şeyler atıştırırken 

etrafı seyredebilirsiniz.

B E L G R A D  K A L E S İ
Belgrad Kalesi: Roma’dan Osmanlı’ya kentin 
geçmişinden kalan birçok eserle birlikte Askerî 
Müze’yi de ziyaret edebilir, surların ardındaki 

nehir manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.

S A V A M A L A  V E  N O V A 
G R A D

Şehrin eski ve yeni yüzü. Savamala’da 
şehrin tarihini yansıtan yapıların arasında 
dolaşırken; yeni şehir olarak adlandırılabilecek 
Nova Grad’ta Belgrad’ın modern yüzünü 

keşfedebilirsiniz.

S K A D A R L İ J A
İçki ve farklı yemeklerden oluşan yerel 
lezzetleri bulabileceğiniz en iyi noktalardan 
biri olan Skadarlija’yı güzel bir akşam yemeği 

için ziyaret etmelisiniz.

GECELERİ EĞLENCE

SKADARLİJA

SPLAV

gündüzleri kesif
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Zeki Müren
S A N AT  G Ü N E Ş İMİ Z

BEGONVİLLERİN SARDIĞI BEMBEYAZ 
EVLERİ, GECE GÜNDÜZ BİTMEYEN 
ENERJİSİ, KEŞFİNE DOYULMAYACAK 
ONLARCA MASMAVİ KOYU İLE 
CENNETİN YERYÜZÜNE YANSIDIĞI 
ROTALARDAN BİRİ…

Antik çağlarda Halikarnassos şehri olarak bilinen 
Bodrum, geçmişten bugüne sayısız şaire, filozofa, 
sanatçıya ev sahipliği yaptı. Halikarnas Balıkçısı 
ismiyle bilinen edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı, 
şair Neyzen Tevfik gibi değerli isimler Bodrum’u 
mesken edinmiş, bölgenin doğal güzellikleri 
üzerine eserler üretmiştir. Ömürlerinin bir kısmını 
burada geçiren, hayatlarını Bodrum’un havası ve 
suyuyla birleştiren sayısız isimden biri de Türk 
sanat müziğimizin ölümsüz sesi, “Sanat Güneşi” 
unvanının yegane sahibi Zeki Müren. Unutulmaz 
şarkıları, benzersiz sesi, yorumu ve kişiliği ile 
Müren, ülkemiz müzik dünyasının ikonik isimlerinin 
başında geliyor desek yeridir.  O
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PA R IL D I Y O R ,

O’nun Mekanı
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Zeki Müren
YÜKSELMEKTE OLAN SANAT GÜNEŞİ

6 Aralık 1931’de Bursa’da doğan Zeki Müren, ilk ve orta öğrenimini Bursa’da; liseyi İstanbul Boğaziçi Lisesi’nde yatılı öğrenci 
olarak tamamlar. Yüksek öğrenimde, bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
Yüksek Süsleme Bölümü’nde okuyan Müren, genç yaşında sesiyle dikkat çekmeye ve ustalardan ders almaya başlamıştır. Tamburi 
İzzet Gerçeker’den aldığı solfej ve musiki dersleriyle başlayan yolculuğunda Agopos Efendi, udi Kirkor Efendi, Sadi Işılay ve Refik 
Fersan gibi usta isimlerden uzun süreler dersler alır. 

İlk bestesi “Zehretme Bana Hayatı Cananım” İstanbul Radyosu’nda okunduğunda henüz 17 yaşındadır. 20 yaşında İstanbul 
Radyosu sanatçısı Perihan Altındağ Sözeri’nin konser öncesi rahatsızlanmasıyla aniden konsere çağırılır ve kulaklara ahenk 
ve keyif dolduran ilk konserini vermiş olur. Giderek artan ilgi ve beğeni ile Müren kısa zamanda ülke çapında tanınır ve sevilir. 
Müren’i, sinemamızda şarkıcı filmleri döneminde beyazperdede de, tiyatro sahnesinde de izleriz. O, müziğin yanı sıra desen, 
süsleme çalışmalarıyla, tasarımlarıyla ve hatta şiirleriyle çok yönlü bir sanatsal yaratıcılığın simgesidir.    

Gençliğinde parlayan yıldızı, onu adım adım “Sanat Güneşi” lakabına doğru taşır. Musikinin vazgeçilmez bir icracısı olaran 
Müren, 1954’te beyazperdeye adım attığında hayran kitlesinin akınına uğrayan film gişe rekorları kırar. Başarıdan başarıya 
koşar; Manolyam şarkısı gelir, 1955 yılında Türkiye’de ilk kez verilen Altın Plak ödülünü bu şarkıyla kazanır. Plaklar doldurur, 
filmler çeker, ödüller kazanır, şiirler yazar, yılda yüze yakın konser vermektedir. Müren, oldukça yoğun bir tempoda yaşar hayatı.



B O D R U M  A Ş I Ğ I  Z E K İ  M Ü R E N
Yüzlerce şarkıya yorumuyla ruhundan bir parça katan, sesini nerede duysanız tanıyacağınız Zeki 
Müren, geçirdiği iki kalp krizinin ardından sahnelere ara verir ve 1980’lerden itibaren Bodrum’daki 
evinde yaşar. Son konserini 1984’te Bodrum Kalesi’nde veren Müren, gerçek bir Bodrum aşığıdır. 
1991 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanına layık görülen Zeki Müren, ömrünün son yıllarını Bodrum’da 
bugün müze olarak hizmet veren evinde geçirir. 

Yaz tatillerinin en sevilen rotalarından biri olan Bodrum; Gümüşlük, Yalıkavak, Turgutreis, Gümbet, 
Bitez gibi bölgeleriyle, eğlenceden huzura, göz kamaştıran koylardan antik şehirlere kadar bir tatilde 
arayabileceğiniz her alternatifi size sunan bir hazine. Üstelik buna bir de Zeki Müren’i eklediğimizde 
Bodrum’un havası daha da bir güzelleşiyor.   
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Bodrum’un Kumbahçe mahallesinde bulunan 
evi, 2000 yılından beri müze olarak hayranlarının 
ziyaretine açık. Bulunduğu caddeye adı verilen 
Zeki Müren Sanat Müzesi’nin girişinde sanat 
güneşimizin elinde mikrofonuyla olan heykeli sizleri 
karşılıyor. Heykelin yanı sıra müzenin girişinde 
bulunan Müren’e ait 1976 model klasik araç da sizi 
karşılayanlar arasında.  

İki katlı olan evinin giriş katı Müren’in yaşadığı 
hâliyle korunmuş durumda, üst kat ise müze olarak 
restore edilmiş. Gezinmeye başladığınızda ise 
musikinin paşası olarak bilinen bu dev sanatçının 
hayatının geçtiği, soluğunun duvarlarına sinmiş 
olduğu mekânın büyüleyiciliğine kapılıyorsunuz. 
Zira içeri girer girmez Müren’in o yüreklere işleyen 
sesi sizi karşılıyor ve anında dünyasının içine 
çekiyor. Müze içerisinde, Müren’in fotoğrafları, 
yüzlerce bestesinin ve şarkılarının yer aldığı plakları, 
kasetleri, çoğunun tasarımları kendisine ait olan o 
göz dolduran ihtişamlı kostümleri, takıları ve kişisel 
eşyalarını incelemek Müren’in ışıldayan karakterine 
bir nebze olsun yakınlaşmış olduğunuzu hissettiriyor. 
Müren’in bu evinde İstanbul’daki evinden getirilmiş 
eşyalarını da inceleyebilmek mümkün.

Kuruluşu 15. yüzyıla dek uzanan bir tarihi 
barındıran Bodrum, Zeki Müren’in orada yaşamaya 
başlamasıyla da yoğun ilgi çekmeye başlıyor. Müren 
bu tarihî ve doğal zenginlikleriyle göz alan şehirde, 
komşuları ya da yerli-yabancı turistler için de 
oldukça önemli bir figür hâline geliyor. Yolda gören 
hayranlarının ilgisi, müdavimi olduğu restoranlar, 

çarşıda ziyaret ettiği dükkânlar ve daha birçok mekân 
ve anının birikimiyle, Müren’in ışıltısı evinin sınırlarını 
aşıp Bodrum’un dört bir yanına yayılmış hâlde. 

24 Eylül 1996’da TRT stüdyosunda çekilen bir 
canlı yayın esnasında ekranlardayken fenalaşan 
Müren, aynı gün vefat ediyor. Bugün ona dair birçok 
detay Bodrum’daki evinde ziyaret edilebiliyor. 
Hayatını sanatına adamış bu büyük sanatçının evi, 
bir Bodrum gezisinde mutlaka görülmesi gereken 
yerlerden. Zeki Müren Sanat Müzesi’ne, sanat 
güneşimizin evine adımınızı attığınızda, ülkemizin 
ve Türk sanat müziğinin en ikonik isimlerinden birini 
yakından tanıyacak ve anısını onun mekânında yâd 
edebileceksiniz. 

ANILARIN İÇİNDE ZEKİ MÜREN’İN 
SESİYLE GEZİNMEK
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AT L A N T İK ’ İN  
Ö P T Ü Ğ Ü 
K I Y IL A R,
P O R T E K İ Z
TARİH, YEMEK VE MUHTEŞEM BİR DENİZ, 
İŞTE; KEŞFETTİĞİNİZE MUTLU OLACAĞINIZ 
ÜLKE PORTEKİZ. 

Avrupa kıtasının en batısında, Atlas Okyanusu kıyılarına 
sahip olan bu güzel ülkede sıcaklık haziran ayından ağustos 
ayına kadar 30 derecelere ulaşıyor ve sahilleri de oldukça 
kalabalık oluyor. Ülke en çok kasım ve mart aylarında yağmur 
alıyor. Eğer Portekiz’in tadını çıkarmak istiyorum diyorsanız, 
mayıs ve ekim aylarında bir seyahat planlamalısınız. Zaten 
gezmelere doyamayacağınız bu tatil için en ideal süre bir 
hafta, on gün arası olacaktır.

Öncelikle Portekiz’e seyahat edecekseniz, iyi bir araştırma 
yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü Portekiz, zengin 
bir kültüre ve oldukça köklü bir tarihe sahip. Bu nedenle 
seyahatinizde ülkenin okyanusa açılan sahillerini, en 
güzel kasabalarını ve hatırı sayılır derecede yoğun tarihî 
bölgelerini mutlaka görmelisiniz.

Portekiz’e seyahat planı yaparken Porto, Lizbon ve Fero 
başlıca ziyaret noktalarınız olmalıdır.
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LizbonİLK GÖRÜŞTE 
ÂŞIK 
OLACAĞINIZ 
ŞEHİR

Lizbon ziyaretiniz için en az üç günlük bir program yapmalısınız. 
Portekiz’in başkenti olan bu şehir, İstanbul gibi iki farklı yakayı 
bir araya getiren dünyanın en nadide şehirlerinden biridir. 
Konaklama tercihi yaparken de Rossio’daki tarihî evleri ya 
da Baixa – Chiado’daki otelleri tercih edebilirsiniz. Şehrin 
dokusunu tam anlamıyla yaşamak için Rossio en muazzam 
seçenek olacaktır. Bu şehri tanımak ve anlamak için tüm 
detaylarını görmek gerek. Çünkü Lizbon dünyanın dört bir 
yanındaki şehirlere oranla ruhunu keşfetmeniz gereken bir 
şehir. Şehrin dört bir yanında yer alan antika dükkânları, 
hayranlık uyandıran caddeleri, renkleriyle büyüleyen 
mahalleleri ve tabii ki Fado müziği, Lizbon’da kalbinizi 
kazanacak o kadar çok detay var ki…
     
Lizbon’un havasını solumak için mutlaka şehrin en eski dinî 
yapısı olan, Azize Meryem Kilisesi olarak da bilinen Lizbon 
Katedrali’ni, dünyanın her yanından eserleri bir araya getiren 
seçkisiyle Gulbenkian Müzesi’ni ve şehrin en önemli sembolleri 
arasında yer alan Belem Kulesi’ni ziyaret etmelisiniz. Ayrıca 
Belem’e kadar gitmişken mutlaka ünlü Belem turtasını 
denemelisiniz. Seyahatinizin bir gününü büyülü yeşilliklere, 
romantik saraya, mağaralarla dolu muazzam bahçelere sahip 
olan ve UNESCO listesinde yer alan Sintra’ya ayırmalısınız. 
Portekiz’in Sintra Dağları’nın eteklerinde yer alan bu kasabada 
geçirdiğiniz masalsı gün sizi oldukça etkileyecek. Lizbon’daki 

bir diğer muhteşem detay arabayla yalnızca 20-30 dakikalık 
bir yolculukla Cabo Da Roca ve Boca do Inferno’ya ulaşmanız. 
Sizi Atlas Okyanusu’yla tanıştıracak tarihî zenginliğiyle 
kendine has bir karaktere sahip olan bu sahil kasabalarının 
büyüsüne kapılacaksınız. Tabii ki okyanus kıyılarından denize 
girmek dendiğinde unutulmaması ve mutlaka ziyaret edilmesi 
gereken bir diğer adres, Cascais. Soğuk suda yüzmeyi seviyor 
ve okyanusta yüzme deneyimini yaşamak istiyorsanız, doğru 
seçim olacaktır.  Ayrıca Cascais yolundaki Estoril de tatilde 
yüzmeyi sevenler için oldukça keyifli bir alternatif. Sahil 
kasabalarıyla ünlü bu Akdeniz ülkesi çok zengin bir mutfağa 
sahip. Uygun fiyatlı içkileri ve deniz mahsulleriyle oldukça 
zengin bir sofrada, güzel akşam yemekleri yiyeceğinizden 
emin olabilirsiniz. Tarih var, sanat var, kültür var, deniz var da 
eğlence yok mu?

Lizbon tabii ki diğer Akdeniz ülkeleri gibi yemek ve eğlence 
konusunda oldukça zevk sahibi. Bu şehirde gece hayatı, 
sokakta dans eden insanlarla dolu olan Barrio Alto’da. Barrio 
Alto için Lizbon’da yer alan hatırı sayılır sayıda gece kulübünün 
merkezi denilebilir.  Barrio Alto’da eğlence sokakta başlar. 
Hiçbir mekâna adım atmasanız bile sokakta eğlenebilirsiniz. 
Ayrıca Ruo Nova do ve Infante Dom Henriqe’de devasa 
dans pistine sahip olan gece kulüplerinde eğlencenin tadını 
çıkarabilirsiniz.
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Porto belki de dünya üzerinde 
yer alan en etkileyici şehirlerden 
biri, oldukça romantik bir ruhu 
var. Porto’ya uğramışken Douro 
Nehri’nin kenarında gün batımını 
izleyebilirsiniz. Porto’da gezerken 
sosyal medyada paylaşabileceğiniz 
çok sayıda fotoğrafınız olabilir. 
Adeta tramvaylarla süslü bu şehrin 
en tarihî adreslerinden biri olan 
Sao Francisco Kilisesi gerçekten 
görülmeye değer bir eser. Bu şehre 
uğradığınızda görülecek yerler 
listenizde mutlaka Romantizm 
Müzesi ve Şarap Müzesi de yer 
almalıdır. Ayrıca şehri olur da 
haziran ayında ziyaret etmek 
isterseniz, Serralves Çağdaş Sanat 
Festivali’ne katılabilirsiniz.

Portekiz’in güney tarafında Algarve bölgesinde yer alan bu şirin sahil kasabasını ziyaret etmek oldukça keyifli. Faro, 2. yüzyıla 
kadar uzanan hikâyesiyle tarihî eser bakımından zengin ve oldukça olgun bir şehir.  Faro’da yer alan eşsiz turkuaz suları gördükten 
sonra aklınız hep burada kalabilir. Tatilde deniz, güneş, kum ve eğlence arıyorsanız; Portekiz seyahatinizde sizi en mutlu edecek 
rota tabii ki Faro olacaktır. Praia Vale de Lobo, Praia de Faro, Praia Quarteira, Praia Garrão-Nascente gibi birçok seçenek, 
muhteşem deneyimler ve oldukça keyifli günler sizi bekliyor olacak.

CEZBEDİCİ 
SAHİL 

KASABALARIYLA

Faro

ARNAVUT 
KALDIRIMLI TAŞ 
SOKAKLARIYLA 
ROMANTİK ŞEHİR

Porto

PORTO
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Yunanistan’ın popüler destinasyonlarının 
gölgesinden yavaş yavaş çıkmaya başlayan, 
tarihî ve doğal güzellikleri bozulmamış iki 
güzel adası Paros ve Naxos’a bir yolculuğa 
çıkıyoruz. 

Havalar ısınmaya başlayınca ada sezonu da yavaş yavaş açılmaya 
başlar. Dünyanın her yerinde ada hayatı şehirlere göre daha sakin, 
daha huzur doludur. Hele ki söz konusu olan Yunan adalarıysa, 
ada yaşamı bir gelenek, Yunan kültürünün vazgeçilmez bir parçası 
demektir. 

Komşumuzla beraber yaşadığımız Ege’nin engin maviliğinde büyüklü 
küçüklü 6000’e varan sayıda ada ve adacık yer almaktadır. Avrupa’nın 
en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan, yüzyılların birikimini 
taşıyan adalardır bunlar. Bu tarihî değerlerinin yanı sıra günümüzde su 
sporları, yürüyüş rotaları alanlarında da geniş imkânlar sunan adalar 
gelenek ile çağdaş dünya pratiklerinin bir arada bulunabileceği keyifli 
alternatifler barındırıyor.

Komşumuzun kültüründe, karakterinde, tarihinde yer etmiş olan 
bu adalar aynı zamanda dünyanın en gözde tatil destinasyonlarını 
barındırıyor. Mykonos, Santorini gibi tüm dünyadan ziyaretçiyi 
cezbeden güzellikteki rotaların yanı sıra bir de bu meşhur adaların 
uzun yıllar gölgesinde kalmış, son zamanlarda ise yavaş yavaş 
kabuğundan çıkmakta olan adaları da göz ardı etmemek gerekiyor. 
Paros ve Naxos, cevherini yeni yeni keşfetmeye başladığımız adalar 
listesinin başlarında yer alıyor.

Paros ve Naxos, Yunanistan’ın en meşhur adalarının da içinde yer 
aldığı, Kiklad denilen, Ege Denizi’nin orta kesiminde yer alan 56 tane 
adadan oluşan grubun içerisinde yer alıyor. Yunanistan adalarından 
söz ediyorsak işin içine Yunan mitolojisi de ister istemez girecektir. 
Kiklad Adaları için anlatılagelen mit şöyledir: Deniz tanrısı Poseidon, 
sinirlendiği Kiklad perilerine öfkesinin hiddetini göstererek onları 
denizin ortasındaki adalara, kayalıklara dönüştürmüş. Bugün bu 
adaların muazzam manzaralarına baktığımızda ise perilerin büyülü 
güzelliğini Poseidon’un öfkesinin bile alt edemediğini görüyoruz.

Yan yana iki ada olan Paros ve Naxos, diğer çoğu Mavi Bayrak sahibi 
olan Yunan adaları gibi sahilleri konusunda ziyaretçilerine büyüleyici 
güzellikler sunmayı garanti ediyor. Çakıl ya da kum plajlar, mavi ya da 
turkuvaz sular, koylar, kayalıklar bir adadan beklediğiniz her neyse 
bunların tamamını bu adalarda bulmanız mümkün. 

HUZURUN,  KE Y FİN VE  TARİHİN
Y UNANİSTAN
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CE VHERİ  PAROS VE NA XOS ADAL ARI, 

PAROS ADASI
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Naxos, Kiklad Adaları içerisinde en büyük ve en yeşil olanı. Bu geniş 
topraklar aynı zamanda bereketli tarımsal faaliyetlerin sürmesine 
de olanak sağlıyor. Adanın hemen hemen her restoranında 
zeytinin, zeytinyağının en lezzetlilerinden birini, limonun en 
tazesini tadacağınıza emin olabilirsiniz. 

Naxos’un merkezi, Naxos ya da Chora olarak adlandırılıyor. Daha 
limana yaklaşırken uzaktan göreceğiniz ilk şeylerden biri Apollon 
Tapınağı. Daha doğrusu MÖ 6. yüzyılda yapımına başlanan fakat 
tamamlanamayan görkemli bir tapınak inşaatının tamamlanmış tek 
parçası olan kapısı. 6 metre boyunda olan bu ihtişamlı mermer yapı 
Naxos’un adeta simgesi. 

Naxos limanının hemen gerisinde ise Naxos Kalesi ve Old Town 
bölgesi yer alıyor. Mermer taşlarla döşenmiş kaldırımlar, daracık 
sokaklarda sizi huzurla dolduracak mavi ve beyaz ile bezenmiş 
evler, yapılar eski Naxos’u gezerken size eşlik edecek. 

Bu büyük toprak parçasında Ege’nin mavisine bir de görkemli dağlar 
eşlik ediyor. Zeus’un doğum yeri olduğuna inanılan Naxos’un en 
yüksek dağı da hâliyle adını Zeus’tan alan Zas Dağı. Naxos’ta dağ 
kasabaları da görülesi yerlerden. Geleneksel kıyafetlerin giyilmeye 
devam edildiği, kilise, manastır gibi yapıların dikkat çektiği dağ 
kasabalarının yanı sıra Zas ile beraber Kronos ve Mavrovouni 
dağları koruma altındaki kuş türlerine ev sahipliği yapan yerler.    

Naxos’ta sıkça rastlayacağınız bir diğer yapı ise yapım tarihleri 
Orta Çağ’a kadar uzanan kulelerdir. Adada 20 kadar kule, 
geçmişte soylu ailelerin siyasi ve coğrafi anlamda stratejik 
konumlara inşa ettirdikleri ihtişamlı yapılar. Merkezde Chora 
Kalesi’nin içinde bulunan Crispi, Chora’nın muazzam manzaralarını 
seyredebileceğiniz ve merkezden 4.5 km uzaklıktaki Belonias 
muhakkak görmeniz gerekenlerden. 

Naxos tatilinin en keyifli yanlarından biri de kuşkusuz uçsuz 
bucaksız sahilleri. Merkeze 4 km kadar bir mesafede yer alan Agios 
Prokopios Plajı en güzellerinden biri. 1.5 km boyunca uzanan 
kumsalı, mavi ile yeşilin karışımından başınızı döndürecek binbir 
tonu yakalamayı başaran denizi ile deneyimlenmesi gereken bir 
huzur köşesi diyebiliriz bu plaj için. Bir millî park olan ve turizm 
tesislerinden uzaktaki sakinliğiyle tercih edilebilecek bir diğer plan 
da Alyko. 

Naxos’ta, hem tarihi hem kumsalın ve denizin keyfini bir arada 
yaşamanız mümkün Naxos’a has bir lezzet olan ve limon bazlı bir 
likör olan Kitron’u da tatmayı ihmal etmemelisiniz.

NaxosBEREKETLİ VE 
BÜYÜLÜ;

Seturday
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Paros, Naxos’un hemen batısında yüzölçümü olarak daha küçük fakat 
turistler tarafından daha çok tercih edilen, hatta son zamanlarda Mykonos’a 
alternatif olarak yükselişte olan bir ada. Akdeniz’in en eski bağcılık 
geleneğine sahip olan adalarından biri Paros’ta yerleşik hayatın MÖ 
4000’lere dek uzandığı biliniyor.  

Bizans’ın, Orta Çağ’ın mimari dokuda etkisini görebileceğiniz birçok yapının 
bulunduğu Paros, iki tane merkezi bölgeye sahip. Bunlardan birisi limanın 
da bulunduğu, ticari anlamda da merkez olarak tanımlanan Parikia. Diğeri 
ise adanın daha kuzeyinde bulunan Naousa. 

Parikia, Kiklad tarzı şehir yapısını yansıtır biçimde mavi-beyaz evlerin 
arasındaki daracık sokaklarıyla bir labirenti andıran yollara sahip. Fakat her 
sokağın cıvıl cıvıl oluşu bu labirenti bir keyif rotası haline getiriyor. Özellikle 
akşamları rengârenk ışıklarla süslenen dükkânlar, tavernalar, çarşı-pazar 
Parikia’nın gecesinin de dopdolu olduğunu kanıtlar nitelikte. 

Paros’un bir diğer merkezi ise ilki kadar hatta belki daha çok ilgi çeken 
Naousa. Keyifli akşam yemeklerinin, gece eğlencesinin de merkezi olan 
Naousa’nın limanı Yunanistan’ın en güzel limanlarından biri olarak kabul 
ediliyor. Esasen bir balıkçı kasabası olan Naousa’da 13. yy’dan kalma 
Venedik tarzı kale de tüm görkemiyle tarihî dönemleri hatırlatan yapılardan. 

Yüz kapılı kilise anlamına gelen Panayia Ekatontapyliani, tüm Yunanistan’da 
Bizans döneminden kalan en önemli anıtlardan biri olması sebebiyle 
Parikia’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden. 

Apollon ve Artemis tapınakları gibi önemli tarihî ve arkeolojik hazineleriyle 
ilgi çeken adada özellikle Bizans döneminin yoğun etkisi söz konusu. Bizans 
Yolu denilen, mermer bir patika olan rotasıyla keyifli bir doğa yürüyüşü 
yapabilir, hem doğanın hem de tarihin ayak izlerini keşfe çıkabilirsiniz.

Kimi Venedik döneminden, kimi Bizans’tan kimi de Orta Çağ’dan kalma 
kasabalarıyla da ilgi çekici tarihî dokuları görme fırsatı sunan Paros’ta, 
begonvillerin sardığı bembeyaz evleri, Orta Çağ’a uzanan geçmişiyle Lefkes 
aynı zamanda Bizans Yolu’nun da rotasında yer alır. Görmeniz gereken diğer 
kasabalardan biri de deniz ürünleriyle size bir ziyafet sunacak olan balıkçı 
kasabası Piso Livadi.

Paros’un kumsalları da Naxos gibi maviye ve huzura açılan birer masal diyarı 
gibi. Naousa’nın batısındaki Kolombithres, yüzmenin yanı sıra su sporlarının 
da keyfine varmak için Santa Maria plajları bu güzel adanın keyif dolu sayısız 
plajından sadece ikisi. 

Tavernalardan yükselen rebetikonun ritmine, suyun akışına, havanın 
güzelliğine Yunan adalarında bir kez daha sevdalanmak için Paros ve Naxos, 
seyahat listenizde üst sıraları fazlasıyla hak ediyor. 

Paros HEM TARİHÎ 
HEM EĞLENCELİ;
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Konuklarının lüks ve konforlu bir tatil geçirmesi için her detayın büyük 
bir özenle düşünüldüğü Titanic Mardan Palace’ta konakladığınız her 
dakika, zarif ve ihtişamlı tasarımın büyüsüne kapılarak kendinizi bir 
masalın içinde gibi hissedeceksiniz. 

Seçkin zevklere sahip konukları için emsalsiz bir deneyim sunan 
ve zor beğenenleri hedefleyen yapı; ihtişamlı saray odalarından, 
büyüleyici süitlere, Premium ve Deluxe odalardan, Royal Süitlere 
ve Göl Evleri’ne, hangisini seçerseniz seçin aklınızın bir diğerinde 
kalacağı pek çok lüks seçenek sunuyor.

Titanic Mardan Palace’ta lüksün ve konforun bir sınırı yok. Tesiste 
yer alan BeFine SPA & Thalasso ile su terapileri, spa uygulamaları, 
sağlıklı menüler ve kişiye özel programlarla sağlık ve güzellik için 
arınmanızı sağlayacak seçkin hizmetlerden yararlanabilirsiniz.  

Toros Dağları’nın görkemi, romantik bir ırmak ile Akdeniz arasındaki 
konumuyla golf tutkunlarına çok özel bir oyun sahası sunan Titanic 
Golf Club, deniz kenarında uzanan yolları ile golf tutkunlarına her 
çukurda inanılmaz bir manzara seyri sunuyor. 

Titanic Mardan Palace’ta yer alan Tini Kid Club ile bebeklere özel 
hizmetlerden çocuk aktivitelerine ve eğitici kurslara kadar pek 
çok olanak ile çocuklar eğlenceli bir tatil yaparken aileler de kendi 
özel zamanının keyfini çıkarıyor. Üstelik küçük misafirler için özel 
uygulamaların sunulduğu Kids SPA bölümünde çocuklar için özel 
hizmet sağlanıyor. K
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A K D E N İ Z  R İ V İ E R A S I ’ N D A  İ S TA N B U L , 
Titanic Mardan Palace Görkemli medeniyetlerin göz kamaştırıcı 

saraylarından alınan ilhamla tasarlanan Titanic 
Mardan Palace’ta ödüllü şeflere ait hem Türk 
hem de dünya mutfağından seçkin lezzetlerin 
sunumu kendine özel restoranlarda damak 
tadına önem veren müşterileri karşılıyor. 
Özgün sunumlar ve sıradanlığı rafa kaldıran 
yorumlarla 9 adet özel A la Carte restorana 
sahip tesis, konuklarına gastronomi şöleni 
yaşatmayı hedefliyor. 

Titanic Mardan Palace’ın ihtişamıyla tüm 
davetlilerin yıllarca konuşacağı bir düğüne 
imza atabilirsiniz. Titanic Mardan Palace, 
zengin tasarımıyla özel günlerinizde de 
vazgeçilmeziniz olmaya aday. Rüya gibi 
düğünler, gösterişli sosyal ve prestijli üst düzey 
davetler için tasarlanmış 2 balo salonu ve 17 
adet salona sahip Titanic Mardan Palace, 
deneyimli ekibi ile ışıltılı davetleriniz için 
aradığınız tüm konforu sağlıyor.

Işıltılı davetlerin yanı sıra Titanic Mardan 
Palace’ta gece hayatı da oldukça hareketli. Özel 
performanslar ve eğlence hayatında özgünlük 
arayanlar için alternatif konseptlerdeki gece 
kulüpleriyle kesintisiz bir eğlence programı özel 
konseptlerle yorumlanan tematik partilerle 
günün ilk ışıklarına kadar eğlenmek isteyenleri 
bekliyor.  

Tatilde aradığınız konfor, lüks ve eğlenceyse 
Titanic Mardan Palace vazgeçilmez adresiniz 
olacak.
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İstanbul’un görkemli ruhunu Akdeniz Rivierası’na 
taşıyan Titanic Mardan Palace’ta beklentilerinizin 
ötesinde bir tatil sizi bekliyor.
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CAN YAYINLARI GENEL MÜDÜRÜ
Can Öz
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“Türkiye olağanüstü 

insanların yetiştiği müthiş 

bir ülke ve bu insanların neler 

olabileceğini göstermekle 

ilgili üzerime düşen görevi 

yapmaya çalışıyorum”

C A N  Ö Z

Türkiye’nin en tanınmış yazarlarından Erdal Öz’ün oğlu olarak adınızın verildiği yayınevinde bayrağı devraldınız. Babanızla 
yayınevinin geleceği, vizyonu hakkında birlikte düşünür ya da konuşur muydunuz? Kendinizin bu görevi üstleneceğini 
düşünmüş müydünüz?

Hayır düşünmezdim. Böyle bir şeyi de konuşmazdık zaten. Sanıyorum o da düşünmezdi. Yani 20’lerinde bir çocuğun 
yayınevi yönetmesi, Can Yayınları’nı yönetmesi kimsenin aklına gelecek şey değil. Dolayısıyla babamın ani vefatı sonucunda 
26 yaşında, benim ve kimsenin böyle planı yokken yayınevinin başına geçtim. Edebiyat bilgim yetersiz, irsaliye ne demek 
bilmiyorum, telif hukuku falan hiç hâkim olduğum konular değil. Amerika’da bir mahallede sosyoloji okuyordum kendimce. 
Orada sokakta küçük yürüyüş eylemleri var, yayalara yeşil ışıkları artırmaya çalışan eylemler var, dünya ile farkındalığım 
o kadar yani. O yüzden diyebilirim ki, böyle bir planımız yoktu. Bu tamamen beklenmedik ve olmayacak, -başta bana 
sorarsanız- o gün olmaması gereken bir şey oldu.

Can Yayınları Genel Müdürü olmanızla birlikte neleri değiştirip geliştirebildiniz? 

Şimdi tabii bunun dışarıdan görünen kısmı var; yenilik olarak, fotoğrafik olarak adlandırabileceğimiz, belli kırılma aşamaları 
var. Bunların arasında en çok görünen, en çok haber olanlar diyelim; yeni bir yayınevinin kurulması, yeni markaların hayata 
geçmesi, yeni bir derginin kurulması olabilir ve elbette kapağın değişmesi sayılabilir. Bunlar çok somut görünür, yenilik 
denebilecek şeyler. Bir de içerideki değişiklikler var tabii. Bana sorarsanız en büyük yenilik aslında bu; dışarıdan daha somut 
görünen şeylerin temelini oluşturan şey yayınevinin organizasyonel yapılanmasıdır. Organizasyonel yapılanmadan kastım 
gerçekten kurumsal, hesap verilebilir, ölçülebilir, amatör alanı bırakan bir organizasyonun kurulması. Birincisi bu. 

İkincisi de organizasyonun, yayınevinin marka kimliğini taşıyacak kişilerle çalışması. Bunu şöyle açabiliriz; Türkiye’de 
yayıncılar genellikle orta kademe insanlarla çalışırlar, sanat yönetmeni olması gereken yerde aslında grafik tasarımcı vardır. 
Yayın yönetmeni olması gereken yerde editör vardır. Mali idari işler müdürü olması gereken yerde muhasebeci vardır. Bu da 
aslında iktisadi bir sorundur. Dolayısıyla bu değişim, idari anlamdaki en önemli değişim, dışarıdan görünenler bu değişimin 
gerçekleştikçe yarattığı ürünler aslında.
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Can Yayınları’nda son yıllarda çağın dinamiğini taşıyan ve 
yansıtan değişim-dönüşümler gördük. Bu değişimlerin 
geri dönüşlerini nasıl değerlendirirsiniz? Bu değişimlerin 
yanında Can Yayınları geleneğinin değişmeyen yanı, 
kökleri nerededir?

Yayınevinin kökleri Erdal Öz’ün kurduğu köklerdir 
aslında. Dünya ve Türk edebiyatının en kıymetli 
eserlerini, en özenilmiş eserlerini hakkıyla yapılan iyi 
çevirilerle, iyi bir editöryel çalışmayla, iyi hazırlanan 
kapaklarla, yani o işin içinde rol alan herkesin 
gösterebileceği azami özeni göstermesi sonucunda 
okura saygı duyarak ve saygı göstererek sunma eylemi. 
Bunu mümkün olduğunca fazla yapmak ve devamlılığını 
sağlamak. Kök bu. Bunun çevresindeki her şey aslında 
çağa adapte olmak için yaptığımız şeyler. Kapaklar, 
e-kitap yayınlanması, yeni markalar kurulması, sosyal 
medya çalışmaları veya bunun dışında tonla süreç. 
Aldığımız geri dönüşler çok değişiyor. Ama o an 
verilen tepkilerden ziyade uzun vadede 5, 10, 50 yıl, 
100 yılda verilen tepkiler önemli; tabii bu kadar uzun 
süre plan yapamıyoruz küresel ısınma varken. Yapmak 
istediklerimizle yaptığımız şeylerin olabildiğince uzun 
vadede uyumlu olması gerek. Böyle olduğu sürece zaten 
bütün geri dönüşler bizim için mutluluk verici. Çünkü 
bunun sürdürülebilirliğini ufak ufak test ediyoruz ve 
ona göre küçük küçük düzgün güncellemeler yapıyoruz.

Hayata geçirdiğiniz bir diğer yenilik Socrates Dergisi. 
Arkasında sağlam bir yazar kadrosuyla yayın hayatına 
devam eden Socrates’in spor yayıncılığında farklı bir 
duruşu var. Bu dergi, spor yayıncılığı alanında nasıl 
bir boşluğu dolduruyor? İçeriğin sizin deyiminizle 
erkek okur cumhuriyetinden farklı okurlara da yönelik 
hazırlandığını söyleyebilir miyiz?

Tabii kesinlikle mümkün. Bir kere erkek okur 
cumhuriyetinden başlarsam ilk aklımıza gelen zaten 
bugün tribünlerde maç izleyen, tribün dışında da işte 3-4 
tane takım taraftarları... Hepsi her zaman haklı, herkes 
birbirine düşman, herkes birbirinden nefret ediyor ve 
herkes bundan çok mutlu. Erkek okur cumhuriyeti 
dediğimiz aslında bu. Günümüzde yayımlanan kalitesi 
düşük spor gazeteleri ve spor dergilerini tüketen, sadece 
kendi takımıyla ilgilenen, dolayısıyla sporla ilgilenmeyen 
bir okur kitlesi. Arjantinli teknik direktör Menotti’nin 
bir sözü vardı; “Futboldan başka bir şeyle ilgileniyor 
musunuz, hobileriniz nelerdir?” diye sormuşlar, o da 
sinirlenip bu soruya “Futboldan başka bir şeyden 
anlamayan zaten futboldan da anlamaz, ne münasebet” 

diye cevap vermişti. Socrates’in amacı, derdi aslında 
okura yönelik değil, dergiyi yapanlara yönelik. Dergiyi 
yapan insanlar, kendi çalıştıkları spor camiasında, 
spor medya sektöründe tatmin olmadıkları için kendi 
tatmin olacakları dergiyi çıkarmak istediler. Ben de 
onlarla buluştum. Derginin aslında sadece amacı bu. 
Bir boşluğu doldursun diye yapmadık bunu, bu amacı 
doldursun diye yaptık. Yani tatmin için yaptık bu işi biz. 
Sonuçta yavaş yavaş anladığım kadarıyla kendi alanını 
da yaratmaya başladı ve böyle bir okur olduğunu fark 

ettik biz. Bizim için de sürpriz oldu ve gittikçe artıyor. 
Demek ki böyle çok insan varmış Türkiye’de dedik. Ne 
güzel devam ediyoruz.

Derginin sloganı ‘Düşünen Spor Dergisi’ olduğu için 
akla ismini de düşünür Socrates’ten aldığı geliyor. 
Derginin isminin hikayesini sizen öğrenebilir miyiz?

Bağış Erten’e baskı yapıyordum bize sporun siyasi 
duruşu hakkında bir kitap hazırlaması için. O da 
bize bir kitap yerine bu dergi fikrini getirdi ve fikir o 
kadar güzeldi ki yayınlamaya karar verdik. Derginin 
ismini aldığı Brezilyalı futbolcu Socrates, 1982 yılında 
Brezilya’da referandum dönemi öncesi Corinthians’ta 
oynarken yönetim futbolculara siyasi konuşma yapma 
yasağı getiriyor. Socrates de arkadaşlarıyla beraber 
kulübün yönetimini devirip başkan seçiliyor ve serbest 
bırakıyor siyasi açıklamalar yapılmasını. Futbol takımı 
maçlara formalarında reklam yerine  “Vote 16 Dia”  (Ayın 
16’sında oy verin) veya “Demokrasi” yazan formalarla 
çıkıyorlar. Maçlardan sonra futbolcular, siyasi görüşlerini 
hangi görüş olursa olsun, birbiriyle çelişen görüşler de 
olsa, maç sonunda uzatılan mikrofonlara korkmadan 
açıklıyorlar. Tribünde taraftarlar siyasi pankartlar 
açıyorlar. Böyle bir adam Socrates. Dolayısıyla bunun 
üzerine siyaset-spor ilişkisi tarihine bir kitap derken 
böyle bir dergi geldi spor kültürünü anlatan. Socrates’in 
hikâyesi bu. Düşünen spor dergisi de bizim o dönem 
çalıştığımız TBWA’deki arkadaşlar Hüseyin Sandık 
ve Volkan Karakaşoğlu’nun buldukları harika slogan. 
Filozof Socrates’le ilişkisi nasıl olsa kurulacak diye yola 
çıkıp derginin kimliğini de yansıtan bir slogan seçtiler.
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Socrates Bistro’nun kuruluşu güzel tesadüfler ile oldu. 
Benim çok eski dostum Baran Yağmurlu bir yer açmak 
istediğini söylediğinde ortak olmayı önerdim ve hızlıca 
mekânımızı tuttuk. Socrates derginin yerini yapma fikri 
de sıcak geldiği için bu şekilde devam ettik. Dolayısıyla 
bizim burayı açmamızın nedeni spor ve gastronomi 
ilişkisine dair mesaj vermek değil. Biz açmaya karar 
verdikten sonra oraya evirdik fikir hoşumuza gittiği 
için. Ama tabii işin şöyle bir ilginç tarafı var; Socrates 
derginin yayın yönetmeni Caner Eler, Eurosport’ta 
Tour de France anlatırken, bisikletçilerin duraklarında 
geçtikleri noktalardaki şarap ve yemek kültürünü de çok 
güzel anlatır. Zaten oradan aslında gastronomi meraklısı 
insanların Caner Eler üzerinden dergiyle bir ilişkisi vardı. 
Mesela Vedat Milor çok iyi bir okuru derginin, böyle bir 
sürü insan var. Keza biz de bunu kullanıyoruz. Sonuçta 
tabii ki yemekle spor bağlantılı. Dünyada spor kültürü 
olan yerler dediğiniz genellikle stadların yakınlarında bira 
satılabilen yerlerdir aslında. Çok daha şamatalı şehirlerdir 
onlar. Çok somut anlatılabilir bu ama biz bunu anlatmak 
için bir şey yapmadık, biz bu durumu kullandık. Çok da 
tadını çıkarıyoruz. Yani Tour de France döneminde mesela 
özel Tour de France menüleri yapıyoruz.

Yayıncılıkta yerli ve yabancı tüm eserler, hep farklı 
dünyalar, kurgular yaratır ve bizi oraya çeker. Yayıncılığın 
da bir tür yolculuk, bir tür seyahat olduğunu, farklı 
kurgularda, düşüncelerde gezdirdiğini düşünecek olursak, 
siz kendi seyahatinizi nasıl tanımlamak isterdiniz? 

Hala durakta. Çok hızlı gelişti her şey hayatımda. Ben 
Türkiye’yle ilişkilendiriyorum bu hızı. Aslında üstlendiğim 
görevi şöyle tanımlıyorum kendi adıma; öne çıkmadan 
herkesle beraber gelecek için doğru örnekleri oluşturmak, 
doğru örnek olmak ve bunun karşılığında aslında bir şey 
beklememek. Türkiye’nin içinden çok iyi örnekler çıktığını 
ve çok çok daha iyi örnekler çıkabileceğini görüyoruz, bu 
vasatlığın hükmünde. Dolayısıyla sorumluluğumuz aslında 
iyi olmak. Türkiye’de her alanda, her sektörde, her işi iyi 
yapan insanların olduğunu göstermek. Bunu yayıncılık 
adına söylemiyorum sadece, yazarlar için de geçerli 
bu, dergicilik için geçerli. Dolayısıyla sorumluluğumuz 
bu. Bunun daha ilk durağındayız belki, çok uzun bir 
yolculuğumuz var. Çünkü Türkiye müthiş bir ülke, 
gezginler için de öyle ama yaşayanlar için de öyle. Çok 
olağanüstü insanların yetiştiği bir ülke ve bu insanların 
neler olabileceğini göstermekle ilgili üzerime düşen 
görevi yapmaya çalışıyorum ben. Bunları yapabildikçe o 
yolculuk devam ediyor.

Socrates Almanya’da, bu ülkeye özel olarak çıkıyor, ismine 
ilham veren Brezilya ya da başka bir ülkede de çıkması için 
çalışmalarınız var mı?

Planlarımız var, çalışmalarımız yok henüz. Çünkü ilk önce 
Socrates Almanya’nın iktisadi tutarlılığını sağlamam lazım. 
Yani uzun lafın kısası aslında yeterince kâr etmesi lazım. 
Çünkü Türkiye’de dövizle çalışmak artık çok zor. Dövizle 
yurt dışı yatırım yapmak çok zor. Ama en kısa zamanda 
bir ortaklıkla beraber benim hayal ettiğim şey İngiltere’ye 
gitmek ve global bir yayın yapmak Socrates’e. Çünkü 
Almanya’nın da katılımıyla artık Socrates’in üretebildiği 
içerik niteliği global seviyede spor dergiciliğinde rekabet 
edilebilir seviyeye ulaştı. Burada tek yapılması gereken 
artık bunun iktisadi alt yapısını kurup gerekli girişimleri 
yapmak, yapacağız.

Socrates’in bir de Socrates Bistro adı altında mekânı var. 
Dünya genelindeki geleneksel spor müsabakalarına özel 
menülerin de yer aldığı gastronomi alanında da iddiali bir 
mekân Socrates Bistro. Spor ile gastronomi dünyası ilişkisini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Kültür - Sanat
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Mesleğinizle ilgili olarak ya da bireysel olarak yolculuğa çıkmayı 
sevdiğiniz rotalar nerelerdir?

Deniz olan her yer, iyi yemek olan her yer. Eşimle çok konuşuruz. 
Bir yere tatil programı yaptığımız zamanda bir yer önerir; ama bilir 
ki orada hakikaten çok iyi bir yemek, çok iyi bir restoran varsa ben 
zaten hemen giderim oraya. Akdeniz ülkelerine çok gidiyorum. Yani 
Türkiye’nin her yeri zaten güzel, Türkiye o açıdan inanılmaz bir yer. 
Yemek ve güneş aradığım şeyler.

Seyahat tutkunu, gezgin kişilere tavsiye edeceğiniz, mutlaka 
okumalılar dediğiniz kitaplar var mıdır?

André Gide-Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler. Zaten “Git sevgili 
Nathaniel, git ve gitmeden hayatına başlayamazsın” diye başlar kitap. 
Hem gerçek yolculuğu anlatır hem de şüphesiz ki içsel yolculuğu 
anlatır. İçsel yolculuğu anlatan tonla iç sıkıcı ve bunaltıcı kitap da var, 
bu öyle değil. Gerçekten okuduğunuz zaman tokadı yiyorsunuz ve 
hayatınız değişiyor. O yüzden okumayanlar varsa mutlaka, mutlaka 
bir baksınlar. Zaten 2-3 sayfa karıştırınca gider o, devam eder o kitap 
yani.

Son olarak dergimizin klasik sorusuna geldik. Sizce çok gezen mi çok 
okuyan mı bilir?

Mektepli mi alaylı mı sorusu bu. Doğru bir cevabı yok. Yani ben hayatta 
genellikle çok mücadele edenin daha çok öğrendiğini düşünüyorum. 
Kendine sunulan olanaklar; çok gezmek sunulan bir olanaksa veya çok 
öğrenmek başkaları tarafından sunulmuş bir olanaksa bunun çok kısıtlı 
bir öğrenme yarattığını düşünüyorum. Siz kendiniz yaratmışsanız o 
olanağı; gezmeyi veya okumayı-öğrenmeyi, o zaman bunun çok daha 
derinlemesine bir öğrenme yarattığını düşünüyorum. Dolayısıyla çok 
mücadele eden diyelim.

    

SOCRATES BISTRO
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Sagalassos İçin
Bozlu Art Project’in bir gelenek haline ge-
tirdiği temalı yaz sergileri bu yıl da devam 
ediyor. Serginin bu yılki teması Burdur’un 
Ağlasun ilçesinde yer alan ve tarihi 12.000 
yıl öncesine dek uzanan Sagalassos Antik 
Kenti. Sergide Murat Germen, Selma 
Gürbüz, Kazım Karakaya, Murat Morova, 
Seyhun Topuz, Utku Varlık ve Semih Zeki’nin 
aralarında olduğu sanatçıların, Sagalas-
sos’tan etkilenerek yarattığı eserler sergileni-
yor. Sergi 31 Ağustos tarihine kadar Bozlu 
Art Project Mongeri Binası’nda görülebilir.

20 Haziran - 30 Ağustosadıköy 
Bozlu Art Project Şişli

Se
rgi 

ve E
tkin

lik

Hoş Geldin Gazi
Anlamlı fotoğraf sergisi, zorluk ve milli mücadele ile geçen 
yılların ardından Ulu Önder Atatürk’ün İstanbul’a geldiği 1 
Temmuz 1927 yılından, Dolmabahçe Sarayı’ndaki yatağın-
da hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım 1938’e kadar 
geçen dönemi birbirinden güzel ve daha önce sergilen-
meyen birçok fotoğrafı görme imkânı sunuyor. Yapı Kredi 
Tarihi Arşivi ve Selahattin Giz Koleksiyonu’ndan seçilen fo-
toğraflar dönemin gazete muhabirleri Cemal Göral, Namık 
Görgüç, Faik Şenol ve Hilmi Şahenk imzalı.

17 Mayıs - 10 Kasımdıköy 
Yapı Kredi Kültür Sanat

İki Arşiv, Bir Sergi: Ara 
Güler’in İzinde İstanbul
İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi geçtiğimiz yıl aramızdan 
ayrılan usta fotoğrafçı Ara Güler’in çektiği fotoğraflara ev 
sahipliği yapıyor. Ara Güler Müzesi ve İstanbul Modern’in 
Ara Güler fotoğraflarının bir arada kullanıldığı sergi 20. 
yüzyıl ortasından bu zamana kadar İstanbul’un yaşadığı 
değişimi gözler önüne seriyor. Hayatı yansıtan Ara Güler 
fotoğraflarını 17 Kasım’a kadar sergide görebilirsiniz.

29 Mayıs - 19 Kasım  
İstanbul Modern

Kültür - Sanat
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Bir Delinin Hatıra 
Defteri
Türk Tiyatrosu’nun emektar isimlerinden biri olan Genco 
Erkal Bir Delinin Hatıra Defteri oyununun ellinci yılında 
tekrar sahnede. Nikolay Gogol’un yazdığı kara mizah 
Türkiye’de sahnelenen ilk tek kişilik oyun olma özelliği-
ni taşıyor. İlk kez 1965’te yine Genco Erkal tarafından 
sahnelenen oyun 50. yılında Genco Erkal’ın farklı bir yo-
rumuyla yeniden izleyicisiyle buluşacak.

26 Temmuz    
Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi

Kaan Sekban - 
Saçmalar
10 yıllık bir bankacılık kariyerinin ardından sahne san-
atlarına ilgi duyan Kaan Sekban Saçmalar adını verdiği 
stand up gösterisiyle bir süre sosyal medya platform-
ları üzerinden sevenleriyle buluştu. Geçtiğimiz yıl 
mayıs ayından bu yana çeşitli sahnelerde gösteriler 
yapan Kaan Sekban, “Saçmalar”la 16 Eylül’de Harbiye 
Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda olacak.

16 Eylül     
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Sutra
Geçen 11 yılda 32 ülke, 64 şehir ziyaret ederek 
190 binin üzerinde insanla buluşan 16 Eylül’de 
tekrar İstanbul’da sahnelenecek. Shaolin felsefe ve 
inancının Kung fu’ya yansımalarını güncel bağlamdan 
kopmadan ele alan muhteşem gösteri, Budist keşişlerin 
doyumsuz performansları ve 21 ahşap kutunun yer 
aldığı sade sahne tasarımıyla dikkat çekiyor. Sutra’nın 
yönetmenliğini Sidi Larbi Cherkaoui üstlenirken 
gösterinin müziklerini Szymon Brzoska yapıyor.

16 Eylül   
Zorlu PSM
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Omara 
Portuondo
Müziği ve sesinin yanında hayatıyla da 
oldukça dikkat çeken 85 yaşındaki Latin 
müziğinin efsane ismi Omara Portuondo 
3 Ağustos’ta İstanbul’da sevenleri ile 
buluşuyor. Grammy de dahil olmak üzere 
müziği ile daha birçok ödüle layık görülen 
Omara Portuondo’nun İstanbulda’ki 
sahnesinde ayrıca ülkemizin başarılı latin 
müzik sanatçıları da yer alacak.

3 Ağustos    
Life Park

Kon
ser

Jennifer Lopez
Türkiye dünya starı Jennifer Lopez’i ağustos ayında bir kez daha 
ağırlamaya hazırlanıyor. Duyurulduğu andan itibaren büyük 
bir heyecan yaratan konser, Regnum Live Concerts kapsamın-
da gerçekleşecek. Daha önce 2012 yılında Türkiye’de bir konser 
veren Jennifer Lopez 6 Ağustos’ta hem yeni hem de hit olan 
parçalarıyla konserine gelenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

6 Ağustos     
Regnum Carya Golf & Spa Resort – Antalya

Jay-Jay Johanson
Far Away, Believe in US ve Time Will Show Me 
gibi unutulmaz şarkıları seslendiren İsveçli dünyaca 
ünlü ses Jay Jay Johanson 10 Ağustos’ta IF Perfor-
mance Hall Beşiktaş sahnesinde dinleyicileriyle bir 
araya geliyor. Trip-Hop, electro-clash ve indie gibi 
farklı müzik türlerinde albümler çıkartan sanatçı per-
formansıyla her geçen gün artan Türk hayranlarıyla 
güzel bir buluşmaya imza atacak.

10 Ağustos   
IF Performance

Kültür-Sanat
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Nazım Hikmet’in Yolcululuğu 
Haluk Oral
İş Bankası Kültür Yayınları

Ne
 Ok

usa
k?

Fikrimizin Rehberi -     
Gazi Mustafa Kemal     
Erol Mütercimler
Alfa Yayıncılık

21. Yüzyıl İçin 21 Ders    
Yuval Noah Harari

Tanrı geri mi dönüyor? 21. yüzyılın en başarılı yazarları arasında gösterilen Yuval Noah 
Harari, en çok satanlar listesine giren Sapiens ve Homo Deus kitaplarının ardından, 
yazının başındaki gibi ilginç soruları tartışmaya açtığı 21. Yüzyıl İçin 21 Ders isimli ki-
tabıyla okuyucularıyla tekrar buluştu. 2018 yılında ilk baskısını yapan 336 sayfalık 
kitapta yazar kendi bakış açısıyla “Tanrı geri mi dönüyor?”, ”Bilgisayar ve robotlar 
insan olmanın anlamını nasıl değiştirecek?” gibi farklı sorulara yanıt arıyor.

Kolektif Kitap

Yürümek       
Henry David Thoreau
Can Yayınları

1954 yılında Kars’ta dünyaya 
gelen yazar, araştırmacı ve tele-
vizyon programcısı Erol Müter-
cimler, Fikrimizin Rehberi-Gazi 
Mustafa Kemal eserinde Türk 
Milleti’nin Kurtarıcısı Ulu Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
çocukluğunu, gençliğini, felsef-
esini, askeri ve siyasi hayatını 
kendi bakış açısıyla okuyu-
cusuyla buluşturuyor. 2019 
yılında ilk baskısını yapan kitap 
1210 sayfa.

İnceleme-araştırma kategorisinde okurları ile buluşan kitap Haluk Oral imzası taşıyor. 
Okurlar 2019 yılında İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan kitapta ünlü şairin yaşamın-
dan kesitler eşliğinde döneme ve kendisine dair bir araştırmayı bulacaklar ve Nazın 
Hikmet Ran’ın hayatına daha yakından bakma fırsatı elde edecekler.

2013 yılında ilk baskısını yapan 80 sayfalık kitapta yazar Henry David Thoreau orman 
kenarındaki arazisinde yaptığı yürüyüşleri ve bu yürüyüşler sırasında doğa felsefesine 
dair kendiyle yaptığı tartışmaları, insanın doğadaki yerini, onunla bütünleşmesini ve 
son zamanlardaki ayrışmasını anlatıyor.
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Eğer doğa seyahatini seviyorsanız, Coleman 360° Ses ve Işık Feneri, açık hava 
toplantılarınız için en ideal yol arkadaşınız olacağa benziyor.  Hem fener hem de 
kablosuz Bluetooth özelliğe sahip olan bu cihaz, aynı zamanda suya karşı dayanıklı. 
USB bağlantısı ile şarj edilen ve kolayca taşınabilen Coleman Sound & Light ile 
kampta yıldızları izlerken artık sevdiğiniz parçaların keyfini çıkarabilirsiniz. 

Y E N İ  K A M P  A R K A D A Ş I N I Z
Coleman Sound & Light 

Gün geçmiyor ki doğal enerji üretimi için karşımıza yeni bir ürün çıkmasın. Artık 
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir teknoloji 
var. Anker PowerPort Solar Lite 2 doğrudan güneş ışığını enerjiye dönüştürerek 
telefonunuzu şarj etmenizi sağlıyor. Kolayca taşınabilen, hafif ve katlanabilir bu çevre 
dostu cihaz, henüz yalnızca Android modellerde kullanılabiliyor. 

E N E R J İ S İ N İ  G Ü N E Ş T E N  A L A N 
P O W E R B A N K  

Sık seyahat edenler bilir, seyahat adaptörü çantanızın olmazsa olmazları arasında 
yer alır. Özellikle de bu seyahatler iş için düzenleniyorsa yanımızda bulunan 
elektronik cihazlar her daim şarj edilebilmelidir. İşte bu noktada JOOMFEEN Travel 
Adaptör tüm seyahatler için önemli bir rol üstleniyor. Bu cihaz, dünyanın neresine 
giderseniz gidin dünyayla bağlantılı olmanızı sağlayarak hayat kurtaracağa benziyor. 

S E YA H AT  B O Y U N C A  %1 0 0  Ş A R J
S K AT E B O A R D I N G

Havaalanlarında güvenliğimiz için oldukça sıkı önlemler alınıyor. Bu önlemlerin çoğu hayati önem 
taşımakla beraber bazı sorunlara da yol açıyor. Mesela yolculuğunuz boyunca parfümünüzle 
aranıza giren mesafe. Sen7 bu sorundan muzdarip yolcular için geliştirdiği tasarımıyla yolcuların 
derdine derman oluyor. Parfüm şişenize yerleştirdiğiniz tasarımla parfümün bir kısmını Sen7’a 
yerleştirerek en sevdiğiniz parfümü güvenlik sorunu yaşamadan el bagajınızda güvenli bir 
şekilde taşıyabiliyorsunuz. Bu yöntem sık sık seyahat edenleri çok mutlu edeceğe benziyor. 

P A R F Ü M Ü M  O L M A D A N  A S L A  D İ Y E N L E R İ 
B U R AYA  A L A L I M !

İşiniz için ya da dünyayı görmek için sık sık seyahate çıkıyor olabilirsiniz. Çıktığınız 
seyahatler nedeniyle izlediğiniz dizileri yarım mı bırakıyorsunuz? Artık, buna 
gerek yok. Roku Express ile seyahat ederken HDMI girişi bulunan her yerde seyir 
keyfine devam edebilirsiniz. Netflix, HBO gibi kanalları ve dizi keyfini seyahate 
taşıyan Roku Express’le artık dünyadan kopmadan seyahat edebilirsiniz. 

D İ Z İ  K E Y F İ N İ Z E  K A L D I Ğ I N I Z  Y E R D E N 
D E VA M  E D İ N

Anker PowerPort Solar Lite 2

JOOMFEEN Travel Adapter

Sen7 Twist Lockable Refillable Fragrance Atomizer

Roku Express

T
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Tech Geçerim
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JOOMFEEN Travel Adapter



SETUR SATIŞ OFİSLERİ 
Setur Genel Müdürlük Ümraniye / Genel Müdürlük
Saray Mah. Site Yolu Cad. No:4/1 34768  
İstanbul: info@setur.com.tr
 444 28 22 / (+90) 216 554 37 00 

Setur Suadiye
Suadiye Mah. Bağdat Cad. No: 439, Kadıköy 34740
İstanbul: info@setur.com.tr  (+90) 216 362 56 63

Setur Nişantaşı
Meşrutiyet Mah, Vali Konağı Cad. Hacı Mansur Sokak No: 
2/B Nişantaşı  (+90) 212 942 36 60

Setur Elmadağ
Cumhuriyet Cad. No:69, Elmadağ 34437
İstanbul: info-elmadag@setur.com.tr
 (+90) 212 230 03 36

Setur İzmir  
Vasıf Çınar Bulv. No:19-B, Alsancak 35220
İzmir: info-izmir@setur.com.tr  (+90) 232 488 06 06 

Setur Ankara  
Kavaklıdere Sok. 5B, Kavaklıdere 06690  
Ankara: info-ankara@setur.com.tr  (+90) 312 457 47 00

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

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

Gaziantep - Gaziantep Havalimanı
 (+90) 342 582 10 22 Dış Hatlar Terminali

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

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) 549 542 75 95 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

Posof - Gürcistan Sınırı
 (+90) 543 690 45 80 Posof Sınır Kapısı

Sarp - Gürcistan Sınırı
 (+90) 466 371 50 74 Sarp Sınır Kapısı

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

Esendere - İran Sınırı
 (+90) 533 265 39 38 Esendere Sınır Kapısı

Van Kapıköy - İran Sınırı
 (+90) 543 453 55 86 Van Kapıköy Sınır Kapısı

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

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

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

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

YETKİLİ ACENTELER
Adana
AYF Turizm Mithat Saraçoğlu Cad. (Big Chefs Restaurant 
Karşısı) Gökkuşağı Apt. 3A 01130 Seyhan/Adana
 (0322) 458 80 03

Adana
İGES Turizm Toros Mah. Ali Sepici Bulvarı Büşra Apt.
No: 27/C Çukurova/Adana  (322) 454 21 60

Ankara
365 AVM Birlik Mah. b1 No:16/a Yıldız, Çankaya,
Ankara  (0312) 450 07 08 

Atlantis AVM Kardelen Mah. Başkent Bulv. 1b/07 Batıkent, 
Ankara  (0312) 256 56 46

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

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

Gordion AVM Eskişehir yolu c1 No:101 Çayyolu, Ankara
 (0312) 236 73 63

MRC Turizm / Çayyolu Alacaatlı Cad. No:18 B Blok D:8 
Çayyolu, Ankara  (0312) 238 32 32

TUR 312/Kentpark AVM Mustafa Kemal Mah, Dumlupınar 
Blv. D:86A, Ankara  (0312) 232 50 12

Ultra Turizm Söğütözü Kızılırımak Mah. 1443 Cad. No:15/1, 
Söğütözü/Çankaya/Ankara  (0312) 285 08 32

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. 2.Er Sok. Agora Çarşı No:8A/11 
Nilüfer, Bursa  (0224) 999 01 15

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

Stella Turizm Altınşehir Mah. Ahmet Taner Kışlası Bulvarı
No: 50/A Özlüce, Nilüfer, Bursa  (0224) 273 31 86

Çanakkkale
Grakinos Travel Kemalpaşa Mah.Kayserili Ahmet Paşa Cad.
No:15-C 1-2 Çanakkale  (0286) 217 10 11 

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

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

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

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

İstanbul (Anadolu Yakası)
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 

Kızılırmak Tour / Beylikdüzü 
Barış Mah. Peyami Safa Sk. No:1/19 Dükkan22 Semerkand 
Line AVM Beylikdüzü, İstanbul  (0212) 853 37 38

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

Moba Turizm / Mimaroba
Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Avm A Blok 
No:4 AB Büyükçekmece, İstanbul  (0212) 924 84 81

Nisan Turizm / Ataköy Atrium AVM
Ataköy 9. Kısım Atrium Çarşısı No: 42 Ataköy, İstanbul
 (0212) 661 94 30

Life Turizm
Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. Selimbey Pasajı, No:10 D:32
Bakırköy, İstanbul  (0212) 570 11 18

365Turizm
Bahçelievler mah.Deli Hüseyin Paşa Cad. Ödül Sok. 
No:2/1d Bahçelievler, İstanbul  (0212) 677 32 30

İzmir
Pagos Turizm / Alsancak Akdeniz Mah. 1352 Sk. Halit Ziya 
Bulv. No:2 D:1 Alsancak, İzmir  (0232) 445 93 00

İzmit
Sedna Tur / 41 Burda AVM 41 Burda AVM Sanayi Mah. 
Ömer Türkçakal Blv. No:7 İzmit, Kocaeli (262) 502 10 10

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

Konya
Byetour Turizm / Kent Plaza AVM Bedir Mah. Ataseven Cad. 
Kent Plaza AVM No:2/b18 Selçuklu, Konya 
 (332) 353 00 38 
 
Kayseri
Ally Go - Alice Turizm
Mimarsinan Mah. Murat Cad. Sosyal Tesis Apt. No: 45/a 
Kocasinan, Kayseri  (0352) 224 06 74

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

MARİNALAR

INFO

YENİ
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