
ÜCRETSİZ
24. SAYI

2021

CENNETİN DÜNYADAKİ YÜZÜ ADALAR:

Setur Extra’ya Dijital Olarak Ulaşın!
QR kodu okutarak formu doldurmanız yeterli.

Seyseller



İ M T İ Y A Z  S A H İ B İ
Setur Servis Turistik A.Ş. adına 

Ahmet Sönmez

Y A Y I N  D İ R E K T Ö R Ü
(Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)

Derya Gülünay

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Ayşe Balkaş Tuncel

E D İ T Ö R
Simay Haskaya Somuncuoğlu

Y A P I M
maama

Y A Z I  İ Ş L E R İ  M Ü D Ü R Ü
Çağdaş Ekin Şişman

YAZI İŞLERİ
Çağdaş Ekin Şişman

Gizem Taştan

TA S A R I M
Başak Gökkılıç 

YAY I N  KO O R D İ N AT Ö R Ü
Gökhan Gebrecioğlu

B A S K I
FABRİKA BASIM

Göztepe Mah. İnönü Cad. No:74/A 34214 
Bağcılar - İstanbul - Telefon: 0 212 294 3940

Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar 
kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

24

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

setur.extra.EB.ilan.gorsel.24x30cm-OK.pdf   1   30.06.2021   12:13



setur.com.tr

”Uzaklara gitmek, denizler, sınırlar, ülkeler, inançlar 
aşmak fırsatı çıktığı zaman hiç duraksama.”

Amin Maalouf



Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü

yeni planlar, yeni rotalar, tanıdık fakat yepyeni bir heyecan

Ö N S Ö Z

Hayatın kademeli olarak normale döndüğü şu günlerde 2021 yazını geçmiş yazlardan daha farklı bir heyecanla karşılıyoruz. 
SeturExtra’nın bu sayısında da bir başka renkli, bir başka “sıcak” diyebileceğimiz destinasyonları birlikte keşfediyoruz. 

Birbirinden keyifli yaz festivalleriyle, festival ruhuna kavuşmanın neşesini, bir arada olmanın ve açık havanın keyfini doya doya 
yaşayacağız.

SeturExtra’nın yeni sayısında yazın tadını çıkarmaya Seyşeller Adaları’na, biraz da macera diyerek Avustralya’nın cennet köşesi 
Ningaloo Reef’e yola çıkıyoruz. Doğanın derinlerinde, yeşilin ve mavinin her tonunu doya doya yaşamak içinse Hırvatistan’ın 
Plitvice Gölleri rotamız olacak.

Sayfalarımız arasında, dünyanın en iyi baharat çarşılarının ve şifa kaynağı kaplıcalarının hangileri olduğunu adım adım 
keşfedeceğiz. Sanatın ilham kaynağı bir Avrupa şehri olan Arles’i, Mısır’ın gizemli noktalarından Krallar Vadisi’ni tanıyacak, 
Endülüs’ün bembeyaz köylerine doğru bir road-trip yapmayı da ihmal etmeyeceğiz.
Kadim şehir İstanbul’un güzelliklerine bir kez daha hayran kalmak için boğazın iki yakasında karşılıklı muhabbette iki rotayı 
Rumeli ve Anadolu Kavağı’nı ziyaret edeceğiz. Yaz sayısı Akdeniz olmadan olmaz deyip güneyin huzurlu üç güzeli Çıralı, Olimpos 
ve Adrasan’ı inceleyeceğiz.

Çağın değişen ruhuna, her şey gibi sanat da uyum sağlarken sanata, sanatçıya ve sanatseverlere yepyeni bir bakış açısı sunan 
NFT kavramı da merakla odaklandığımız konular arasında sayfalarımızda yerini aldı.
Her sayıda olduğu gibi bu sayımızda da yerini alan, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından turlarımız seyahat planları 
yapmanın heyecanını bizlere yeniden yaşatacak.

Bu yaz yeniden, iyileşerek, yüzümüzü daha iyiye dönerek ruhumuzu seyahat coşkusu ile dolduracağız. Her bir sayfamızda bu 
coşkuya bir adım daha yaklaşmanız ve keyifle okumanız dileğiyle…
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FestivalleriYURT DIŞI

Karadağ’ın göz alıcı yaz adreslerinden 
sahil şehri Budva, bu yıl 7.si 
düzenlenecek Seadance Festival ile 
müzik ve dans coşkusunu yeniden 
yaşatacak. Bembeyaz kumları, 2 km 
uzunluğuyla göz alan bir lokasyon 
olan Buljarica Plajı’nda gerçekleşecek 
olan festivalde katılımcılar müzik, 
dans ve denizin keyfini doyasıya 
yaşayacak. Önceki yıllarda David Guetta, 
Jamiroquai, The Prodigy gibi efsane 
isimleri ağırlamış olan festival bu sene 
de dünyanın her yerinden binlerce 
katılımcıya unutulmaz anlar yaşatacak.    

Geçtiğimiz sene az sayıda film ile 
sinemaseverlere ulaşmak zorunda 
kalan Toronto Film Festivali bu 
yıl 100’ün üzerinde yapımla 
seyirciyle buluşacak. Dünyadan 
ve Kanada sinemasından başarılı 
yapımların yer alacağı seçkide Denis 
Villeneuve’ün merakla beklenen 
Dune filmi seyircisiyle buluşacaklar 
arasında yer alıyor. Bu yıl 46. kez 
gerçekleşecek olan Toronto Film 
Festivali, 10 gün boyunca sinema 
dünyasının nabzını tutmaya ve 
sinema tutkunlarının gönüllerini 
fethetmeye devam edecek.  

TORONTO FİLM FESTİVALİ
9-18 EYLÜL
Toronto, Kanada

SEA DANCE FESTIVAL 
27-29 AĞUSTOS -
Budva

İsviçre’de biraz İsviçre biraz da İtalyan 
kültürünün etkisiyle rengârenk bir 
sanat şehri olan Locarno, dünya 
sinemasının yıllardır nabzını tutan 
Locarno Film Festivali’nin ev sahibi. 
2020’de çevrimiçi platformlarla 
seyircisine ulaşan festival, bu yıl 
74. kez fiziksel olarak klasikleşmiş 
mekânlarında gerçekleştirecek. 
Festival, bu yıl Abel Ferrara’nın Zeros 
and Ones filmi dünya prömiyerini 
ağırlayacak. Ferdinando Cito 
Filomarino’nun Beckett yapımıyla 
Piazza Grande’de açılışı yapılacak olan 
festival 11 gün boyunca tüm dünyadan 
sinemaseverlere beyazperdenin 
heyecanını doyasıya yaşatacak.

RAILBIRD FESTIVAL
 28-29 AĞUSTOS 

Lexington, ABD

Ağustos sonunda, ABD’nin Kentucky 
eyaleti Keeneland bölgesinde 

gerçekleşecek olan festival iki gün 
boyunca katılımcılara müzik, dans, 

performans alanında keyifli anlar 
yaşatacak. Bu yıl Railbird Festival’ın 

programında Dave Matthews Band, My 
Morning Jacket, Band of Horses, Leon 
Bridges ve Jason İsbell gibi isimler öne 
çıkıyor. 2 gün boyunca müzikseverlere 

keyif dolu bir program sunmanın yanı 
sıra Railbird Festival, hem yörenin 

geleneksel kültürünü tanıyabileceğiniz 
hem de lezzetleriyle sizi kendine 

bağlayacak bir festival. 

LOLLAPALOOZA
 29 TEMMUZ - 1 AĞUSTOS

Chicago, ABD

ABD’nin Chicago şehrinde Grant Park’ta 
1991’den bu yana gerçekleştirilen en 

büyük müzik organizasyonlarından 
biri olan Lollapalooza bu yıl da 

müzikseverlere coşku dolu bir 4 gün 
sunuyor. Elektronik müzik, rock, hip-

hop, punk-rock ağırlıklı olan fakat pek 
çok farklı türe ve konser haricinde 

de birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 
organizasyonda bu yılın öne çıkan 

isimleri arasında Foo Fighters, Post 
Malone, Miley Cyrus, Limp Bizkit, 
Modest Mouse, Marshmello gibi 

sanatçılar yer alıyor.  

2011 yılından bugüne devam eden 
müzik festivali Victorious Festival, bu 

yıl da Birleşik Krallık’ın Portsmouth 
şehrinde dinleyicilere 3 gün boyunca 

müzik ziyafeti yaşatacak. Bu yıl 
Ağustos sonunda gerçekleşecek olan 

festival programında Richard Ashcroft, 
The Streets, The Kooks, Madness, 

Royal Blood gibi isimler öne çıkıyor. 
Festival alanı ve çevresinde konaklama 

imkânı da sunan organizasyonda 
müziğin yanı başında bir kamp 

deneyimi de en keyifli seçeneklerden 
biri olarak göze çarpıyor. 

VICTORIOUS FESTIVAL 
27-28-29 AĞUSTOS  

Portsmouth, Birleşik Krallık

LOCARNO FILM FESTIVALİ 
4-14 AĞUSTOS 
İsviçre

2021 yazında yurt dışından, ister çevrimiçi ister fiziksel, katılmayı 
iple çektiğimiz etkinlikler.
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Antalya’nın en renkli ve keyifli 
tatil beldelerinden biri olan Kaş’ta 

bu yaz yeniden caz melodileriyle 
unutulmaz anlar yaşanacak. İlki 2019 

yılında gerçekleştirilen festival bu 
yıl da 3 gün boyunca açıkhavada 

cazın büyüsünü yaşatacak. Kaş 
Setur Marina’nın ev sahipliğinde 
gerçekleşecek olan festival, caz 

müziğin yetkin ve genç isimlerinin 
solo ve grup performanslarıyla 
katılımcılara unutulmaz bir caz 

ziyafeti yaşatacak. 

KAŞ CAZ FESTİVALİ
27-28-29 AĞUSTOS 2021
Antalya

İstanbul’un en büyük müzik festivali olan 
İstanbul Müzik Festivali 49. yaşını kutluyor. 
Bu yıl tüm etkinliklerin açıkhavada 
gerçekleşeceği festival, müzik dünyasından 
İdil Biret, Fazıl Say, Paul Meyer, Anna 
Vinnitskaya, Martynas Levickis ve 
Alexander Rudin gibi usta müzisyenlerin 
performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz 
anlar yaşatacak. Pandemi sonrası “Başka 
bir dünya mümkün mü” sorusuyla yola 
çıkan festival, Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Tiyatrosu, SSM Fıstıklı Teras, 
Rahmi M. Koç Müzesi, ARTER ve Saint 
Benoît Fransız Lisesi gibi mimari, kültürel 
ve tarihî değeri yüksek mekânlarda 
gerçekleşecek. İstanbul Müzik Festivali, 
müziğin iyileştiren gücüyle dünyanın 
daha iyi bir yer olmasına dair düşünmeye, 
üretmeye, paylaşmaya çağırıyor.

İSTANBUL MÜZİK FESTIVALİ
18 AĞUSTOS - 16 EYLÜL
İstanbul

Bu yıl 5. kez Beykoz Kundura tarafından 
düzenlenen Bir Yaz Gecesi Festivali, 
film ve konser etkinlikleriyle Temmuz 
ortasından itibaren seyirciyle buluşacak. 
16 Temmuz’da, Londra’da kadınların seçme 
ve seçilme hakkı mücadelesini konu alan 
etkileyici yapım Suffragette (2015) ile 
başlayacak olan gösterimler Eylül sonuna 
kadar devam edecek. Beykoz Kundura’nın 
Boğaz’ın kenarında muazzam İstanbul 
manzarası eşliğinde devam edecek olan 
etkinlikler katılımcıları şehrin ve sanatın 
büyüsüne kapılmaya davet ediyor.

BİR YAZ GECESİ FESTİVALİ -
16 TEMMUZ’DAN EYLÜL 
SONUNA KADAR
Kundura Sahne Beykoz

İSTANBUL FRINGE FESTIVAL
18-26 EYLÜL

İstanbul

2019 yılında ilki gerçekleştirilen 
İstanbul Fringe Festival, geçtiğimiz 

yıl ikinci senesini çevrimiçi ortamda 
seyirciyle buluşturmuştu. İstanbul’un 

sahne sanatları alanında yepyeni 
festivali İstanbul Fringe Festival, 
bu yıl hem çevrimiçi hem fiziksel 

etkinlikleriyle Hybrid konseptiyle 
sanatseverlere ulaşacak. 18 yabancı 3 

yerli olmak üzere toplamda 21 ekibi 
ağırlayacak olan festivalde tiyatro, 

dans ve performansların yanı sıra pek 
çok atölye, parti, panel ve sergi gibi 

organizasyonlara da imza atacak. 

İstanbul Night Flight konserler serisi 
yazdan sonbahar sonuna kadar 

müzikseverlere büyüleyici performanslarla 
unutulmayacak anlar yaşatmaya 

hazırlanıyor. Hem yurt içinden hem yurt 
dışından önemli müzisyen ve sanatçıların 

sahne alacağı seri 21 Ağustos’ta Star 
Wars Cinema Symphony ile başlayacak. 

Avrupa’nın En İyi Etkinlik Organizasyonu 
Ödülü’nü almış olan etkinlik bu yıl da 

dünya müzik sahnesinin yetkin isimlerini 
ve virtüözlerini ağırlayacak. Piyanonun 

usta isimlerinden David Helfgott, en 
önemli keman virtüözlerinden Joshua Bell, 

Hayko Cepkin, KARSU gibi sanatçıların 
yer alacağı İstanbul Night Flight etkinliği 

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, 
Aspendos Antik Tiyatro ve Volkswagen 

Arena’da izleyicilerle buluşacak. 

TURKCELL PLATINUM-
İSTANBUL NIGHT FLIGHT 

21 AĞUSTOS-26 KASIM

 Bu yaz 5. kez düzenlenecek olan 
Bozcaada Caz Festivali, Bozcaada’nın 

sakin ve huzur dolu atmosferine cazın 
ritmlerini katarak büyülü anlar yaşatacak. 

Caz müziğin yetkin isimlerinin yanı sıra 
genç müzisyenlerin de sahne alacağı 

festival müziğin yanı sıra disiplinlerarası 
Keşif isimli programıyla da farklı 

etkinliklerle adada bir şölen havası 
yaratacak. Sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, 

çevre duyarlığı ve eşitlikçilik vurgusu 
olan; alınan her biletin bir tohum topuna 

dönüştüğü; paylaşıma ve yerele katkı 
sağlamaya özen gösteren bir anlayışa 

sahip olan Bozcaada Caz Festivali 3 gün 
boyunca katılımcıları sanat, doğa ve insan 
üzerine yeniden düşünmeye cazın büyülü 

ezgileri eşliğinde çağırıyor.  

BOZCAADA CAZ FESTIVALİ - 
20-21-22 AĞUSTOS

FestivalleriYURT İÇİ
türkiye’nin dört bir yanından, yola çıkarak ya da evinizin 

konforunda katılabileceğiniz yaz festivalleri.
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SANATA İLHAM 
BİR KOMÜN ŞEHİR, 
ARLES, FRANSA
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ARLES, FRANSA

Paris’e tren yolculuğu ile 5 saatlik uzaklıkta, Marsilya’ya 91 km, 
Avignon’a 40 km mesafedeki sanat ile dolup taşan komün şehir 
Arles’in, öncelikle çok seveceğiniz bir özelliği var: Burası ortasından 
nehir geçen şehirlerden. Avignon’dan uzanarak gelen Rhône Nehri, 
Arles’in içerisinden geçerek Akdeniz’e kavuşmakta ve bu özelliği ile 
şehri büyüleyici bir atmosfere sokmaktadır. Bir zamanlar Galya’nın 
başkenti olan Arles, aynı zamanda Hıristiyanlığın güçlü bir sembolü 
olarak da kabul görmüş. Roma Amfi-tiyatrosu, Alyscamps Mezarlığı, 
Konstantin’in Roma Hamamları,  Saint-Trophime Kilisesi gibi yapılar 
ise bu Hıristiyanlık sembollerinin en dikkat çekenlerinden.

GÜNEY FRANSA’DA BİR ŞEHİR OLAN ARLES, 
GEÇMİŞTE VAN GOGH’A İLHAM OLDUĞU GİBİ 
BUGÜN DE SANATIN GİZLİ İLHAM KÖŞELERİNDEN 
BİRİ OLARAK YÜKSELİŞTE.

10 11
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Görülmeye Deger
SANATLA DOLUP TAŞAN BİR ŞEHİR VE HERŞEY

Van Gogh’un yaşadığı 15 aylık süre içerisinde en iyi eserlerini ortaya çıkardığı 
Arles, gerek sanatçı için gerekse sanatseverler için miras niteliğinde. Bu yüzden 
Nisan 2014’te açılan, Arles Vincent Van Gogh Vakfı, ressamın çalışmalarını 
koruyup sergileme misyonunun yanı sıra, sanatçının günümüz sanatına etkileri 
üzerine bir takım çalışmalar da yürütüyor. Bu anlamda sanatta güncel olan 
açısından verimli bir görev üstlenen vakıf, sanatçının Arles’teki yıllarından 
günümüze uzanan bir köprü gibi, çağdaş sanatın gelişmesinde kaynaklık ediyor. 
Arles geziniz esnasında, bu vakıfta gerçekleşen güncel ve yakın zaman sergilerini 
yakalama şansı elde edebilirsiniz.

Arles demek Van Gogh ve daha fazlası da demek. Bu yüzden burada görülmesi 
gereken sanat mekânlarından bir diğeri ise Réattu Müzesi. Arles’te doğmuş 
olan ressam Jacques Réattu’nun eserlerini görebileceğiniz müzede, Picasso’nun 
çizimlerinin yanı sıra heykeller ve geniş fotoğraf koleksiyonundan oluşan bir 
arşiv var.

Burası aynı zamanda fotoğraf sanatının da merkezi olarak kabul ediliyor. Her 
yaz gerçekleştirilen “Uluslararası Fotoğraf Buluşmaları” sayesinde şehir, birçok 
sanatçıyı ve sanatseveri ağırlıyor. Bu yıl 4 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan festivalde birçok farklı serginin yanı sıra, konserler, 
belgesel gösterimleri gibi etkinlikler de olacak.

Festivallerin, kültürün, sanatın hep baki kaldığı Arles, her zaman sanatın ve 
sanatçının ilgisini çekmeyi başarmış bir şehir. Şehrin kültür yaşamının bir 
parçası olmuş Roma Amfi Tiyatrosu, Romanesk heykelin en güzel örneklerini 
görebileceğiniz St. Trophime Manastırı, modern mimarisinin içerisinde antik pek 
çok kıymetli parçaya ev sahipliği yapan Arles Antika Müzesi buraya gittiğinizde 
mutlaka yolunuzu düşürmeniz gereken adresler. Ve elbette bunca sanatın, 
kültürün sizi sarıp sarmaladığı Arles turunuzda, kahve molalarınızı Arles’in 
anlatılmaz yaşanır, keyifli kafelerinden birinde vermeden dönmeyin.

Arles, sanatseverlerin mutlaka görmesi, deneyimlemesi 
gereken birçok mirasa sahip. Sokaklarında gezerken 
Orta Çağ ruhunu hissedeceğiniz, bir anda karşınıza 
çıkan küçük meydanlarıyla kalbinizi fethedecek şehir, 
pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuş. Bu sanatçıların 
başında, dünyaca ünlü, dahi, Flaman ressam Vincent 
Van Gogh geliyor. 

1888’de Arles’e gelen ressam, bir yıl boyunca burada 
yaşıyor ve bu bir yıl akıl sağlığının bozulduğu döneme 
tekabül ediyor. Hatta Arles, büyük ressamın kulağını 
kestiği yer olarak da biliniyor. Bir diğer taraftan 
bu şehir ışığıyla, doğasıyla, kafeleriyle, gündüzü-
gecesiyle Van Gogh’a ilham kaynağı da oluyor. 
Ressam, Gece Kahvesi, Kafe Terasta Gece, Van 
Gogh’un Sandalyesi, Ayçiçekleri, Köprü, Zambaklar, 
Sarı Ev, La Crau’da Hasat, Arlés’teki Yatak Odası 
gibi pek çok önemli eserini burada tamamlıyor. 
Zaten Arles, ressamla o kadar çok özdeşleşmiş ki 
şehrin sokaklarında, sergilerinde, müzelerinde Van 
Gogh’un varlığını derinden hissedebiliyorsunuz.

Gecesi gündüzü ayrı bir atmosfer yaratan, insana 
farklı ruh hâlleri yaşatan bu şehir, belki de bu 
yüzden pek çok sanatçı için cazibeli bir yer hâline 
gelmiş. Picasso, Paul Cezanne, Paul Gauguin 
gibi dönemlerine damga vurmuş ve zamanla 
ölümsüzleşmiş ressamları kendine çekmiş olan 
şehir, Emile Zola gibi büyük bir edebiyatçıyı da etkisi 
altına alacak büyüleyicilikte. Fransa’nın en güzel 
güneşinin burada olduğu söylenen, huzurlu kafeleri, 
tarih kokan meydanları ile sanatçıları cezbeden 
şehir, geceleri melankolik atmosferi ile kim bilir bu 
sanatçılara neler düşündürmüş, hissettirmiştir?
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OKYANUSUN 
DERİNLİKLERİNDE 
CENNETİ KEŞFEDİN: 
NINGALOO RESİFİ, 
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Batı Avustralya’nın orta kuzey kıyısında yer alan, Ningaloo Resifi, 
bir sualtı cenneti. Dünyanın en büyük kıyı resiflerinden birisi 
olan Ningaloo, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yerini almış ve 
benzerlerinden farklı olarak sahilden ulaşılabilen bir resif olma özelliği 
gösteriyor. 300 km uzunluğundaki resifte inanılmaz bir canlı çeşitliliği 
var. 520’den fazla balık türü, 200 sert mercan türü, 50 yumuşak 
mercan türünün yaşadığı resifte sualtı dünyasının ne kadar renkli 
ve zengin olduğuna tanıklık edebilirsiniz. Balina köpekbalığı, hayalet 
vatoz (manta ray), kambur balina, dugong, su kaplumbağaları, patates 
morina balığı gibi türler burada oldukça ünlü olan türlerden bazıları.

SUALTINDAKİ SONSUZ DÜNYADA, SIRA DIŞI 
CANLILARLA YAN YANA YÜZEBİLECEĞİNİZ 
NINGALOO RESİFİ, DALIŞ, SÖRF VE KANO GİBİ SU 
SPORLARININ HEYECANINI YAŞAMAK İÇİN DE EN 
DOĞRU ADRESLERDEN BİRİ.

Macerayı Keşfet
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Macerayı Keşfet

NINGALOO RESİFİ

MEKSİKA

CAPE RANGE ULUSUAL PARKI

Bütün bu zenginliği görme şansını sualtı dalışı imkânları sayesinde elde 
edebilirsiniz. Resifin, sahilden ulaşılabilen bir özellikte olması şnorkelle 
dalış için bir kolaylık sağlıyor. ‘Lake side’, ‘Torqouse Bay’ kumsalları, 
istiridyelerle kaplı beş izole adacık olan ‘Oyster Stacks’ ve ‘Coral Bay’ 
bölgeleri kıyıdan şnorkelli dalış için harika yerler. 

Exmouth ve Coral Bay bölgelerinde konaklarsanız, dalış turlarına 
katılabilir, dalış eğitimleri alabilirsiniz. Ayrıca buralarda dalış ekipmanı 
kiralama imkânınız da var. Bununla birlikte Exmouth’un hemen 
kuzeyinde bulunan Navy Pier, dünyadaki en iyi kıyı dalışı bölgelerinden 
biri olarak gösterilmekte. Dalış meraklıları mutlaka denemeli.

Kısacası siz yeter ki suyun altını görmek isteyin, burada imkânlar sonsuz. 
Mesela ayaklarınız suya değmeden de sualtı dünyasını keşfedebilirsiniz. 
Bölgede sıkça gerçekleştirilen bir aktivite olarak, cam tabanlı bir tekne 
turuna katılabilirsiniz. Bu, Exmouth ve Coral Bay’deki efsanevi mercan 
bahçelerini ve deniz yaşamını gözlemlemek için oldukça eğlenceli bir 
tercih olabilir.

Coral Bay, Exmouth’un 150 km güneyinde yer almakta. Batı Avustralya 
eyaletinin başkenti olan Perth’in kuzeyinde yer alan Coral Bay, karayolu 
ile düşünüldüğünde buradan da 1200 km’lik bir mesafede. Ayrıca 
Perth’ten Ningaloo Reef’e tur eşliğinde de gitmeyi tercih edebilirsiniz.

Burada sualtının en popüler ziyaretçileri, şüphesiz, beyaz benekleri ile 
dikkat çeken balina köpekbalıkları. Dünyanın en büyük köpekbalığı ve 
de dünyadaki balıkların en büyüğü olan bu canlılarla birlikte yüzme 
deneyimi ise işin en büyülü kısmı olsa gerek. Her yıl mart ve temmuz 
ayları arasında, kril ve planktonla beslenmek için buraya gelen balina 
köpekbalıklarını görebilirsiniz. Bazen bu ayların dışında da bölgede 
bulundukları görülmüş. 

Bölge kış aylarında ise yunuslar, dugonglar, manta vatozları ve kambur 
balinaların göç yolu hâline geliyor. Dalışlarınız sırasında bu eşsiz 
canlılarla beraber yüzebilir, mercan çeşitliliği ve birbirinden renkli 
tropikal balıkları gözlemleme şansını elde edebilrsiniz.

Bununla birlikte, 2006 yılında yapılan bir araştırmada, suyun 
derinliklerinde bilimsel araştırma açısından yeni bir tür olan sünger 
bahçeleri keşfediliyor. Kısacası Ningaloo Reef, sualtı çeşitliliğinin eşsiz 
bir örneği gibi orada duruyor ve bize de bu güzelliği keşfetmek kalıyor.

Ningaloo Resifi’ni keşfetmenin dalış ve tekne dışında başka yolları da 
var. Mesela kano kiralayarak korunaklı lagünleri keşfedebilir, vahşi 
yaşamı derinlemesine gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca Ningaloo, dünyadaki 
en meşhur balıkçılık destinasyonlarından biri. 40’tan fazla av balığı 
türünü bulabileceğiniz bölge, balık avı meraklıları için de oldukça ilgi 

Ningaloo’da suyun üstü de altı kadar renkli. Özellikle Cape Range Ulusal Parkı muhakkak görülmesi gereken yerlerden. 
Ningaloo Resifi’nin kıyısında yer alan park 47.655 hektarlık bir alan üzerinde yer almakta. Kırmızı kaya kanyonları ve boğazları 
ile büyüleyici bir atmosferi olan parkın en muhteşem manzaralarından birisini Charles Knife Kanyonu’nda bulacaksınız. 
Exmouth’dan 22 km uzaklıkta yer alan ve engebeli bir yoldan ulaşabileceğiniz kanyon, manzaranın güzelliğinde büyülenerek 
yürüyüş yapacağınız yollara sahip. Ancak şüphesiz burası en güzel günbatımlarının da sahibi…

Ulusal Park, Avustralya’nın eşsiz yaban hayat canlılığına ev sahipliği yapıyor. Emus kuşu, kırmızı kanguru, dikenli karıncayiyen 
ve daha pek çok çeşit kuş türleri buralarda görülmektedir. Kış mevsimi geldiğindeyse bölgede 600’den fazla kır çiçeği türü 
ortaya çıkmaktadır.

Bu coğrafya aynı zamanda Aborjin halkına da ev sahipliği yapmış. Cape Range Yarımadası’nda kaya sığınaklarında, mağaralarda, 
deniz kabuğu birikintilerinde bulunmuş olan malzemeler Aborjinler’in 30.000 yıldan uzun süredir Ningaloo kıyılarında yaşadığını 
kanıtlamaktadır. Dünyada benzeri az bulunur bir yer olan Ningaloo Resifi, işte bütün bu sualtı ve su üstü zenginlikleri ile 
ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunuyor.

Ningaloo Resifi tüm yıl boyunca ziyaret edilebilir. Ancak en iyi zamanı belirtmek gerekirse, hava olarak, mart ortası, mayıs, 
haziran, eylül ve ekim ayları tercih edilebilir. Bu aylarda hava daha ılıktır ve daha tutarlı bir çizgide seyretmektedir.

görebileceğiniz en mucizevi sualtı yaşamı

Büyülü Suyun Üstündeki Dünya
EXMOUTH
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Dünden Dünyaya Kalan

K R A L L A R IN  S O N S U Z  V E 
G Ö R K E M L İ  U Y K U S U, 

K R A L L A R  VA D İ S İ
L U X O R ,  MI S IR
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Krallar Vadisi, diğer adıyla Firavunlar Vadisi, Luxor yakınındaki Nil Nehri’nin batı kıyısında yer alıyor. Eski Mısırlılar, kralları 
için hazırladıkları devasa anıt mezarlar ile tanınırlar. Doğu ve batı olmak üzere iki vadiden oluşan Krallar Vadisi, işte bu anıt 
mezarların en ünlülerinin bulunduğu yer. Doğu vadisi kral mezarlarının çoğunlukla bulunduğu kısım. 3 kilometrekarelik bir 
alan üzerinde kurulan 64 tane mezarın yer aldığı vadide, Mısır’ın Yeni Krallık dönemi olan MÖ 1539 ve 1075 yılları arasında 
definler gerçekleştirildiği bilinmektedir. Tutankhamun, II. Ramses, I. Seti gibi firavunların mezarlarının bulunduğu bölgede ayrıca 
kraliçeler, yüksek rütbeli rahipler ve dönemin seçkinleri de yatıyor.

Dünden Dünyaya Kalan

Tutankamun’un mezarının bu vadide olduğu 
biliniyordu fakat bulunamıyordu. Çünkü mezar, bir 
başka firavunun mezarının altında kalmıştı. 1922 
yılında İngiliz arkeolog ve Mısır bilimci Howard Carter 
bu merakla beklenen gizemi ortaya çıkardı. Mezar 
1922’de Londra’da ve daha sonra ABD’de sergilendi. 
Mumya haricinde mezardan çıkanlar ise Kahire 
Müzesi’nde sergilenmekte.

Mısır’da tek tanrılı dinin kurucusu IV. Amenotep’in ve 
Nefertiti’nin oğlu olan Tutankamun, Mısır’ın en ünlü 
firavunu. Bir akraba evliliğinden doğan firavun, babası 
ölünce üvey kız kardeşi ile evlenerek genç yaşta tahta 
çıkıyor. Tutankamun’un döneminin, barış içerisinde 
geçen bir dönem olduğu biliniyor. Genç yaşta ölmesi 
ve ölüm nedeninin hâlâ bilinememesi ise büyük bir 
sır olarak kalmaya devam ediyor. Araştırmacılar, 
Tutankamun’un mezarının diğerlerine göre daha 
gösterişli olmasının nedeni konusunda ise, mezarın 
bir soylu için hazırlanıp Tutankamun’un ani ölümüyle 
aceleyle buraya gömülmek zorunda kaldığı görüşünü 
ortaya atıyorlar. 

Bu ünlü mezar, iki odadan ve bu odalardan ilkine inen 
merdivenlerden oluşuyor. Birinci odada at arabası, 
taht gibi kralın kullandığı önemli eşyalar bulunuyor. 
Howard Carter, duvarın arkasında kalan bir diğer 
odada, mühürlü tahta bir kutu buluyor. İlk başta bu 
mührün güzelliği ile büyülenen Carter’ın, daha sonra 
bir takım uğursuzluklar yaşadığı da rivayetler arasında.

Tutankamun’un efsanelerle dolu mezarı yıllar 
içerisinde yoğun ziyaretçi akınıyla yıpranıyor. Bu 
yüzden orijinal mezar ziyarete kapatılarak bunun bir 
replikası inşa ediliyor ve artık ziyaretçiler yalnızca 
burayı gezebiliyorlar. 

Yine de Tutankamun’un mezarı Krallar Vadisi’nin en 
çok merak edilen, en çok ilgi gören yeri. Elbette vadinin 
görülmeye değer başka yerleri de var. Bunlardan birisi 
acımasız savaşçı Kral I. Seti’nin mezarı. Mezardaki 
hiyeroglifler bir sanat eserinin ötesinde, eşsiz birer 
şaheser. Mutlaka görülmesi gerekenlerden… Ayrıca 
I. Ramses’in karısı Nefertari’nin mezarı, dekorasyonu 
ve hiyeroglifleri ile baş döndürücü güzellikte. Burada 
Ramses’in karısına olan aşkını dile getirdiği hiyeroglif 
aklınıza kazınacak: “Aşkım benzersiz ve kimse bununla 
yarışamaz çünkü sevdiğim kadın yaşamdan daha 
güzel”… Ve son olarak Mısır’ın ilk kadın firavunu 
Hatşepsut’un mezarı mutlaka görülmeli, zira burası 
“eski Mısır’ın eşsiz anıtlarından” biri olarak tarif ediliyor.

Eski krallık döneminde, kral mezarları piramitlerin içerisinde 
oluyordu. Ancak değerli eşyalarla dolu bu mezarlar, hırsızların 
sıkça yağmalamalarına maruz kalınca buna alternatif bir fikir 
olarak vadide gizli mezarlar inşa etme fikri ortaya çıkıyor. 18. 
ve 20. döneminde soylular artık Krallar Vadisi’ne gömülmeye 
başlıyor.

Bu mezarlar, ölümden sonra da yaşamın devam ettiğini 
simgelemekte. Ölülerin bedeni gelişkin bir mumyalama tekniği 
ile korunarak, öbür dünyada canlanacak olan ruha işaret 
ediyor. Mumyalar günümüze kadar bozulmamış bir biçimde 
gelebilmiş ve üzerlerinde ayrıntılı incelemeler yapılabiliyor. 

Ayrıca anıt mezarlar, orada yatanların öbür dünyada ihtiyaç 
duyabilecekleri her türlü eşyayla dolu. Mobilya, giysi, içki, 
yiyecekler, kutsal nesneler ve hatta evcil hayvanlar araştırmalar 
esnasında ortaya çıkanlardan.

Mezarların içerisindeki süslemeler, dönemin inançları ve 
mitolojisi ile ilgili ipuçları da veriyor. Dolayısıyla bölge, 
arkeolojik araştırmalar için de bir odak noktası konumunda. 
1979 yılında, UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilen Krallar 
Vadisi’nde, kazı ve koruma çalışmaları durmaksızın devam 
ediyor. Özellikle 1920 yılında keşfedilen Tutankamun’un 
mezarı, bölgenin arkeolojik ününü bir kat daha arttırdı.

MISIR’IN GİZEMLİ 
NOKTALARINDAN 

KRALLAR VADİSİ, GÖZ ALICI 
SÜSLEMELERLE KAPLI 

MEZAR YAPILARIYLA AKLIN 
SINIRLARINI ZORLUYOR. 
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Toplamda 9 gün sürecek olan ve maceraya doyacağınız 
Batı Amerika turumuza ilham verici şehir San Francisco’dan 
başlıyoruz.  Civic Center, Golden Gate Bridge, Balıkçı Rıhtımı, 
Çin mahallesi, Twin Peaks, Hippilerin yerleştiği Haight and 
Ashbury, güzel sanatlar sanayi, Lombard Street gibi şehrin 
en meşhur noktalarını keşfe çıkıyoruz. Dünyanın kaçılması 
imkânsız tek hapishanesi olarak bilinen Alkatraz’ı da 
gördükten sonra, filmlerden aşina olduğumuz San Francisco 
manzaralarının içerisinde gezinmeye devam edeceğiz. Cable 
Car (kırmızı tramvaylar) ile Union Square’e keyifli bir yolculuk 
gerçekleştirdiğimiz turumuzun bu ayağında keyifli saatler bizleri 
bekliyor olacak.

Ertesi gün, Nevada eyaletinin en önemli turistik merkezi olan, 
dünyanın en büyük otellerine de ev sahipliği yapan, gecelerin 
şehri Las Vegas’a varıyoruz. Şehre girer girmez meşhur Las Vegas 
Bulvarı’nın ve otellerin arasında gezinerek bu renkli bölgenin 
keyfini çıkarıyoruz. Ertesi gün Arizona Eyaleti’nde bulunan 
Grand Canyon’a doğru yola çıkıyoruz. Colorado Nehri’nin kanalı 
milyonlarca yılda yarmasıyla oluşmuş olan kanyonun olağanüstü 
manzarasında büyüleneceğimiz nehir üzerinde bir tekne 
turu gerçekleştiriyoruz. Hayatta mutlaka görülmesi gereken 
yerler listesinde ilk sıralarda yer alacak olan bu büyülü kanyon 
turumuzdan sonra yolumuza devam ediyoruz.

Sonrasında rotamızı Los Angeles’e çevirip, burada Hollywood 
Bulvarı, Oscar törenlerinin yapıldığı Kodak Tiyatrosu, ünlü filmlerin 
galalarının yapıldığı Çin Tiyatrosu, sinema ve müzik sanatçılarının 
el ve ayak izleri, ayrıca Şöhretler Yolu gibi ekranlardan aşina 
olduğumuz efsanevi yerleri ziyaret ediyoruz. Ayrıca burada 
dev harflerle yazılı ünlü ‘Hollywood’ yazısını da görebileceğiz. 
Şehir merkezinde, şehrin ruhunu derinlemesine yaşayacağımız 
bu enfes maceramızdan sonra arzu edenler Universal Studios 
turuna katılacaklar. Bu tur sayesinde ünlü yönetmen Steven 
Spielberg’in yaratıcı danışmanlığını yaptığı Universal Studios’un 
mantığını ve neden bu kadar efsanevi olduğunu çok daha iyi 
anlayacaksınız. Günün sonunda isterseniz Santa Monica’nın  şık 
kafelerinde, günün yorgunluğunu atabilirsiniz.

MACERA DOLU BİR 
AMERİKAN KEŞFİ  

ABD ile Meksika sınırında bir sahil şehri olan San 
Diego’da biraz Meksika havası aldıktan sonraki 
gün isteğe bağlı olarak Los Angeles’ın sahil kentleri 
gezisine çıkıyoruz. Long Beach’de, ünlü Queen 
Mary Gemisi’ni, Formula 1 yarışlarının yapıldığı 
pisti göreceğimiz bu gezi sonrası uzun ama güzel 
bir günü de sonlandırarak yavaş yavaş dönüş 
yoluna doğru geçmeye başlıyoruz.

Setur Rota / Yurt Dışı

KAFKASYA’NIN 
EN BÜYÜK ŞEHRİ 

BAKÜ TURU

BAKÜ

ABŞERON YARIMADASI

BAKÜ TURU

798 USD
26.08.2021’den itibaren kalkışlı

SAN FRANCİSCO

LAS VEGAS

BATI AMERİKA TURU
(SAN FRANCİSCO, LAS VEGAS, 

LOS ANGELES)
11.09 2021’den itibaren kalkışlı

1.599 USD

Gerek Kafkasya’nın en büyük şehri olması gerekse 
önemli bir kültür ve ticaret merkezi olmasından dolayısı 
Bakü, turizmin ilgi odağı bir şehir. Bakü şehir turumuzun 
ilk ayağında ziyaret edeceğimiz, çok fonksiyonlu 
kapalı bir arena olan Kristal Salonu, Bakü’nün 
sembolik değerlerinden ve mutlaka görülmesi gereken 
yerlerinden. Burası dışında Bayrak Kale, Dönme Dolap, 
Venedik Parkı da ilk günkü rotalarımız arasında.

Ertesi gün gerçekleşecek olan Ataşgah & Yanardağ 
Turu’nda, Abşeron Yarımadası’nda Dünya’daki Üç 
Zerdüşt Tapınağı’ndan biri olan Ateşgah Mimari 
Kompleksi’ni ziyaret edeceğiz. Bu yapının ateşi yıllardır 
sönmüyor ve yapı Zerdüşt inancına göre belli başlı 
hac yerlerinden birisi. Buradan sonra meşhur Seyyah 
Marco Polo’nun “Ateş Ülkesi” adını verdiği Yanardağ’ı 
gezeceğiz. Altından çıkan doğalgaz sebebiyle 
yüzyıllardan beri yanmaya devam eden bu dağ, oldukça 
ilgi çekici.

Turumuzun bir sonraki durağı Gobustan. Şehrin 70 km 
güneyinde kalan Gobustan, Azerbaycan’ın arkeolojik 
eserler bakımından en zengin bölgesi ve UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yerini almış. Açıkhava 
müzesi olarak da adlandırılan bölge, Orta Çağ dönemi 
toplum yaşantısı ile ilgili pek çok eseri bünyesinde 
barındırmakta. Gobustan gezimizin nihayetinde 4 
günlük Bakü turumuzu tamamlayacak ve İstanbul’a 
doğru harekete geçeceğiz.

GOBUSTAN
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Bolca keyifli vakit geçireceğimiz büyük Ukrayna turumuza, güzeller güzeli sahil kenti Odessa’dan başlıyoruz. İlk gün Âşıklar 
köprüsü, Opera binası, Katerina Anıtı ve Potemkin Merdivenleri gibi yerleri göreceğimiz Odessa gezimize, ikinci günümüzde 
Katakomblar (Yeraltı Labirentleri) turu ile devam ediyoruz. 200 yıl önce inşa edilmiş bu tünellerin tarihî değeri büyük. II. Dünya 
Savaşı’nda Nazi işgali sırasında direnişçilerce kullanılan tüneller adeta bu direnişin birer sembolü. Sonrasında yapacağımız 
Konyak Fabrikası (Müzesi) ve Degüstasyon gezisi ile günümüzü sonlandırıyoruz.

Ertesi gün, Uman gezisi ile başladığımız yolculuğumuz, Kiev’e doğru devam ediyor. Rusların tarihindeki ilk başkent olan Kiev, 
dünyanın en yeşil şehirlerinden birisi olma şanına sahip. Burada Kiev’in en merkezi caddesi olan ünlü Kreschatik Caddesi’nde 
sokak dansçılarını ve müzisyenleri seyredecek, panaromik turumuzla şehrin en güzel noktalarını keşfedeceğiz. Kiev ikonları 
gezimizle başlayak dördüncü günümüzde Mikro Minyatür Müzesi’nde ancak mikroskop ile görebileceğiniz ve çoğu Guinness 
Rekorlar Kitabı’na giren eserleri inceleyecek, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Pecerskaya Lavra Manastırı’nı 
gezeceğiz. II. Dünya Savaşı anısına yapılmış olan Dünya Savaş Müzesi’nin açık ve kapalı bölümlerini gezdikten sonra Kiev’in 
sanat dolu metro duraklarını gezmeye başlayacağız. Kiev’i doludizgin yaşamaya Andreyevski Yokuşu ve Dinyeper Nehri’nin 
eşsiz manzarası ile devam edeceğiz.

Bir sonraki günkü rotamız ise 1986 yılında dünyanın gördüğü en büyük facialardan birine tanıklık eden Çernobil olacak. 
Günümüzde tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı bölge tam bir açık hava müzesi. Zalesya Köyü, Kreş binası, Duga Radarları 
gibi önemli noktaları göreceğimiz Çernobil gezimizden sonra hayalet şehir Pripyat’ı ziyaret edeceğiz.

Turumuzun bir diğer ayağı olan Lviv’e vardığımızda buranın mutlaka görülmesi gereken yerleri olan Lviv’in kurucusu Prens 
Danilo heykeli, UNESCO tarafından koruma altına alınan şehrin trafiğe kapalı meydan ve caddeleri, Opera ve Tiyatro binası 
ve Svaboda Meydanı’ndaki her biri farklı hikâyeye sahip binaları ve tarihî kiliseleri panoramik turumuza dahil ediyoruz. Bunun 
sonrasında Lviv’in ikonları gezimiz başlayacak. Lviv El Yapımı Çikolata satış mağazasından tutun da Eczacılık Müzesi’ne kadar 
birbirinden ilgi çekici noktalar bu gezide olacak.

Son olarak, şatoları gezeceğimiz tur planımızda Lviv bölgesinde XVI. yüzyıldan kalma tarihi şatolardan en önemli 3 tanesini 
görme imkânımız olacak. Kendinizi adeta şövalyeler zamanında hissedeceğiniz bu turun ardından Ukrayna mutfağının enfes 
lezzetleri ile günümüzü noktalayacağız.

Odessa / Kiev / Lviv

Setur Rota / Yurt Dışı

BÜYÜK UKRAYNA TURU
(ODESSA, KİEV, LVİV)

649 EURO 
19.09 2021’den itibaren kalkışlı

LVİVKİEVODESSA

Macaristan’ın başkenti, içinden geçen Tuna Nehri ile dillere destan güzellikteki Budapeşte’yi geziyoruz. İstanbul’dan hareketle 
vardığımız şehri keşfetmeye, ikonik heykelleri ile dikkat çeken Kahramanlar Meydanı’ndan başlıyoruz. İlk günümüzde Andrassy 
Caddesi, Opera ve Parlamento Binaları, Zincirli Köprü, Buda Kalesi, Mathias Kilisesi ve Elizabeth Köprüsü ziyaret edeceğimiz 
lokasyonlar arasında. 

Ertesi gün Türk tarihinde önemli stratejik öneme sahip olan Estergon Kalesi, şehri ve Estergon Katedrali, Tuna Nehri kenarında 
kalan köyler ve kasabalar ile Visegrad Kasabası keşfedeceğimiz rotalar olacak. Keyifli bir öğle yemeğinin ardından ise Szentendre 
Köyü’ne geçiyoruz. Burada Macaristan’a has hediyelik eşyaları bulabileceksiniz.

Budapeşte şehri, Tuna Nehri’nin iki yakasında bulunan Budin ve Peşte’nin birleşmesinden oluşuyor. Dolayısıyla nehir, şehrin tam 
kalbinden akıyor. Hâl böyleyken turumuzda bir Tuna Nehri tekne turu yapmadan olmaz. 1 saat sürecek olan tekne gezimizde 
tarihî binaların eşsiz güzellikteki manzaralarıyla ilerleyecek, harika fotoğraflar yakalayacağız. Bu güzel günü de böylelikle 
tamamladıktan sonra ertesi gün dönüş yoluna doğru harekete geçeceğiz.

T U N A  N E H R İ ’ N İ N  İ K İ  YA K A S I N D A 
TA R İ H Î  B İ R  Ş E H İ R 

BUDAPEŞTE TURU

598 EURO
05.08.2021 ’den itibaren kalkışlı

PARLEMENTO BİNASI VISEGRAD

SZENTENDRE

ZİNCİRLİ KÖPRÜ

MATTHIAS KİLİSESİ
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İstanbul’dan hareketle engin maviliklere açılacağımız bu büyülü yolculukta bizlere 
zarafeti ve şıklığı ile ön plana çıkan Msc Poesia gemisi eşlik edecek. Toplamda 12 
gün sürecek olan turumuzun ilk rotası Yunanistan’ın enfes liman şehri Pire olacak. 
Gün boyunca kalacağımız Pire şehri, Antik Yunan dönemine kadar uzanan tarihi 
ile köklü bir kültüre sahip. Şehri doya doya yaşadıktan sonra ise yolculuğumuza 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir gün boyunca denizde olacağımız ertesi 
günümüz, sonsuzluğun ve manzaranın keyfini sürmek ile geçecek.

İtalya kıyılarına doğru yaklaşırken ufukta görünen, tipik bir Akdeniz kenti olan 
Palermo kıyısına demir atacağız bir süre. Kiliseleri, sarayları ve birbirinden güzel 
mimari yapıları ile Palermo’nun büyüsüne kapılacağız. Aklımızda ve damağımızdaki 
enfes notalarla buradan ayrıldıktan sonra, Civitavecchia’ya doğru yönümüzü 
çeviriyoruz. Roma İli’ne bağlı, komün bir kent olan Civitavecchia’nın ismi Latince 
“eski şehir” anlamına geliyor. Buradan sonra ise Cenova’ya varıyoruz. Sanat, 
müzik, gastronomi, mimari gibi konularda eşsiz zenginliklere sahip olan şehirde 
bir gün geçirdikten sonra tekrardan maviliklere doğru yol alıyoruz.

İki gün boyunca deniz üzerinde geçen büyüleyici seyahatimiz sonrası Kuşadası’na 
varış yapıyoruz. Sonrasında ise Ege’nin mavi ve serin havasını soluya soluya 
ilerlediğimiz yolumuzu başlangıç noktamız olan İstanbul kıyılarında noktalıyoruz.

EGE VE AKDENİZ’İN MAVİLİKLERİNDE MSC POESİA İLE 
UNUTULMAZ BİR YOLCULUK

Konforun, şıklığın ve huzurun su üstündeki adresi Celestyal 
Olympia, sizleri 4 günlük unutulmaz bir Yunan Adaları turuna 
götürüyor. Kuşadası’ndan başlayacak olan turumuzda ilk 
durağımız Patmos Adası. Hristiyanlar için kutsal bir değeri olan 
ada, UNESCO tarafından 1999 yılında Dünya Mirası listesine 
alınmış. Ayrıca Patmos’un, upuzun plajları ve billur suyu ile 
turistik değeri de oldukça yüksek. Buraya veda ettikten sonra, 
ertesi günkü rotamız Girit oluyor.

Yunanistan’ın en büyük adası Girit’te hem tarihi hem de doğal 
güzelliklerin büyüsü içerisindeyken zamanın nasıl geçtiğini 
anlamayacaksınız. Girit sonrası, Santorini Adası’na doğru 
hareket edeceğiz. Ege’nin olmazsa olmazı, mavi kubbeli 
bembeyaz evleri ile Santorini bizleri selamlayacak. Bu küçük 
ve şirin adada geçirdiğimiz zamanın tadı damağımızda kalacak 
ve buradan hareketle yolculuğumuza devam edeceğiz.

Üçüncü günümüzde varış noktamız güzeller güzeli liman 
şehri Pire. Daha sonra Mikanos turu ile devam edecek olan 
yolculuğumuzda adaya varır varmaz buraya aşık olma garantisi 
veriyoruz. Adeta kartpostallardan fırlamışçasına bir güzellikteki 
klasik ve şirin bir ada olan Mikanos’ta Yunan ruhunu doyasıya 
yaşadıktan sonra dönüş yoluna geçiyoruz. 3 güne sığdırdığımız 
birbirinden güzel anılarla turumuzu Kuşadası’nda noktalıyoruz.

CELESTYAL OLYMPIA KONFORU İLE 3 GECELİK YUNAN 
ADALARI KEŞFİ

CELESTYAL OLYMPIA  İLE  
YUNAN ADALARI & ATİNA

369 EURO
04-07. Eylül 2021

SANTORİNİ

MSC POESIA İLE İSTANBULKALKIŞLI
EGE AKDENİZ

499 EURO
3-14 Kasım 2021
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Dubai’den başlayarak Arap Yarımadası’nın göz alıcı maviliklerinde keşffe çıkıyoruz. Çöl ile maviliklerin göz alıcı bir şekilde bir araya 
geldiği Dubai’de MSC Virtuosa gemimizle başlayacak olan yolculuğumuzda 8 gün boyunca Basra Körfezi’nin derinlerine doğru 
akıllara kazınacak rotalarda keyifle ilerleyeceğiz. Dubai’nin ardından ikinci durağımız Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu 
Dhabi olacak. Geniş ve girintili çıkıntılı limanlarından modern yapıların yükseldiği ışıltılı şehir Abu Dhabi’den sonra ise rotamızı 
BAE’nin en etkileyici adasına Sir Baniyas’a çevireceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük doğa koruma alanı olan Sir Baniyas’ta 
Arap coğrafyasının kendine has dokusunu, vahşi yaşam ile lüks resortları bir araya getiren etkileyici manzaralarını keşfedeceğiz. 

Sir Baniyas’ın ardından Katar’ın batısında konumlanan; Asur, Babil, Yunan, Pers medeniyetleri gibi pek çok kültüre ev sahipliği yapmış, 
derin bir tarihe sahip ada ülkesi Bahreyn Krallığı’na varacağız. İnci ve petrol üretimiyle dünyada önemli bir yer tutan Bahreyn’i ve 
kıyılarını gün boyu keşfettikten sonra rotamız doğuya doğru Katar kıyılarına yönelecek. Katar’ın başkenti Doha’ya varacak ve The 
Pearl, Corniche, Souq Wakif gibi dünyaca bilinen lokasyolarıyla bu şehri keşfedeceğiz. Gökdelenlerin devasa görünüşünü kentin 
kıyılarından itibaren seyredecek ve dönüş yoluna doğru rotamızı yeniden başlangıç noktamıza Dubai’ye çevireceğiz. 

Basra Körfezi’nde Arap coğrafyasının kıyılarında engin kültürlerin engin maviliklerinde çıktığımız bu yolculuktan hafızalarımıza 
kazınmış manzaralar ve anılarla geri döneceğiz.      

5* M/S ROSSIA İLE VOLGA NEHRİ 
BEYAZ GECELER

1.499 EURO
22 Ağustos 021

BASRA KÖRFEZİ ’N İN  DERİN  MAVİL İKLERİNDE 
MSC  V IRTUOSA İLE  ARAP YARIMADASI

Setur Rota / Gemi Turları

Avrupa’nın en uzun nehri olan Volga yada bir diğer adıyla İdil 
Nehri’nde 8 gün sürecek unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. 
Rusya’nın engin coğrafyasının içerisinde büyüleyici Volga 
kıyılarında adım adım tarihin ve mavinin büyüsüne doğru yol 
alacağız. 5 yıldızlı M/S Rossia gemimize geçmeden önce ilk olarak 
İstanbul’dan Rusya’nın başkenti Moskova’ya hareket edeceğiz 
ve her köşesinde tarihten bir iz bulunan bu mistik şehirde bir 
gece geçireceğiz. Moskova’da geçecek zamanımızda Leningrad 
Caddesi, Tverskaya Caddesi, Bolşoy Tiyatrosu, Kızıl Meydan, 
Aziz Vasili Kilisesi ve Parlamento Binası gibi şehirle özdeşleşmiş 
yapıları ve mekânları keşfetmeyi ihmal etmeyeceğiz.    

Turumuzun ikinci günü öğleden sonra gemimizle Volga Nehri 
üzerinde yolculuğumuz ilk durak Ugliç’e doğru başlayacak. 
Ugliç’e doğru hareket hâlindeyken Volga Nehri’nin muazzam 
manzaralı kıyılarını gemimizin üst güvertesindeki serbest 
zamanımızda seyre dalacağız. Tarihte bir ticaret kenti olarak 
nam salmış Ugliç’te yürüyüş turunun yanı sıra Transfigürasyon 
Katedrali ve Korkunç İvan’ın oğlu Dimitri’nin 9 yaşında öldüğü 
noktaya inşa edilmiş Dimitri Kan Kilisesi göreceklerimiz 
arasında. 

Ugliç’te geçen keyifli saatlerin ardından akşamüzeri Kuzino’ya 
doğru hareket edeceğiz. Aziz Kiril Manastırı’nı gezeceğimiz 
Kuzino’nun ardından gemimize yeniden bineceğimiz Goritsi’ye 

varacağız. Mandrogi’ye doğru hareket ederken Volga Nehri’nin 
kenarına sıralanmış tarih ve doğayı buluşturan kasabaların 
manzaralarına üst güvertemizden tanıklık etmeye devam 
edeceğiz. Ahşap yapıların ve yemyeşil doğanın hüküm sürdüğü 
Mandrogi Köyü’nde yerel ürünlerden hediyelikler alıp, kırsal 
hayatı keşfedebileceğimiz serbest zamanımız olacak. Bu sevimli 
köyü keşfettikten sonra da akşam Valaam takımadalarına doğru 
Volga üzerinde yeniden yola çıkacağız. Ertesi gün varacağımız 
Valaam, 50 küçük adasıyla oldukça etkileyici bir bölge. Bu 
adalar arasında tekne turu, Diriliş Manastırı ziyareti gibi 
etkinliklerimizin ardından ise rotamız St. Petersburg’a doğru 
yönelecek. Gemideki son gecemizde eğlendikten, dinlendikten 
ve Volga Nehri’nin muhteşem kıyılarının etkisini derinden 
hissettikten sonra St. Petersburg’dayız. 

Rusya’nın kültürel başkenti unvanını hakkıyla taşıyan, Beyaz 
Geceler’in şehri St. Petersburg’da vakit geçirmeden geri dönüş 
yoluna çıkmak olmaz. Dolayısıyla bu tarih ve sanat yüklü şehirde 
panoramik bir şehir turu yapacağız. Göreceklerimiz arasında 
şehrin olmazsa olmazlarından Alexander Nevski Manastırı, 
Nevski Prospekt caddesi, Kont Stroganoff Sarayı, St. Isaac 
Katedrali, Aniçkov Sarayı ve Köprüsü, 2. Alexandr Kan Kilisesi 
yer alacak. Şehri bu büyüleyici lokasyonlarla keşfettikten sonra 
ise bir diğer St. Petersburg klasiği olan Hermitage Müzesi 
gezisiyle günü tamamlayacağız.

TARİHİN İÇINDE AKAN 
VOLGA NEHRİ’NİN İZİNDE
5* M/S ROSSIA İLE VOLGA 
NEHRİ BEYAZ GECELER

DUBAI

MSC VIRTUOSA İLE 
ARAP YARIMADASI

599 EURO
22 Ocak 2022
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Birçok din, dil ve ırkın bir arada yaşadığı Mardin’in 
tüm kültürel ve tarihî güzelliklerini üç günlük gezimize 
sığdırdık. İlk olarak Süryani Ortodoks patriklerinin 
ikamet yeri olan; kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el 
işlemeleri, iç ve dış mekânlardaki taş nakışları ile göz 
alıcı güzellikteki Deyrulzafaran Manastırı’nı geziyoruz. 
Daha sonra Mezopotamya ovasının üstünde kurulu 
Artuklular döneminde yapımına başlanan ve 15. yüzyılın 
sonlarında Akkoyunlu sultanı Kasım ibn Cihangir 
döneminde tamamlanan Kasımiye Medresesi’ni ziyaret 
ediyoruz. Mardin’in bakmaya doyamayacağımız bu 
zenginliklerine her an bir yenisini ekleyeceğimiz 
turumuza Kültür Sokağı, Cumhuriyet Meydanı ve 
Mardin’in sembolü olan Ulu Cami gibi merkezi noktaları 
da ekledikten sonra keşfetmeye devam ediyoruz.

Büyüleyici güzellikteki, dünyanın yaşayan en eski 
Süryani Ortodoks manastırı olan Mor Gabriel 
Manastırı’nda gördüklerimizden büyüleneceğimiz anlar 
yaşıyoruz. Buradan sonra Midyat’a hareket ediyoruz. 
Bölgenin en kalabalık ve en geniş ilçesi olan Midyat, 
aynı zamanda dinlerin ve dillerin buluşma noktası olarak 
da nitelendirilmektedir. Midyat keşfimizden sonra ise 
Dicle Nehri üzerinde yapılan Ilısu Barajı suları altında 
kalmış olan Yeni Hasankeyf’e doğru yola çıkıyoruz.

Turumuzun sonlarına doğru ise Yukarı Mezopotamya’nın 
en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Dara Antik 
Kenti’nde Roma Dönemi’nde, ‘Yeniden Diriliş’ 
törenlerinin yapıldığı, binlerce mezarın bir arada olduğu 
1400 yıllık mezarlığı ziyaret ediyoruz. Buradan sonra 
yönümüzü Diyarbakır’a doğru çeviriyoruz. Burada Ulu 
Camii, Cahit Sıtkı Tarancı Evi Kültür Müzesi gibi değerli 
yerleri ziyaret edip Dicle Nehri’ne ulaşıyoruz. Dicle 
Nehri üzerindeki en önemli tarihî köprü olan 10 Gözlü 
Köprü ile Diyarbakırlıların sayfiye yeri niteliğindeki yeşil 
alanı da gezerek turumuzu tamamlıyoruz.Mardin’in 
bakmaya doyamayacağımız bu zenginliklerine her an 
bir yenisini ekleyeceğimiz turumuza Kültür Sokağı, 
Cumhuriyet Meydanı ve Mardin’in sembolü olan 
Ulu Cami gibi merkezi noktaları da ekledikten sonra 
keşfetmeye devam ediyoruz.

Adıyaman ve Şanlıurfa illerini kapsayan 3 günlük turumuz, oldukça 
zengin tarihî ve kültürel değerleri ile birbirinden kıymetli lokasyonları 
barındırıyor. İlk olarak Adıyaman’dan başlayacağımız gezimizde, mimari 
açıdan Roma Dönemi’nin dünya üzerinde nadir kalan eserlerinden birisi 
olan Cendere Köprüsü’nü ve buradan akan Cendere Çayı’nın muhteşem 
manzarasını seyrediyoruz. Sonrasında Nemrut Dağı’na doğru harekete 
geçiyoruz. Nemrut Dağı’nın eteklerinden başlayarak ulaştığımız doğu ve 
batı teraslarında tanrı heykelleri ile ilgili bilgi aldıktan sonra muhteşem 
günbatımı manzarası ile günümüzü tamamlıyoruz. 

Ertesi gün rotamızı Şanlıurfa’ya çeviriyoruz. Buraya varmadan önce GAP’ın 
en önemli ayağı olan Atatürk Barajı’nı ziyaret ediyoruz. Sonrasında ise 
artık Şanlıurfa deyince akla ilk gelen yerlerden birisi olan Göbeklitepe’ye 
geliyoruz. Kazı çalışmalarının hâlâ devam ettiği, insanlığa ait ilk yaşam 
alanlarından biri olan Göbeklitepe’nin varlığı MÖ 10.000’li yıllara kadar 
uzanıyor. T şeklindeki sütunları ile bir tapınak olma ihtimali üzerinde 
durulan Göbeklitepe’yi birbirinden gizemli yönleri ile öğrenerek geziyoruz. 
Daha sonra dünyanın en önemli müzeleri arasında gösterilen, oldukça 
etkileyici bir sergileme anlayışı olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde 
geçmiş zamanlara yaptığımız yolculuğumuza devam ediyoruz. “Yerinde 
sergileme” anlayışının benimsendiği Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve 
meşhur Balıklıgöl ziyareti ile dopdolu bir gün yaşıyoruz.

Şanlıurfa çevresinde, bugün yerel halkın da en fazla ziyaret ettiği 
mekânlardan birisi olan Eyyüb Nebi Sabır Mekânı’nı tanıyacağız. Arkeoloji, 
sanat tarihi ve tarihsel açıdan çok önemli mekânları olan ve bugün 
Kültür Bakanlığı’na bağlı bir açık hava müzesi olan Harran’da Surlar, İç 
Kale, Harran Höyük, Harran Ulu Camii ve Kümbet Evler gibi geleneksel 
yapıları keşfedeceğiz. Son olarak, Urfa Kapalı Çarşısı’nın en otantik 
mekânı Gümrük Han’da mırra ya da menengiç kahvesi gibi yerel içecekler 
eşliğinde, burada geçen zamanın tadını çıkaracağız.

MARDİN

GÖBEKLİ TEPE - NEMRUT
TURU

1.378 TL
10.09.2021’den itibaren kalkışlı

MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ - Mardin GEÇMİŞİN İNANÇ MERKEZLERİ’NE YOLCULUK 

GÖBEKLİTEPE

Göbeklitepe Nemrut

NEMRUT DAĞI

BUTİK MARDİN TURU

1.895 TL
01.11 2021’den itibaren kalkışlı
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Setur Rota / Yurt İçi



UÇAKLI                TURUKapadokya

Doğu Anadolu’nun incisi, doğası ve coğrafyası ile cennet gibi bir şehir olan Tunceli’de üç gün geçiriyoruz. İlk durağımız 
Elazığ’dan hareketle Pertek ilçesi olacak. İlçenin tarihî olarak en kıymetli noktalarını ziyaret ettikten sonra ismi Bizans 
İmparatoru Ionannis Chimiskes’ten gelen Çemişgezek’e gideceğiz. Bölgenin en eski yönetim birimlerinden olan 
Çemişgezek köklü bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor ve bu sebepten çokça antik eseri barındırıyor. Sonrasında 
Hozat ve Tunceli merkezine doğru yönelttiğimiz rotamızda, Munzur Çayı’nın eşsiz manzarası ve serinliğinin keyfini 
çıkaracağız. Çayın kıyısındaki Halvori Gözeleri, Munzur Gözeleri gibi doğal güzelliklerden nasibimizi alıp Munzur 
Baba ziyaretimizi yapacağız. Buradan sonra Tunceli’nin en büyük ilçelerinden birisi olan Ovacık’ta keyifli bir mola 
vererek yolculuğumuza devam edeceğiz.

Çayı takip ederek ulaşacağımız Tunceli’de, 2000’e yakın eserin sergilendiği ve askerî kışladan modern bir müzeye 
çevrilmiş olan Tunceli Müzesi’ne uğrayarak bölgenin arkeolojik ve etnografik altyapısını göreceğiz. Dersimli Alevilerin 
mitolojik karakterlerinden biri olan Düzgün Baba Dağı ve Cemevi’nde Tunceli’nin kültürel renklerini gözlemleme 
şansını elde ettikten sonra bereketli toprakları, coşkuyla akan suları, zengin bitki örtüsü ile doğal güzellikleri doya 
doya yaşayacağımız Pülümür Vadisi günümüzü zenginleştirecek bir diğer yer olacak. Pülümür’ün daha başka kültürel 
zenginliklerini de ekleyeceğimiz rotamızdan geriye hoş tatlar, bol oksijen, zengin bir kültür ve birbirinden güzel 
unutulmaz manzaralar kalacak.

Gerek köklü tarihi gerekse büyüleyici coğrafi yapısı ile tüm 
dünyadan ziyaretçi akınına uğrayan ve UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yerini çoktan almış olan Kapadokya 
bölgesini ziyaret ediyoruz. İlk olarak Kayseri Havalimanı’ndan 
hareketle, turumuzun ilk durağı, bölgenin en önemli savunma 
noktası olan Uçhisar Kalesi’ni ziyaret ediyoruz. Ardından 
ünlü coğrafyacı Strabon’un Geografika adlı kitabında sıkça 
bahsettiği Güvercinlik Vadisi’nin keyfini çıkaracağız. Avcılar 
Vadisi ve Çavuşin Köyü’nde keşiflerimizi tamamladıktan sonra 
Avanos’taki çanak çömlek atölyesi ve Kızılçukur Vadisi gibi 
bölgenin eşsiz miraslarına tanıklık edeceğiz.

UÇAKLI KAPADOKYA TURU
09.07.2021’den itibaren kalkışlı

2.400 TL

Turumuzun devamında 8 katlı ve 5000 kişinin yaşayabileceği büyüklükte olan Kaymaklı Yeraltı Şehri’nde milattan önceki 
yüzyılların ruhunu derinlemesine hissedeceğiz. Hristiyanlık döneminde yaşam tarzlarıyla ünlenen Simon Stilit rahiplerinin 
hücrelerinin bulunduğu Paşabağları Vadisi ve peribacaları ile dikkat çeken Dervent Vadisi’nde gördüğümüz unutulmaz güzellikleri 
fotoğraflayacağız. Üç Güzeller diye adlandırılan ve bir Kapadokya klasiği olan Ana, Baba, Çocuk peri bacalarını görmeden olmaz. 
Rumların ve Osmanlı’nın taş işçiliğini eski bir Rum Köyü olan Mustafapaşa’da (Sinasos) gözlemledikten sonra Hristiyanlıkta 
manastır hayatının başladığı ve şekillendiği önemli merkezlerden biri olan Göreme Açıkhava Müzesi’ni geziyoruz. Turun sonlarına 
doğru ise Anadolu’nun kalbi şehirlerden biri olan Kayseri’nin en güzel noktalarını ziyaret edip, en leziz yemeklerini keşfedeceğiz.

DOĞA İLE KÜLTÜR İÇ İÇE Tunceli Turu
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setur.extra.butik.ilan.gorsel.24x30cm-OK.pdf   1   25.06.2021   12:28

TUNCELİ TURU
22.11.2021’den itibaren kalkışlı

1.800 TL
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Her köşesinde farklı bir tadı, tarihi ve kültürü 
deneyimleyeceğimiz bir şehre Antakya’ya doğru yola 
çıkıyoruz. Turumuzda ilk durağımız uzun yıllardır bu 
coğrafyanın bereketli topraklarında üretim yapmış olan 
Teoman ailesinin kurduğu TEOFARM olacak. Tandırda 
biberli ekmekle, Antakya kahvesi, gelincik likörü ve yöresel 
tatlılarla sıcacık bir karşılamanın ardından TEOFARM’ı ve 
organik, sürdürülebilir üretim süreçlerini lezzetler eşliğinde 
keşfedeceğiz. Tarladan sofraya taptaze ve sıfır atık sistemiyle 
besinleri en doğal şekilde sunan TEOFARM’daki çiftlik 
gezimizin ardından leziz bir öğle yemeği sonrasında rotamızı 
Antakya Mozaik Müzesi’ne çevireceğiz. Mitolojinin ve 
efsanelerin tarihî mozaiklerle beraber büyülü bir atmosferi 
yaşattığı müze gezimiz sonrası dünyanın ilk kilisesi kabul 
edilen St. Pierre Kilisesi’ne yol alacağız. Kilisede Aziz 
Pierre Heykeli, Kaçış Tüneli, Sunak gibi mekânları ziyaret 
ettikten sonra şehirde küçük bir yürüyüş turuyla Tarihî 
Affan Kahvesi’ne varacak, yöresel Haytalı tatlısıyla çay-
kahvelerimizi yudumlayacağız. 

Antakya’daki keşfimiz Altınözü’nde 300 yıllık bir yapıda yer 
alan Tokaçlı Zeytin Müzesi’ndeki kahvaltımızla devam edecek. 
Zeytinin yüzyıllar içindeki yolculuğunu, zeytin ürünlerinin 
üretim aşamalarını keşfedeceğimiz bu ziyaretin ardından 
Cam Teras’ta Altınözü ilçesinin panoramik manzaralarını 
seyre dalacağız. Bu şehirde Apollon’un Daphne’ye döktüğü 
göz yaşlarıyla oluştuğu söylenen Harbiye bölgesi ve 

Harbiye Şelaleleri büyülü doğa manzaraları göreceğimiz 
noktalardan olacak. Ali Mürdün Restoran, ülkemizin ilk tıbbi 
bitkiler müzesi, eski bir Antakya evindeki Cam Müzesi de 
duraklarımız arasında yer alacak.

Hatay’ın sahil şeridinin doğa harikası ilçelerinden Samandağ’a 
doğru rotamızı çevireceğiz. Batıayaz Kanyonu’nda fotoğraf 
molasının ardından ise ülkemizde bir başka örneği olmayan 
Vakıflı Ermeni Köyü’nü keşfe çıkacağız. Bu köyde kültür ve 
tarihi keşfederken yöresel lezzetlerden, köylülerin ürettiği 
organik reçeller de keşfimize unutulmaz tatlar katacak. 

Kadim bir coğrafyada olduğumuzu hissedeceğimiz bir 
diğer durağımız ise Vespasiyanuz-Titus Tüneli olacak. Kaya 
mezarları, beşikli mağara ve St. Simon Stilit Manastırı 
keşiflerinin ardından seyir terasında şarap tadımıyla 
manzaranın keyfini çıkaracağız. Habibi Neccar Camisi, 
Sarımıye Camisi, Katolik kilisesi ve Sinagog ziyaretlerimizin 
ardından da şehir sokaklarında yürüyüşe çıkacağız. 

Turumuzun son durakları arasında ise Antakya Ortadoks 
Kilisesi, Ulu Cami, Etnografya Müzesi ve The Museum Otel 
yer alacak. Mozaikler üzerine yapılmış bu otelin etkileyici 
manzarasına kapıldıktan sonra tarihin, doğanın, bereketli 
toprakların, kadim kültürlerin ve hafızalardan silinmeyecek 
lezzetlerin kalıcı etkisiyle turumuzu tamamlayacağız.

TADI, TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE BEREKETİN COĞRAFYASI 
TEOFARM İLE ANTAKYA GASTRONOMİ TURU

TEOFARM İLE ANTAKYA
GASTRONOMİ TURU

07 - 10 Ekim 2021

3.997 TL

ANTAKYA MOZİK MÜZESİ
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VICTORIA

MAHE

AFRİKA KITASININ DOĞU AÇIKLARINDA 
100’ÜN ÜZERİNDE ADAYI KAPSAYAN ÜLKE 
SEYŞELLER, ADA DENİNCE HAYALLERİ 
SÜSLEYEN HER ŞEYE VE HATTA DAHA 
FAZLASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

Turkuaz deniz, masmavi gökyüzü, kocaman granit kayaların 
bulunduğu bembeyaz kumsallar ve buna eşlik eden hindistan 
cevizi ağaçları, dev kaplumbağalar… Eğer Seyşeller’de bir tatil 
planınız varsa göreceğiniz manzaralarda bu saydıklarımızla 
sıkça karşılaşacaksınız. Burası, tam anlamıyla tropik bir adadan 
beklentiniz neyse onu karşılıyor ve hatta daha fazlasını 
sunuyor. Keyifli, doğayla iç içe, hatta belki biraz da romantik 
bir tatil için doğru adrestesiniz.

Seyşeller Adaları, 1505 yılında Portekizliler tarafından 
bulunmuş, 1768’de Fransız işgaline girmiş. 1794’te Büyük 
Britanya Krallığı yönetimine giren ülke, 1976’da bağımsızlığına 
kavuşuyor. Resmî dili Fransızca ve İngilizce olan ülkenin tam 
bir turizm cenneti olduğunu söyleyebiliriz zira ekonomisi 
tamamen turizm ve tarım üzerine kurulu. 

Yıl boyunca ılıman bir iklime sahip olan adalarda sıcaklık 28-
32 derece arası seyrederken, kuru ve yağışlı dönemler oluyor. 
Kuru aylar, gezginlerin daha çok tercih ettikleri, haziran ve 
ekim ayları oluyor.

Ülkeye, Türkiye’den yaklaşık 8 saat süren direkt uçuşlar 
mevcut. Tabii tercih ederseniz Doha veya Dubai üzerinden 
aktarmalı uçuşlarla da başkent Victoria’ya ulaşabilirsiniz. 
Ayrıca Şeyseller’in bir diğer avantajı da, Türk vatandaşlarından 
vize istememesi. 

Ülke 3 büyük adası ile tanınıyor ve en büyük ada olan Mahe, 
Victoria‘da yer almakta. Dolayısıyla, başkente iner inmez 
burayı görme şansını kaçırmayın. Diğer adalar ise, Praslin ve 
La Digue adaları. Konaklama için bu üç adadan birini tercih 
edebilirsiniz. Bundan başka daha ufak, daha izole olacağınız 
adalarda konaklama imkânınız da var ancak fiyat olarak daha 
yüksek olacaktır. 

Seyşeller, farklı yemek kültürlerini deneyimlemek isteyenler 
için çok hoş seçenekler sunuyor. Genelde Fransız ve Hint 
mutfağının izlerini göreceğiniz Şeyseller mutfağının temel 
malzemesi, deniz ürünleri. Bunun yanında köri, pilav ve 
hindistan cevizi ise adalıların vazgeçilmez lezzetlerinden. 
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Mahe, adalar içerisinde en çok şehirleşmiş ada olmasının yanı sıra, 
ülkenin toplam nüfusunun %86’sına ev sahipliği yapıyor. Ada, kumsalları 
ve dağları ile eşsiz güzellikte. Ancak buranın eşsiz bir yanı daha vardır 
ki o da, denizanası ağacı adı verilen bir bitkinin sadece Mahe kıyılarında 
yetişmesi. Günümüzde sadece 89 tane yaşadığı söylenen bu bitki, 
bilim adamlarının da ilgisini çekmiş. Hatta başlarda nesli tükendiği 
düşünülürken, 1970’lerde tekrardan keşfedilmiş. Bitkinin, adını 
kabuklu meyvesi kırıldığı zaman denizanasına benzemesinden aldığı 
söylenmekte. Buraya gittiğinizde bu ağaçlardan birini mutlaka görün, 
zira başka yerde görebileceğiniz bir şey değil.

Mahe’de görülecek şeyler denizanası ağacından daha fazlası elbette. 
Burası aynı zamanda dünyanın en muhteşem plajlarına da sahip. Yüzmek 
için en iyi bölge olan Beau Valoon’a mutlaka gitmelisiniz. İsterseniz 
şnorkelli dalış da yapabileceğiniz bu plaj, adanın en huzurlu yerlerinden. 
Günbatımı, gündoğumu izlemek için ise eşsiz bir güzelliğe sahip. 

Adanın görülmesi gereken bir diğer yeri de, Takamaka Beach. Adanın 
batı sahilinde yer alan Takamaka, yemyeşil doğası ile sizleri büyüleyecek. 
Ayrıca Anse Louis, Grand Anse, Baie Lazare gibi sahillerde keyifli zaman 
geçirmek garantili. Bir de başkent Victoria’yı gezmek için mutlaka biraz 
zaman ayırın. Biraz diyoruz çünkü burası dünyanın en küçük başkenti 
olarak biliniyor. Sir Selwyn Clarke Pazarı, Saat Kulesi, Anglikan St. Paul 
Katedrali, Doğa Tarihi Müzesi, Arul Mihu Navasakhi Vinayagar Tapınağı 
gibi yerler başkentin ‘görmeden gelme’ diyeceğimiz yerlerinden.

Şeysellerin 2. büyük adası olan Praslin, adını kendisini keşfeden Fransız 
komutandan almıştır. “Palmiyeler Adası” da denen Praslin, Mahe’nin 
45km kuzey doğusunda yer alıyor. Ada, “coco de mer” ağaçları ile ünlü. 

MAHE, PRASLİN, LA DİGUE ADALARI

Dünyada sadece bu adada olan ağacı, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 
yer alan “Villa De Mai”ye giderek görebilirsiniz. İlginç şekilli bir meyvesi 
olan bu ağacın tohumunun yurt dışına çıkarılması yasaklanmış. Yalnızca 
bu adada yaşayan bir diğer canlı ise Seyşeller kara papağanı. Gerçekten 
de adının hakkını veren bu tür, sıradan siyah bir kuş gibi görünse de, 
müzikal ıslıkları ile bir papağan türü olduğunu çok net belli etmekte.

Ayrıca Praslin demek, muhteşem plajlar demek. Anse Lazio ise bunların 
başında geliyor. Pudra gibi incecik bir kumun üzerinde, dünya harikası 
granit kayaların olduğu, masmavi denizinde şnorkelle dalış keyfi 
yapabileceğiniz tarifi zor, duygusu güçlü bir yer burası. Grand Anse, 
Anse Volbert, Anse Kerlan, Baie Ste Anne sahilleri ise keşfedilmeyi 
bekleyen diğer yerler.

Praslin’den daha küçük olan La Digue Adası deyince ise akla ilk “Anse 
Source D’Argent“ plajı gelmektedir. Büyük granit kayalarla kaplanmış 
bu plaj, tamamen doğa eli ile şekillenmesinden dolayı sizi bambaşka bir 
diyara götürecek. Ayrıca bu adada araç kullanımı yok denecek kadar 
az. Ulaşım için genellikle bisiklet veya kağnı kullanılıyor. Notre Dame 
de L’Assomption Kilisesi ise mimari meraklıları için görülmesi gereken 
yapılardan.

Belirtmeden geçmeyelim, Seyşeller seyahatiniz esnasında sıkça 
karşılaşabileceğiniz büyük ve sevimli bir canavar var: Aldabra Giant 
Tortoises. Dünyanın en büyük kaplumbağaları olarak bilinen bu tür, 200 
yıl yaşayabiliyor. Ülkenin her adasında özel olarak korunan bu devasa 
kaplumbağanın nesli ise maalesef tükenme tehdidi ile karşı karşıya.

coco de mer

PRASLINaldabra giant tortoise

notre dame de l’assomptıon kilisesi

Tatilciler

seyşeller kara papağanı

BEAU VALOON

VICTORIA
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KİMİ ZAMAN BİR DETOKS TARİFİ İÇİN, KİMİ 
ZAMAN YALNIZCA BİR AKŞAM YEMEĞİ İÇİN 
DAMAKLARI ŞENLENDİREN BAHARATLARIN 
BİR RENK CÜMBÜŞÜ SUNAN ÇARŞILARI. 

Gittiğimiz yeni bir yerin ruhunu yaşamak, hissetmek isteriz. 
Bu anlamda baharat çarşıları, bir ülkenin ruhunu, kültürünü, 
dokusunu, sosyolojisini anlamamız açısından oldukça zengin 
mekânlardır. Rengârenk baharatların etrafa yayılan mistik 
kokusuna, uğultulu bir kalabalık sesi eşlik eder. Hareketin 
sürekli devam ettiği, seslerin hiç susmadığı bu mekânlarda, 
şehrin ruhu vücuda gelmiştir adeta. İşte gittiği yerin ruhunu 
derinlemesine yaşamak isteyenler için, dünyadaki büyüleyici 
güzellikteki baharat çarşıları.
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khari baoli, delhi, hindistan

Asya’nın en büyük baharat pazarı Khari Baoli, 17. 
yüzyıldan beri faaliyet göstermesi ile oldukça köklü 
bir tarihe sahip. Zamanla değişmiş ancak antik 
çekiciliğini hâlâ koruyan çarşı, o zamandan bu 
zamana uzanan eşsiz bir miras. Adını aldığı Khari 
Baoli Yolu üzerinde, tarihî Delhi Kızıl Kalesi’nin 
yakınında yer alan pazarda saymakla bitmeyecek 
kadar çok ürün var. Binlerce çeşit yerel baharat, 
kuru meyveler, pirinç, çay, otlar, makarnalar… 
Binbir çeşit rengin ve kokunun içerisinde başınızın 
döneceği bu tarihî çarşıda, yeme-içme kültürüne 
bakış açınız genişleyecek. Burada duyacağınız sesler, 
hafızanızda derin bir yer edecek, gördükleriniz 
aklınızdan gitmeyecek ve tattıklarınız damağınızda 
iz bırakacak.

rahba kedima çarşısı, fas 
marakeş

Marakeş’in kalbinde yer alan Rahba Kedima 
Baharat Çarşısı’nda tarçından anasona, kişnişten 
kimyona, naneden karabibere baharatın aklınıza 
bile gelmeyen yüzlerce çeşidini bulmanız mümkün. 
Dünyanın en pahalı baharatı olan safranın en 
iyisini bulabileceğiniz Rahba Kedima Çarşısı’nda 
esnaf pazarlığa açık. Bu anlamda hem keyifli hem 
iletişime açık bir alışveriş için uygun bir yer Rahma 
Kedima. Ayrıca buraya yolunuz düşerse Fas’ın 
geleneksel nane çayını denemeden dönmeyin. Bu 
ünlü mekânın karanlık bir geçmişi de var maalesef; 
Rahba Kedima Meydanı’nın 1920 yılına kadar köle 
pazarı olarak kullanıldığı söyleniyor.

dubai baharat çarşısı, 
birleşik arap emirlikleri

Dubai’nin doğusunda kalan Deira’da, Dubai altın 
çarşısının bitişiğinde yer alan baharat çarşısında 
yüzlerce çeşit baharattan daha fazlası var. 
Tezgâhlar arasında dolaşırken birbirinden değişik 
tatlılar, taptaze kuruyemişler, aromatik otlar, şifalı 
bitkilerle karşılaşacaksınız. Bununla beraber burada 
kilim, tütsü, çay ve çeşitli ev tekstil ürünleri de 
satılmakta. Dubai’de turistik seyahatlerin en sevilen 
adreslerinden birisi olan baharat çarşısında, satıcılar 
ile iletişime geçmek ve fiyatlarda pazarlık yapmak 
ise vazgeçilmezlerden. Burası hem Arap kültürünü 
hem de lezzetlerini keşfetmek için harika bir mekân.

DUBAİ

long bien pazarı, hanoi, 
vietnam

Hanoi’nin Old Quarter bölgesinde yer alan Long 
Bien Pazarı, bir toptan satış pazarı. Adını yakınındaki 
Long Bien Köprüsü’nden alan pazar, sabahın en 
erken saatlerinde açılıyor. Tam anlamıyla otantik 
bir deneyim yaşayabileceğiniz pazarda birbirinden 
güzel kokuları duyumsamak oldukça keyifli. Yerel 
baharatların en güzellerini bulacağınız pazarda, 
zencefil, taze nane, limon otu, tarçın, kişniş gibi 
baharatların belirgin aromaları aklınızı başınızdan 
alacak. Ayrıca burada, Vietnam’ın “noodle”lı meşhur 
sebze çorbası ‘Pho’nun tadına bakmayı unutmayın.

benito juarezpazarı, oaxaca, 
meksika

Oaxaca’daki en eski pazar olarak bilinen Benito 
Juarez’in geçmişinin 1893 yılına dayandığı 
söylenmekte. Bu pazarı gezmek, Oaxaca’da 
yapılabilecek en iyi şeylerden biri. Çünkü yerel 
lezzetlerin neredeyse hepsini bulabileceğiniz pek 
çok seçenek burada mevcut. Dolayısıyla satılan 
ürünlerin bolluğu ve çeşitliliği başınızı döndürebilir. 
Eğer seviyorsanız kurutulmuş acı biber çeşitlerini 
mutlaka deneyin. Tamamen kendine has olan bu 
acıların değişik notalarını derinden hissedeceksiniz. 
Ayrıca biraz cesaret göstererek dünyanın başka 
hiçbir yerinde bulamayacağınız baharatlı kızarmış 
çekirge Chapulines’i burada deneyebilirsiniz.

mısır çarşısı, istanbul

İstanbul’un en eski kapalı çarşılarından olan Mısır 
Çarşısı, şehrin en merkezî yerinde, Eminönü’nde 
yer alıyor. Çarşıda satılan ürünlerin genellikle 
Mısır’dan gelmesi sebebiyle, 18. yy.’ın ortalarından 
itibaren “Mısır Çarşısı” olarak anılmaya başladığını 
görüyoruz. Çarşı, aktarları ile ünlü. Binbir çeşit 
baharatın yanı sıra, tohum, bitki kabukları, 
kuruyemiş, şarküteri ürünleri gibi çeşitleri de 
burada bulabiliyorsunuz. Edmondo de Amicis’in, 
“İçeriye girer girmez, insanın burnuna öyle keskin 
bir nebat kokusu çarpar ki, neredeyse gerisin geri 
dönülür” diye tasvir ettiği Mısır Çarşısı, turistik bir 
mekân olmaktan öteye giderek mistik bir anlam 
kazanıyor. Pazar günleri de dâhil her gün açık olan 
çarşıda, çeşit çeşit bulunan leziz Türk lokumlarını 
mutlaka denemelisiniz.

İSTANBUL

MARAKEŞ

Tadını Çıkar
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E HIRVATİSTAN’IN UNESCO DÜNYA MİRASI BÖLGELERİNDEN BİRİ OLAN, 1949 YILINDA MİLLÎ 
PARK OLARAK HİZMETE AÇILAN PLİTVİCE, ONLARCA GÖLÜ, ŞELALELERİ, EL DEĞMEMİŞ 
ORMANLARI VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ROTALARI GİBİ AKTİVİTELERİYLE DOĞAYI KEŞFETMENİN 
EN MASALSI ROTALARINDAN BİRİ.

SUYUN VE YEŞİLİN EGEMENLİĞİNDE 
GERÇEKÜSTÜ BİR ROTA,

Bosna-Hersek sınırına oldukça yakın bir konumda yer alan, başkent Zagreb’e 2 saatlik uzaklıktaki Pilitvice Gölleri, Avrupa’nın 
doğa harikalarının başında geliyor. Yaklaşık olarak 300 kilometrekarelik bir alanda, birbirine basamaklı şelalelerle bağlanan 16 
gölden oluşan bölgenin etrafı yemyeşil ormanlarla çevrili. Abartısız söylemek gerekirse, burada yeşilin ve mavinin her tonunu 
görmeniz mümkün.

Plitvice ‘sığ’ anlamına gelen ‘plitko’ kelimesinden türemiş. Burada göller, yükseklik farklarından dolayı alt ve üst olarak ikiye 
ayrılıyor. Sıkı tedbirlerle korunmakta olan bu göllere girmek-yüzmek ise kesinlikle yasak.  Büyüklük açısından da çeşit çeşit olan 
bu göllerin her birinin kendine özel bir ismi de var ve bu isimlerin birçoğu yaşanan olaylara dayanıyor. Ciginovac (Çingene Gölü), 
Okruglijak (Yuvarlak), Vir (Girdap Gölü), Galovac, Milinovo (Mil Gölü), Kozjak (Keçi Gölü) bunlardan bazıları. Ayrıca bölge için 
önemli bir su kaynağı olan Korana Nehri de buradan doğuyor.
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yapmadan dönme

Göller arasında bağlantı kuran şelalelerin sesi ile dinginleşeceğiniz, 
huzur bulacağınız bir yer burası. Alt göller kısmında bölgenin en büyük 
şelalesi yer alıyor. Bu manzara ve ona eşlik eden suyun sesine hayran 
kalmamak imkânsız.

Burada göreceğiniz renklere de ayrıca büyüleyici. Özellikle göller 
maviden yeşile, griden maviye dönen tonlarıyla sizi şaşkına çevirebilir. 
Sudaki mineral ve organizma miktarındaki hareketlilik ve değişen güneş 
ışığının açısı suda böyle bir illüzyon yaratıyor. Ayrıca göllerin üzerinde 
sakince yüzen sevimli ördekler, bu tabloyu tamamlayan harika detaylar.

Park içerisinde her yeri rahatça gezip görebilmeniz için, ahşaptan yürüyüş 
parkurları yapılmış. Yürüyüş için harika rotalar bunlar. Ancak her bir 
rotanın uzunluğu farklı. Patika girişlerinde bununla ilgili bilgilendirme 
panoları mevcut. Veyahut millî parka girerken edineceğiniz bir park 
haritası da size bu konuda yardımcı olacaktır.

Bununla beraber, ziyaretçi trenleri veya teknelerle de bölgeyi rahatlıkla 
gezebiliyorsunuz. Eğer ki suya daha yakın olmanın peşindeyseniz, 
burada kano kiralayarak da unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Böylesi 
bir doğa harikasının turistik hâle gelmesi akıllara “ne kadar çevreci?” 
sorusunu da getiriyor muhakkak. Ancak bu konuda gerekli hassasiyet 
gösteriliyor. Millî Park içerisindeki bütün ulaşım yöntemleri çevre dostu 
olacak şekilde düzenlenmiş. Araçlarda kullanılan yakıtlar doğaya zarar 
vermeyen, çevre dostu yakıtlar.

Eğer burayı kış mevsiminde ziyaret 

edecekseniz, dağcılık ve kayak gibi 

etkinlikleri gerçekleştirebileceğiniz 

ve hatta keyifli bir konaklama 

deneyimi yaşayabileceğiniz Mukinje 

Köyü’ne mutlaka gidin. Bu köy, 

bir kış tatili için beklenen her şeyi 

fazlası ile sunuyor.

Kozjak Gölü üzerinde elektrikli 

tekne ile gezin. Manzaraların keyfini 

doya doya yaşamanızı sağlayacak 

bu gezinin Plitvice maceranıza renk 

katacağı kesin.

Zagreb ile Plitvice arasındaki 

yolun üzerinde kalan şirin mi şirin 

Rastoke kasabasına bir uğrayın. 

Korana Nehri’nin kıyısında yer alan, 

yeşillikler içerisindeki bu orman 

kasabası, ahşap evleri, 300 yıllık 

değirmenleri ile sizi adeta masallar 

dünyasına götürecek güzellikte. 

Göller, şelaleler ve ormanlık bölgelerden oluşan Plitvice Millî Parkı’nda 
zengin bir bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğinden bulunmakta. Boz ayı, 
kurt, geyik, yaban domuzu, kartal, baykuş, vahşi kedi gibi hayvan türleri 
ile her an karşılaşabilirsiniz. Kayın, köknar ve ladin ağaçları ise ormanlık 
bölgede hâkimiyetlerini oluşturmuş durumdalar.

Bölge genellikle bol yağış alıyor. Ziyaret için ise açık bir havayı tercih 
ederseniz daha iyi olur. Yaz ve bahar mevsimleri bunun için ideal 
zamanlar. Ancak bu, ne görmek istediğinize göre değişebilen bir durum. 
Mesela kış aylarında şelale ve göller donuyor ve enfes bir görüntü 
ortaya çıkarıyor. Eğer kış manzaralarına daha meraklıysanız, Plitvice 
seyahatinizi buna göre de planlayabilirsiniz.

Ulaşım açısından oldukça kolay olan Plitvice Gölleri’ne en yakın konumda 
bulunan havalimanları Zadar, Zagreb ve Rijeka’dadır. Zagrep–Plitvice 
arası 130 km, Zadar–Plitvice arası 118 km, Rijeka-Plitvice arası ise 154 
km. Buraya geldiğinizde göller bölgesinde konaklamak üzere oteller 
bulabilirsiniz. Eğer isterseniz civardaki köylerde de kalabilirsiniz, çokça 
seçenek var.

SUYUN SESİNE KULAK VERİN,

48 49



E N D Ü L Ü S ’ Ü N 
B E M B E YA Z  K Ö Y L E R İN E 
D O Ğ R U  B İR  R O A D -T R IP, 
R U TA  D E  L O S  P U E B L O S 
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İSPANYA’NIN GÜNEYİNDE, CADİZ VE MALAGA ŞEHİRLERİ ARASINDA KONUMLANAN 10’UN 
ÜZERİNDE KÖY, MAĞRİBÎ DÖNEMİN İZLERİ VE BEMBEYAZ IŞILDAYAN BADANALARIYLA 
GÖZ ALICI BİR YOLCULUK DENEYİMİ SUNUYOR.

Eğer ki bir gün yolunuz İspanya’nın güneyindeki Endülüs’e düşerse ve arabanızla keyifle yolculuk edeceğiniz bir rota 
arayışındaysanız, Beyaz Köyler’den daha iyi bir seçenek olamaz. Bölgenin büyük bir kısmı Sierra de Grazalema Tabiat Parkı 
içerisinde kalıyor. Flora ve faunasıyla tabiat zengini, mimarisi ile tarih zengini bu köyler Mağribî cazibesi ile ziyaretçilerini etkisi 
altına alıyor.

Bu minik köylerin en belirgin özelliği, adından da anlaşılacağı üzere evlerinin beyaz badanalı olması. Mimari olarak kuzey Afrika 
etkisinde (Fas ve Tunus) kalmış olan Beyaz Köyler, dağlık bir manzara içerisine oturmuş yan yana konumlanan beyaz evciklerden 
oluşuyor. Bu beyaz badana geleneğinin çok çok daha eskiye, Roma dönemine kadar dayandığı söyleniyor. Daha sonraları 14. yy. 
ve sonrasındaki veba dönemlerinde de beyaz badana iç ve dış mekânlarda kullanılmaya devam etmiş. Beyaza eşlik eden kırmızı 
kiremitli çatıları, Arnavut kaldırımları ve süslü kiliseleri ile akıllara kazınacak bu manzaralar eşliğinde yol almak kimin hoşuna 
gitmez… Ayrıca bu köyler dar sokakları, bir kilise ve bir belediye binasının mutlaka olduğu meydanları ile karakterize olmuşlar.

Gizli Destinasyonlar

VEJER DE LA FRONTERA
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Pueblos Blancos’a açılan kapı da diyebileceğimiz, Arcos de la Frontera, 
karakteristik Mağribî mimarisi ile göze çarpıyor. Buradaki birkaç köyün isminde 
de geçen “de la frontera”, “sınır” anlamına gelmekte. İspanya’nın 13. yy.’da 
Morolar ile yaptığı savaşın sınırı olarak belirlenen köy, adını savaş zamanından 
alıyor. San Cristóbal ve Guadalete Vadisi’ni gören harika bir manzaraya sahip 
olan köyde mutlaka görülmesi gereken yerler ise şöyle: Mağriplilere ait bir 
Orta Çağ kalesi olan Castillo de Arcos; mimarisinde gotik, Rönesans, barok 
gibi tarzların harmanlandığı Santa Maria de la Asunción Bazilikası; dik bir 
uçurumun üzerinde büyüleyici bir biçimde duran Aziz Peter Kilisesi... Arcos de 
la Frontera ayrıca, rengârenk geçen paskalya dönemi ve lezzetli yerel mutfağı 
ile de biliniyor.

Büyüleyici manzarası, festivalleri ile meşhur Ronda, Acinipo arkeolojik sit alanı 
içerisinde yer alıyor ve antik Roma yerleşiminin izlerini taşıyor. Köy, Arcos de 
la Frontera’dan yaklaşık 85 km uzaklıkta bulunuyor. İspanya’nın en eski ikinci 
arenası olan Plaza de Toros’tan da anlaşılacağı üzere burada köklü bir boğa 
güreşi geleneği var. Ronda, ilkbahar ve yaz aylarında rengârenk festivallere 
sahne oluyor: Ronda Uluslararası Halk Festivali, Pedro Romero Fuarı, Paskalya 
Şenlikleri gibi…

Sierra del Pinar sıra dağlarının eteklerinde, doğanın kucağında bir vadide yer 
alan Grazelema Köyü’nde sonsuza kadar yaşamak isteyebilirsiniz. UNESCO 
Biyosfer Rezervi ve kuşlar için özel koruma bölgesi olan köy, doğaya dair ne 
varsa fazlası ile sunuyor. Çam ve meşe ağaçlarının altında yürüyüş yapmak, 
şırıl şırıl akan nehirde balık tutmak ya da kuş gözlemciliği gibi doğal yaşam 
aktiviteleri yapabileceğiniz Grazelema, abartısız söylersek ‘masal gibi bir köy’.

Meyve ve portakal bahçeleri ile çevrili, Cebelitarık Boğazı’na bakan alçak bir tepede yer alan Vejer de la Frontera, Beyaz Köyler’in 
en büyüleyicilerinden bir tanesi. Burada da belirgin bir Mağribî mimarisi hâkim, zira bölge altı yüzyıl boyunca Müslümanların 
elindeymiş. “Tarihî bir sanat anıtı” olarak belirlenen köyün 10-11. yüzyıllardan kalma Mağribî Kalesi ve Segur Kemeri en önemli 
noktaları. Burası da Ronda köyü gibi boğa güreşleri konusunda hassas. Dövüşebilen boğaların yetiştirildiği köyde her yıl boğa 
koşusu düzenleniyor.

Sonunda deniz göründü… Akdeniz’e bakan, egzotik tropik meyveleri ve şeker kamışları ile bilinen Salobreña, Granada’nın 68 km 
güneyinde yer alıyor. Harika bir sahil şeridine sahip olan köy, tüplü dalış, rüzgâr sörfü gibi deniz aktivitelerine düşkün turistleri 
kendisine çekiyor. En tepesinde yer alan Mağribî kalesine eşlik eden beyaz evcikleri, deniz manzarası ve doğal güzellikleri ile köy 
yaşamına bakışınızı yeniden şekillendirecek eşsiz bir yer Salobreña.

Beyaz köylerin içerisindeki en beyaz olmayan köy Júzcar köyü. Yol boyunca gözünüz beyaz evlere alıştığından burayı ilk etapta 
yadırgayabilirsiniz ancak hikâyesini duyunca bu durum hoşunuza gidecek. Burası da aslında diğerleri gibi Endülüs’ün beyaz 
köylerinden biriydi. Ancak 2011 yılında tüm binalar, şirinler filminin galasını kutlamak için Sony Pictures tarafından ‘şirinler 
mavisi’ne boyanıyor. Zaman geçtikçe köylüler bu rengi sevmiş olacak ki, hiçbir köy sakini tekrardan beyaz renge dönmek 
istemiyor. Böylelikle köy, şirinlerden hatıra kalan mavi rengi ile o gün bugündür ‘beyaz köylerin en mavisi’...

B E YA Z  K Ö Y L E R İN

Ilıman bir iklime sahip, yeşilin hâkim olduğu bu 
köylerde doğa yürüyüşleri gibi insanı dinginleştiren 
ve doğa ile buluşturan aktiviteler yapmak oldukça 
keyif verici. Ayrıca kaya tırmanışı, binicilik, bisiklete 
binme, mağaracılık gibi daha maceralı etkinlikleri 
tercih ederseniz, bunlar da köylerde oldukça yaygın 
olarak yapılıyor.

Bu meşhur rota üzerindeki bazı köy ve kasabaların 
adları şöyle: Alcalá del Valle, Arcos de la Frontera, 
Benaocaz, El Bosque, Espera, Grazalema, Olvera, 
Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las 
Bodegas, Ubrique, Vejer de la Frontera, Villaluenga 
del Rosario, Villamartín, Zahara de la Sierra…MALAGA

VEJER DE LA FRONTERA

RONDA
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OLİMPOS

LİKYA MEDENİYETİ, MİTOLOJİK EFSANELERİ, 
ENDEMİK TÜRLERİ, GÖRKEMLİ YEŞİLİ VE DERİN 
MAVİLİKLERİYLE GÜNEYİN HUZURLU ROTASI.

‘Güneye inmek’ denince akla gelen üç lokasyondur Çıralı, Olimpos 
ve Adrasan. Akdeniz kıyılarına sırayla dizilmiş bu muhteşem üçlü, 
naif, huzurlu, bol yeşilli-mavili bir tatilden başka bir şey istemeyenler 
için enfes bir tercih. Antalya sınırları içerisinde yer alan bu tatil 
beldeleri, hem birbirine yakın olması hem de birbirinden güzel 
olması ile Akdeniz tatili severlerin en favori buluşma noktası. 
Havaların iyiden iyiye ısınmasıyla, kendine tatil rotası arayanlar için 
bu Akdeniz’in muhteşem üçlüsünü yakından inceledik.

Ortadan Kaybolma Zamanı
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Kalabalık ve Mutlu

en doğalından 
huzurlu 
bir tatil için 

Olimpos
Antalya’dan 85 km, Kemer’den 40 km mesafede bulunan Olimpos kenti doğal ve tarihî güzelliği ile gönülleri fethediyor. Doğal sit 
alanı olduğu için koruma altına alınmış olan Olimpos’ta da caretta carettaların yaşam alanı mevcut. Temmuz Ağustos aylarında 
yumurtlama döneminde olan bu sevimli canlılar, Çıralı ve Olimpos sahilinde bu zamanlarda görülebiliyor.

Pek çok mitolojik hikâyenin konu olduğu Olimpos içerisindeki antik kentin kalıntılarını göreceğiniz bölge sizi çağlar öncesine 
götürecek bir atmosfere sahip. Sahile gidiş yolunuz üzerinde kalan bu antik kent, size tarihin içerisinde yürüyormuş hissi verebilir. 
Ayrıca kumsaldan baktığınızda, Olimpos Akropolü’nü görebiliyorsunuz. Kentin ortasından geçen Akçay Deresi ile ortadan ikiye 
ayrılan Olimpos, arkeolojik bir miras olduğu ve koruma altında olduğu için el değmemiş bir güzelliğe sahip. Dolayısıyla burada 
herhangi bir yapılaşma da olamıyor. Konaklamak için yakın mesafede bolca pansiyon, bungalov ve ağaç ev seçenekleri mevcut.

Olimpos da yanı başındaki Çıralı gibi, ’sakin tatil’ severlerin adresi. Denizin ve mavinin huzuruna eşlik eden tarihî doku, bu dinginliği 
sağlamak için yetiyor da artıyor bile. Birbirine çok yakın konumda olan Çıralı ya da Olimpos’tan birinde kalmanız diğerini görmenize 
engel değil. Bölgede yapılabilecek etkinlikler de ortak. Yanartaş ve Likya Yolu gezileri dışında, Ulupınar’da serin bir akşamüstü 
yemeği yemek, Olimpos veya Musa Dağı’nda günbatımını izlemek, sahilde kano kiralayıp mis gibi denizin keyfini sürmek burada 
yapabileceğiniz diğer huzurlu aktiviteler. Ayrıca buranın gece hayatı görece daha hareketli. Canlı müzik dinleyebileceğiniz ya da 
sadece dans etmek isteyebileceğiniz oldukça hoş mekânlar var.

OLİMPOS

ADRASAN

antik dünya ile iç içe:

Adrasan
Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı olan Adrasan, Akdeniz’deki 
doğal güzelliklerin bir diğer adresi. Antalya’dan 95 km, Kemer’den 
55 km uzaklıktaki Adrasan, 2 km uzunluğunda harika bir kumsala 
sahip. Ayrıca Çıralı’ya 24, Olimpos’a 8 km’lik bir mesafede yer alan 
Adrasan, Akdeniz’in muhteşem üçlüsünün üçüncü ayağı.

Doğal liman özelliğine sahip olan Adrasan Koyu dalgasız ve bir 
göl kadar dingin. Etrafı yemyeşil ormanlarla çevrili olan bölge, 
kuş seslerinin eşliği ile birlikte huzur kelimesinin tam karşılığını 
bulmanızı sağlıyor. Ayrıca burada tekne turlarına katılabilir, 
Suluada, Ceneviz ve Sazak koylarında yüzme şansı yakalayarak 
huzuru denizin üzerinde de sürebilirsiniz. Huzurun yanı sıra, 
burada yapabileceğiniz çeşitli aktiviteler de var. Mesela, Adrasan 
Kalesi’ni (diğer adıyla Kız Kalesi) ziyaret edebilirsiniz. Burası aynı 
zamanda iyi bir trekking rotası. Ayrıca biraz serinlemek, doğal 
yaşamın içerisine dalmak için Bey Dağları Millî Parkı içinde yer 
alan Adrasan Deresi’ni ziyarete gidebilirsiniz. Dere üzerinde 
ahşap oturma yerleri olan restoranlarda yemek yiyebilir, burada 
yaşayan farklı kuş türlerini gözlemleyebilirsiniz.

Burası da konaklama açısından minimal seçenekler sunuyor 
ziyaretçilerine. Pansiyon, butik hotel tarzında konaklama 
seçeneklerinin yanı sıra, Adrasan tatilinizde çadır, kamp alanı veya 
bungalovlarda da kalmak isteyebilirsiniz.

muhteşem üçlünün 
son durağı, 

ÇIRALI

LİKYA YOLU

Antalya’ya 70 km, Kemer’e 35 km uzaklıktaki Çıralı, Olimpos Beydağları Millî Parkı 
içerisinde yer almakta. Üç kilometrelik sahil şeridinde, koruma altındaki caretta 
carettaların üreme alanı olan Çıralı, bu anlamda doğal yaşam açısından stratejik bir 
öneme sahip. Büyük turistik yapılaşmaların olmadığı Çıralı, 1. ve 2. dereceden doğal 
ve tarihî sit alanı kabul edilmiş. Bölgenin esas zenginliği altında yatan tarihî ve doğal 
değerlerine dayanıyor. Likya Yolu, Olimpos, Yanartaş, Ulupınar Deresi ve Kanyonu, 
sedir ormanları ve yaylaları ile Çıralı’nın zengin mirası ne kadar anlatılsa az.

Çıralı sahili incecik kumu masmavi suyu ile denize girmenin zevkine varacağınız 
harika bir güzellikte. Yalnızca kışın akan Ulupınar Deresi, Olimpos’tan geçip burada 
denize dökülüyor. İki tarafı kayalarla çevrili plajın güneyinde Olimpos, kuzeybatısında 
Yanartaş bulunuyor. Zaten Çıralı ismi de bu Yanartaş’tan yani Khimaira’dan geliyor. 
Bu taş, gerçekten de durmaksızın yanıyor. Çıralı geziniz esnasında mutlaka görmeniz 
gereken bu taş, bilimsel açıklaması ile yeraltından çıkan metan gazından dolayı yanan 
bir yapıda. Ancak işin bir de efsane tarafı var. Efsaneye göre, Khimaira, aslan, keçi ve 
yılan karışımı üç başlı bir canavarmış ve bu canavarın ağzından sürekli ateş çıkıyormuş. 
Dönemin Likya Kralı Bellophontes, atı Pegasos ile birlikte canavarı öldürmek üzere 
buraya gelmiş. Mızrağını canavara saplar saplamaz, onu yeraltının derinliklerine 
yollamış. O gün bugündür, Khimaira’nın ateşi burada yanmaya devam ediyor.

Ayrıca Çıralı yakınındaki Likya Yolu üzerinde yürüyüş yapma fırsatını es geçmeyin. 
Dünyanın en iyi yürüyüş rotalarından birisi olan yol, eşsiz manzaraları, burnunuza 
çalınan çam ve iyot kokuları, destansı ruhu ile hayatınızda yaşayabileceğiniz en 
unutulmaz deneyimlerden birisini sunuyor.
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pamukkale, türkiye

Sonsuz bembeyaz manzarası, şifalı suları ile Pamukkale Travertenleri doğanın mucizevî oluşuna bir kez daha inandırıyor insanı. 
1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren travertenler, Denizli’ye 18 km uzaklıktaki konumlanıyor. Deniz seviyesinden 
400 metre yükseklikteki travertenleri görmek için her yıl dünyanın farklı yerlerinden binlerce turist buraya akın ediyor.

Buraya bembeyaz rengini veren madde içerisinde bulunan termal sular ve minerallerden geliyor. Sıcaklığı 35 ile 100 derece 
arasında değişen su, yüzeydeki oksijenle temas ederek beyaz travertenleri oluşturuyor. Bu kaplıca suları öylesine şifalı ki, 
faydaları saymakla bitmiyor. Romatizma, tansiyon, felç, sinir ve damar hastalıkları, mide rahatsızlıkları, kalp-damar sertliği gibi 
pek çok rahatsızlığa iyi geldiği söylenen kaplıcaların şifa ile dolup taştığını söyleyebiliriz.

Ancak travertenlerin rengi zamanla sararıp, bölgede çevresel kirliliğin oluşmaya başlaması ile bölgede bazı önlemler alınmaya 
başlanmış. Bölgenin yakınlarına otel yapımının yasaklanması, ayakkabı ile suya girmenin yasaklanması gibi düzenlemeler 
getirilmiş. Ayrıca havuzlara girişler de kısıtlamaya tabi olmuş.O
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Ortadan Kaybolma Zamanı

BEDENEN VE ZİHNEN YENİLENMENİN EN DOĞAL 
YOLLARINDAN BİRİ KAPLICALARIN DÜNYADAKİ 
MEŞHUR ADRESLERİNE YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ.

Doğanın insana sunduğu en kutsal 
hediyelerden birisi de şüphesiz şifa 
kaynağı kaplıcalar. Kaynağından zengin, 
en doğal ilaç olan kaplıcalarda bugün 
pek çok insan gerçekten de şifa buluyor. 
Bununla birlikte bu doğa harikası 
oluşumlar, dünyanın birçok yerinde 
görsel bir şölen sunuyor bizlere. İşin en 
güzel tarafı da bu oluşumların tamamen 
kendi akışında, kendiliğinden oluşmuş, 
insan icadı olmayan doğal güzellikler 
olması. Dünyanın farklı köşelerinde, 
birbirinden büyüleyici şifa kaynakları var. 
İşte bunlardan en etkileyici olanları…

PAMUKKALE
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terme di saturnia, italya

İtalya’nın Manciano bölgesinde, bir grup kaynak suyunun 
bulunduğu Terme di Saturnia, Saturnia köyünden birkaç 
kilometre uzaklıkta yer almaktadır. 37 derece sıcaklıktaki 
kükürtlü suyu ile birçok cilt problemine iyi gelen bu suyun 
kaynağını, Amiata Dağı, Fiora ve Albegna tepelerinden 
gelen sular oluşturuyor. 3000 yıldan uzun bir süredir 
durmaksızın akan suyun Roma soyluları tarafından bile 
kullanıldığı söylenmekte. Toskana kırsalının içerisinde, 
huzur içerisinde rahatlayıp yenilenebileceğiniz bu termal 
sularda yeniden doğmuş gibi olacaksınız.

Burada konaklamak isterseniz, hoş bir tesis de var. 
Oldukça geniş bir tesis olduğu için kalabalık zamanda bile 
gitseniz rahat edersiniz. Ayrıca ilgilenirseniz buradaki spa 
alanında termal parfüm ve krem gibi kozmetik ürünlerinin 
satışı yapılmakta. Zamanınız kalırsa civarda yer alan 
ortaçağ kasabaları, Volterra, Monteriggioni ve Siena gibi 
yerleri de ziyaret edebilirsiniz.

huanglong millî parkı, çin

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 
Huanglong Millî Parkı, Çin’in Siçuan eyaletinde 
konumlanmaktadır. Türkçede “Sarı Ejder 
Dağı” anlamına gelen Huanglong, vadideki 
sarı travertenlerden dolayı bu ismi alıyor. Bu 
travertenler, buzul çağından bu yana süregelen 
binlerce yıllık doğal devinimlerin bir sonucu. 
Travertenli kaplıcaları, kıvrımlı vadileri, vahşi 
ormanları ile Huanglong, tam anlamıyla bir 
dünya harikası. Öyle ki bu doğal görünüme eşlik 
eden vahşi bir yaşam da mevcut burada. Bölge, 
dev panda ve altın maymun gibi türü tükenme 
tehdidi altındaki canlılara ev sahipliği yapıyor.

Travertenlerin yanı sıra, şelaleler, renkli göletler 
ve mağaralar vadinin manzarasını tamamlıyor. 
Vadinin kapısından girer girmez sizi karşılayan 
“Karşılama Havuzu” (Yingbing Havuzu), buradan 
birkaç dakika uzaklıktaki “Uçan Şelale”, vadideki 
tek göl olan cam gibi tertemiz suyuyla büyüleyici 
“Lianyan Gölü”, “Lotus Şelalesi”, “Rhododendron 
Ormanı” gibi yerler burada mutlaka keşfedilmesi 
gereken güzelliklerden.

blue lagoon, izlanda

İzlanda’nın güneybatısında, jeotermal enerji için 
elverişli bir bölge olan Reykjanes bölgesinde yer alan 
Blue Lagoon Kaplıcaları adının hakkını gerçekten de 
masmavi şifalı suları ile veriyor. Üzerindeki buhar 
katmanı ile gizemli bir atmosfere sahip, görür görmez 
büyüleneceğiniz kaplıcaların şifası, yerin 2 km altından 
geliyor. Bu derinden gelen kaynaktan suyun içerisine 
çakmaktaşı, yosun ve çeşitli mineraller karışıyor. 
Suyun sütlü mavi rengi, yüksek silika içeriğinden 
kaynaklanıyor. Ortalama sıcaklığı 37–39 °C arasındaki 
lagüne girmeden önce ise duş almak gerekiyor.

Burası esasında yakınındaki Svartsengi jeotermal 
enerji santralinin bir parçası olarak oluşmuş. Bir süre 
sonra akan suların bir havuz oluşturmasıyla, bir sedef 
hastası suya giriyor ve semptomlarının hafiflediğini 
gözlemliyor. Daha sonra 1987’de tesisler kullanıma 
açılıyor. Gerçekten de yapılan bilimsel araştırmalar 
gösteriyor ki, lagün sedef hastalığına iyi geliyor. Blue 
Lagoon’a, hem şifa bulmak için hem de sırf masmavi 
suyunu görmek için gidebilirsiniz.

Ortadan Kaybolma Zamanı

grand prismatic spring, ABD
 
Yellowstone Millî Parkı’nda bulunan, dünyanın üçüncü 
en büyük kaplıcası olan Grand Prismatic, renkleri ile 
büyüleyici bir güzelliğe sahip olan, eşsiz bir doğal yapı. 
Hayden Jeolojik Araştırması üzerinde çalışan jeologlar 
tarafından 1871’de keşfedilen kaplıcalar, bir renk 
prizmasını andırdığı için bu ismi almış. Yeşil, sarı, turuncu, 
mavi, altın sarısı, kırmızı, kahverengi gibi prizma renkleri, 
mineral bakımından zengin olan suyun ürettiği pigmentler 
sayesinde oluşmuş. Yüzmenin mümkün olmadığı bu 
kaplıcalar, ziyaretçilerine seyirlik bir şölen vaat ediyor.

10 katlı bir binadan daha derin olması, 370 fit çapında bir 
futbol sahasından daha büyük olması gibi özelliklerinden 
dolayı ‘grand’ sıfatını alan kaplıcanın bir ilginç özelliği 
daha var. Bu sıcak havuzlarda yaşayabilen, ‘sıcak 
sever mikroplar’, NASA’lı bilim insanlarını, yaşanamaz 
gezegenlerde dünya dışı yaşamı araştırma konusuna 
yöneltiyor. Bu anlamda kaplıcalar, pek çok tıbbi ve bilimsel 
ilerlemeye de ön ayak oluyor.

GRAND PRISMATIC SPRING

TERME Dİ SATURNİA

HUANGLONG MİLLî PARKI

BLUE LAGOON
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Y E N İ L E N E N  D İ VA N  B O D R U M ’ D A
U N U T U L M A Z  B İ R  YA Z  S İ Z İ  B E K L İ Y O R

Ege ve Akdeniz’in sularının birbirine karıştığı, Bodrum’un 
gözde koylarından Göltürkbükü’nde konumlanan 
Divan Bodrum, bu yıl misafirlerinin konforu ve keyifli 
bir konaklama deneyimi yaşamaları amacıyla köklü 
değişiklikler yaptı. Yalın ve modern bir anlayışla tamamen 
yenilenen Divan Bodrum’un proje mimarlığını, turizm 
sektöründe birbirinden başarılı işlere imza atan Mimar 
Sinan Kafadar üstlendi. 

Göltürkbükü’nde altı farklı kategorideki 60 odasıyla hizmet 
veren Divan Bodrum, otel genelinde yapılan yenileme 
çalışmaları kapsamında, konseptin tamamıyla değiştiği 
odaların tasarım diline uygun renk ve mobilyalarla, konfor 
ve estetiği ön planda tutan detayları bir araya getirdi. 
Odalardan restoranlara, ortak alanlardan tenis kortlarına 
kadar baştan aşağı yenilenen otelin dekorasyonunda 
“dozunda lüks” anlayışını hâkim kılındı. Bölgeye has 
tarzı yansıtacak şekilde dekore edilen odalar sadelik ve 
özgürlüğü birleştirirken, Akdeniz kıyılarının büyüleyici 
manzarasını da içeriye taşıyor.

Divan Bodrum, Ege mutfağının taze, hafif ve lezzetli 
yemeklerini tadarken, bölgenin melteminin keyfini 
çıkarmaya davet ediyor. Divan şeflerinin yöresel ürünleri 
ahenkle harmanladıkları lezzetlerden oluşan menüye 
yeni tatlar eklendi. Sezonunda bölge üreticilerinden 
alınan taze ürünlerin hakim olduğu menüde doğanın ritmi 
tabaklara taşınıyor. Sağlıklı ve lezzetli reçetelerden oluşan 
menülerde, sürdürülebilirliğin yanı sıra biyoçeşitliliğe de 
önem veriliyor. 

Özel ahşap iskelede veya havuzun yanında Divan 
özel kokteylleri ya da keyif dolu bir öğün, hafızalardan 

silinmeyecek deneyimler vaat ediyor. Menülerini Türk 
ve dünya mutfaklarının seçkin lezzetleri ile baştan 
sona yenileyen otel, yalnızca konaklayan misafirlerinin 
değil, yolu Bodrum’a düşen herkesin vazgeçilmez lezzet 
duraklarından biri olmaya aday. 

Sağlıklı yaşam alanında da yeni bir anlayış ile sezona 
hazırlanan Divan Bodrum, wellbeing marka işbirlikleri 
ile misafirlerine yeni deneyimler sunacak. Amerikan 
Hastanesi’nde bütünleyici tıp (integrative tıp) üzerine 
yapılan yatırımlar kapsamında, 2018 yılında “iyileştir 
kendini” sloganıyla hayata geçirilen Code Lotus 
Mindfulness Merkezi işbirliğiyle Temmuz-Ekim ayları 
arasında Sürdürülebilir Sağlık Sohbetleri, Ayurvedik 
Detoks ve Wellness Retreat/İnziva, Herkes için Özgür 
Akış ve Dans, Mindfulness Temelli Alışkanlıklardan 
Özgürleşme, Pilates ve Mindfulness Workshop’u, Bireysel 
ve Grup Yoga Dersleri, Çocuklar ve Ebeveynler için 
Mindfulness programları uzman Code Lotus eğitmenleri 
tarafından verilecek. 

Temmuz ayı itibariyle her perşembe Purple Hand Band ve 
Ata Marin grubu misafirlere canlı müzik keyfi yaşatırken 
her cumartesi leziz kokteyllerin eşlik edeceği “Happy 
Hour”lar ise unutulmaz bir hafta sonu vadediyor. 

Bodrum yarımadasına gelen tarih meraklılarının görmeden 
dönmek istemeyeceği antik kalıntılara yakınlığı da otelin bir 
diğer önemli unsuru. Konfor ve huzuru bir arada arayanlara 
“kendi olma lüksü” yaşatan Divan Bodrum, lüks ve sadeliği 
kucaklayan yeni tarzıyla misafirlerini ağırlayacak. Divan 
Bodrum, yıl boyunca sunacağı hizmetleriyle ister yaz ister 
kış tatillerinin vazgeçilmezi olacak. 
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İSTANBUL’UN UCUNDA,               
KARŞILIKLI MUHABBETTE İKİ ROTA; 

RUMELİ VE ANADOLU KAVAĞI

İstanbul, her kapısı bambaşka bir âleme açılan bir şehir. Her bir semtinde bambaşka bir rüzgâr esiyor. Ama çoğunlukla kalabalık, 
koşturmaca, acele hâkim şehrin geneline. Boğaz’dan kuzeye doğru ilerledikçe ise atmosfer yavaş yavaş değişiyor. Daha bir 
sükûnet, huzur hâkim olmaya başlıyor kıyılardan yukarısına. Boğaz’ın biraz daha kuzeyine geldiğinizde bulacağınız, karşılıklı iki 
yakada birbirine dostça bakan Rumeli ve Anadolu Kavağı, sahil kasabası huzurunu bulabileceğiniz, balık ve deniz kokusu ile sizi 
karşılayan iki şirin semt. Şehirden biraz uzaklaşmak, hafiften bir deniz havası almak, dinginleşmek için iyi birer tercih.

Anadolu Kavağı Beykoz, Rumeli Kavağı ise Sarıyer ilçelerine bağlı. Her iki semte de karadan ve denizden ulaşım var. Rumeli 
Kavağı, tam Rumeli Feneri ile Sarıyer arasında yer alırken; Anadolu Kavağı Beykoz ve Poyraz arasında kalıyor. Hafta sonu 
kaçamakları için ulaşımı kolay, keyifli adresler buralar ancak bu zamanlarda çok kalabalık olma riskini göz önüne alın. Özellikle 
bazı hafta sonları veya tatil günlerinde, İstanbul’un Anadolu yakası Anadolu Kavağı’na, Avrupa yakası Rumeli Kavağı’na yığılmış 
gibi hissedeceğiniz manzaralarla karşılaşmanız olası.

Bu iki balıkçı semti manzaraları ile gözlere, enfes balık restoranları ile dillere destan. Taptaze çeşit çeşit balığı, mezeyi ve içkiyi 
bulabileceğiniz Rumeli ve Anadolu Kavağı’nda manzaraya karşı, martıların eşlik ettiği, keyifli bir muhabbete koyulmanız mümkün. 
Üstelik yaz kış fark etmeden, buralar her havada ayrı güzel…

İSTANBUL’UN SARIYER VE BEYKOZ SEMTLERİNDE KONUMLANAN, BOĞAZ’IN İKİ 
TARAFINDA BİRBİRİNE KARŞILIKLI OLARAK KONUMLANMIŞ BALIKÇI KASABALARI, 

İSTANBUL’UN SAKİN VE HUZUR DOLU NOKTALARI.

BEYKOZ
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RUMELİ’NİN İNCİSİ,  İNCİRİN 
EN LEZZETLİSİ…

YOROS KALESİ

RUMELİ HİSARI

Bizim Mahalle

Rumeli Kavağı denince akla gelen lezzet üçlüsü: İncir, balık ve midye. Hepsini ister 
tek seferde ister taksit taksit gidip mutlaka bir tatmalı. Taze inciri ister dalından ister 
çarşısından alabilmek için yaz aylarının en sıcak zamanlarını tercih etmelisiniz zira incir 
meyvesi ancak bu zamanda olgunlaşıyor. Balık ve midyeye gelince… Rumeli Kavağı’nda 
sahil boyunca balık ve midye yiyebileceğiniz pek çok restoran mevcut. Bölgenin öne 
çıkan balığı ise dil balığı. Midyecilik ise burada artık bir gelenek. İstanbul’da midyecilik 
işinin kalbi diyebileceğimiz Rumeli Kavağı’ndan çıkan midyeler buradan birçok farklı 
şehre gönderiliyor. İster tavada ister dolma olarak bulabileceğiniz İstanbul’un en leziz 
midyeleri için Rumeli Kavağı’na yolunuzu mutlaka düşürmelisiniz.

“Hieron Romelias”, bölgenin Bizans dönemindeki ismi. Bizans ve Osmanlı döneminde 
stratejik bir öneme sahip olan bölge, kalelerle donatılmış. “Hieron Romelias” ismi de 
kalenin bulunduğu yerdeki mabetten geliyor. Bir diğer görüşe göre ise, yörenin ismi 
çarşının içindeki anıt çınar ağacından geliyor. Burada çınar ağacına kavak ağacı da 
denmesinden dolayı bölge Rumeli Kavağı ismini alıyor.

Ağaçların gölgesinde serinlemenin yanı sıra, burayı yaz aylarında çekici kılan iki önemli 
plajı da belirtmeden geçmeyelim: Altınkum ve Elmaskum plajları. Birbirinden bir duvar 
ile ayrılan bu iki plajın yeşile ve Anadolu Kavağı’ndaki Yoros Kalesi’ne bakan manzarası 
büyüleyici. Zamanında İstanbul’un en temiz plajları diyebileceğimiz, adından menkul 
Elmaskum ve Altınkum, maalesef artık eski temizliğini korumuyor. Ancak yine de bu 
plajlar hafta içinde kaçamak yapılabilecek daha sakin ve keşfedilebilir rotalar olarak 
aklınızda bulunsun.

ANADOLU YAKASI’NIN 
EN HAVALISI: 

YOROS KALESİ’NDEN 
MANZARA, MAVİYE VE 

YEŞİLE DOYMACA
Şimdilerde oldukça turistik bir mekân hâline gelmiş olan 
Anadolu Kavağı, bir zamanların sakin balıkçı kasabası. 
Karşı komşusu Rumeli Kavağı gibi o da adını, kavak 
denilen büyük çınar ağaçlarından alıyor. Bir diğer söylenti 
de, bölgede yetişen kavak cinsi incirlerin isim babası 
olduğu yönünde. İster yemyeşil tepelerinde oksijene 
doyun, isterseniz sahildeki balıkçılarda lezzete doyun, 
Anadolu Kavağı hem gözünüze hem gönlünüze hem de 
damağınıza hitap edecek, keyif dolu bir semt.

Yolunuz buraya düşmüşse, mutlaka gidin görün 
diyebileceğimiz bir adres var: Yoros Kalesi. Doğu Roma 
döneminden beri bütün azameti ile burada duran kale, 
bir dönem Cenevizlilerin işgaline uğradığından, Ceneviz 
Kalesi olarak da biliniyor. Boğaza tam anlamıyla hâkim 
bir konumda olan, Karadeniz’i ve İstanbul Boğazı’nı 
bütün güzelliği ile seyredebileceğiniz kale, 500 metre 
uzunluğunda. Seyir keyfi yüksek bir kale zira zamanında 
karşı yakadaki Rumeli Kavağı’ndaki İmros Kalesi ile 
birlikte, İstanbul Boğazı’nı kontrol etmek amacı ile inşa 
edilmiş. Günümüzde bu amacından çok çok uzakta, 
yakınındaki kafe ve restoranlarla ziyaretçilerini ağırlamayı 
bekleyen Yoros Kalesi, seyirlik değil ömürlük bir miras. 
Karşı yakadaki İmros Kalesi ile yüzyıllardır muhabbetini 
kesmemiş, İstanbul’un kalbinde, tarihe tanıklık etmeye 
devam ediyor.

RUMELİ KAVAĞI
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Seturday

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Faralya’da, Kelebekler Vadisi ile Kabak Koyu arasında konumlanan Perdue, Türkiye’deki glamping 
rotaları arasında ziyaretçilerini el üstünde tutarak özel hissettirmeyi en iyi başaranlardan biri. Akdeniz iklimin, Likya coğrafyasının, 
engin mavi ile yeşilin ve bir Akdeniz olmazsa olmazı narenciyelerin baş döndüren büyüsünü yaşayabileceğiniz Perdue, 3 farklı 
oda seçeneğiyle karşınıza çıkıyor. Oda desek de aslında bunların her biri bütüncül bir biçimde doğa içinde yaşam alanı sunan size 
özel alanlar. 

Ahşap iskelet üzerine kurulu ve çatısı saçaklı hasırlarla örülü Superior, Infinity ve Garden süitleriyle size özel bir koy, sınırsız 
manzara, huzurlu bir bahçe ile tatilin en masalsı hâlini deneyimliyorsunuz. Perdue, Akdeniz mutfağının taze ürünleriyle leziz bir 
yemek deneyimi, yoga, kano, yamaç paraşütü vb. imkânlarıyla da misafirlerine eğlenceli ve leziz alternatifler sunmayı başarıyor. 
Size kalan ise, büyülü Likya coğrafyasının, dinginliğin ve kendinizi yeniden keşfetmenin tadını çıkarmak.
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Ege’nin efsanevi Mavi Yolculuk rotası Gökova Körfezi’nde 
konumlanan Bonjuk Bay, Türkiye’de glamping deneyiminin 
seçkin adreslerinden bir diğeri. Akyaka’dan yarım saat 
civarında bir araç yolculuğuyla ulaşılabilen Çamlı Mahallesi’nde 
konumlanan Bonjuk Bay, Lotus Bud, Lotus Belle ve African 
Safari çadırı seçeneklerinin yanı sıra taş oda ve bungalovlarıyla 
da hizmet veriyor. Bonjuk’taki glamping deneyimi, yalnızca 
doğa içinde konforlu bir tatil sunmuyor. Aslında Bonjuk Bay, 
organizasyon anlamında bir yaşam, paylaşım alanı ve doğayla 
uyum içerisinde bir bakış geliştirmenin de yollarını sunuyor. 
Konaklama boyunca uyulması gereken kuralların olduğu 
bir liste veriliyor örneğin. Kendi içindeki düzenini yansıtan 
bu gibi detaylar misafirleri daha özgür, düzenli, bilinçli bir 
paylaşım alanında buluşturuyor. 

Lotus Bud ve Lotus Belle çadırları, ortak kullanımlı mutfak 
ve tuvaletlere sahipken Bonjuk’un en gözde konaklama 
deneyimi ise African Safari Çadırı olarak öne çıkıyor. African 
Safari Çadırı, kendi içinde banyosu, küçük mutfağı, yatak 
odası ve salon gibi bölümleri olan, etrafında hamak, barbekü 
gibi imkânlarıyla kendinize ayıracağınız vaktin keyfine tam 
anlamıyla varacağınız detaylar sunuyor. Çadırları, taş odaları 
ve ortak kullanım alanlarının her birinde doğanın o acelesiz, 
duru ve rengârenk görkemini yaşatan dekoratif seçeneklerin 
kullanılması da Bonjuk Bay’i etkileyici kılan özelliklerinden. 
Doğa yürüyüşü, masa tenisi, yoga, voleybol gibi sporlarla da 
eğlenceli zaman yaratabileceğiniz Bonjuk Bay’de her anın 
tadını doyasıya çıkarmak mümkün. 

bonjuk bay, muğla 

TÜRKİYE’DE HEM KAMP KEYFİNİ HEM 
KONFORU YAŞATAN GLAMPING ROTALARI

perdue otel ,  faralya, muğla

Tatil anlayışının hızla değişip dönüşmeye başladığı son 
zamanlarda özellikle kamp tatili en gözde seçeneklerden 
biri konumuna yükseliyor. Doğaya karşı daha sorumlu, daha 
bilinçli bir seyahat deneyimi olarak öne çıkan kampçılık 
da kendi alanında yepyeni trendler doğurmuş durumda. 
Glamorous (cazibeli, büyülü) ve camping kelimelerinin 
birleşiminden oluşan “glamping”, doğanın içerisinde konforu 
yaşatan en etkileyici seçeneklerin de başında geliyor. 

Konaklamanın yepyeni bir biçimi gibi görünse de aslında 
adı yeni koyulan bu tür tatil, yıllar evvel de tercih edilen bir 
yöntemdi. Geçmiş zamanlarda kralların, soyluların tercih 
ettiği ya da Avrupa’dan Afrika’ya safariye giden varlıklı 
ailelerin deneyimlediği lüks çadır konaklaması bugün yeniden 
karşımıza glamping adı altında çıkıyor.

Güne uyandığınızda ilk ağaçlara günaydın diyeceğiniz, temiz 
havayı, masmavi gökyüzünü, dinginleştiren toprağın gücünü 
hissedeceğiniz bu yeni tatil formu dinlenmenin de anlamını 
yeniden düşünmemize sebep oluyor.  

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de glamping 
tarzı benimsenmeye ve yaygınlaşmaya başladı. Biz de sizler 
için bu doğal ve konforlu tatilin adresi rotaları derledik. 

DOĞAL OLANI VE LÜKSÜ BİR ARAYA GETİRİN, “GLAMPING” DENEYİMİNİN TADINI ÇIKARIN...

PERDUE OTEL

BONJUK BAY

PERDUE OTEL
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kocabahçe glampıng, bozburun, muğla
Güney Ege’ye yeniden iniş yapıyoruz. Dirsekbükü Koyu’nun hemen gerisinde kalan 
ve yalnızca Germe Koyu’ndan deniz yoluyla ulaşılabilen Kocabahçe, medeniyetten 
uzaktayken konforun da tam ortasında kendinizi bulacağınız bir adres. Çadırları 
ve bungalovlarıyla glamping deneyimi yaşatan Kocabahçe’de sessizliğin ortasında 
yalnızca doğaya ait müziği dinleyerek geçen saatlerin tadını çıkarıyorsunuz. Leziz 
ve taptaze bir açık büfesi, ortaklaşa kullanıma açık alanları, denizi ya da karayı 
keşfetmeniz için trekking, kano vb. imkânları, yoga kursları, balık tutma seçenekleri 
Kocabahçe’de geçen günleri tam bir dinlenme ve keyif sürme hâline getiriyor. 
Kocabahçe, araç trafiğinden uzak, doğanın kalbinde, sessiz, ıssız bir hazinede 
geçecek keyifli zamanlar ve birikecek unutulmaz anılar vadediyor.  

campo portakal, çıralı, antalya
 

Akdeniz’in mavi, yeşil bir de turuncusunun en güzel rotalarından olan Çıralı’da, 
Campo Portakal glamping deneyiminin en keyiflisini sunuyor. Portakal bahçelerinin 
arasında, o koku ve renk cümbüşünün ortasında geçireceğiniz vakitler Campo 
Portakal’ın konforu ve ekolojiyi buluşturan hizmet anlayışıyla da benzersiz hâle 
gelecek. 1 safari, 1 bedevi ve 1 adet de Bell tent isimli çadır seçenekleri bulunan 
Campo Portakal’da, dekorasyon da tamamen doğal materyallerden oluşturulmuş. 

Bahçede kaplumbağalarla karşılaşacağınız, Çıralı’nın ardında yükselen heybetli 
dağlara hayranlık duyacağınız Campo Portakal glamping deneyiminde, çadırların 
genişliği ve yatak odasından taraçaya ahşabın doğallığının hüküm sürdüğü 
düzenlemeleri size elinizin altında asgari ihtiyaçlarınızın ve keyif sürebileceğiniz 
detayların tamamını bulabileceğiniz imkânlar sunuyor. Campo Portakal, aynı 
zamanda Chimaera Yanartaş Millî Parkı’na ve Olympos’a yakınlığı, bisiklet, yoga vb. 
etkinlikleri, tekneyle yolculuk yapabileceğiniz muhteşem koyların bulunmasıyla da 
dikkati çeken, tatili doğanın olanaklarıyla en konforlu biçiimde yaşayacağınız bir 
işletme.   

mola cunda, ayvalık, balıkesir
Ayvalık’ın rengârenk ve sıcacık adası Cunda nam-ı diğer Ali Bey Adası’nda Mola 
Cunda, çevre dostu ve seçkin bir hizmet anlayışını buluşturmuş konaklama 
seçeneklerinden. Merkeze yalnızca birkaç dakikalık yürüme mesafesinde 
konumlanan Mola Cunda, Bahçe Restoranı, değirmen formundaki barı, serin 
avlusuyla dinlenmenin ve keyfin ne demek olduğunu yeniden hatırlatacak bir 
mekân. 

Cunda Adası’nın kuzey bölgesinde ise Mola Cunda Beach’in bulunduğu konumda 
sizi glamping türü bir konaklama bekliyor. Mola Cunda Glamping 2 adet karavan 
ve 4 glamping çadırıyla hizmet veriyor. Karavan veya çadır seçenekleri 3 kişiye 
kadar konaklama imkânı sunan Mola Cunda Glamping’de Cunda Adası’nın eşsiz 
doğasının içinde, merkezden uzakta yeşilin ve mavinin tam ortasında huzuru 
hissedeceksiniz. Uçuk ve pastel tonlarda dekore edilmiş karavan ve çadırlarla 
mavinin, kırmızının, yeşilin koyu tonlarındaki detayların yarattığı kontrast, 
sessizliğin içindeyken doğadan yükselen sesin orkestrasını dinlemek masalsı bir 
atmosfer içinde hissetmenizi sağlayacak. 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Assos yakınlarındaki Kolzuhan, taş evlerin serinliğiyle büyükşehir telaşından uzak Kozlu 
Köyü’nde yer alıyor. Kozluhan, binlerce yıllık bir geçmişe sahip Kozlu Köyü yöresinde 14 adet taş evde konaklama imkânı 
sunuyor. Bölgenin otantik dokusuyla uyum içerisinde bir dekorasyona sahip odaları, taş evlerin arasında gezerken karşısına 
çıkacak küçük meydanları, zeytinin başrolde olduğu ve zeytinyağının damağınızda unutulmayacak bir tat bırakacağı yemekleriyle 
Kozluhan, şehirden uzaklaşmak ve doğanın ritmini hissetmek için en güzel seçeneklerden. 

Kozluhan konaklama bünyesinde Kozluyalı ismiyle glamping tarzına uygun çadır evleriyle hizmet veren Kozluyalı Glamping de 
çadır konaklamasını tercih ederken konfordan da ödün vermek istemeyenler için birebir. Kuzey Ege’nin mistik atmosferini, Kaz 
Dağları’nın masalsı etkisini hissettirirken el üstünde tutulma hissini de beraberinde yaşatıyor.

Kozluyalı’da çadırlar zeytin ağaçlarıyla kaplı 5 dönümlük geniş bir arazide yer alıyor. 6 adet ve Balkabağı Çadır Oda ismini 
verdikleri odalarında yatak odası, tuvalet/banyo, aydınlatma imkânları da bulunuyor. Bereketin, barışın sembolü zeytin 
ağaçlarının arasında, efsanelerin coğrafyası Kuzey Ege’de glamping, en keyifli tatil seçeneklerinden biri oluyor hâliyle. 

Yanıbaşınızda zeytin ağaçlarıyla uyanmak, gölgelerinin serininde bir hamakta keyif yapmak, toprağın, denizin bozulmadan olduğu 
gibi en güzel hâlleriyle bir arada olmak zihnen ve bedenen yenilenmeyi sağlıyor. Ortak alanlarda hem salaş hem konforlu olmayı 
başarmış bir düzenlemeyle karşımıza çıkan Kozluyalı’da, yöreye has zeytini, Assos’a özgü karadutu, taze sebzeleri ile Ege’nin 
tarladan sofraya taşınan lezzetlerini işinin ehli şeflerin elinden çıkan leziz kahvaltılarla, akşam yemekleri ya da atıştırmalıklarla 
gün boyu tadabiliyorsunuz. Kısacası Kozluyalı’da lezzet, konfor, lüks, keyif hepsi doğanın ta kendisinden geliyor.     

kozluhan ve kozluyalı glampıng, çanakkale

Seturday

KOCABAHÇE GLAMPING

kozlu yalı glampıng

CAMPO PORTAKAL

MOLA CUNDA
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Seturday

Sonuçta sanatta taklit o kadar yaygınlaşmış bir durumda ki, bir eseri satın aldığınızda onun taklit mi orijinal mi 
olduğu konusunda şüpheye düşebiliyorsunuz. Bugün hâlâ pek çok büyük sanat eserinin orijinali olup olmadığı 
konusunda tartışmalar süregelirken, NFT gibi bir yapı bu tartışmaları adeta bıçak gibi kesiyor. NFT’ler özgünlük 
konusunda şüpheye yer bırakmıyor, çünkü taklit edilme, kopyalanma veya takas edilme imkânları yok. Bu da hem 
sanat alıcısının hem da sanatçının lehine bir durum. Yıllarca eserlerinin taklitleri üzerinde hiçbir hakları olmayan 
sanatçılar artık eserlerinin NFT hâli ile her satışından belli bir pay alma hakkına sahip olabiliyorlar.

Bununla birlikte NFT kavramı aslında daha geniş bir alanı içerisine alıyor. Sadece sanat eseri değil, video, video 
oyunu, fotoğraf, tweet, gif gibi formatlar da NFT olarak satışa çıkartılabiliyor. Mesela Twitter’in CEO’su Jack 
Dorsey’in ilk tweeti 2,9 milyon dolara alıcı buluyor. Ayrıca, Lebron James’in smaç videosunun NFT’si 77 bin dolara 
satılırken, Elon Musk içinde müzik ve GIF olan bir tweetini NFT formuyla açık artırmaya çıkarıyor. Bu hareketin 
sanat dünyasındaki en büyük olaylarından birisi ise, efsanevi sokak sanatçısı Banksy’nin bir çalışmasının yakıldıktan 
sonra, dijital ortamda NFT’ye dönüştürülmesi ve satışa çıkarılması olmuştur. Kripto para zincir firması Injective 
Protocol, sanatçının “Moronlar” adlı eserini 95 bin dolar karşılığında satın alıyor. Daha sonra bu eseri yakarak yok 
ettiği anları canlı olarak “BurntBanksy” adlı Twitter hesabında canlı yayınlıyor. Çalışma yakılmadan önce NFT’ye 
dönüştürülüyor ve bu versiyonu ile 382 bin dolara satılıyor

Sanat dünyasının iyiden iyiye kabul ettiği ve kullanmaya 
başladığı NFT’ler daha da yaygınlaşacağa benziyor. Peki, 
bu yapı nasıl oluşturuluyor? Temelde dijitale aktarılabilen 
her eserin NFT’si olabiliyor. Kripto paraların aksine 
NFT’ler benzeri olmayan dijital yapılar. Bitcoini parçalara 
ayırarak alım satım yapabilir ya da başka bir birimle takas 
edebilirsiniz ama bu NFT’de mümkün değildir. Çünkü 
başka bir benzeri ya da karşılığı yok. Tıpkı sanat eserinin 
özgün ve biricik olması durumu gibi… Ayrıca kripto paradan 
farklı olarak NFT’nin değerini eserin sahibi veya yatırımcısı 
belirliyor. Sanattaki görecelilik esasının NFT’deki karşılığı 
da bir anlamda bu şekilde okunabilir.

Eşsiz olmasından dolayı birer koleksiyon parçası niteliğindeki 
NFT’leri bir yatırım aracı olarak da düşünebiliriz. Zira 
fiziksel olarak satın aldığınız, koleksiyonunuza eklediğiniz 
bir eser ne şekilde bir yatırım ise bu da o şekilde bir yatırım. 
Yatırımın tek farkı fiziksel değil, dijital olması. Bu anlamda 
NFT’lerin satın alma alanları da fiziksel mekânlar değil. 
Bu dijital eserleri ancak Ephimera, Mintbase, Opensea, 
Nift Gateway, Portion, SuperRare, Terra Virtua gibi dijital 
pazarlardan satın alabiliyorsunuz.

Sonuçta NFT henüz hayatımıza yeni girmiş bir kavram 
ve hâlâ bu konuda kafalar karışık. Akım devam ederek 
büyüyecek mi yoksa bir anda yok olup gidecek mi? NFT 
sanatın değerini ne şekilde etkileyecek? Sanatçılar bu 
akımı reddedebilir mi ya da zamanla buna karşı bir akım 
çıkabilir mi? Sanat biçim mi değiştiriyor? Her şeyin NFT’si 
olabilir mi? NFT olan her şey sanat olabilir mi? Ve benzeri 
daha nice soru akıllara takılmaya devam ediyor. 

bir nevi kripto-art

SANAT TA
DİJİTAL  Ç AĞIN 
EMARESİ  Mİ? 
NEDİR BU NF T ?

NFT yani tam açılımıyla non-fungible token, Türkçesi ile ‘takas 
edilemeyen jetonlar’ anlamına geliyor. Bir anlamda dijital sertifika 
da diyebileceğimiz NFT’ler, bir sanat eserinin dijital ortamdaki 
temsili. Yani eserin fiziksel değil, dijital karşılığı ve bu dijital varlık 
tamamen orijinal olarak kabul ediliyor. Bir NFT’nin eşi, benzeri, 
taklidi, kopyası olamıyor. Yani Picasso’nun Guernica tablosunun, 
sanatçının elinden çıkan ilk hâli gibi düşünebiliriz NFT’Yİ. 

SON AYLARDA GÜNDEME HIZLICA OTURAN 
VE SANAT DÜNYASI İÇİN YENİ BİR OLGU OLAN 
NFT’Yİ İNCELİYORUZ.
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Tedbir
Arter’de ismini Canan Tolon’un bir eserinden alan 
Tedbir sergisi, sanat eserinin üretim sürecine ve 
sergileme aşamalarına dair alımlayıcının bilmediği 
hazırlık, bütçe gibi süreçlere odaklanıyor.   

11 sanatçıdan toplamda 13 esere yer verilen sergi, 
pandemi sürecinde de sıkça duyduğumuz “tedbir” 
ismiyle aslında geçmişten günümüze değişen, 
dönüşen ve evrilen yeni normallerin sanat alanındaki 
izdüşümüne tanıklık etme fırsatını sunuyor.  

Se
rgi 

ve E
tkin

lik

Düş Suda
Borusan Contemporary, Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde 
sanattaki yeni ifade olanaklarını merkeze alan ve bunu şiirin imge 
dünyasıyla kol kola bir biçimde sanatseverlere sunan yeni bir 
sergiye ev sahipliği yapıyor. Mart 2020’de açılması planlanırken 
pandemi koşullarıyla ertelenen Düş Suda sergisi, adını Türkçenin 
büyük şairi Edip Cansever’in aynı adlı şiirinden alıyor. Sergide Peter 
Coffin, Jim Campbell, Antti Laitinen, Ellen Kooi gibi çağdaş sanatın 
önemli isimlerinin işleri usta şairin dizeleriyle bir arada yepyeni bir 
yoruma kavuşuyor. 

Hem sergi hem bir kamu programı olarak tasarlanan “İklimcil: Mevsimler 
Sürüklenirken”, yaşadığımız çağda, çevre ve iklime yapılan tahribat 
sonucunda bozulan iklim döngülerine ve buna bağlı olarak besin üretim ve 
tüketim süreçlerindeki dengesizliğe odaklanıyor. Londra kökenli Cooking 
Sections ekibinin (Daniel Fernandez Pascual ve Alon Schwabe), hazırladıkları 
projelerini SALT’ın çağrısıyla genişletmeleri sonucunda oluşan sergi, yeni 
mevsimlere dair vaka araştırmaları, yerleştirmeler, gazete kupürleri, şiirler, 
objelerle katılımcıları iklimlerin negatif dönüşüm süreçlerine dair farkındalığa, 
birlikte düşünmeye ve harekete geçmeye çağırıyor. 

22 Ağustos 2021’e kadar -  Salt Beyoğlu

Amadeus
İki usta oyuncu, müzik tarihinin iki ölümsüz sanatçısının 
karakterleriyle sahnede! Selçuk Yöntem’in Wolfgang 
Amadeus Mozart’ı, Okan Bayülgen’in Antonio Salieri’yi, 
Özlem Öçalmaz’ın Constanze’yi canlandırdığı; sahne önü 
ve arkasında 55 kişilik dev bir kadro ile Amadeus oyunu 
29 Temmuz ve 25 Ağustos akşamlarında müzik tarihinin 
ikon isimlerinden birine dair etkileyici hikâyeyi unutulmaz 
melodilerin eşliğinde izleyicilerle buluşturacak.

1984 Büyük Gözaltı
İngiliz edebiyatının usta isimlerinden George 
Orwell’ın çağını etkilemiş distopyası 1983 romanı, 
usta oyuncu Rutkay Aziz’in yönetmenliğiyle 
sahneye taşınıyor. 1984 - Büyük Gözaltı adını 
taşıyan oyun, dünya edebiyat tarihinde ve hatta 
dünya siyasi terminolojisinde önemli bir yer tutan 
distopyayı sahnenin olanaklarıyla ve çağdaş bir 
yorumla seyirciye sunuyor.  

Sunay Akın, Nihat Sırdar - 
“Sivrisinek Dedin de Aklıma 
Geldi”
Anlatıcılık ve öykücülüğün Türkiye’deki vazgeçilmez isimlerinden olan 
Sunay Akın, deneyimli radyo programcısı ve köşe yazarı Nihat Sırdar ile 
geçmişten gelen hikâyeleri mizah ve hiciv dolu bir üslupla sahneye taşıyor. 
Sırdar’ın yıllardır radyo programlarında ortaya çıkardığı karakterlerden biri 
olan Sivrisinek, bu keyifli diyaloga dahil oluyor ve böylelikle izleyicilerin 
seyrine kapılıp gidecekleri keyifli bir gösteri, onlara unutulmaz bir akşam 

Kültür-Sanat

20 Şubat 2022’ye kadar - ARTER

21 Ağustos - Uniq Açıkhava Sahnesi, İstanbul

6 Mart 2022’e kadar - Borusan Contemporary

İklimcil: Mevsimler Sürüklenirler 

29 Temmuz ve 25 Ağustos - Zorlu PSM, İstanbul

29 Temmuz - Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı, İstanbul
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Hesap Lütfen      
Vedat Milor  

Gastronomi alanında ülkemizin en yetkin isimlerinden biri olan ve aynı zamanda 
araştırmacı, yazar, iktisatçı ve sosyolog kimlikleriyle de engin bir tecrübeye sahip 
olan Vedat Milor’un “Hesap Lütfen! Özgün, Dengeli ve Lezzetli Bir Yaşamın 
Peşinde” kitabında Nurhak Kaya’nın sorularıyla Milor’un dünyasına bir adım daha 
yaklaşıyoruz. Söyleşi niteliği taşıyan bu akıcı ve oldukça keyifli kitapta, Vedat 
Milor’un gastronomiden aşka, arkadaşlığa, felsefeye, hayatın hemen her alanına 
dair kendine has bakışını keşfediyoruz. 

Sertab Erener
Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinden 
Sertab Erener, bu yaz ülkenin pek çok 
yerinde konser dizileriyle hayranlarıyla 
buluşacak. Yaz turnesinin Antalya 
ayağında 7 Ağustos akşamı Antalya 
Açıkhava Sahnesi’nin mistik atmosferiyle 
beraber Erener, dinleyicilerine geçmişten 
bugüne sevilen eserleri ve etkileyici 
sesiyle unutulmaz bir gece yaşatacak. 

Kon
ser

Fatih Erkoç - Kerem 
Görsev Trio
Türkiye’de caz ve pop müziğin uluslararası arenada da 
tanınmış yetkin ismi Fatih Erkoç, uzun yıllardır beraber 
sahne aldıkları caz sanatçısı ve piyanist Kerem Görsev ile 
açıkhavada dinleyicileri mest edecek bir konserle yeniden 
sahnede olacak. 13 Ağustos akşamı Uniq Açıkhava 
Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde Erkoç’un ruha 
dokunan sesi ve Görsev’in yetkin icrası yıldızların altında 
sanatseverlere büyüleyici bir hatıra bırakacak. 

Star Wars Cinema 
Symphony
İkonik film serisi Star Wars’un hafızalara kazınmış melodile-
ri 21 Ağustos’ta İstanbul semalarında yankılanmaya hazırlanıyor. 
Star Wars Cinema Symphony, kült filmin müziklerini Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşturacak. 
Maceranın efsaneleşmiş serisi Star Wars’un adeta marş hâline 
gelmiş ezgileriyle İstanbul akşamı Star Wars dünyasının büyüleyici 
atmosferine bürünecek. 

5 Haziran 2021 Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava, 
İstanbul

Kayıp Tanrılar Ülkesi
Ahmet Ümit
Yapı Kredi Yayınları

Kültür-Sanat

Ne
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usa
k?

Kronik Kitap

Balıkçı ve Oğlu      
Zülfü Livaneli
Inkilap Kitapevi

Çağdaş Türkçe edebiyatın polisiye alanında usta ismi Ahmet Ümit yepyeni bir romanla 
okurlarıyla buluşuyor. Berlin’de başlayıp Anadolu’ya uzanan hikâyede, Zeus’un dilinden 
destanlar yazan şair, Tanrı olmaya soyunan bir ölümlü, bir katil ve daha nice karakter 
soluk soluğa bir maceranın adım adım taşlarını döşüyorlar. Mitoloji, arkeoloji, tarih ve 
efsanelerin mistik dünyalarının buluştuğu roman ile Ümit okuyucuya yine benzersiz bir 
macera tadı sunuyor.   

Edebiyat alanındaki eserleriyle de önemli bir yere sahip olan usta müzisyen Zülfü 
Livaneli, yeni bir romanla edebiyat severlerle buluşuyor. Egeli bir balıkçı ailesinin 
hikâyesini anlatan Livaneli, bu hikâyede aynı zamanda göçmenlik ve ekoloji alanlarına 
odaklanıyor. Bir önceki romanından sonra 3 yıllık bir çalışmayla yeniden okurlarıyla 
buluşan Livaneli, çağımızda aşina olduğumuz göç, çevre tahribatı, bir arada yaşam gibi 
konuları duygusal bir aile hikâyesi beraberinde incelikle aktarıyor. 

7 Ağustos 2021 - Antalya 
Açıkhava Sahnesi

13 Ağustos 2021 - Uniq Açıkhava 
Sahnesi, İstanbul
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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 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
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 

Sea Salt Tour Kızılırmak, Dumlupınar Blv. No:3 Kat:1 P1 
Çankaya  (0312) 220 03 20

Antalya
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
Miratus Park Travel Altınşehir Mah. Uğur Mumcu Bulvarı 304 
60/AC Özlüce, Nilüfer, Bursa

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

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 

Edirne
Souran Turizm Abdurrahman Mah. Talatpaşa Cad. Erasta AVM 
No:59/1E Merkez / Edirne  (0284) 225 22 25

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)
Metropen Turizm / Pendik Batı Mah. Erol Kaya Cad No :77 
Pendik, İstanbul  (0216) 354 15 45

World Selection / Caddebostan  
Bağdat Cad. Alevok Apt. No: 275/3 Kat: 2 Caddebostan, 
İstanbul  (0216) 302 29 61

Sailnfly Turizm / Fenerbahçe 
Topuzlu Cad. Emre Apt. No: 7/E Fenerbahçe - Kadıköy 
İstanbul  (0216) 359 00 44

AIG Turizm / Kozyatağı 
Atatürk Cd. No:1 Tever Apt No:11 Sahrayıcedid Kadıköy 
İstanbul  (0216) 385 41 75

Tourco / Kurtköy 
Yenişehir Osmanlı Blv. No:4 34912 Pendik İstanbul             
 (0216) 511 56 76

Atınçağyol Turizm / Pendik 
Batı Mahallesi Seyit Burhan Toprak Caddesi 5/B                   
 (0216) 483 66 67

İstanbul (Avrupa Yakası)
Bermuda Tours / Etiler Nispetiye Mah. Aytar Cad. Gürel Apt. 
No:35/C 1. Levent, İstanbul  (0212) 358 16 17 

Bufera Turizm / Avcılar
Merkez Mah. Spor Sok. No: 28 Avcılar, İstanbul
 (0212) 590 00 00 

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

Lancelot Travel
Pınartepe Mah. Turgut Özal 1 Cad. Moodcity B1 No: 57/B-28 
Beykent / Büyükçekmeceİstanbul  (0212) 5855 65 62

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

Kırıklareli - Lüleburgaz
Souran Turizm
Yeni Mah. Fatih Cad. No:24 Lüleburgaz - Kırıklareli               
 (0288) 412 49 59

Mersin
Altındere Turizm
Kültür Mah. İsmet İnönü Blv. Altın Anahtar Apt. Zemin Kat No: 
138/1 Akdeniz / Mersin (0324)233 06 07

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

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

Yalova
BY VKS Travel Süleyman Bey Mah. Cumhuriyet Cad. No:21/D 
 (226) 814 93 77

MARİNALAR

INFO
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