


Dünyanın en seçkin ve ihtişamlı otellerinde, lüks ve konforun buluştuğu 
mekanlarda benzersiz deneyimler. Görkemli batıyla otantik doğunun 

kucaklaştığı kaçış noktalarında yaşanan sıra dışı hatıralar. 
Çingene ruhlu kentler, el değmemiş kumsallar.

Benzersiz gün batımlarında romantik buluşmalar. Yeni başlangıçlarla 
tazelenen hayaller. Turkuaz renkli denizlerin ortasındaki adacıklarda 

özel sığınaklar, doğayla yeniden kucaklaşmalar.

Sonsuzluğa uzanan yemyeşil golf sahaları, ruhunuzu dinlendirip bedeninizi 
temizleyen egzotik spalar. Ödüllü, nostaljik, modern, hip, minimalist, 

retro tasarımlarla döşenmiş odalar. Eşsiz lezzetler sunan dünyaca ünlü 
şeflerden gurme tatlar. Ruhun, bedenin ve kalbin buluştuğu, 

SeturSelect hizmet kalitesiyle sunulan seçkin ve ayrıcalıklı seyahatler.

by
Luxury Holidays

SeturSelect



Yüzyıllardır değerine değer katan Avrupa’nın zamana 
meydan okuyan pırlantalarında tarih, sanat, mimariyle 

iç içe seyahatler… Vazgeçilmez Klasikler ile ömür boyu 
unutamayacağınız bir tatil sizi bekliyor.
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San Sebastian
Eşsiz doğasıyla özenle yaratılmış hissi veren, altın 
sarısı kumları ve muhteşem deniziyle kendine 
hayran bırakan San Sebastian’da mutluluğunuz 
için yemyeşil tepeler ve küçük adalar yeterli. 
Doğası ve mutfağıyla bölgenin kültür başkenti 
olan San Sebastian, en fazla Michelin Yıldızı’na 
sahip şehir. 
Orta Çağ’ı yaşatan yapılar, tıpkı bir sanat eseri 
etkisiyle şehrin her köşesinde kendine hayran 

bırakıyor. 1897’den bu yana büyüsünü koruyan 
Buen Pastor Katedrali şehrin en çok ziyaret 
edilen noktası.  Şehrin diğer bir uğrak noktasıysa 
San Sebastian’ın içinden geçen ve köprüleriyle 
ünlü Urumea Nehri. Yaz aylarında Zurriola sahili 
sörf tutkunlarıyla dolup taşarken, La Concha Plajı 
rahatlamak isteyenleri ağırlıyor.
Bilbao
Bölgenin bir diğer incisi ise Bilbao. Nervion Nehri 
kıyısına kurulan bu şehir sanatın mimariyle 

buluştuğu bir yer. Kendinizi dev bir sanat 
galerisinde hissedeceğiniz bu şehirde farklı dil 
ve kültürlerin yanı sıra huzur verici bir doğayla 
karşılaşmaya hazır olun. 
Bilbao’nun köprülerinde saksafon sesleri duyabilir, 
caddelerinde küçük sokak tiyatrolarına denk 
gelebilirsiniz.

San Sebastian & Bilbao

Gran Hotel Domine Bilbao
Hotel Miro Bilbao
Hotel Maria Cristina San Sebastian

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: İspanyolca, Katalanca, Galisyaca, Baskça 
Para Birimi: Euro (EUR) 
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Ülke Bilgileri

Önerilen Ziyaret Zamanları 
San Sebastian
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Bilbao
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Lizbon
Tarihi dokusu ve köprüleriyle görkemli şehir 
Lizbon. Gündüz huzur sunan şehirde gün 
batımından sonra eğlence başlıyor. Geçmişinde 
tarihin tüm sanat akımlarından etkilenmiş 
bu kentte ünlü çeşmeler, katedraller ve eşsiz 
koleksiyonlar Lizbon’un gezmeye doyulamayacak 
bir yer olduğunun göstergesi. 
Yıldızlı restoranlardan sokak lezzetlerine kadar 
tümüyle yemek şöleni yaşayacağınız bu şehirde 

Morina balığı en özel tatlardan biri. Akdeniz 
mutfağının hakkını fazlasıyla veren Lizbon, 
şaraplarıyla da oldukça iddialı.
Porto
Tarihin özenle inşa ettiği bir liman kenti Porto. 
Dünyaca ünlü şarapları bir yana, eğlencesi 
ve romantizmiyle herkesi kendine çeken bir 
şehir. Gece rastgele gireceğiniz bir sokakta bile 
kalabalıkla karşılaşacağınız Porto’da müziğe ve 
eğlenceye doyacağınızı düşünüyoruz. 

Özenle yapılan şaraplarıyla beklentileri fazlasıyla 
karşılayan bu şehirde şarap mahzenleri adeta 
birer gizli hazine. Bunun için Calem en doğru 
tercih. Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini her 
restoranda tadabilmeniz ise ayrı bir mucize. 
Gündüz Clerigos Tower’da şehrin mükemmel 
manzarasının tadını çıkardıktan sonra akşam 
yiyeceğiniz Morina balığı güne imzasını atacak.

Lizbon & Porto

Four Seasons Hotel Ritz Lisbon
Olissippo Lapa Palace
InterContinental Porto Palacio das Cardosas

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Portekizce 
Para Birimi: Euro (EUR)
Saat Farkı: TR-2 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
Lizbon
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Porto
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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En canlı lalelerin, anıları yaşatan müzelerin, her 
bölgesinde kendine hayran bırakan mimarinin ve 
özgürlüklerin şehri olan Amsterdam’ı keşfedin. 
Görüşlerin ve tercihlerin sınırlarını ortadan 
kaldıran bu şehirde Van Gogh’un iç dünyasına, 
Napolyon’un işgaline ya da en özel eğlencelere 
tanık olun. 
Şehrin dört tarafını saran kanalları, Madame 
Tussauds’da sergilenen kusursuzca yapılmış 

balmumu heykelleri, Anne Frank Müzesi ve 
daha nicesi Amsterdam’ın vazgeçilmez durakları 
arasında yer alıyor. Mutluluğun ve huzurun 
yarattığı hava sayesinde 180 ülkeden birleşen 
topluluk, burada barışı ve hoşgörüyü koruyarak 
yaşıyor. 
Yılın her mevsiminde ve ayında ziyaretçilerine 
farklı güzellikler sunan Amsterdam’ın en 
kalabalık dönemi ise nisan ve mayıs ayları. 32 

hektar büyüklüğündeki Keukenhof Lale Bahçesi, 
dünyanın en güzel çiçek parklarından biri, belki 
de en iyisi. Kalabalığın azaldığı kış aylarında 
ise şehrin sokakları ve Giethoorn gibi yemyeşil 
yerleşim yerleri ruhunuzu dinlendirmeye birebir. 
Hollanda’nın en özel lezzeti ise Gouda peyniri. 
Adını bununla meşhur olan Gouda şehrinden 
alan bu yumuşak peynir, aromatik çeşitleriyle 
damak tadını zenginleştirmeye yardımcı oluyor.

Amsterdam

Andaz Amsterdam
Waldorf Astoria Amsterdam
Conservatorium Hotel Amsterdam

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: Flemenkçe 
Para Birimi: Euro (EUR) 
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Ülke Bilgileri

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Hem siyasi hayatı hem kültürü hem de mimarisiyle 
İspanya’nın en özgür kıyısı... Masmavi kıyıların Art 
Nouveau akımıyla egzotik ve büyüleyici hale geldiği 
Barselona, Akdeniz’in en cömert manzarasını 
gözler önüne seriyor.
Barselona’da Art Nouveau akımının öncüsü olarak 
bilinen Antoni Gaudí; özgün, ayrıntıcı ve renkleri 
ustalıkla kullanan tarzıyla şehrin silüetine adeta 
imzasını atmış. Barselona’da; La Sagrada Familia 

(Kutsal Aile Katedrali), Park Güell, Casa Milà, Casa 
Enric Battlo, Casa Lloe Morera ve Casa Vicens gibi 
yapıları gezerken siz de renklerin ve ayrıntıların 
içinde bu şehrin eşsiz güzelliğini yakalayabilirsiniz. 
Özellikle inşası 1882’den bu yana devam eden 
ve her cephesi farklı mimaride olan La Sagrada 
Familia’yı ziyaret ederek hayal gücünün ve estetiğin 
mükemmelliğini mutlaka keşfedin. Şehrin en renkli 
caddesi La Rambla’yı, sıcacık kumların keyfini 

çıkaracağınız Barcenloneta Plajı’nı, Barcelona 
F.C.’nin dünyaca ünlü stadyumu Camp Nou’yu ve 
kapalı bir pazar olan Mercatt La Boqueria’yı ziyaret 
etmeyi unutmayın.
Kültür turlarından yorulduğunuzda ise restoranların 
ve gece kulüplerinin sıralandığı sahil bölgesinde 
şehrin diğer yüzünü keşfedeceksiniz. Sımsıcak 
Akdeniz samimiyetini her köşede hissetmeye 
hazır olun.

Barselona

Mandarin Oriental Barcelona
The Serras
Casa Fuster Hotel

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: İspanyolca, Katalanca, Galisyaca , Baskça 
Para Birimi: Euro (EUR) 
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Ülke Bilgileri

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Türkçe’de mavi kıyı anlamına gelen ve bu nitelemeyi 
eşsiz kıyılarıyla kusursuz bir şekilde karşılayan ünlü 
Cote d’Azur...
Akdeniz’in cömert kıyı şeridinde mandalina ve 
portakal ağaçlarının süslediği bahçeleri, özenle 
korunmuş mimarisi ve Fransız zarafetiyle unutulmaz 
bir tatil anlayışına sahip.
Cote d’Azur’un tertemiz sokaklarında gezinirken 
yasemin kokularıyla romantizm ve ihtişamı aynı 

anda hissedeceksiniz. Kulağınızda Edith Piaf’ın 
sesiyle Cote d’Azur’un eşsiz maviliğine aşık olmak 
istiyorsanız Colline du Chateau’yu mutlaka ziyaret 
edin.
Taze lezzetlerle dolu Akdeniz mutfağı, coğrafyanın 
incisi ve kesinlikle tatmin edici olan deniz mahsülleri 
ve eskidikçe tadını daha iyi hatırlayacağınız Fransız 
şarapları; tatilinizin keşif noktalarında daha da 
keyiflenmeniz için bir araya gelmiş gibi. Cote 

d’Azur’daki şaşaalı mekanlar yerine Carte Blanche 
gibi daha küçük restoranları tercih ederseniz, Akdeniz 
mutfağı ve Fransız şarapları hakkında ilginç bilgiler 
elde edebilirsiniz. Güney Fransa’nın meşhur Salade 
Niçoise ve Farcis lezzetlerini denemeyi unutmayın.
Film festivaliyle adından söz ettiren Cannes, Nice,
Monaco, Saint Tropez gibi Fransa’nın en meşhur tatil
bölgelerini Cote d’Azur seyahati ile gezme imkanı
bulabilirsiniz.

Cote d’Azur

Boscolo Nice
Fairmont Monte Carlo
Grand Hotel Du Cap Ferrat

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: Fransızca 
Para Birimi: Euro (EUR) 
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Ülke Bilgileri

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Kendine has yaşam tarzı, kapalı havası ve en 
gelişmiş şehirlerden biri olmasıyla akıllara ve 
kalplere kazınan Londra, tatiliniz için mükemmel 
bir durak olabilir. Her kültüre kucak açan bu şehir; 
parkları, meydanları, müzeleri, sanat galerileri, 
tiyatroları ve operalarıyla keşfedilmeyi bekliyor. 
Londra sadece İngiltere’nin değil, sanatın, 
futbolun ve mimarinin de başkenti diyebiliriz. 
Hemen hemen her sokağındaki galerileri, 

müzeleri, tutkulu taraftarları, dünyanın saygısını 
kazanan futbol kulüpleri ve eşsiz mimarisi bunu 
kanıtlar nitelikte. Şehrin canlılığını ve doluluğunu 
keşfetmenin en ideal yolu ise yürümek. Şehrin 
her yerinde  farklı zevklere hitap eden noktalar 
bulunuyor.
Londra’da tavsiye edeceğimiz yüzlerce nokta var. 
Küçük barlar, ünlü saat kulesi Big Ben, balmumu 
müzesi Madame Tussauds ve meşhur Hyde 

Park mutlaka görmeniz gerekenler arasında 
yer alıyor. Lezzet duraklarıysa saymakla bitmez. 
Sanırım bunun için sizi Soho’ya yönlendirmemiz 
yeterli olacaktır. Ayrıca Camden Town’da geçmişe 
yolculuk yapmayı da unutmayın.
Son olarak, dünyanın en büyük dönme dolabı 
London Eye deneyimini yaşamadan Londra 
turunuzu tamamlamayın deriz.

Londra

Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square
Ham Yard Hotel
Bulgari Hotel London

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: İngilizce 
Para Birimi: İngiliz Sterlini (GBP) 
Saat Farkı: TR-2 
Vize: Gerekiyor.

Ülke Bilgileri

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Tarihi günümüz yüzyılıyla birleştiren büyük bir 
başkent Berlin. Geçmişini yapılarında halen 
saklayan, anıları müzelerde tekrar canlandıran, 
muhteşem mimarisini her köşesinde sergileyen 
başkent, gezmek ya da dinlenmek isteyenlere 
ayrı ayrı keyif sunuyor.  Şehrin en önemli yerlerinin 
başında müzeler geliyor. Berlin duvarından 
geriye kalan Doğu Yakası Galerisi ve yapısıyla 
klasik müze algısını değiştiren Yahudi Müzesi 

mutlaka görmeniz gerekenler arasında. Ayrıca; 
Berlin’in simgesi Brandenburg Kapısı’nı, şehrin 
en etkileyici yapılarından olan Berlin Katedrali’ni 
ve cam kubbeli mimarisiyle parlemento binası 
Reichstag’ı ziyaret etmeyi unutmayın.
Mutlaka tatmanız gereken lezzetler arasındaysa 
Gebratene Leber bulunuyor. Sote edilmiş ciğerle 
yapılan bu müthiş yemek, baharat ve yeşilliklerle 
zenginleştirilerek lezzet şöleni sunuyor.  

Tatlı severlere önerimiz ise Pfannkuchen. 
Kızartılmış mayalı hamurdan elde edilen bu 
tatlı, reçelle kaplanıp pudra şekeriyle süslenerek 
yeniyor ve tatlı krizini fazlasıyla bastırıyor.
Müzikseverlerin de bildiği gibi Berlin aynı 
zamanda elektronik müziğin merkezlerinden biri. 
Gece hayatı ve yıl boyu düzenlenen festivaller 
sayesinde Berlin, ziyaretçilerine karşılığını 
fazlasıyla veriyor.

Berlin

Das Stue
The Regent Berlin
Hotel Adlon Kempinski Berlin

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: Almanca 
Para Birimi: Euro (EUR) 
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Ülke Bilgileri

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Rusya’nın kızıl başkenti Moskova ve sanatın beşiği 
St. Petersburg. Bu iki şehir; ünlü yazarlardan, 
şairlerden, siyasetçilerden parçalar taşıyan 
müzeleri ve şahane mimarisiyle sizi büyüleyecek. 
Lenin, Gorbaçov, Çehov, Dostoyevski gibi ünlü 
isimlerin şehirleri olan Moskova ve St. Petersburg, 
sizleri tarih dünyasında bir gezintiye çıkarıyor. 
Moskova
Sert ve soğuk havasına rağmen hiç bitmeyen 

bir hareketliliğin hakim olduğu Moskova, gerek 
sosyal yaşamı gerekse sanat ve edebiyat kokan 
sokaklarıyla, sizlere vazgeçilmez bir tatil deneyimi 
sunacak. Kızıl Meydan’da Moskova’nın havasını 
soluyacak, kendinizi edebiyat romanlarında 
gibi hissedeceksiniz. Rus Mutfağı’nın favori 
lezzetlerinden Solyanka adı verilen pancar 
çorbasından denemeyi kesinlikle unutmayın.

St. Petersburg 
St. Petersburg’da da durum farklı değil. Meşhur 
Aziz Isaac Katedrali, mutlaka St. Petersburg 
turunuzun duraklarından biri olmalı. Sanat ve 
mimariye biraz ara vermek isterseniz Nevsky 
Caddesi’nde St. Petersburg’un hareketini 
hissedebilirsiniz. Gece hayatının ve alışverişin 
beşiği olan bu caddede, eğlencenin tadına 
varacaksınız.

Moskova & St. Petersburg

Four Seasons Hotel Moskow
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Lotte Hotel Moskow

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Rusça 
Para Birimi: Ruble (RUB)
Saat Farkı: TR ile aynı saat dilimi içerisindedir.
Vize: Gerekiyor. 

Önerilen Ziyaret Zamanları 
Moskova
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
St. Petersburg
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Paris’i daha çok aşkın şehri olarak biliriz. Fakat 
yapıları, kafe ve restoranları, modanın sokaklara 
yansımasıyla kendine aşık eden bir şehir Paris. Sen 
Nehri’nin ikiye ayırdığı ve büyüleyici Eyfel Kulesi’ne 
ev sahipliği yapan kent, ziyaretçileri kendine hayran 
bırakıyor. Moda, gastronomi, sanat... Paris’te tüm 
bunlar yeniden yorumlanıyor ve şehre özel bir 
hava katıyor.
Sanatın her dalını sokaklarında dahi 

görebileceğiniz bu şehirde müzeler, kitap satıcıları, 
tasarım dükkanları ve hatta afişler özenle Paris’e 
yerleştirilmiş gibi. Müzelerde geçmişe yolculuk 
yapabilir, sokak müzisyenleriyle turunuza tatlı bir 
mola verebilirsiniz. Şehir ünlü şeflere de ev sahipliği 
yaptığı için damak lezzetinizi zirveye çıkaracak bir 
tura hazır olun.
Her köşede el yapımı şarapları tadabilir, yanında 
sunulan peynirlerle lezzet yolculuğuna çıkabilirsiniz. 

Notre Dame Katedrali, Louvre Müzesi, Sainte 
Şapeli, Orsay Müzesi ve tabii ki Eyfel Kulesi 
mutlaka görmeniz gerekenler arasında. Gün içinde 
yorgunluk atmak için ise Cafe Angelina, Cafe de 
Flore ve Cafe Les Deux Magots gibi şehrin en özel 
kafelerine uğrayabilirsiniz.

Paris

Four Seasons George V
Hotel Plaza Athenee
Mandarin Oriental Paris

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Fransızca 
Para Birimi: Euro (EUR)
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Arnavut kaldırımlı dar sokakları, gotik mimarinin 
gizemli atmosferi, her adımda kendine hayran 
bırakan ihtişamlı sanat anlayışıyla Avrupa’nın en 
büyüleyici kenti; Prag.
Çek Cumhuriyeti’nin başkenti ve Franz Kafka’nın 
memleketi olan Prag, Orta Çağ’dan bu yana 
özgünlüğünü koruyan yapısıyla Masallar Şehri 
olarak biliniyor. Prag’da geçirdiğiniz her an sanata 
ve tarihe dair anılarla süslenmiş gibi.

Old Town Meydanı’ndaki dünyanın çalışan en 
eski saati olan ünlü Astronomik Saat’in önünde 
gerçekleşen ritüele katılabilir; etraftaki heykellerin 
hareket etmesiyle birlikte kendinizi büyülü bir 
atmosferde bulabilirsiniz.
Gece özel olarak ışıklandırılan Charles 
Köprüsü’nden geçerken barok sanat akımına 
ait 30 farklı heykel ile kendinizi bir sanat 
galerisinde ya da bir dönem filminin içinde gibi 

hissedebilirsiniz. Charles Köprüsü’nün sonundaki 
büyüleyici Prag Kalesi’ni keşfetmeye giderken 
dar sokaklardaki kukla atölyelerine uğramayı 
unutmayın.
Prag Kalesi’nin yakınlarındaki Franz Kafka 
Müzesi’ne gidip sıra dışı bir müze deneyimi 
yaşayarak kendinizi bir Kafka romanının içinde 
bulmanız mümkün. Ayrıca Orta Avrupa’nın en 
meşhur yemeği Gulaş’ı mutlaka deneyin deriz.

Prag

Four Seasons Prague
Radisson Blu Alcron Hotel Prague
Mandarin Oriental Prague

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Çekçe 
Para Birimi: Çek Korunası (CZK) 
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Her adımı tarih kokan ve detaylarında sanat gizli 
bir şehir Roma. Yılın her döneminde ziyaretçi 
akınına uğrayan tarihi kent, güneşin hakim olduğu 
saatlerde turistlere tüm güzelliklerini sergilerken, 
ayın güneşten devraldığı nöbette detaylarıyla 
büyülüyor. Günün her saati canlı olan bu şehirde 
tarih kokan meydanlar ziyaretçilerini Antik Çağ 
yolculuğuna çıkarırken, kahve kokan sokakları bu 
yolculuklara kısa bir mola veriyor.

Romantizmi geçmişten beri içinde saklayan 
Roma, eşsiz sokakları, kusursuzca işlenmiş 
çeşmeleri ve kültürel mutfağıyla konuklarını 
heyecanlandırıyor. 22’den fazla müze ve galeriyse 
şehrin zengin kültürünü sergiliyor. Tarihi dokusu, 
Rönesans döneminin etkileri ve dolup taşan 
renkli sokakları sizi şehre hayran bırakırken, 
gecenin başlamasıyla zaman hızlanıyor.
Sanatseverleri her dönemden eserlerle doyuran 

bu şehir, kendine özgü lezzetleriyle dünya 
mutfağındaki yerini en üst noktalara taşımış 
durumda. Makarnaları, pizzaları, meyveli 
dondurmaları ve pecorino romano gibi özel peynir 
çeşitlerinin yanı sıra kahve çeşitleriyle de her 
damak zevkine hitap ediyor. Akdeniz mutfağının 
en özel lezzetlerini bulacağınız Roma’da enginar 
kızartması ve el yapımı özel şaraplar, konukları 
kendine en çok hayran bırakan tatlardan bazıları.

Roma

JK Place Roma
Hotel Villa Spalletti Trivelli
Rocco Forte Hotel De Russie

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: İtalyanca 
Para Birimi: Euro (EUR)
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Tarihini; sokaklarında, yapılarında ve sanatında 
koruyan şehir Viyana. Caddelerini ve binalarını 
zaman bile yaşlandıramamış. Sadece bunlarla 
değil, müze ve galerileriyle de geçmişini koruyor. 
Sanat ve kültürle yoğrulmuş Viyana’nın her 
köşesinde ziyaretçilerini çeken şeyler mevcut. 
Ressam Gustav Klimt’in eserlerine ya da 
Mozart’ın tınılarına denk gelmeye hazır olun.
Operadan tiyatroya, sahne sanatlarının en özel 

gösterimlerinin yapıldığı bu şehirde adeta kültür 
yolculuğu yapılıyor. Dilerseniz bu yolculuğa 
katılabilir ya da şehrin hareketli gece kulüplerinde 
eğlencenin doruklarına ulaşabilirsiniz. Yılın bazı 
dönemlerinde festivallerin coşturduğu Viyana’da 
müziğe ve eğlenceye doymamak elde değil.
Tuna Nehri’nde yapacağınız tekne gezintisinin 
ardından, faytonlarla şehir turuna çıkabilir, 
dönme dolaba binerek Viyana’nın muhteşem 

manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
Arnavut kaldırımlarının süslediği sokaklarda 
enfes kokulu kahvenizle yorgunluk atabilir, 
şehrin ünlü lezzeti şinitzeli yiyerek bir damak 
şöleni yaşayabilirsiniz. Ayrıca çoğu restorandaki 
canlı müzik sayesinde yemeklerinize ayrı bir 
keyif katabilirsiniz. Serinlemek içinse durağınız 
mutlaka dondurma kafeleri olmalı. Viyana’nın 
tadına varmak için sebebiniz çok.

Viyana

Park Hyatt Vienna
Ritz Carlton Vienna
Palais Hansen Kempinski

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Almanca 
Para Birimi: Euro (EUR)
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Orta Çağ dönemini halen koruyan yapılarıyla 
ve yıllardır unutulmayan hikayeleriyle Edinburgh 
büyüleyici bir Avrupa şehri. Kendine has yeşili 
ve tarihi eserleriyle zamana meydan okurken 
ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor. Aynı 
zamanda bu özelliğiyle de UNESCO Dünya Kültür 
Mirasları Listesi’nde yer alıyor.  Şehirde gayda 
sesleri  eşliğinde dünyanın en kaliteli viskilerini 
yudumlayabilirsiniz.

Gotik kiliseler, Victoria dönemi yapılar, büyüleyici 
sanat galerileri ve müzeler bu denli güzel bir 
şehrin artısı denebilir. Aziz Mary Katedrali ve 
İskoçya Parlamento Binası kaçırmamanız 
gerekenler arasında. Van Gogh, Rubens ve 
Claude Monet gibi ünlü sanatçıların eserlerinin 
sergilendiği İskoçya Milli Müzesi’yse turunuza 
eklemeniz gereken yerlerden bazıları.
Yılın her döneminde gerçekleşen festivallerle 

tatilinize hareket katabilir, sakin doğasına kendinizi 
bırakıp huzurla dolabilirsiniz. Kuzey Denizi’ne has 
balıklarla hazırlanan özel lezzetler ve çorbalarla 
yemeklerinizi taçlandırabilirsiniz. Şehrin kendine 
özgü tadı Cock-a-leekie’yi özellikte tavsiye 
ediyoruz. Özenle yapılan viskilerin yapımına 
şahit olacağınız tadımlara katılabilir, muhteşem 
manzaraya karşı viskinizi yudumlayabilirsiniz.

İskoçya

The Witchery By The Castle
Rocco Forte Balmoral
Fairmont St Andrews

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: İngilizce, İskoçça 
Para Birimi: İngiliz Sterlini (GBP) 
Saat Farkı: TR-2 
Vize: Gerekiyor.

Ülke Bilgileri

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Bordeaux

La Grande Maison De Bernard Magrez
Intercontinental Bordeaux Le Grand
Les Sources de Caudalie

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Fransızca 
Para Birimi: Euro (EUR)
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Renkli ve küçük meydanları, her köşeyi süsleyen 
şirin kafeleri, nefis yemekleri, şarabı ve insanı 
kendine hayran bırakan mimarisiyle capcanlı bir 
liman şehri; Bordeaux.
Sahip olduğu muhteşem tarihi dokusunu 
günümüze kadar korumayı başaran Bordeaux, 
zengin kültürel yapısıyla göz kamaştırıyor. Bu 
büyülü şehrin en ihtişamlı yapısı ise Büyük Tiyatro 
Binası. Bu tarihi bina, opera ve bale gösterilerine 

ev sahipliği yapıyor. Gotik mimari şaheseri Saint 
Andre Katedrali ve katedralin yanında yer alan 
tarihi Tour Pey-Berland çan kulesi de mutlaka 
görülmesi gerekenlerden. Bordeaux’da nehir 
turu yapmak da oldukça keyifli bir aktivite. 
Yorulduğunuzda ise şirin kafelerde kahvenizi 
yudumlayabilirsiniz.
Spor tutkunları için de harika bir destinasyon olan 
Bordeaux, özellikle golf sahalarıyla dikkat çekiyor. 

Sahildeki ormanlık alanlarda yürüyüş yapmak da 
oldukça keyifli.
Üzümleri ve şaraplarıyla ün yapmış Bordeaux’ya 
gelmişken, bölgedeki en iyi şarap dükkanlarının 
yer aldığı Orta Çağ kasabası St. Emillion’a ve 
buradaki üzüm bağlarına uğramadan dönmeyin.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık



34



35

Saint Jean de Luz

Grand Hotel Thalasso & Spa
Hotel Parc Victoria
Hotel du Palais Biarritz

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Fransızca 
Para Birimi: Euro (EUR)
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Daracık sokakların mütevazı meydanlara 
kavuştuğu, küçük bir balıkçı kasabası St. Jean de 
Luz. Sahildeki balık lokantaları ve meydanlardaki 
sevimli kafeleriyle huzur dolu bir atmosfere sahip 
bir yer burası.
Bask bölgesinin cazibesini tam anlamıyla 
yansıtan bu şirin kasaba, huzurlu plajlarıyla fark 
yaratıyor. Sentier de Littural, uzun sahil şeridi 
boyunca okyanusla baş başa bir yürüyüş yapmak 

için mükemmel bir yer. Manzaraların gezinizi 
güzelleştireceği bu yerde dalga sesleri de size 
doğanın müziğini dinletecek.
Görmeniz gereken yerlerden biri sıra dışı bir 
atmosfere sahip olan Eglise Saint-Jean-Baptiste 
Kilisesi. Yüksek tavanında tekne asılı olan bu 
ilginç yapı son derece farklı ve güzel bir şekilde 
dekore edilmiş.
Saint Jean de Luz mutfağı ise gerçekten iştah 

kabartıcı lezzetlere sahip. Sahil boyunca uzanan 
restoranlarda birbirinden lezzetli deniz ürünlerini 
ve Avrupa mutfağına ait yemekleri mükemmel 
hizmet kalitesiyle tadabilirsiniz.
Birbirinden lezzetli şarapları, peynirleri, yöresel 
otlarla hazırlanmış hamur işlerini, ayrıca badem 
ve vişne ile yapılan bir kek olan Gateau Basque’ı 
denemeyi unutmayın.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık



Okyanusun kıyısındaki tropikal cennetlerde, turkuaz rengi 
sularda huzuru, aşkı ve kendinizi yeniden bulacaksınız. İster 
balayı için, isterseniz unutulmaz bir tatil deneyimi için soluğu 

Egzotik Cennetler’de alın.
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Sıra dışı kumsalları, ihtişamlı tapınakları, Hint 
ve Çin kültürünün etkisiyle oluşmuş rengarenk 
yaşam biçimi ile Endonezya’nın en turistik adası 
olan Bali, ziyaretçilerine bambaşka bir tatil 
deneyimi sunuyor.
Sanskrit dilinde “huzur ve barış” anlamına gelen 
Bali; büyüleyici atmosferiyle, macera arayanları 
da huzur arayanları da tatmin ediyor. Kıyılarının 
mercan kayalıklarla çevrili olduğu Bali’de binlerce 

ihtişamlı tapınak, size gizemli dünyaların kapılarını 
açacak. Bali’nin en büyük tapınağı olan Mother 
Temple’ın eşsiz mimarisine hayran kalırken, 
mistik bir hava soluyacaksınız. Tapınağın yüksek 
noktalarından enfes bir manzara sunan muz 
ve  hindistan cevizi ağaçlarını, pirinç tarlalarını 
ve ardı ardına uzanan dağları izleyip ruhunuzu 
dinlendirebilirsiniz.
Adeta cennetten bir köşe olan Bali’de,  el sanatları 

da çok gelişmiş. Celuk ve Mas Köyleri’ni gezerken; 
altın, gümüş ve ahşap satan dükkanları ziyaret 
etmeyi unutmayın. Hiç görmediğiniz hayvan 
türlerini içinde barındıran Bali Hayvanat Bahçesi, 
yüzlece maymunun yaşadığı kutsal maymunlar 
diyarı Monkey Forest, adanın ikinci büyük 
yanardağı olan Batur Dağı; Bali’de sizi kendine 
hayran bırakacak diğer yerlerden bazıları.

Bali

Four Seasons At Sayan
Four Seasons Jimbaran
Viceroy

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Endonezce
Para Birimi: Rupiah (IDR)
Saat Farkı: TR+5
Vize: 30 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor. 

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Muhteşem sahillerin, masmavi denizin, doğanın, 
eşsiz yemeklerin ve güler yüzlü insanların ülkesi 
Filipinler... 7000’den fazla adaya sahip bu 
fantastik ülkede, daha önce hiç yaşamadığınız 
benzersiz deneyimlere hazır olun.
Filipinler’in en dikkat çekici doğal güzelliklerinden 
İkiz Şelaleler’i ziyaret edip, suyun yemyeşil 
doğayla olan göz kamaştırıcı dansına tanık 
olabilirsiniz.  Ya da yıl boyu gerçekleşen Ati-Atihan, 

Panegbenga, Sinulog gibi onlarca festivalden 
birine katılıp rengarenk anlar yaşayabilirsiniz. 
Gece hayatıyla da meşhur Filipinler; incecik 
kumların üzerinde, ay ışığında, sabaha kadar 
süren partileriyle ziyaretçilerine farklı deneyimler 
sunuyor. Gün doğduğunda ise kendinizi berrak ve 
turkuaz renkli denize bırakıp bu güzelliğin keyfine 
varabilirsiniz. Su altı dünyasını merak edenler için 
ise Tubbataha Resifleri Doğal Parkı size denizin 

metrelerce dibindeki benzersiz ve büyüleyici 
dünyanın kapılarını açıyor. 
Coron Adası’nda kendisine hayran bırakan 
Kayangan Gölü’nü ziyaret etmeyi, harika deniz 
ürünlerini tatmayı, Filipinler’in kendine özgü 
ulaşım araçları olan Jeepney ve Tricycles ile şehir 
içinde gezmeyi ve El Nido’da yer alan benzersiz 
resiflere dalmayı mutlaka deneyimlemelisiniz.

Filipinler

Amanpulo
Shangri-La Boracay Resort
The Peninsula Manila

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Filipince, İngilizce 
Para Birimi: Filipinler Pesosu (PHP) 
Saat Farkı: TR+5 
Vize: 30 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor. 

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Uçsuz bucaksız bir çölün ortasında bir vaha 
gibi hayat bulan, devasa gökdelenlerin, alışveriş 
merkezlerinin, plajların ve ihtişamın şehri Dubai.
Mall of the Emirates ve The Dubai Mall gibi 
dünyanın en büyük alışveriş merkezleri, su 
parkları, dev akvaryumları, plajları ve kayak 
pistleri ile her yaştan ziyaretçiye rengarenk bir 
atmosfer sunan Dubai adeta ‘’en’’lerin şehri. 828 
metre yüksekliğe sahip Burj Khalifa; içinde lüks 

otelleri, iş merkezlerini ve birbirinden lezzetli 
yemeklerin yapıldığı restoranları barındırıyor. 
Denizin üzerine kusursuzca inşa edilen mimarlık 
ve mühendislik harikası Palmiye Adaları’nın en 
büyüğü olan Palm Jumeirah Island’ın güzelliği 
karşısında hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz. 
The Dubai Mall içindeki Dubai Aquarium’da 
kendinizi su altının fantastik dünyasında 
bulacaksınız. 33.000 su canlısına ev sahipliği 

yapan akvaryumda adeta bir görsel şölene tanık 
olacaksınız.
Maceraseverler için çölde safari kaçırılmayacak 
bir fırsat. Kum tepelerinin arasında aksiyon dolu 
anlar yaşayıp eğlenceyi yeniden keşfedebilirsiniz. 
Ayrıca birbirinden güzel takıları bulabileceğiniz 
Altıncılar Çarşısı ve baharatın binbir çeşidini 
keşfedebileceğiniz Baharatçılar Çarşısı’nı ziyaret 
etmeyi unutmayın.

Dubai

Burj Al Arab
Armani Dubai
One & Only The Palm

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Arapça
Para Birimi: BAE Dirhemi (AED)
Saat Farkı: TR+1 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Hint Okyanusu’nda tertemiz turkuaz suları, 
bembeyaz kumsalları, eşsiz palmiyeleri ve 
muhteşem doğasıyla baştan sona huzur dolu 
cennet; Maldivler. 1.200 küçük adadan oluşan 
bu eşsiz doğa harikası, ziyaretçilerine fantastik 
bir tatil deneyimi sunuyor. Huzur veren ortamı ve 
romantik atmosferi sayesinde Maldivler, balayı 
yapmak isteyen çiftlerin gözde adresi.
Tertemiz sularda yüzerken rengarenk deniz 

canlılarının size eşlik ettiğini göreceksiniz. Bu 
harika canlıları ve eşsiz deniz mercanlarını 
görmek için şnorkelle suya dalıp gözlerinizi su 
altının harika dünyasına açabilirsiniz. Su altındaki 
maceranızdan sonra paraşütle gökyüzünden 
adaların nefes kesen manzarasını izleyebilirsiniz. 
Daha fazla heyecan arıyorsanız su kayağı yaparak 
eğlencenin dozunu artırabilir; yelken, kano, rüzgar 
sörfü, uçurtma sörfü gibi aktivitelerle tatilinizi 

renklendirebilirsiniz.
Okyanusun ortasındaki kum tepelerinde piknik 
yaparak manzaranın tadına doyabilirsiniz. 
Denizaltıyla, okyanusun derinliklerinin heyecan 
verici dünyasını keşfetmenin hazzını yaşamak size 
bambaşka anılar kazandıracak.  Aktivitelerden 
sonra ise kendinizi spa merkezlerinin huzurlu 
ellerine bırakabilirsiniz.

Maldivler

Four Seasons Landaa Giravaaru
Constance Halaveli
Cheval Blanc Randheli

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Maldivce, İngilizce
Para Birimi: Rufiyaa (MVR)
Saat Farkı: TR+2 
Vize: 30 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık



46



47

Masmavi suları, benzersiz plajları ve tropikal 
iklimiyle kendinizi cennette hissettiğiniz yer; 
Mauritius. Festivalleri, yemyeşil ormanları, doğal 
parkları ile kültürel ve doğal hazineler bakımından 
oldukça zengin olan bu büyüleyici adada rengarenk 
bir tatil deneyimi yaşayacaksınız!
Mauritius ziyaretçilerine huzurlu, rahat ve romantik 
bir tatil vadediyor. Mauritius’ta açık denizlerde 
balığa çıkarak ruhunuzu dinlendirebilir, mercan 

resiflerine dalıp harika bir güzellikle baş başa 
kalabilirsiniz. Mauritius’un yerel pazarlarından 
tropikal ürünler alarak ada kültürüyle bütünleşme 
şansını kaçırmayın.
Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanik 
Bahçesi’ndeki 500 çeşit bitki, dev nilüferler ve 
zambaklar size muhteşem bir resital sunacak. 
Renkli Topraklar’da; volkanik dağlardan çıkan 
lavların soğumasıyla oluşan kırmızı, yeşil, mavi, 

sarı, mor ve kahverengi topraklara dokunurken, 
bu büyülü doğa olayına hayran kalacaksınız. 
Mauritius’un şık restoranlarında ise deniz 
mahsülleri ve dünya mutfağına ait birbirinden 
lezzetli yemekler sizi keyifli bir yolculuğa çıkaracak.
Black River Gorges National Park’ta yalnızca 
Mauritius’ta yaşayan, hayatınızda ilk defa 
göreceğiniz bitki ve hayvan türlerini fotoğraflamayı 
unutmayın. 

Mauritius

Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
St. Regis Mauritius Resort
The Royal Palm

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: İngilizce, Creole 
Para Birimi: Mauritius Rupisi (MUR) 
Saat Farkı: TR+1 
Vize: 30 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor. 

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Hint Okyanusunu’nun ortasında göz kamaştıran 
bir cennet; Seyşeller. Mavi ve yeşilin en güzel 
tonlarının romantizmle birleştiği bu büyülü 
ada, tatiline aşk katan çiftler için adeta biçilmiş 
kaftan. Deniz tutkunu tatilcilerin de gözdesi olan 
Seyşeller, eşsiz kumsalları, ormanları, berrak 
suları ve bu suların altındaki büyüleyici dünyasıyla 
ziyaretçilerine huzur dolu bir tatil vadediyor.
Bu tropik cennet tatiline heyecan katmak 

isteyenler için de muhteşem fırsatlar sunuyor. 
Şnorkelle dalarak ya da scuba diving yaparak 
suyun altındaki 150 çeşit tropikal balığı yakından 
görebilirsiniz. Su kayağı, rüzgar sörfü ya da kano 
ile bu eşsiz su cennetinin büyüsüne katılıp suyla 
adeta dans edebilirsiniz. 
Seyşeller’in başkenti Mahe Adası’nda ülkenin 
tarihi mirasına dair bilgi edinip Croele kültürüyle 
tanışmak da mümkün. Doğal Tarih Müzesi, 

Ulusal Tarih Müzesi ve Botanik Bahçesi’ni ziyaret 
edip keyifli anlar geçirebilirsiniz. Tropik türdeki 
kuşları, rengarenk balıkları, dev granit kayaları ve 
kaplumbağaları görmek isterseniz La Digue Adası 
tüm güzelliğiyle sizi bekliyor olacak. Köpekbalığı 
dahil olmak üzere deniz ürünleri açısından çok 
sayıda seçeneğe sahip olan bu adalarda, Croele 
mutfağını seveceksiniz.

Seyşeller

Fregate Island Private
Constance Ephelia
Maia Luxury Resort & Spa

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Fransızca, İngilizce 
Para Birimi: Seyşeller Rupisi (SCR)
Saat Farkı: TR+1
Vize: 90 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor. 

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Berrak denizi, göz alıcı kumsalları, ormanlarla kaplı 
yemyeşil doğası, eşine az rastlanır canlı türleri ile 
Malezya’nın en ünlü tatil beldesi olan Langkawi 
tam bir tropik tatil cenneti. 104 takımadadan 
oluşan Langkawi, 10.000 yaşındaki yağmur 
ormanları ve adayı çevreleyen 8.000 yaşındaki 
mercan kayaklarıyla kusursuz bir destinasyon. 
Langkawi’de yapacak birçok şey var. Örneğin; 
Taman Buaya timsah çiftliğinde yapılan nefes 
kesici gösterileri izleyebilir, Tanjug Rhu Plajı’nda 

gün batımının keyfini çıkarabilirsiniz. Underwater 
World ise deniz altındaki dünyayı keşfetmek 
isteyenler için harika bir deneyim sunuyor. 
Dinozor balığı, vatoz balıkları, leopar köpekbalığı 
ve penguenler gibi birçok egzotik canlı, dünyanın 
en büyük açık hava akvaryumunda size renkli 
anlar yaşatacak. Dünyanın en dik teleferik 
gezisine katılıp Langkawi’nin aşık olunası 
güzelliklerini yükseklerden seyretmek isterseniz 
The Cable Car Ride tam size göre. Yağmur 

ormanları arasından geçerek Oriental Village’ta 
bitireceğiniz, heyecan ve keyif dolu anlar 
yaşayacağınız bu deneyimi kesinlikle öneririz. 
Oriental Village’ta ise Malay mutfağının özenle 
hazırlanmış lezzetlerini tadabilir, 50’den fazla 
mağarayı gezebilir ve sevdikleriniz için el yapımı 
hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz. 

Langkawi 

Four Seasons Langkawi
The Andaman Resort Langkawi
The Detai

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Malayca 
Para Birimi: Malezya Ringiti (RM) 
Saat Farkı: TR+5
Vize: 90 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Koh Samui

Four Seasons Resort Koh Samui
Banyan Tree Samui
W Retreat Koh Samui

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Tayca 
Para Birimi: Baht (THB)
Saat Farkı: TR+4
Vize: 30 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor. 

Balayı adası denince akla ilk gelen yerlerden 
olan Koh Samui, eşsiz güzelliklerini romantik bir 
atmosferde sunarak ziyaretçilerine büyülü bir 
tatilin kapılarını açıyor. Huzurlu iklimi, masmavi 
denizi ve göz kamaştıran manzarası ile Koh Samui 
adeta cennetin yeryüzündeki bir yansıması. 
Adanın en meşhur yeri olan Wat Phra Yai 
Tapınağı’nda devasa Buda heykelini görüp, 
Budist kültürünü keşfedebilirsiniz. Tüplü dalış 

yaparak berrak suların altındaki sihirli dünyayla 
başbaşa kalabilir,  fil safarisine katılıp tatilinize 
keyif katabilir ve Chaweng Plajı’ndaki partilerde 
eğlenceli bir gece geçirebilirsiniz.
Koh Samui dört bir yanında yer alan birbirinden 
güzel plajlarıyla dikkat çekiyor. Bang Por, Büyük 
Buda, Bophut, Choeng Mon denizin ve güneşin 
tadını çıkarmak için ideal. Chaweng ve Lamai ise 
hem gece hem gündüz hareketli plajlardan. 

Koh Samui’de Japon-Thai mutfağının en 
lezzetli örneklerini deneyimlemek için Namu’yu, 
muhteşem fotoğraflar yakalamak için Hin Ta’yı ve 
Hin Yai Kayalıkları’nı mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Unutulmaz bir balayı planlıyor ya da Uzak 
Doğu’nun gizemini deneyimlemek istiyorsanız, 
Koh Samui tam size göre.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Phuket

The Racha Phuket
Trisara Phuket
Banyan Tree Phuket

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Tayca 
Para Birimi: Baht (THB)
Saat Farkı: TR+4
Vize: 30 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor. 

Masal gibi bir tatil geçirmek isteyenlerin 
tercihi Phuket... Berrak denizi, muhteşem 
kumsalları, birbirinden heyecanlı aktiviteleri 
ile size beklentilerinizin ötesinde bir tatil 
deneyimi yaşatacak. Eşsiz güzelliği ve romantik 
atmosferiyle balayı çiftlerinin gözdesi olan 
bu rengarenk adada vahşi doğanın modern 
dünyayla uyumu karşısında şaşıracaksınız.
Son derece canlı ve renkli bir atmosfere sahip 

Phuket’te oldukça fazla etkinlik seçeneği var. 
Bungee jumping yaparak heyecanın doruklarını 
yaşayabilir, fil safarisi ile eğlence ve macerayı 
bir arada yaşayabilirsiniz. Maymunların keyifli 
şovunu izleyip, tüplü dalışlarla egzotik su altı 
canlılarını yakından tanıyabilirsiniz. Yağmur 
ormanlarının büyülü ortamında yürüyüş yapıp 
temiz havanın tadını çıkarabilir, ardından Thai 
masajıyla ruhunuzu arındırabilirsiniz.

Büyük Buddha Heykeli, ziyaret etmeniz gereken 
yerlerin başında geliyor. Phuket’in en görkemli 
tapınaklarından biri olan Wat Chalong’u, Karon 
Plajı’nda bulunan mini golf parkını ve Thai 
meyvelerinin tadına varabileceğiniz gece pazarını 
turunuza mutlaka ekleyin deriz. Phang Na 
Körfezi’ni bot ya da kanolarla ziyaret edip eşsiz 
manzaranın tadını çıkarmayı da ihmal etmeyin.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık



Yeni Dünya’nın her biri diğerinden farklı şehirlerinde, filmlerden 
hatırladığınız manzaraların içinde, kendinizi bir yıldız gibi 
hissedeceksiniz. Hiç bitmesini istemeyeceğiniz Amerikan 

Rüyası’nda kaybolmaya hazır mısınız?
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Golden Gate Köprüsü’nü görünce hepimizin 
gözlerinde canlanan bir Amerikan rüyası San 
Francisco. Şehri meşhur Cable Car ile gezerken 
kendinizi Hollywood filmlerinden bir sahnede gibi 
hissedeceksiniz.
Rengarenk peyzajıyla akıllara kazınmış Lombart 
Caddesi ve Alamo Square’deki büyüleyici 
güzellikteki Victoria tarzı evler sizlere görsel bir 
şölen sunacak. Meşhur tepelerden okyanusa doğru 

inerken karşınıza Fishermen’s Wharf çıkacak. Burası 
şık hediyelik eşya dükkanlarının adresi. Bununla 
beraber Pier 39’un çevresinde bulunan deniz kenarı 
restoranlarda yemek yemeden geçmemenizi 
öneririz. Pier 39’da sizi bekleyen bir diğer sürpriz ise 
kıyılara uzanmış güneşlenen deniz aslanları!
San Francisco misafirlerine birbirinden ilginç 
deneyimler sunuyor. Bunlardan en popüleri ise 
Alcatraz Adası.

Birçok filme konu olan bu ada, tarihin en güvenli 
hapishanelerinden biri olarak biliniyor. Şehirde 
çok talep gören bir etkinlik olan Alcatraz Adası’na 
yolculuğu mutlaka deneyimlemenizi öneririz. 
Günümüzde müze olarak gezilen Alcatraz 
Hapishanesi her gün birçok turist tarafından ziyaret 
ediliyor. 

San Francisco

Four Seasons San Francisco
The Fairmont Heritage Place Ghirardelli Square
St. Regis San Francisco

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: İngilizce 
Para Birimi: Amerikan Doları (USD) 
Saat Farkı: TR-10
Vize: Gerekiyor.

Ülke Bilgileri

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Eğlencenin ve hareketin hiç durmadığı bir şehir; 
New York. 7/24 canlı olan, gecenin gündüzden 
hiç farklı olmadığı bu metropol, büyük şehir 
hayatının en büyük temsilcilerinden. 
Bu kadar hareketli ve büyük olmasına rağmen 
turist olarak New York’ta hiç kaybolmadan 
rahatlıkla gezebilirsiniz. Kent, yapısı ve siması ile 
sizleri içine öyle bir çekiyor ki; kendinizi burada 
doğmuş ve büyümüş gibi hissediyorsunuz. 

Özgürlük Heykeli, Times Meydanı ve 5. Cadde 
gibi şehrin ikonu haline gelmiş yerler, defalarca 
gezilse de popülaritesini asla kaybetmeyecek 
adresler. Şehrin gürültüsünden bunalıp biraz kafa 
dinlemek isterseniz ise Central Park’ta piknik 
yapabilir ve kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Şehir; 
küçük bir araştırmayla bulunabilen ev partileri, 
yeraltı tiyatroları, her mutfaktan lezzetler sunan 
mekanları ve sokaklara saklanmış tasarım 

dükkanları ile New York’u keşfetmek isteyenler 
için sınırsız bir seçki sunuyor. 
Art Deco mimarlık alanında klasikleşmiş 
örneklerden birisi olarak gösterilen 77 katlı, 
319,5 metrelik Chrysler Binası’nı görmeyi ihmal 
etmeyin. Neon ışıklı tabelalar, dev ekranlar ve 
yüksek binaların yer aldığı Times Meydanı’nda en 
az bir gecenizi geçirmelisiniz.

New York

Four Seasons New York Downtown
Mandarin Oriental New York
The Library

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: İngilizce 
Para Birimi: Amerikan Doları (USD) 
Saat Farkı: TR-7 
Vize: Gerekiyor.

Ülke Bilgileri

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Amerikan rüyasının başrol oyuncusu Los 
Angeles. Hollywood starlarının mesken tuttuğu 
bu şehir, sizleri eğlence sektörünün içine çekecek. 
Şehre tepeden bakan Hollywood yazısının 
manzarasında, upuzun sahil şeridi ve palmiye 
ağaçlarıyla donatılmış yollarında yürürken, 
kendinizi yıldız gibi hissedeceksiniz. 
Şehrin yoğunluğundan uzaklaşıp denizin keyfini 
çıkarmak isterseniz Malibu’daki Zuma ve El 

Matador Plajları’nın sessziliğine kulak verin. Dalış 
için Escondido Plajı’nı, sörf için ise Huntington ve 
Hermosa Plajları’nı tercih edebilirsiniz.
Vanity Fair tarafından “en cool bölge” ünvanını 
alan, bağımsız tarzı ve rock’n roll tutumu ile doğu 
yakasının en farklı semti olan Silver Lake’te keyifli 
zaman geçirebilirsiniz.
Santa Monica ve Venice Beach’e mutlaka 
uğramanızı öneririz. Bununla beraber Los 

Angeles’ı kuş bakışı görebileceğiniz Griffith 
Observatory’i görmeden geçmeyin.
Beverly Hills bölgesini turlamak isterseniz 
ünlülerin evlerini gösteren haritalardan almayı 
unutmayın. Keşfetmeyi müthiş bir zevke 
dönüştüren Los Angeles’ta, unutulmaz bir tatil 
geçireceğinizden eminiz.

Los Angeles

Beverly Wilshire a Four Seasons Hotel
Hotel Bel-Air
The Peninsula Beverly Hills

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: İngilizce 
Para Birimi: Amerikan Doları (USD)
Saat Farkı: TR-10 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Aztekler gibi tüm dünyayı etkileyebilmiş bir 
kültürün mirası Meksika. Her noktasında 
yaşanmışlık ve tarihin kokusunun alınabildiği 
Meksika’da kendinizi keşfe adayacaksınız. 
Modern şehir yapısı ile kültürü iç içe yaşatan 
Meksika’da, eğlence ve çağdaş yaşamı da 
deneyimleyebilirsiniz. Opera ve Güzel Sanatlar 
binalarını Mexico City’de gezilecek yerler listenize 
eklemeyi unutmayın. Aynı zamanda at yarışları, 

şehrin en ünlü etkinliklerinden. Hipodromo de las 
Americas’ta yarışları izleyebilirsiniz.
Şehrin en ünlü noktalarından biri de Xochimilco 
Kanalı ve burada tekne gezintisi yapmadan 
Mexico City turunu kesinlikte bitirmeyin. Günlük 
turunuzdan sonra ise Burrito, Enchilada ve 
Quesadilla gibi meşhur ve tanıdık Meksika 
lezzetlerini yerinde tatmak farklı bir tecrübe 
olacaktır.

Hem Mexico City’nin hem de Güney Amerika’nın 
en büyük yapılarından biri olan Notre Damme De 
Guadelupe Bazilikası’nı ve UNESCO Kültür Mirası 
listesinde ye alan Zocolo Meydanı’nı mutlaka 
görmelisiniz.
Gece hayatı da oldukça hareketli olan Mexico City, 
yirmi dört saat yaşayan ve hemen hemen her 
beklentiye rahatlıkla cevap veren bir destinasyon.

Meksika

Banyan Tree Mayakoba
Hyatt Regency Mexico City
Hyatt Ziva Cancun

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: İspanyolca 
Para Birimi: Meksika Pezosu (MXN)
Saat Farkı: TR-8 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık



Tango, samba, salsa… Kendine has dansları, müzikleri, 
yemekleri ve kültürüyle koskoca bir kıta, keşfedilmeyi 

bekleyen koskoca bir dünya… Küba’dan Peru’ya, Arjantin’den 
Şili’ye keşfedilmeyi bekleyen şehirler.
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Tango ritminin insanların enerjisiyle birleştiği, 
Latin ruhunun en tutkulu hali Arjantin. Dünyaca 
ünlü et ve şarapları, futbol aşkı, Maradona’sı, 
Messi’si, yaratıcı mimari eserlerle bütünleşmiş 
sokakları ile Arjantin’in büyüsüne kapılmaya 
hazır olun. Adının anlamı ‘’güzel havalar’’ olan, 
Arjantin’in başkenti Buenos Aires, isminin hakkını 
fazlasıyla veriyor. Arjantin’in bağımsızlığının ilan 
edildiği Plaza Del Mayo Meydanı bu ihtişamlı 

şehrin merkezi.  Meydanın yanında, Arjantin’in 
efsane siyasetçisi Eva Peron’un balkonundan 
yüzbinlere seslendiği, rengini boğa kanından alan 
başkanlık sarayı Casa Rosada’da tarihe tanıklık 
edebilirsiniz. Adını şeker kutusuna benzeyen 
mimarisinden alan, Boca Juniors’un maçlarına ev 
sahipliği yapan La Bombonera adeta bir futbol 
müzesi. Burada futbol coşkusunun büyüsüne 
kapılabilirsiniz.

Ete dayalı bir mutfak kültürüne sahip Arjantin leziz 
yemekler konusunda adeta bir cennet. Dünyanın 
en iyi kırmızı etleri arasında gösterilen Arjantin 
kırmızı etleri neredeyse her yemekte kendine 
yer ediniyor. Arjantin mutfağı vejeteryanlar için 
de harika lezzetlere sahip. Hamur işinden sebze 
yemeklerine, tatlılardan çorbalara kadar her türlü 
damak zevkine uygun yemek çeşitleri Arjantin’de 
beğeninizi kazanacak.

Arjantin

Four Seasons Buenos Aires
Park Hyatt Buenos Aires
Alvear Palace

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: İspanyolca 
Para Birimi: Peso (ARS)
Saat Farkı: TR-6 
Vize: 90 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor.

Ülke Bilgileri

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Dansın, güler yüzlü insanların, rengarenk 
sokakların, klasik arabaların ve devrimin ülkesi; 
Küba. UNESCO’nun yaptığı bir araştırmada 
insanların en çok görmek istediği ülke olan bu 
Latin cenneti, gerçekten de yeryüzündeki en 
merak uyandırıcı yerlerden biri.
Küba; egzotizmi, denizi, güneşi ve kumsallarıyla 
olduğu kadar Fidel Castro’nun, Che Guevara’nın, 
Jose Marti’nin ve nicelerinin bağımsızlık 

mücadelesine sahne olan tarihi zenginlikleriyle 
de dikkatleri üzerine çeken bir ülke.
1982 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası 
listesinde olan Eski Havana’da gezip görülecek 
çok fazla yer var. Mercan kayalıklardan yapılmış 
tek örnek olması  ve ünlü kaşif Kristof Kolomb’un 
naaşının yıllarca burada kalması sebebiyle Plaza 
da le Catedral kesinlikle görmeniz gereken bir 
yer. Vieja istikametine doğru yürüdüğünüzde 

Havana Club Müzesi’ne ulaşabilir ve rom içkisinin 
nasıl yapıldığı öğrenebilirsiniz. Vieja istikametinin 
tersine doğru yürüdüğünüzde ise Ulu önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne ulaşacaksınız.
Ayrıca Vieja Meydanı’ndaki birbirinden güzel 
restoranlarda lezzetli Küba yemeklerinden 
yiyebilir, 360 derecelik görüntü sağlayan Camara 
Obscura ile Havana’yı izleyebilirsiniz.

Küba

Melia VaraDero
Hotel Nacional De Cuba
Hotel Saratoga

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: İspanyolca 
Para Birimi: Küba Pezosu (CUP) 
Saat Farkı: TR-7 
Vize: Gerekiyor. 

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Yağmur ormanları, çarpıcı manzaraları, zengin 
doğal kaynakları ve arkeolojik mirasları ile Peru’da 
kendinizi güzel bir rüyanın içinde bulacaksınız.  
Peru, sömürge döneminden kalan ihtişamlı 
mimari yapıları, İnka İmparatorluğu’nun eşsiz 
mirasları ve mutfak kültürü ile ziyaretçilerine 
keyifli bir tatil sunuyor.
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan, İnka 
medeniyetinin merkezi Machu Picchu And 

Dağları’nın en yüksek noktasına kurulmuş, insanı 
hayretler içinde bırakan bir antik şehir. Uzun süre 
kayıp olan bu şehir, dünyanın yedi harikasından 
biri. Peru’da diğer bir görülmesi gereken yer, 
üzerinde yaşam olan dünyanın en büyük gölü 
Titicaca. Bu gölde İnkaların torunları olan Uros 
yerlileri sazlardan yapılmış, suyun üzerinde 
yüzen adalarda, benzersiz bir yaşam kurmuşlar. 
Volkanik tepelerin bulunduğu Arequipa (Beyaz 

Şehir), birçok kafatası ve kemik görebileceğiniz 
Saint Francis Katedrali, Lima Katedrali, Rainbow 
Mountain, Sihirli Çeşme ve Aşıklar Tepesi Peru’da 
mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. 
Oldukça zengin canlı çeşitliliğine sahip olan 
Peru, adeta bir ekolojik turizm cenneti. Pembe 
yunusları, jaguarları, büyük su samurları, primatlar 
ve yüzlerce ilginç ve harika canlıyı bu güzel Güney 
Amerika ülkesinde keşfedebilirsiniz.

Peru

Belmond Miraflores Park Hotel
Belmond Palacio Nazarenas
Belmond Sanctuary Lodge

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: İspanyolca 
Para Birimi: Nuevo Sol (PEN)
Saat Farkı: TR-8 
Vize: 90 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor.

Ülke Bilgileri

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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İsmini Aymara dilinde ‘’Dünya’nın bitimi’’ 
anlamına gelen ‘’chilli’’ kelimesinden alan Şili; 
Büyük Okyanus ve And Dağları arasında uzanan 
fantastik bir ülke. Ülkenin başkenti Santiago 
büyüleyici bir atmosfere sahip. Canlı eğlence 
hayatı, müzeleri, sanat galerileri, tiyatroları,  
restoranlarıyla Santiago, her zevke hitap eden bir 
şehir. Başkanlık sarayı olan Palacio de la Moneda, 
şehrin kalbi Plaza de Armas, Metropolitian Parkı 

ve La Vega Market gezip görmeniz gereken 
yerler arasında.
Dağcılıkla uğraşanlar ve kayakseverler için And 
Dağları, su sporu tutkunları için ise kilometrelerce 
uzanan sahiller harika fırsatlar sunuyor. Ülkenin 
kuzeyinde dünyanın en kurak çölü Atacama 
Çölü’nü görebilir, burada kum kayağı yapabilirsiniz. 
Şili’nin güneyine geldiğinizde ise bambaşka bir 
dünyaya geçiş yapıyorsunuz. Bu bölgede ulusal 

parkların da bulunduğu birçok doğa harikasını 
görebilir ve Robinson Crusoe Adası’nda dalış 
yapabilirsiniz. Batı Patagonya’da fiyortları, gölleri, 
ormanları ve buzulları ziyaret edebilir, kayıp 
uygarlıklar diyarı Paskalya Adası’nda  Moai 
heykellerini keşfedebilirsiniz.

 

Şili

Ritz Carlton Santiago
The Singular Santiago
Renaissance Santiago

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: İspanyolca 
Para Birimi: Şili Pesosu (CLP)
Saat Farkı: TR-6 
Vize: 90 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Galapagos... Doğanın en saf hali... Kusursuz 
mavi suların, daha önce hiç görmediğiniz 
birbirinden ilginç canlıların, bambaşka bir 
dünyanın büyüleyiciliği karşısında gözlerinize 
inanamayacaksınız. 
Adeta bir rüyadaymışsınız gibi hissedeceğiniz 
Ekvator’a bağlı bu takımadalar kendine 
özgü yüzlerce biyolojik türdeki canlıya da ev 
sahipliği yapıyor. Kumsallarda deniz aslanları, 

penguenler ve hem karada hem suda 
yaşayabilen iguanalar size arkadaşlık edecek. 
Benzersiz adaların masmavi sularında dalış 
yapmak ise yaşayabileceğiniz en unutulmaz 
deneyimlerinizden biri olacak. Rehber eşliğinde 
yapılan dalışlarda devasa deniz kamlumbağaları 
ile selamlaşacak, kocaman kanatlarını çırparak 
su altında gezen vatozlara hayran kalacaksınız. 
Galapagos’un en büyük adası olan Isabela 

Adası’nda ve San Salvador’da penguenler, 
uçamayan karabatak kuşları, flamingolar, ışık 
ayaklı yengeçler gibi canlıları gözlemleyebilir, 
Santa Cruz Adası’nda Charles Darwin Araştırma 
İstasyonu’nu ve Galapagos Ulusal Park Merkezi’ni 
ziyaret edebilirsiniz. San Cristobal Adası’nda mavi 
ve kırmızı ayaklı sümsük kuşlarını, fregat kuşlarını 
ve kırlangıç kuyruklu martıları görebilirsiniz.

Galapagos Adaları

Royal Palm Galapagos
Hotel Finch Bay
Pikaia Lodge

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: İspanyolca, Kichva, Shuar
Para Birimi: Amerikan Doları (USD) 
Saat Farkı: TR-9
Vize: 90 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık



Uzaklaşmak, uzaklaştıkça kendi iç yolculuğuna çıkmak, 
hayatın farklı yönlerini keşfetmek için mükemmel adresler… 
Bambaşka coğrafyalara açılan Davetkar Uzaklar ile kendinizi 

daha önce görmediğiniz dünyalarda bulacaksınız.
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Doğayla şehrin iç içe yaşadığı ülke; Japonya. 
Kültürel olarak mükemmeliyetçiliğin her adımda 
hissedildiği bu ülkede, Uzak Doğu havasını 
iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Kelime anlamı 
“Doğan güneşin ülkesi” olan Japonya’da günlük 
yaşamın bile ne kadar sıra dışı olduğuna şahit 
olacaksınız.  Japon bahçe sanatı, meşhur çay 
seremonisi, Samuray yaşam tarzı, Geyşa kültürü 
gibi hiçbir yerde karşılaşamayacağınız bir dünya, 

sizleri bekliyor. Başkent Tokyo’ya adımınızı atar 
atmaz, şehir detaylarında kendinizi kaybedecek, 
mükemmeliyetçi  binalar arasında mest 
olacaksınız. Tokyo’nun en kalabalık yerlerinden 
olan, dünyaca ünlü markaların, alışveriş 
merkezlerinin, kafe ve restoranların bulunduğu 
Ginza’da şehrin hareketliliği sizi büyüleyecek. 
Bunların yanı sıra tapınaklarıyla da hayranlık 
uyandırıyor Tokyo. Asakusa Kannon ve Sensoji 

Tapınakları günümüzde Budist tapınağı olarak 
kullanılıyor. Aynı zamanda dünyanın ticaret ve 
teknoloji merkezlerinden olan şehir, Osaka Kalesi 
ve Umeda Sky Binası ile metropol olduğunu 
açıkça yansıtıyor.
Sushi Japon mutfağının tabanını oluşturuyor. 
Lezzet çeşitliliğin fazla olduğu mutfakta sunumun 
sadeliği dikkat çekiyor.

Japonya

Mandarin Oriental Tokyo
Gora Kadan Hakone
The Ritz Carlton Kyoto

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Japonca 
Para Birimi: Japon Yeni (JPY)
Saat Farkı: TR+6 
Vize: 90 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Pasifik Kraliçesi olarak anılan Bora Bora Adaları, 
balayı çiftlerinin vazgeçilmez rotası. Bora 
Bora; lagünleri, volkanik yapıları ve bembeyaz 
kumsalları ile tatilinizin baş tacı oluyor. Tropik bir 
iklime sahip olan ada, kasım ve mart arası biraz 
yağmurlu, geri kalan zamanlarda ise gayet sıcak.
Papette Bora Bora’nın başkenti ve ticaret merkezi. 
Ayrıca yeryüzünde siyah inci bulabileceğiniz tek 
yer. Adayı çevreleyen turkuaz suların diplerinden 

çıkarılan bu inciler büyüleyici nitelikte. Mercan 
göllerinde yüzerken bir kaşif gibi hissedeceğiniz 
bu adada temmuzdan ağustosa kadar süren 
meşhur “Heiva Festivali” düzenleniyor. Dünyanın 
her yanından gelenlerle renklenen festival 
boyunca herkesi şarkı söylerken ve dans ederken 
görebilirsiniz.
Ziyaretçileri için ılıman iklim balıkları ve deniz 
ürünleriyle özenle hazırlanmış lezzetler yerel 

mutfağın göz bebeklerinden.  Wahoo ve Mahi 
Mahi gibi balıklar sıklıkla tüketiliyor.  Adaya özel, 
hindistan cevizi sütü ile hazırlanan Poisson Cru’yu 
tatmadan ayrılmayın. Yerel lezzetlere uzaksanız 
Fransız ve İtalyan mutfağından esintileri de 
tadabilirsiniz.

Bora Bora

Four Seasons Resort Bora Bora
The St. Regis Bora Bora Resort
Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Fransızca
Para Birimi: CFP Frangı (XPF)
Saat Farkı: TR-13
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Dört yanı denizlerle çevrili bir ada ülkesi 
olan Avustralya doğal güzellikleri ve biyolojik 
çeşitliliğiyle organik yaşamın can damarlarından. 
Sayısız milli parkı, doğal yaşam alanları ve 
koruma altındaki noktalarıyla güzelliğini kanıtlıyor.
Ülkenin başkenti Canberra olmasına rağmen, en 
bilinen şehri Sidney. Şehrin ve ülkenin sembolü 
haline gelen meşhur Sydney Opera Binası, 
dünyanın en görkemli yapıları arasında yer 

alıyor. Sydney Köprüsü’nden manzarayı izlerken, 
gözleriniz şehrin ışıkları ve büyüsüyle şenlenecek. 
Sabahları meşhur Palm Beach’te yüzerken 
akşamlarınızı sahil şeridindeki restoranlarda 
keyiflendirebilirsiniz. Sokaklarda barbekü yapmak 
ise çok popüler. Adımbaşı karşılaşacağınız 
seyyar barbekülerden atıştırmalığınızı alıp, şehri 
gezerken afiyetle yemek yiyebilirsiniz.
Gece hayatının çok hareketli olduğu bu şehirde, 

her ay en az 3 festival gerçekleşmekte. Açık 
havada eğlenmeyi seven halkın coşkusunu, 
opera binasına yansıtılan görsel şölenleri ve 
müthiş yerel müzikleri kaçırmamanızı öneririz.
Bu gizemli kıtada; mavi ve yeşilin tüm tonlarını, 
sadece Avustralya’da bulunan canlıları ve 
Aborjinler’in tarihini keşfetmeye davetlisiniz.

Avustralya

Four Seasons Hotel Sydney
Park Hyatt Sydney
Crown Towers Melbourne

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: İngilizce 
Para Birimi: Avustralya Doları (AUD) 
Saat Farkı: TR+7  
Vize: Gerekiyor.

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Önerilen Ziyaret Zamanları 
Sydney

Brisbane
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Chiang Mai & Chiang Rai Tayland’ın kuzeyinde yer 
alan, bölgenin en büyük şehirleri. Mistik Budizm’i 
iliklerinize kadar hissedeceğiniz tapınaklarıyla bu 
şehirler gerçek uzak doğu yaşamını yansıtıyor.
Chiang Mai Üniversitesi Sanat Merkezi’nde 
modern sanat eserlerini inceleyebilir, 13. 
yüzyıldan kalma mistik tapınaklarda geçmişi 
yaşayabilirsiniz. Chiang Mai’de yer alan Wat 
Chiang Man bölgenin en eski tapınağı. Bu eski 

tapınak, Tayland kültüründe oldukça önemli olan 
iki adet Buda heykeline ev sahipliği yapıyor.
Tayland mimarisinin baş tacı sayılan bu tapınak, 
görüntüsü ve mirası ile sizleri kendine hayran 
bırakacak. Yeşilin ve sakin yerleşimin bir arada 
yaşadığı Chiang Rai’nin ise kardeşinden pek bir 
farkı yok. Wat Rong Khun Tapınağı şehrin en 
mükemmel yapılarından. Black Temple ve Singha 
Park’ta, yeşilliklerle yapılan sanat eserlerini 

görmeden dönmeyin. Çay bahçelerinde birçok 
farklı tat, çayla yapılan yiyecek ve tatlılar gibi farklı 
lezzetleri denemenizi öneriyoruz.
Halkı günahlardan arındırdığına ve temizlediğine 
inanılan Sangron Su Festivali’nde kültürün ilginç 
yanlarına tanıklık edebilir, fil safarisiyle Tayland’ın 
eşsiz doğasını keşfe çıkabilir, meşhur akşam 
pazarlarında aklınıza gelebilecek her şeyi uygun 
fiyata bulabilirsiniz.

Chiang Mai & Chiang Rai

Four Seasons Chiang Mai
Four Seasons Tented Camp Golden Triangle
Anantara Golden Triangle Resort and Spa

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Tayca
Para Birimi: Baht
Saat Farkı: TR+4 
Vize: 30 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Yemyeşil ormanların örttüğü heybetli dağların, 
uçsuz bucaksız sahillerin, kusursuz doğal 
güzelliklerin yanında derin tarihi ve kültürel 
birikimi ile cefanın ve sefanın ülkesi Vietnam.
Kısıtlı imkanlarla hayattan keyif almayı 
başarabilen insanlarla can bulan Vietnam’da çok 
farklı duygular hissedeceksiniz.
Ülkenin kendine has en önemli özelliklerinden 
biri motosikletlerin yaygınlığı. Kişi başına 2 

adet motosikletin düştüğü Vietnam’da siz de 
bir motosiklet kiralayıp ağaçlarla iç içe yeşil 
bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Kültür turu yapmak 
isteyenlerin, maceraperestlerin ve doğa 
tutkunlarının taleplerine cevap verebilecek 
nitelikte olan bu fantastik ülkede ihtişamlı 
tapınakları ziyaret edebilir, boylu boyunca uzanan 
pirinç tarlalarını görebilir ve unutulmaz anılar 
biriktirebilirsiniz.

Gece hayatı konusunda da ün yapmış olan 
Vietnam’da rengarenk bir dünyaya adım atmanız 
kaçınılmaz. Tabii eğlenirken dünyanın en ucuz 
ama bir o kadar da lezzetli biralarından olan 
Bia Hoi’yi de mutlaka denemelisiniz. Mutfak 
konusunda da oldukça iddialı olan Vietnam’da bir 
tür noodle olan Pho Bo ve buraya özgü meşhur 
bir çorba olan Bun Bo Hue’yu tavsiye ederiz.

Vietnam

The Reverie Saigon
Sofitel Legend Metropole Hanoi
Banyan Tree Lang Co

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Vietnamca
Para Birimi: Vietnam Đong (VND)
Saat Farkı: TR+4 
Vize: Gerekiyor.

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Önerilen Ziyaret Zamanları 
Hanoi

Ho Chi Minh
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Dünya’nın en yüksek noktası Everest’e ev 
sahipliği yapan mistik bir cazibe merkezi; 
Nepal. Maceraperestler için adeta bir cennet 
olan Nepal’de, bungee jumpingden raftinge, dağ 
tırmanışından yamaç paraşütüne kadar birçok 
adrenalin dolu aktivite mevcut. 
Ülkenin merkezi Katmandu’da UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesi’ne girmiş pek çok yeri 
keşfetmeniz mümkün. Eski krallıkların şehri 

Bhaktapur’da ihtişamlı tapınaklarda tarih ve 
gizem dolu havayı soluyabilirsiniz. Ayrıca renkli 
festivalleri, kültürü, dansları ve sıra dışı yaşam 
tarzı ile ün kazanmış bu şehir, yaşayan açık hava 
müzesi olarak da biliniyor. Nepal’in en yüksek 
tapınağı olan Nyatapola Tapınağı da bu şehirde. 
Katmandu’dan Bagmati Nehri’yle ayrılan Patan 
da eski krallıklara ev sahipliği yapmış bir şehir. 
Patan’da Buda’ya ve başka kutsal kişilere ait 

olduğu söylenen eşyaların saklandığı çok sayıda 
stupa bulunuyor. Bir hayli ilginç ve gizemli olan bu 
yapıları ziyaret etmenizi öneririz. 
Nepal’de yerel yemekleri mutlaka denemelisiniz. 
Etli yemeklerden sebzeli yemeklere, baharatlı ve 
baharatsız birçok hoş lezzet denemeye değer. 

Nepal

Sanctuary Lodge
Meghauli Serai
Dwarika’s Resort

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Nepali 
Para Birimi: Nepal Rupisi (NPR)
Saat Farkı: TR+2,5
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Zengin Asya geleneklerinin modernizmle birleşip 
gökyüzüne uzandığı gösterişli ülke; Singapur. 
Uzak Doğu’nun önemli finans merkezlerinden biri 
olan şehir, renkli kültürel yapısıyla da dikkatleri 
üzerine çekiyor.
Özgünlüğüyle fark yaratan Singapur, unutulmaz 
bir tatilin kapılarını sonuna kadar açıyor. Bulutlara 
arkadaşlık eden devasa gökdelenlerin ve mistik 
tapınakların muhteşem ahengi, yeryüzünde eşine 

az rastlanır bir güzellik sunuyor. Singapur’da, 
bölgenin cömert doğası ve tropikal iklimiyle 
birlikte, kendinizi çeşitli egzotik hayvanların 
yaşadığı doğal bir hayvanat bahçesindeymiş gibi 
hissedebilirsiniz. Bunun yanında gece kulüpleri 
ve diğer eğlence mekanları, gün içindeki renkli 
yaşantıyı gece de aratmıyor. 
Singapur’da hoş vakit geçirmenizi sağlayacak 
birçok aktivite mevcut. Kanalda bot gezisi yapmak 

oldukça keyifli bir deneyim olabilir. Orkidelerin 
merkezi olan Singapur’da botanik bahçelerini 
gezip birbirinden güzel bitkileri görebilirsiniz. 
İçinde yemek yiyebileceğiniz rahat teleferiklerde 
Uzak Doğu lezzetlerini tadarken, muhteşem şehir 
manzarası sizi kendine hayran bırakacak.

Singapur

The Fullerton Bay Hotel
The Ritz Carlton Millenia Singapore
Mandarin Oriental Singapore

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: İngilizce, Malayca, Çince, Tamilce
Para Birimi: Singapur Doları (SGD)
Saat Farkı: TR+5 
Vize: 90 güne kadar olan ziyaretlerde gerekmiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık



Her anında kış masalını tekrar tekrar yaşayacağınız, beyaz 
karların içinde hayatınızın en renkli anılarını yakalayacağınız 

şehirler… Kelimenin tam anlamıyla sizi rüya gibi bir tatile 
sürükleyecek noktalar, Beyazın Büyüsü’nde.
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Bir yılbaşı masalı yaşanacak olsaydı adı Laponya 
olurdu. Kuzey ışıkları ve uçsuz bucaksız kar ise 
bu masalın baş kahramanları. Laponya Kuzey 
Kutbu’nun en renkli noktası,  Finlandiya’nın 
kuzeyindeki en büyük bölgesi. Sıcaklığın -40 
dereceye kadar düşebildiği, yılın çoğu zamanı 
karların kalkmadığı bembeyaz bir cennet olan 
Laponya, kutup ikliminin en sert hissedildiği 
yerlerden. Bu sebeple seyahatinizde kalın 

giyinmenizi öneriyoruz.
Gün içinde Huskylerin ve Ren Geyiklerinin 
çektiği kızaklarda safarinizi yaptıktan sonra cam 
İglo’nuza dönüp kuzey ışıklarını izlemenin keyfine 
varabilirsiniz. Kutup noktasında bulunmasından 
dolayı gece yarısı güneşi gibi birçok alışılmadık 
doğa olayına ev sahipliği yapan Laponya, 6 
aylık gece döneminde ise bir başka... Kuzey 
ışıkları altında geyik eti ve yaban mersini sosu ile 

hazırlanmış lezzetleri mutlaka tadın deriz. 
Gezinize meşhur Noel Baba Kasabası’nı katarak 
kendinizi noelin eşsiz büyüsüyle şımartabilir, Noel 
Baba ile fotoğraf çektirebilirsiniz. Şehrin tamamı 
gibi burası da gece aydınlatmasıyla sizi rüyalarda 
gibi hissettirecek.

Laponya

Arctic Light Hotel
Scandic Rovaniemi
Kakslauttanen Arctic Resort

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Fince ve İsveççe 
Para Birimi: Euro (EUR) 
Saat Farkı: TR ile aynı saat dilimi içerisindedir.
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde, Grönland’a 
komşu bir ülke; İzlanda. Bir tarafında Norveç, 
bir tarafında Britanya olan bu ada, size soğuğu 
iliklerinize kadar hissettirirken bir yandan da eşsiz 
bir deneyim yaşatacak.
Her ne kadar “Buz Ülke” olarak bilinse de 
Gulf Stream Akıntısı’nın etkisiyle hafif ılıman 
bir iklime sahip bu ülkenin nüfusunun yarısı 
başkent Reykjavik’te yaşıyor ve çoğu geçimini 

balıkçılıkla sağlıyor. Ada volkanik bir yapıya sahip 
olduğundan termal sular ve kaplıcalarla sık sık 
karşılaşabilirsiniz. Bunlardan en ünlüsü olan 
Blue Lagoon, üzerinde buharlar tüten kocaman 
bir gölet. Gecenin karanlığında aydınlatılan bu 
masmavi göleti odanızdan izlemek isterseniz 
Silica Otel’i tercih edebilirsiniz.
İzlanda, Vikinglerin başkenti. Bu sebeple 
İzlanda’ya gittiğinizde Reykjavik’e biraz uzak 

olan Viking Köyü’nü ziyaret etmenizi tavsiye 
ederiz. Yemyeşil otlakların arasında akan gürül 
gürül nehirlerin, meşhur Hjalparfoss Şelalesi ile 
buluştuğu yerde Viking Köyü’nü seyredebilirsiniz.
İzlanda’nın akıllara durgunluk verici güzellikteki 
doğası sizi kendine hayran bırakacak.

İzlanda

Radisson Blu 1919
101 Hotel
Black Pearl

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: İzlandaca 
Para Birimi: Izlanda Kronu (ISK)
Saat Farkı: TR-3 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Fransız Alpleri’ nde bembeyaz bir rüya yaşamak 
isteyenler için tartışmasız en iyi adres  
Courchevel... Dünyaca ünlü kayak pistleri ile kış 
tatili için rüyalarınızı süsleyecek.
Teleferikleri ve kayak pistleriyle meşhur olan 
Courchevel, Avrupa kayak merkezleri içinde en 
seçkin olanı. Bir tarafında Mont Blanc, bir tarafında 
Cortina d’Ampezzo bulunan bu ünlü destinasyon, 
1850 metre yükseklikten izleyeceğiniz manzarası 

ile dikkat çekiyor. “Güneşli” Le Moriond’da 
kayaktan biraz sıyrılıp şaraba ve peynire 
doyabilirsiniz. Güneşin tadını iyice çıkardıktan 
sonra ise Courchevel gece hayatının nabzını La 
Grange’da tutabilirsiniz.
Doğayla iç içe bir kış tatili arıyorsanız bu 
kayak cenneti tam size göre. Bir yandan dağ 
pistlerinin tadını çıkarıp, bir yandan da manzarayı 
seyredebilirsiniz. 

Courchevel’de tatilinizi vazgeçilmez kılacak tüm 
detaylar düşünülmüş. Havaalanından bölgeye 
helikopter gibi lüks transfer seçeneklerini 
tercih ederek ulaşmanız mümkün. Merkezde 
konaklama imkanı sunan tesislerin kalitesi 
ise Courchevel’in neden çok özel bir kayak 
destinasyonu olduğunu gösterir nitelikte.

Courchevel

Cheval Blanc Courchevel
L’ Apogee Courchevel
Hotel Le K2

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Fransızca 
Para Birimi: Euro (EUR)
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık



102



103

Avusturya’nın şirin ve karlarla kaplı kasabası 
Lech’de sakin ve huzurlu bir tatil sizleri bekliyor. 
Nehirlerin kasabanın içinden geçtiği, karlarla kaplı 
tepeleri ormanların arasından gördüğünüz bu yer, 
rüyalarınızda bile unutamayacağınız bir doğaya 
sahip.
14. yüzyılda İsviçreli göçmenler tarafından 
keşfedilen bu kasaba hem yapılarıyla hem de 
havasıyla size tarihi de yaşatıyor. Kasabadaki 

St. Nicholas Kilisesi 1390 tarihinde yapılmış 
ve bronz çanları ile ünlü.  Dünya ve Olimpiyat 
Kayak Yarışları’na ev sahipliği yapan pistleri, civar 
kasabalara liftler ile bağlanmış durumda.  Kayak 
yaparken bir lifte binip başka bir kasabadan 
Lech’e kayarak iniş yapabilirsiniz. “The White Ring” 
olarak anılan kayak turu ile çevredeki kasabaları 
teker teker gezip Lech’e dönüş yapabilirsiniz.
Ünlü isimlerin de seyahat ettiği ve kış tatillerini 

geçirdiği bu kasaba, Bridget Jones Günlükleri 
serisinden bir filme ev sahipliği yapmış ve birçok 
kitaba da konu olmuş. Yöresel lezzetlerin de 
tadına varacağınız bu merkezde, Apfel Strudel’i 
mutlaka tatmalısınız. Sonrasında ise Lech’te 
popüler olan Apres-Ski Bar’ı ziyaret edip birer içki 
içebilirsiniz.

Lech

Der Berghof
Hotel Gotthard
Hotel Almhof Scneider

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Almanca 
Para Birimi: Euro (EUR)
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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İtalya’nın Alpleri’nde sizi bembeyaz bir rüyaya 
sürekleyecek olan bir dağ kasabası Madonna Di 
Campiglio. Geceleri dağın zirvesinden kasabaya 
bakarken kendinizi bir kış masalının içinde 
hissedeceksiniz. Kışın genellikle kayak turizmi 
için tercih edilen Madonna Di Campiglio, ilkbahar 
ve yaz aylarında da trekking ve dağ tırmanışı için 
ideal. Bu şirin dağ kasabası sizlere her yönüyle 
dört dörtlük bir tatil deneyimi sunuyor.

Michelin yıldızı sahibi 3 restoranı ile İtalyan 
mutfağını en güzel şekilde temsil eden resortlar, 
sizi hiç tatmadığınız lezzetlerle tanıştırmayı 
bekliyor. Trento Bölgesi’ne özgü tatları geleneksel 
İtalyan lezzetleri ile harmanlayıp sizlere sunuyor. 
Kayağınızı yapıp yemeğinizi yedikten sonra 
otelinizin spa merkezindeki termal havuzlarda 
karları seyredebilir, sırtınıza yerleştirilen sıcacık 
taşlar ile rahatlayarak günü huzur içinde 

kapatabilirsiniz. Malga Dare Çiftliği’ni ziyaret 
ettiğinizde yıl içinde bir sürü ziyaretçiye alışkın 
olan lamalar sizi karşılayacak ve onları elinizle 
besleyebileceksiniz. Scuola di Sleddog’da 
köpeklerin çektiği kızakları kullanmayı denemeyi 
unutmayın! Karda yaşanacak en unutulmaz 
ve eğlenceli anlar Madonna Di Campiglio’da  
hafızanıza kazınacak.

Madonna Di Campiglio

Hotel Spinale
Design Oberosler
Majestic Mountain Charme

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: İtalyanca 
Para Birimi: Euro (EUR)
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Dağcılık ve kayak turizminin vazgeçilmez 
noktalarından biri olan Zermatt, ekstrem spor 
severlerin uğrak noktası. Şirin ve doğal bir 
kasaba olan Zermatt, dokusunu koruyabilmek 
amacıyla kendini trafiğe kapamış. Merkezler 
arasındaki ulaşım sadece küçük elektrikli araçlar 
vasıtası ile yapılıyor. İsviçre Alpleri’nin zirvesine 
çıkarken teleferikten bütün şehrin silüetini 
izleyebiliyorsunuz.

Şehir doğallığının yanı sıra kayak pistlerinin 
olanakları ile de sizleri büyülüyor. Her seviye için 
ayrı merkezler bulmak mümkün. Sunegga yeni 
başlayanlar için ideal bir pist iken, Gornergratt 
ise Zermatt’ın en hareketli noktası olarak biliniyor. 
Schwarzee çocuklar ve  kayağa yeni başlayanlar 
için öneriliyor. Manzarayı izleyerek ya da küçük 
molalar vererek inmek isteyenler için de ideal, 
çünkü pist boyunca birbirinden güzel kafeler ve 

restoranlar sizleri bekliyor. 
Restoranların özenle hazırlanmış menülerinde 
balıktan dana etine kadar her damağa uygun 
tabaklar bulmak mümkün. Soğan ve haşlanmış 
patatesle servis edilen Raclette peynirleri ve 
Bloody Mary çorbası gibi yöresel lezzetleri 
mutlaka tatmanızı öneririz. 

Zermatt

Cervo Mountain Boutique Resort
The Omnia
Mont Cervin Palace

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Fransızca, Almanca, İtalyanca
Para Birimi: İsviçre Frangı (CHF) 
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Avusturya’nın beyaz cenneti Ischgl; 240 
kilometrelik pist uzunluğu ile Alpler’in en büyük, 
Avrupa’nın en gözde kayak merkezleri arasında 
yer alıyor. Kasım ayında sezonu açan merkez, 
mayıs ayına kadar ziyaretçilerini en iyi şekilde 
ağırlıyor.
Alpler’in en geniş snowboard ve freestyle kayak 
merkezi olan Playstation Vita, heyecanı seven 
kayakseverler için mükemmel bir fırsat sunuyor. 

Bir diğer kayak pisti olan Galtür ise çocuklara 
özel bir alan ve eğlence dünyasını kış turizmiyle 
kusursuzca birleştiriyor.
Sezon açılışı, Paskalya Bayramı ve sezon 
kapanışlarında dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan 
bölge, Top of the Mountain konserleriyle yüzlerce 
metre yüksekte unutulmaz anlara ev sahipliği 
yapıyor.
Şehir,  yeme - içme konusunda da yıldızı parlayan 

bir merkez. Birinci sınıf restoranlara, barlara 
ve eğlence merkezlerine sahip Ischgl, zengin 
mutfağıyla misafirlerine harika bir lezzet 
deneyimi yaşatıyor. Dünyaca üne sahip aşçıların 
katıldığı Chefs’ Star Cup yarışması ziyaretçilerden 
büyük ilgi görüyor.

Ischgl

Trofana Royal
Hotel Madlein
Elizabeth Arthotel

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Almanca 
Para Birimi: Euro (EUR)
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Fransız Alpleri’nde bembeyaz bir cennet; Val 
d’Isère. Lüksün ve şaşaanın kendini zarifçe 
gösterdiği bu kasabada kayak yapmak gerçekten 
bir ayrıcalık. Hareketli gece hayatı ise turizmini 
canlandırıyor ve ünlü biriyle karşılaşmanız an 
meselesi oluyor.
Fransız mutfağının büyüsünü her tatta hissettiren 
Val d’Isère tesisleri, farklı şarap seçenekleri, çeşit 
çeşit peynirleri, sıcak çikolataları ve tartiflette gibi 

bölgeye özel lezzetleri ile sizi kendine hayran 
bırakacak. Birçok gurmenin uğrak noktası olan 
kasabanın mutfağı, mükemmel tatilinizin içinde 
sadece bir detay olacak. 
Aksiyon dolu pistleri ile adrenalin tutkunları 
burayı çok sevecek. Her zorluk seviyesine hitap 
eden parkurları ile hayatınızda ilk defa gerçekten 
kayak yaptığınızı hissedeceksiniz. Eğer usta bir 
kayakçıysanız Epaule Pisti’ni deneyin deriz. Kayak 

yapmıyorsanız Huskylerin çektiği kızaklarla, 
karlarla kaplı ağaçlar arasında bir tura çıkmanızı 
mutlaka öneririz.  Eğlencenin doruğa ulaştığı 
Apres-Ski partilerini ise sakın kaçırmayın.
Fransız Alpleri arasında saklanan bu masal diyarı 
size unutulmaz, hareketli ve tabii ki konforlu bir 
tatil sunuyor.

Val d’Isère 

Hotel & Spa Le Savoie
Les Barmes De L’Ours
Hotel L’Aigle Des Neiges Hotel & Spa

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Fransızca 
Para Birimi: Euro (EUR)
Saat Farkı: TR-1 
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Bulgaristan’da şirin bir dağ kasabası olan Bansko, 
kış tatili denildiğinde Balkanlar’da ilk akla gelen 
duraklardan. Doğal güzellikleri ve güneşiyle, kayak 
yaparken sizleri büyüleyecek bir manzaraya sahip 
olan Bansko; 2600 metreye kadar yüksekliği 
bulunan, her yaşa ve her seviyeye göre zorluklara 
sahip pistlerinde kayakçıları misafir ediyor. En 
tepedeki siyah pist, dünya şampiyonlarının gelip 
kaydığı ve yarıştığı kıymetli bir nokta.

Şehir kayak pistlerinin yanı sıra merkeziyle de göz 
dolduruyor. Birbirinden keyifli eğlence mekanları 
ve restoranlar, yoğun geçen bir kayak gününden 
sonra sizi rahatlatmayı bekliyor. 
Şarapların en güzelinin içildiği Bansko’da 
lezzetler de sizi tatmin edecek. Kaşkaval peynirini 
ve yanında servis edilen tavukları mutlaka 
tatmalısınız. Daha geleneksel tatlar arayanlar için 
yöresel Balkan yemekleri kasabanın her yerinde 

kokularını burnunuza çalacak.
Mehana ismiyle anılan geleneksel Bansko 
tavernalarına gitmeden dönmeyin deriz. 
Bazılarında canlı folklorik Bulgar müziği dinleme 
imkanınız da bulunuyor.
Tarihin dokusunu her kaldırımda hissettiğiniz 
Bansko; kayak, eğlence ve kültürün bir arada 
toplandığı müthiş bir kış tatili noktası.
 

Bansko

Kempinski Grand Arena
Regnum Bansko Apart Hotel & Spa
Premier Luxury Mountain Resort

Konaklama Önerileri Ülke Bilgileri
Resmi Dil: Bulgarca 
Para Birimi: Bulgar Levası (BGN)
Saat Farkı: TR ile aynı saat dilimindedir.
Vize: Gerekiyor.

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık



Heyecan dolu deneyimler yaşamak isteyenlere, tatilin ve
maceranın tadını aynı anda sunan bir yolculuk! Unutulmaz

serüvenlerle dolu sıra dışı bir tatil için: Maceracı Ruhlar
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Hint Okyanusu’nun kıyısında Doğu Afrika’nın 
siyah incisi; Kenya. 536 kilometre sahil şeridiyle 
birçok turiste ev sahipliği yapan ülke, Afrika’nın 
en eski yerleşim yerlerinden biri. Nairobi Nehri 
üzerine kurulan başkent Nairobi ise Afrika’nın en 
kalabalık 13. şehri.
Her türlü canlıya ev sahipliği yapan Kenya’da 
yapılacak en keyifli aktivite safari. Doğal yaşamın 
tamamıyla içinde bulunacağınız turlarda yırtıcıları 

yakından görecek, doğallığını koruyan ağaçların 
ve türlü bitkilerin güzelliğine şahit olacaksınız. 
Tropikal kuşların ve yaban hayatının koleksiyonlar 
halinde bulunduğu Ulusal Müze’yi de mutlaka 
görmelisiniz.  Bu tropikal cennet, dünya üzerinde 
bulunmuş en eski insan fosillerinin de ev sahibi. 
200 milyon yıl öncesine ait dinozor ve timsah 
kalıntılarının bulunduğu bu kültür cennetinde 
tarihe tanıklık edeceksiniz. Masai Mara’da yerel 

halkın rengarenk yaşamına, Mombasa’da ise göz 
kamaştıran upuzun sahillere hayran kalacaksınız. 
Daha önce tatmadığınız tropikal meyve ve 
sebzelerle ziyaretinize ayrı bir keyif katabilirsiniz. 
Ekmekli puding ise mutlaka denemeniz gereken 
lezzetlerden biri. 

Kenya

Hemingways Nairobi
Elsa’ s Kopje
Elephant Pepper Camp

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: Swahili, İngilizce 
Para Birimi: Kenya Şilini (KES)
Saat Farkı: TR ile aynı saat dilimi içerisindedir.
Vize: Ülkeye girişte veriliyor ya da e-vize alınabiliyor.

Ülke Bilgileri

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Zanzibar, Tanzanya’ya bağlı bir ada olsa da 
kendi bayrağına sahip özerk bir ülke. Adanın 
en büyük özelliği tropik bir cennet olması. 
Vazgeçilmez bir tatil deneyimi için yerel halk, 
iklim, yöresel yiyecekler gibi unsurları göz 
önünde bulundurabilirsiniz. Tarihi sokaklarında 
gezerken adanın kültürüne tam anlamıyla 
kendinizi kaptıracaksınız.
En taze baharatları dalından toplarken, Jozani 

Ormanı’nda kızıl maymunlarla fotoğraf 
çektirip dost olacağınız Zanzibar sizi bekliyor. 
Adayı çevreleyen 6 küçük adayı motorla 
ziyaret edebilir, denizin üzerine kurulmuş 
bungalovlarda keyifli esintilerin tadını 
çıkarabilirsiniz.
Zanzibar’ın esas sakinleri olan dev 
kaplumbağalar halen adada bulunuyor ve 
onları ellerinizle beslemenize izin veriyorlar. Taş 

işçiliğinin dünya harikalarından olan ve adanın 
en eski yerleşim yerlerinden olan Stone Town, 
sokaklarında gezip tarihe tanıklık etmeniz için 
sizlere kollarını açıyor.
Yolculuğunuz süresince; bir zamanlar Afrikalı 
köleler için dağıtım noktası olarak kullanılan 
Changuu Island’ı, Forodhani Gardens’ta yer 
alan House of Wonders’ı ve Zanzibar Butterfly 
Center’ı mutlaka ziyaret etmenizi öneriyoruz.

Four Seasons Safari Lodge Serengeti
Hyatt Regency Dar es Salaam
Baraza Resort & Spa

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: Swahili, İngilizce
Para Birimi: Tanzanya Şilini (TZS) 
Saat Farkı: TR ile aynı saat dilimi içerisindedir.
Vize: Gerekiyor.

Ülke Bilgileri

Tanzanya & Zanzibar

Önerilen Ziyaret Zamanları 
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Afrika Kıtası’nın güneyinde yer alan bu ülkenin bir 
tarafı Atlas Okyanusu, bir tarafı Hint Okyanusu’yla 
çevrili. Ayrıca tam olarak 3 başkenti bulunmakta: 
Pretoria, Cape Town ve Bloemfontein. 
Güney yarım kürede mevsimlerin ülkemize 
göre tam tersi aylarda gerçekleşiyor olması 
başlı başına bir macera. Temmuz ayında Güney 
Afrika’ya giderken yanınızda mont ve atkı 
bulundurmak isteyebilirsiniz. Bunların yanı sıra 

Güney Afrika tam bir festival şehri. Şubat ayında 
yemek ve dans festivalleri, mart ayında Cape 
Town Jazz, nisan ayında Afrika Burn, temmuzda 
Dulstroom Kış Festivali gibi yılın her ayında 
bulabileceğiniz farklı konseptlerde festivallerde 
gönlünüzce eğlenebilirsiniz.
Vahşi yaşamı deneyimlemek isterseniz şehre 
yakın alanlara rahatlıkla ulaşarak Afrika’nın doğal 
hayvanlarını yerinde görüp, False Körfezi’nde 

penguenlerle kulaç atabilirsiniz.  Ümit Burnu’na 
gidip Antarktika’ya kadar ucu bucağı olmayan 
okyanusu izleyebilir ve Camps Bay’de dünyanın 
en güzel gün batımına şahitlik edebilirsiniz.
Binlerce tür canlının yaşadığı Planesburg Ulusal 
Parkı ise yapay gölü ve kamp alanları ile mutlaka 
ziyaret edilmesi gereken noktalardan biri.

Güney Afrika

The One & Only Cape Town
Four Seasons The Westcliff Johannesburg 
Singita Luxury African Safari Lodges

Konaklama Önerileri
Resmi Dil: İngilizce, Afrikaanca, Güney Ndebelece, 
Güney Sothoca, Kuzey Sothoca, Svatice, Tsongaca, 
Tswanaca, Vendaca, Xhosaca, Zuluca
Para Birimi: Güney Afrika Randı (ZAR) 
Saat Farkı: TR-1 
Vize: 30 güne kadar olan ziyaretlerde ülkeye girişte veriliyor.
 

Ülke Bilgileri

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Önerilen Ziyaret Zamanları 
Cape Town

Johannesburg
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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SeturSelect’in balayı, spor, gurme, kültür, aile, macera, spa ve deniz kategorilerinden oluşan temalarındaki tüm detaylar, kişisel zevkler ve beklentiler 
doğrultusunda kişiye özel olarak şekillendiriliyor. Otel seçenekleri, ulaşım alternatifleri, restoran önerileri, vize işlemleri, rehberlik hizmetleri, turlar ve aktiviteler 
dahil her şeyin en ince ayrıntısına kadar planlandığı SeturSelect programları ile dünyanın eşsiz coğrafyalarındaki farklı kültürler başka bir açıdan keşfediliyor.
Konusunda uzman ve SeturSelect portföyündeki destinasyonları birebir deneyimlemiş seyahat danışmanlarımız, aklınızdaki rotaya uygun, tamamen size 
özel bir seyahat tasarlayabilirken, diğer yandan seyahat tasarımının ötesinde, hayalinizdeki tatil anlayışı ile örtüşecek hazır tur setlerini de sunabiliyorlar. 

SeturSelect herhangi bir tarih ya da tura bağlı kalmadan, uzman tatil 
danışmanları tarafından her ayrıntısı istek ve zevklere göre tasarlanmış 

seyahat seçenekleri ile hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.

SeturSelect

©Qingping Ding 
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50 yılı aşkın bir tecrübenin ürünü olan SeturSelect’i seyahatin çok ötesinde kılan 
özelliklerden biri de dünyaca ünlü ürün ve markalarla gerçekleştirdiği işbirlikleri... 
SeturSelect; Abercrombie&Kent, Virgin Limited, Orient Express ürünlerinin yanı sıra 
Four Seasons Preferred Partner, Starwood Luxury Privilege ve Mandarin Oriental Fan 
Club üyelikleri ile de misafirlerine özel avantajlar sunuyor. 

Birbirinden Özel İsimlerle Eşsiz Turlar

Kişiye özel seyahatin markası SeturSelect, konusunda uzman kişilerle düzenlediği 
tematik turlarla dünyanın farklı destinasyonlarını başka bir açıdan keşfediyor. Ayhan 
Sicimoğlu ile Cote d’Azur’da Fransızların sanat anlayışını ve eşsiz Akdeniz lezzetlerini 
keşfedebilir ya da Gubbio ormanı derinliklerinde trüf mantarı avına çıkabilirsiniz. 
SeturSelect’in, her ayrıntısı düşünülmüş birbirinden özel bu turları arasında mutlaka 
size uygun bir seçenek bulacaksınız.

Sedventure ile Heyecanlı, Gizemli ve Konforlu Bir Macera

SeturSelect’in alternatif seyahatler programı Sedventure ise Antarktika’dan Afrika’ya, 
Güneydoğu Asya’dan Orta Amerika’ya farklı kültürlerin, benzersiz doğanın ve bir 
macera olarak seyahatin izini sürüyor. Keşfedilmemiş rotaların yanı sıra, klasik 
destinasyonlarda dahi sıra dışı ve limitleri zorlayan, adrenalin ve macera dolu 
deneyimler sunan Sedventure’ın, tamamen tercihlerinize göre şekillenecek kişiye özel 
veya grup turları ile “Dünya Varmış” diyeceksiniz.

www.seturselect.com



Birbirinden ünlü isimlerin 
kendilerine özgü anlatımlarıyla 

size eşlik edeceği bir tatile hazır mısınız?
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Ayhan Sicimoğlu

GUBBIO, NICE, SİCİLYA ve NOEL PAZARLARI

Gubbio’da mutfağın elması trüf mantarının peşine düşüyor,
Sicilya’da tarihi unutamayacağımız tatlarla harmanlıyor,
Nice’de Akdeniz lezzetlerini rengarenk manzaralarla süslüyor,
5* nehir gemisi ile Noel pazarlarına doğru yol alıyoruz.

VİYANA & BUDAPEŞTE ve ST. PETERSBURG

Viyana’da müze ve galerileri keşfe çıkıyor,
Budapeşte’de tarihin gizemli hikayelerine dalıyor,
St. Petersburg’un sanat ve estetikle dolu sokaklarının keyfine varıyoruz.

Prof. Dr. İlber Ortaylı
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İRAN

İran’ın kadim tarihini bir İranlı’dan dinliyor,
Şiir ve edebiyatın derinlerinde kayboluyor,
İran sokaklarını adım adım keşfe çıkıyoruz.

Shahzadeh Igual

BEYRUT

Beyrut’ta uygarlıkların izini sürüyor,
Her sokakta tarihin farklı dönemlerine tanıklık ediyor,
Gizli kalmış köşelerde yerel lezzetleri deneyimliyoruz.

Bahar Akıncı
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Masmavi denizlerden karlı tepelere, 
yemyeşil ormanlardan büyüleyici bir tarihe 

ev sahipliği yapan tatiller sizi bekliyor. 



132

Andrea Bocelli Toskana Konser Turu 

Gözlerinizi kapatın ve kendinizi günümüzün en önemli tenorlarından biri olan 
Andrea Bocelli’yi Toskana’nın büyüleyici atmosferinde dinlerken hayal edin. 

Toskana bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Floransa’yı keşfetmeye Arno 
Nehri üzerindeki köprülerden en ünlüsüyle başlıyoruz. 14. yy’dan kalma Ponte Vecchio 
Köprüsü’nün size gösterecek unutulmaz bir manzarası olduğuna emin olabilirsiniz. 
Şehrin baş kilisesi Santa Maria del Fiore Katedrali’ni ve Brunelleschi’nin tasarladığı 
kubbeyi görüp, şehri keşfimize gotik döneme ait ihtişamlı Çan Kulesi’yle devam 
ediyoruz. Sırada Cennet Kapısı olarak adlandırılan Doğu Kapısı var. Floransa’nın her 
yerinde Rönesans dönemine ait eserlerle karşılaşmak mümkün. Erken Rönesans 
dönemine ait Santa Croce Kilisesi de bunlardan bir tanesi. Michelangelo, Machiavelli 
ve Galileo gibi tarihi figürlerin mezarlarının da yer aldığı kiliseden sonra Uffizi Sanat 
Galerisi’nde, sanatla dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Rönesans döneminin 
ünlü ressamlarının eserlerine ilgi duyuyorsanız burası tam size göre. Senyörler 
Meydanı ve meydanda yer alan Neptün Çeşmesi ile David heykelini de gördükten 
sonra panaromik bir turla Floransa’nın bütün güzellikleri önünüze seriliyor. Peki 
Palazzo Davanzati Sarayı’nın kapılarının size açık olduğunu da söylemiş miydik?

Ve yeşil tepeler, vadiler, şatoların eteklerindeki üzüm bağları arasından yapacağımız 
yolculukla ulaşacağımız, Toskana Bölgesi’nin kalbi Siena. Toprak rengi labirent 
sokaklarıyla karmaşık ve bir o kadar da büyüleyici... Unesco Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan Siena, mimarisiyle tam bir Orta Çağ kenti. Palio at yarışlarının yapıldığı, 
deniz kabuğunu andıran Piazza del Campo şehrin ana meydanı. Meydanda sizi 
büyüleyici güzellikleriyle Gaia Çeşmesi ve çan kulesi Torre del Mangia karşılıyor. 
Andrea Bocelli konseri öncesinde siyah beyaz renkli duvarları ve içindeki sanat 
eserleriyle Duomo Katedrali’ni de ziyaret etmeyi unutmuyoruz. Ve şimdi konser 
zamanı. Lajatico’ya hareket edip kendimizi Andrea Bocelli’nin muhteşem sesinin 
büyüsüne bırakıyoruz.

Sonraki rotamız ise Montepulciano. Palazzo Comunale, Santa Maria Katedrali ve 
dünyanın en eski mahzeni Cantina de Ricci’yi ziyaret edip Montalcino kasabasına 
hareket ediyoruz. Tarihi kale ve şehir merkezini keşfettikten sonra yolculuğumuzu 
unutulmaz anılarla sonlandırıyoruz.
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Flemenkçe, Almanca ve Fransızca’nın konuşulduğu bir şehir düşünün. Sonra bu 
şehre, Arnavut kaldırımlar ve Barok yapılar ekleyin. Bir tutam da Michelin yıldızlı 
restoranlar eklediniz mi? Afiyet olsun. Artık damağınızda unutulmaz bir Brüksel 
kalacak demektir.

Yolculuğun sebebi belli. Bugüne dek dünya müzik listelerinde 30 kez liste birinciliği, 
355 Platin Albüm Ödülü gibi birçok başarıda imzası bulunan, “Klasik Müziğin 
Madonnası” André Rieu’nun muhteşem performansı için Brüksel’deyiz.

Ama önce Brüksel’in kalbi Grand Place’deyiz. Brüksel’in en ünlü yapısı Atomium 
ve 96 metrelik Hotel de Ville panoramik olarak gördüğümüz yerler arasında yerini 
çoktan aldı bile. Sokakları keşfederken daha fazla dayanamayıp, “gaufre” denilen 
waffle diyarına gözü kapalı atlıyoruz. Ama ne atlamak...Waffle ile, pardon, “gaufre” ile 
ilişkimize biraz ara verip, yarına enerji toplamak için otele dönüyoruz.

André Rieu gecesi öncesi, balık restoranlarıyla ünlü St. Catherine Meydanı’nda 
unutulmaz lezzetlerle Brüksel’i unutulmaz kılıyoruz. Galyalılar ve Romalılar tarafından 
kurulan Maastricht’e vardığımızda, şehrin ilk psikoposu Sint-Servatius’un mezarı 
üzerine inşa edilen, Hollanda’nın en eski Roma Katolik Kilisesi Sint-Servaaskerk 
ile büyüleniyoruz. Sonra ver elini İmparatorluk Galerisi, İncil Heykeli, İmparatorluk 
Salonu ve Güney Kapısı olan Bbergportaal. Rotamızda ziyaret edilecek daha çok yer 
var. Hazırsanız başlıyoruz: Bonnefanten Müzesi, Our Lady Bazilikası, St. Pierre Dağı 
ve Pietersberg Mağaraları, Wilhelminabrug ve St. Servaasbrug Köprüleri, Eski Şehir 
Duvarları, Cehennem Kapısı ve Valkenbrug. 

Artık görsel ve işitsel şölen için Vrijthof’a, André Rieu’ya gidiyoruz. Konseri anlatmak, 
tarihi yerleri anlatmak kadar kolay değil. O nedenle gidip görmeniz, dinlemeniz, 
hayallere dalmanız, daldığınız hayallerden çıkıp gerçekten böyle bir an yaşadığınızı 
fark etmeniz lazım. Çünkü böyle bir performans, ne görüldü ne duyuldu.

Kulaklarımızda dün geceden kalma André Rieu ile Orta Avrupa’nın Venedik’i, 
Brugge’dayız. Orta Çağ’ı olduğu gibi yansıtan bu şehirde çok köprü göreceksiniz. 
Çünkü adı üstünde “Brugge” yani köprü. St. Salvator Katedrali, Meryem Kilisesi, 
rengarenk Orta Çağ evleri karşımızda. Tekne turumuzun ardından yine Brüksel’e 
dönüyoruz.

Ve son günümüz. Hemen arkamızdan aldığımız André Rieu rüzgarı, Orta Çağ’dan 
gelen tarihi ve mimari hava dalgası eşliğinde, Brüksel sokaklarında kayboluyoruz. 
Hepimizin aklından aynı sorunun geçtiğinden eminiz. Acaba “yanlışlıkla” uçağı mı 
kaçırsak?

André Rieu Konser Turu 
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Akdeniz’in lavanta kokulu kıyısı, Provence.

Fransız Rivierası olarak bilinen güney Fransa kıyıları, masmavi denizi ve lavanta 
kokan sokaklarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Turumuzda 
Marsilya Katedrali’nden ünlü Notre Dame Bazilikası’na, bölgenin kültürünü yakından 
tanıma şansına erişebileceğimiz Le Panier mahallesinden sokakları grafitilerle süslü 
rengarenk bir semt olan Cours Julien’e kadar birçok yeri görme şansına erişiyoruz.

Şimdi tarihi mirasıyla Avrupa’nın en önemli kültür şehirlerinden biri olan Avignon’a 
gidiyoruz. Rhone Nehri’nin kıyısına kurulmuş olan bu şehre hayran kalmamak 
mümkün değil. Kentin simgesi ve Avrupa’nın en büyük gotik yapısı olan Papalık 
Sarayı, Rhone Nehri üzerindeki St. Benezet Kemeri ve 1. yüzyılda Romalılar tarafından 
inşa edilen Avignon Şehir Surlarıyla tarihin izini sürmeye başlıyoruz.

Provence’ın Venedik’i olarak bilinen Isle Sur La Sorgue bu turun en özel duraklarından 
biri. Kartpostal gibi görünen bu kasabada kendinizi huzur içinde hissedeceksiniz. 
Sonraki durağımız Avrupa’nın 3. en büyük antika pazarı olan Provence pazarı. Bu 
minik alışveriş turunun ardından A Good Year filminin çekildiği Gordes Köyü’nde yer 
alan şato ve çeşmenin önündeki kafe, kahve içmek için büyüleyici bir yer. Daha sonra 
Provence’ın Colorado’su diye anılan Roussillon Köyü’ne gidiyoruz. Kızıl toprağıyla 
ilginç bir atmosfere sahip olan bu köy de unutulmaz duraklardan biri oluyor.

Rotamızı küçük Roma olarak bilinen Arles şehrine çeviriyoruz. Arenası, antik 
tiyatrosu ve Roma hamamlarıyla tarihi dokusu iyi korunmuş olan Arles’nin her 
köşesinde Van Gogh’un izlerini görmek mümkün. Van Gogh’un kulağını kestikten 
sonra tedavi gördüğü St. Paul de Mausole Manastırı’na, oradan St. Remy’de yani ünlü 
kahin Nostrodamus’un doğduğu kasabada küçük bir gezintiye çıkıp günümüzü Les 
Baux de Provence köyünün muhteşem manzarasıyla tamamlıyoruz.

Keşfimizin son gününde Pont du Gard’a gidiyoruz. Roma döneminde yapılan Pont 
du Gard, devrin en yüksek su kemerleri olmakla birlikte Uzes şehrinden Nimes 
şehrine kadar uzanıyor. Üç kat olarak inşa edilmiş bu harika eseri gördükten sonra 
Uzes’ye gidiyoruz. Uzes Fransa’nın ilk düklük sarayının bulunduğu ve her detayıyla 
tarih kokan bir yer. Şimdi de ünlü ressam Cezanne ve ünlü yazar Emile Zola’nın şehri 
Aix’e gidiyoruz. Şehrin adı Latince su kelimesinden geliyor ve adına yakışır şekilde 
her köşede çeşmeler görmek mümkün. Provence, hem muhteşem doğası hem de 
geçmişin izleriyle her sokakta kendine hayran bırakıyor.

Lavanta Kokulu Provence Turu 
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Masalsı bir seyahate hazırsanız yola çıkıyor ve önce uçakla Paris’e, ardından 200 
km uzaklıktaki Normandiya’nın “yüz çanlı” şehri Rouen’e gidiyoruz. Rouen, kilise ve 
manastırlarıyla gotik mimarinin inceliklerini sergileyen bir şehir. Önce Orta Çağ’da 
suçluların idam edildiği Eski Pazar Meydanı’nda yer alan, vitraylarıyla dikkat çeken 
Jean D’arc Kilisesi’ne gidiyor, ardından Monet’ye ilham kaynağı olan empresyonizmin 
en belirgin örneği Rouen Katedrali’ni ziyaret ediyoruz.

Şimdi sıra, Honfleur’da; 1944 yılında Müttefikler tarafından gerçekleştirilen Normandiya 
Çıkarması’nda. İlk durağımız Arromanches’teki müze. Kanadalılar’ın Juno Beach 
ve İngilizler’in Sword Beach kod adlı sahilleri arasından, Fransız sosyetesinin gözde 
mekanları Deauville ve Trouville’de sosyeteye karışıyoruz.

Körfezin ortasında kayalık bir ada üzerine kurulu, UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ndeki Mont St. Michel’e hareket ediyoruz. Ada, şaşırtıcı med cezir olaylarının en 
iyi gözlemlenebildiği yerlerden biri. Eski ve daracık sokaklarda Benedikten Manastırı’nı 
görüyoruz. Tarihe ve sanata doysak da, meşhur omlet için her zaman yerimiz var tabii. 
Lezzete de doyar doymaz, Le Vivier Sur Mer üzerinden bir zamanlar korsan yatağı 
olan St. Malo’ya varıyoruz.

Peyzaj dediğin nedir ki? Birkaç ağaç, çiçek... Düzenleme ve bitti. İşte orada bir duralım. 
“Orada” dediğimiz, olağanüstü peyzaja sahip bahçeleriyle ünlü Villandry Şatosu. 
1906’da Joachim Carvallo tarafından satın alınan şato, günümüzde hala aynı aile 
tarafından işletiliyor. Napoleon Bonapart’ın kardeşi Jerome’un yatak odası, mutfağı 
ve yemek salonu tam bir görsel şölen. Ardından Loire Vadisi’nin incisi Chenonceau 
Şatosu’na gidiyoruz. Cher Nehri’ndeki bu şato “Hanımlar Şatosu” olarak da biliniyor. 
Bu şekilde bilinmesinin ardında ise aşk, ihtiras, intikam ne ararsanız var. “Hanımlar 
Şatosu”nda durumlar biraz karışık. 11. yüzyılda inşa edilen şato, I. François’in ölümüyle 
II. Henry’ye geçiyor. II. Henry şatoyu metresi Diane de Poitiers’e armağan ediyor. Ama 
II. Henry’nin ölümüyle şato karısı Catherine De Medicis’e kalıyor. O da ölen eşinin 
metresinin şatodaki izlerini silmek için, elinden gelen yeniliği yapıyor. Ama ne yaparsa 
yapsın, günümüzde şatonun iki büyük bahçesinin adı bu iki kadından geliyor.

Başladığımız noktaya, Paris’e hareket ediyoruz. Leonardo da Vinci’nin son günlerini 
geçirdiği Amboise’deyiz. I. François tarafından baş ressam ve mühendis olarak davet 
edilen Da Vinci’nin ölene dek yaşadığı Amboise Şatosu, gömüldüğü St. Hubert Şapeli 
ve hepsinin ötesinde, kale duvarları üzerinden seyre daldığımız Amboise şehrinin 
manzarası görülmeye değer.

Paris, Normandiya, şatolar ve ressamlar arasında geçirdiğimiz yolculuğumuzu masal 
gibi sonlandırıyoruz ve “sonsuza dek mutlu yaşamak” için bir sonraki durağımızın 
planlarını gerçekleştirme tutkusuyla artık eve dönüyoruz.

Normandiya & Loire Şatoları Turu



136

İran topraklarına adım adım...

Dünyanın en eski uygarlıklarına ev sahipliği yapan İran, kültürel zenginlikleri ve dağlık 
coğrafyasının getirisi doğal güzellikleriyle oldukça gösterişli bir ülke. Her detayında 
edebiyatın, felsefenin, tarihin ve sanatın izlerini taşıyan bu ihtişamlı coğrafya; 
tahminlerinizin üzerinde hayran kalacağınız bir deneyim vadediyor. 

Unutmadan söyleyelim bu gezimizi daha da unutulmaz kılacak bir detay var. Tahran’da 
doğan,  1990’ların başında Türkiye’ye gelen, Tahran’ın Kırmızı Sirenleri kitabının yazarı 
Shahzadeh Nilecem İgual bize eşlik ediyor. İran’ı bir İranlıdan dinlemek gibisi yok.

İran’a adım attığımız gibi Tebriz’e, adını süslemelerinde kullanılan çinilerden alan Gök 
Camii’ye gidiyor ve  kendimizi çinilerden oluşan bir sanat eserinin içinde buluyoruz. 
Ardından içerisinde antik eserler, el yazmaları ve Tebrizli ünlü heykeltıraş Ahad 
Hosseini tarafından yapılmış bir heykel salonu olan Azerbaycan Müzesi’ne gidiyoruz. 
İran’ın büyük şairlerinden Şehriyar’ın evini ziyaret ederek Tebriz’in kapalı çarşısını 
görüyoruz. Burası İran’ın Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan İpek Yolu üzerindeki 
önemli bir ticaret merkezi ve ayrıca dünyanın en büyük kapalı çarşısı. Rengarenk 
meşhur İran halılarını burada bulabilirsiniz.

Ardından Tahran’a, İranlılar’ın Kralın Evi diye adlandırdıkları Sadabad Sarayı’na 
gidiyoruz. İçerisinde birçok müzenin bulunduğu bu komplekste, modern İran tarihine 
doğru etkileyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Şimdi sıra ihtişamıyla göz dolduran Niavaran 
Sarayı’nı ziyaret etmeye geldi. Şaşaalı bir turun ardından Tabiat Köprüsü’ne, biraz 
sosyalleşmeye...

Yeni güne, gül bahçesi anlamına gelen Gülistan Sarayı ile başlıyoruz. Tahran’ın en eski 
tarihi yapısı olan bu saray, 400 yıl önce kale olarak inşa edilmiş ve yüzyıllar boyunca 
büyük bir değişim geçirmiş. Farklı hanedanların ve dönemlerin izini taşıması sebebiyle 
İran’ın kültürel mirasının bir özeti gibi; her detayıyla büyüleyici. Göz kamaştıran bir yer 
daha var ki, orası da Kraliyet Mücevherleri Müzesi. Adından da anlayabileceğimiz gibi 
kraliyete ait çok özel parçaları görebileceğimiz bir yer. 

Kaşan’a hareketimizle Fin Bahçesi ve Tabatabii Evi’ni görüp İsfahan’a doğru yola devam 
ediyoruz. Yezd ve Şiraz şehirlerini keşfimizden sonra artık eve dönüş vakti. İran’la ilgili 
söylenecek çok söz, gezilecek çok yer, dinlenecek çok hikaye var. En iyisi bu güzellikleri 
keşfetmek için yola çıkmak...

İran Topraklarında Adım Adım  
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Gondolları ve bu gondolların gezdiği daracık kanallarıyla meşhur Venedik bir kez de 
sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. “Huzur dolu” anlamına gelen la serenissima 
kelimesiyle tanınan Venedik tam 118 ada, 180 kanal ve 400 köprüden oluşuyor. 
Doğu ile Batı’nın bir araya geldiği şehirde, mimari yapılara da yansıyan bu sentezi 
görmek mümkün. San Marco Meydanı’ndan Dükler Sarayı’na, Rialto Köprüsü’nden 
Santa Maria Della Salute Kilisesi’ne uzanıp, bu eşsiz tarihin keyfini çıkarmaya 
başlıyoruz.

Venedik’e gelindiğinde kaçırılmaması gereken deneyimlerden biri 1300 yılından 
beri önemli bir cam üretim merkezi olan Murano Adası. Bu adada işlenmiş cam 
eşyalardan oluşan eşsiz bir koleksiyona ev sahipliği yapan Cam İşçiliği Müzesi’ne 
gidiyoruz. Murano’yu gezdikten sonra sıra Burano Adası’na vakit ayırmaya geliyor. 
Burano için rengarenk evleri ve sakin sokaklarıyla huzur dolu bir ada dememiz hiç 
de yanlış olmaz. Hem göze hem mideye hitap eden bir öğle yemeğinden sonra 
karnaval kortejinin; yani 12 güzel kızın oluşturduğu “Marialar Geçidi”nin, soylu 
ailelerin ve Avrupa hanedanlık elçilerinin geçişine tanık olmak için rotamızı şehir 
merkezine çeviriyoruz. Hava kararmaya yüz tutmuşken tarihi Palazzo Ca’Vendramin 
Calergi Sarayı’nda döneme ait kostümlerle gerçekleşecek maskeli balo gecesi için 
hazırlanıyoruz.

Ertesi güne San Marco Meydanı’nda karnavalın başlangıcını müjdeleyen Melek 
Uçuşu gösterisiyle merhaba diyoruz. Her yıl ünlü bir ismin gerçekleştirdiği bu 
gösterinin ardından, karnaval coşkusunu deneyimlemek, en güzel maske ve kostüm 
fotoğraflarını çekmek için Venedik sokaklarını geziyoruz. Meydanda gerçekleşen en 
güzel maske yarışmasını da kaçırmıyoruz tabii. Şimdi 1720’den beri hizmet veren 
ve Avrupa’nın en eski kafesi kabul edilen Caffè Florian’a gidip, kahvemizin yanında 
İtalya’nın kendine has tatlılarıyla biraz enerji depoluyoruz.

Dünyanın en önemli sanat galerilerinden biri olan Gallerie dell’Accademia birbirinden 
ünlü ressamların eserlerini yakından görmek için tartışmasız en özel yerlerden biri. 
Müzede Giovanni Bellini, Carpaccio, Mantegna, Giorgione, Tiziano, Veronese, Tiepolo, 
Canaletto, Longhi ve Guardi gibi sanatçıların eserlerini inceliyoruz. Dorsoduro 
Mahallesi’nde kısa bir yürüyüş ve ardından Grand Canal üzerinde yapacağımız 
panoramik turla Venedik’e veda ediyoruz.

Venedik Karnavalı Turu 
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Her noktasında tarihi koklayacağımız, izlerini iliklerimizde hissedeceğimiz bir ülke: 
Polonya. 

Ülkenin başkenti Varşova’da 235 metre yüksekliğindeki Bilim ve Kültür Sarayı’nın 
tepesinden şehri seyrediyor, Su Üstü Krallar Sarayı’nı ve Kral Amfi Tiyatrosu’nu 
görüyoruz. Ardından Varşova gettosunun bulunduğu bölgeye geçerek Dünya 
Savaşı’nın izlerini Getto Ayaklanması - Soykırım Anıtı’nda gözlemliyoruz. 

Güzel bir yemekten sonra kulaklarımzın pasını, dünyaca ünlü klasik müzik bestecisi 
Chopin’in evinde Chopin dinletisiyle siliyoruz.

Şimdi ki rotamız Polonya’nın bir diğer cevheri olan, UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ndeki kenti Krakow. Wawel Sarayı’nı ziyaret ederken şehrin hiç bozulmamış 
mimarisini ve korunmuş eserlerini görüyoruz. Wieliczka Tuz Madeni Müzesi 
ziyaretimizde yerin 135 metre derinliğine kadar olan galerilerde tuz üzerine yapılmış 
heykelleri ve kabartmaları inceliyoruz.

Krakow çevresinde II. Dünya Savaşı’nın en önemli noktası, sistematik soykırımın 
yürütüldüğü Auschwitz ve Birkenau Toplama Kampları’na gidip gaz odalarını, 
krematoryumları ve mahkûmların hikâyelerini birebir anlatan blokları geziyoruz. 
Bu hazin kamp gezisinin ardından “Kuzey’in Venedik”i olarak bilinen, 124 köprü 
ile birbirine bağlanan, 12 ada üzerine kurulmuş Wroclaw kentine doğru yola çıkıp 
Polonya’nın en görkemli şatosu olarak bilinen Książ Şatosu’nu ziyaret ediyoruz. Üç 
ayrı mimari tarzı bir arada göreceğimiz bu şehirde adalardan geçerek, kentin bizlere 
sunduğu güzellikleri yerinde görüyoruz. Sonraki durağımız Poznan, Polonya’nın bir 
nevi Avrupa’ya açılan kapısı olması niteliği ile ne denli önemli olduğunu gösteriyor. 
Kuzey Polonya’da yer alan Torun şehri ise Vistula Nehri kıyısında. Polonya’nın en eski 
şehirlerinden biri olan kent Orta Çağ’da kurulmuş ve Polonyalı bilimci Kopernik’in 
doğum yeri. 1997’de şehrin Orta Çağ’dan kalan eski şehir kısmı UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne alınmış. Töton Şövalyeleri’ni yetiştirmek ve barındırmak için 
kurulmuş Malbork Şatosu’nu görerek tarihe tanıklık ediyoruz.

Polonya’nın her biri kendine has habitatıyla etrafınızı saracak bu şehirlerini gezmeden, 
tarihi birikimi hissetmeden bir Avrupa tatili geçirmeyin deriz.

Polonya ile Tarihe Yolculuk Turu 
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Avrupa’nın lezzete en düşkün ülkesi İtalya’da, kendine özel tatlarla özdeşleşmiş bir 
başka dünya: Toskana. 

Toskana turumuz Floransa gezimiz ile başlıyor. Buraya adım atar atmaz sizi şehri 
ikiye bölen Arno Nehri karşılıyor. Nehrin üzerinde bulunan tarihi köprülerin en ünlüsü 
olan 14. yüzyıldan kalma Ponte Vecchio’yu, şehrin baş kilisesi Santa Maria del Fiore 
Katedrali’ni ve Mimar Brunelleschi’nin tasarladığı kubbeyi görüyoruz. Cennet Kapısı 
olarak da adlandırılan Doğu Kapısı ile erken rönesans döneminde yapılmış olan 
ve Michelangelo, Machiavelli, Galileo gibi 274 kişinin mezarlarının yer aldığı Santa 
Croce Kilisesi bu şehrin başyapıtları diyebiliriz. Senyörler Meydanı ve meydanın 
ortasında yer alan Neptün Çeşmesi ile David Heykeli sanatseverler için şehrin 
olmazsa olmazları.

Biraz da lezzet  dediğimizde ise Toskana’nın üzüm bağları akıllara gelir. Chianti 
Bölgesi’nde, İtalya’daki ilk üzüm bağlarının kurulduğu Greve Vadisi üzerinde bir 
tepede bulunan Verrazzano Şatosu’nu ziyaret ediyoruz. Ardından 7. yüzyıldan kalma 
Etrüsk Şatosu’na gidiyor, şatonun bahçelerini ve tarihi mahzenlerini görüyor, çiftlikte 
üretilen peynir çeşitlerini ve zeytinyağlarını tadıyoruz. 

Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Toskana’nın kalbindeki pitoresk ve 
büyüleyici Orta Çağ kenti Siena’da günümüze kadar gelmiş olan Palio at yarışlarının 
yapıldığı Piazza Del Campo’yu ziyaret ediyoruz. Ve şimdi konaklayacağımız şatoya 
doğru hareket vakti.

Toskana’nın bir diğer vazgeçilmezi ise San Gimignano. Önce Monteriggione 
Kalesi’nin içindeki tarihi restoranı keşfediyoruz. Montepulciano üzümleri İtalya’nın 
en iyisidir derler. Ricci Sarayı’nın altında bulunan, dünyanın en eski mahzeni Cantina 
de Ricci’nin sınırsız mağara ile çevrili sessiz koridorlarında zaman yolculuğu da 
unutulmaz bir anı oluyor. Taze bir lezzet durağı olarak Bologna’ya da bir “merhaba!” 
diyor ve tarihi sebze, meyve, balık pazarı içinde yer alan lokantalarda farklı tatlarla 
büyüleniyoruz.

Hepinizi bu eşsiz yolculuk için Gurme Toskana turumuza bekliyoruz.

Üzüm Bağları ve Lezzetleri ile 
Gurme Toskana Turu 
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Alp Dağları’nın Eteğinde Bir Mozart Hikayesi: Salzburg Turu

Her şeyiyle Avrupa’da olduğunuzu hissedeceğiniz, mimarisiyle gözlerinizde bir şölen 
yaratacak Salzburg turu; kültürü ve sanatı aynı anda deneyimlemek isteyenler için 
bir başyapıt. Aynı Mozart eserleri gibi.

Salzach Nehri’nin ikiye böldüğü arnavut kaldırımları, dar sokakları, seçkin meydanları, 
göz alıcı mimarisi ile Salzburg şehrini ve Mozart’ın evini bu turda ruhunuzda 
hissedeceksiniz.

Her yıl düzenlenen Salzburg Mozart Haftası; dahi bestecinin kısa ama dopdolu 
yaşamından alınan ilhamla Salzburg’da onun ruhunu yaşatıyor. Mozart’ın 
doğumgünü 27 Ocak’ı da içeren haftada çok sayıda konser, film gösterimleri ve 
resitaller düzenleniyor. Bunlardan biri de, turumuzda katılma şansı elde edeceğimiz 
meşhur Grosser Saal konseri. Konserden sonra bizi Avrupa’nın en eski restoranı 
olan St. Peter Stiftskeller’de güzel bir yemek bekliyor.

Hallstatt’a doğru yol alırken yol üzerinde saklı kalmış iki küçük cenneti geziyoruz. 
St. Gilgen ve St. Wolfgang genel olarak kalabalık bir nüfusa sahip olmamasına 
rağmen özellikle yaz aylarında oldukça popüler olan iki küçük kasaba. Bu kasabaları 
gezerken 1400’lü yıllardan kalma binaları görüyoruz. Sıcak kakaolarımızı içtikten 
sonra Hallstatt’a varıyoruz.

Hallstatt, göl kıyısında, dört tarafı dağlarla ve yemyeşil ormanlarla çevrili, 2-3 katlı 
ahşap evleri olan, yaklaşık 1.000 kişinin yaşadığı küçük ve şirin bir köy. Dünya mirası 
olması nedeniyle 1997 yılında Unesco tarafından koruma altına alınmış, Avrupa’nın 
en eski yerleşim yeri.

Avusturya’dan ayrılmadan ise Hohenfestung Salzburg kalesine çıkıp şehre yukarıdan 
bir hoşça kal diyoruz. Salzburg’un merkezinde bulunan, buranın meşhur tarihi kafesi 
Cafe Tomaselli’de kahvelerimizi yudumlamadan gitmiyoruz tabii ki.

Salzburg’da Mozart Haftası Turu 
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Alsace Turu

Uçsuz bucaksız üzüm bağları, ahşap çerçeveli rengarenk evleri ile Fransa’nın en şirin 
bölgesi Alsace...

Alsace turu; daracık sokakları, ünlü çeşmeleri ve dillere destan çiçekleriyle Orta 
Çağ atmosferini her adımda yaşayacağınız huzur dolu bir tatil vadediyor. Sizi film 
seti tadında bir yolculuğa çıkarıp Colmar’ın küçücük dükkanlarına, çiçeklerle süslü 
balkonlarına davet ediyor. Burası büyüleyici atmosferiyle kendinizi masal diyarında 
hissedeceğiniz benzersiz bir tatil anlayışına sahip. Küçük Venedik anlamına gelen 
Petite Venise bölgesiyle Colmar gerçek bir açık hava müzesi gibi.

Rotamızı Kayserberg ve Horbourg kontları tarafından kurulan ve Roma 
İmparatorluğu’nun en eski kasabası olan Riquewhir’e çeviriyor, üzüm bağlarının en 
lezzetli mahsüllerini denemeye gidiyoruz. Masallar diyarında kendinizi şımartmanın 
keyfini çıkarıyoruz.

Ve Alsace bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Strazburg...Gutenberg, 
Rouget de Lisle, Hollandalı filozof Erasmus, Alman yazar Goethe ve daha niceleri 
hayatının bir kısmını burada geçirmiş. Biz de Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer 
alan “Grande Ile” bölgesine, Strazburg’un tarihi şehir merkezine gidiyoruz.

Nehirlerle çevrili bir adanın içindeki Notre Dame Katedrali ve Strazbourg’un en güzel 
semti olan Küçük Fransa’da (La Petite France); Rönesans döneminden kalma tarihi 
evler ve müzelerle başka bir dönemi yaşamaya başlıyoruz.

Son olarak yemyeşil doğası, termalleri, tarihi yapıları, sessiz ortamı ve casinolarıyla 
keyfine düşkün olanların mutlaka ziyaret etmesi gereken Baden Baden’e gidiyoruz. 
Ren Nehri ve Murg Vadisi manzaraları eşliğinde Dostoyevski’nin Kumarbaz isimli 
romanının konusunun geçtiği bu güzel şehri Setur farkıyla keşfetmeye davetlisiniz.
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Her köşesi ayrı bir medeniyete ev sahipliği yapmış, eşi benzeri 
olmayan bir kültürel miras… Türkiye’nin en güzel yerlerine 

tarih dolu yolculuklar Kültür Turları’nda…
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Doğu Anadolu’nun Saklı Hazineleri Van ve Doğubeyazıt 

Bu sene bir değişiklik yapıyoruz ve kendimizi Doğu Anadolu’nun saklı hazinesi Van’ın 
tarihi kollarına bırakıyoruz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van, günümüzde hala 
masallardan çıkmış gibi duran gizemli bir krallığı andırıyor.

Hani derler ya, “güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş” diye, işte Van tam olarak öyle 
bir yer. Urartu Krallığı’nın izlerini günümüze taşıyan Çavuştepe Kalesi; bazalt taşlardan 
yapılmış cephesi ve ana kayaya oyulmuş sarnıçlarıyla kendimizi M.Ö. 5000 yılında 
hissetmemizi sağlıyor.

Van’ın ender parçalarından biri, bir gözü mavi bir gözü kehribar renginde olan safkan 
Van kedileri. Van 100. Yıl Üniversitesi içinde yer alan Van Kedisi Evi’nde kedilerle zaman 
geçirmek bu gezinin kuşkusuz en keyifli anları.

Ve rotamızı “gümüşün kara sevdası”na, 2 bin 800 yıllık bir geçmişe sahip olan savat 
işçiliğine, Arubani Bedesteni’ne çeviriyoruz. Urartular tarafından ortaya çıkan ve gümüşün 
üzeri karartılarak gerçekleştirilen savat işçiliği, geçmişi gözlerinizde canlandıracak kadar 
eşsiz bir zanaat özelliği taşıyor.

Şimdi istikamet İshak Paşa Sarayı. 7 bin 600 metrekare bir alan üzerine kurulu olan 
saray, “Aladdin’in Lambası”nı anımsatıyor. Doğubeyazıt’a hakim bir tepede kurulu olan ve 
yapımı 99 yıl süren İshak Paşa Sarayı’ndan etkilenmemek elde değil. 

Sıra Doğu Anadolu’nun küçük mü küçük, şirin mi şirin Muradiye ilçesinin Muradiye 
Şelalesi’nde. Ağaçların arasından çağıran şelale gürültüsüne doğru adım adım ilerliyoruz. 
Bahar aylarında rengârenk çiçekleri ve kış aylarında buzdan kristalleriyle, her mevsim 
görsel bir ziyafetin davetlisi olmak mümkün.

Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı, “Anadolu’nun Tapusu” Ahlat’ta, dünyanın en büyük 
Türk-İslam Mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndayız. Mezarlıkta süren 
kazı ve restorasyon çalışmalarıyla tarihin sırlı kapıları hala aralanmaya devam ediyor. 

Artık kemerleri sıkı bağlıyoruz. Çünkü yolculuğumuz Van Gölü’nün batısına, Nemrut 
Dağı’na. Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük krater gölü, “Büyük İskender’in 
Cenneti” Nemrut Krater Gölü’nde el değmemiş bir güzellikle karşı karşıyayız.

Yaklaşık 30 dakika süren bir tekne yolculuğunun ardından, Van Gölü’nün en büyük 
adasına, Akhtamar (Akdamar) Adası’na varıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer 
alan ve Vaspurakan Ermeni Kral I. Gagik tarafından 915-921 yıllarında Keşiş Manuel’e 
yaptırılan Akhtamar Kilisesi’nin büyük aşk hikayesini anlatmak isterdik ama Van Gölü’nün 
büyüsü eşliğinde dinleme fırsatını elinizden almak istemeyiz. 

Manzaranın etkisiyle büyülü bir sessizlik içinde dönüyoruz Van’ın merkezine, Van 
halılarını görmeye. Van böyle bir yer işte. Efsaneleri ve hikayeleriyle, manzarası ve doğal 
güzelliğiyle bizi bizden alıp geriye duygulardan öte başka bir şey bırakmayan bir şehir. 
Günümüze kalan kültürel mirasına olan şaşkınlığımızla ve aşkla ayrılıyoruz buradan. 
Aşkla kal Van. Hoşça kal.

Butik Van Doğubeyazıt Turu
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Kars Çıldır Erzurum Turu

Son yılların gözde tatil duraklarından Kars’ın muhteşem dünyasında unutulmaz 
bir tura hoş geldiniz. Rus mimarisinin yoğun bir şekilde hissedildiği bu şehirde 
Çıldır Gölü’nün unutulmaz manzarasına konuk olacaksınız. Hatta, mevsim şartları 
uygunsa gölün üzerinde at kızağı yapmanın keyfi başka hiçbir şeyde yok. 

Çıldır Gölü güzel, Kars’ın oksijeni bol. Durum böyle olunca sizi günün geri kalanı 
için enerji toplamak üzere Kars’ın meşhur gravyerini tatmaya bekliyoruz. Kars’a 
özel bu lezzeti paket yaptırıp evinize götürmeyi de unutmayın. Sonuç olarak kim 
kendi evinde, kendi sofrasında sıcak çay ve simit eşliğinde Kars gravyerinin tadını 
çıkarmayı istemez ki? 

Kars’a gelip UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne dahil edilen Ani Ören Yeri’ni 
ziyaret etmeden olmaz. Kent Surları, Ani Katedrali, Tigran Honents Kilisesi ve 
Anadolu’nun ilk camiisi olan Manucehr Camiisi’ne ev sahipliği yapan, bir zamanlar 
Ermeni kralların başkenti olan bu bölgede tarihi yeniden yaşayacaksınız. Ermeni 
mimarisinin en güzel örneklerinden olan 12 Havari Kilisesi, günümüzdeki adıyla 
Kümbet Camii, Kars’ta unutulmaması gereken başka bir deneyim. 

Kars’tan ayrılmadan önce yapılması gerekenlerden biri de Kafkas Halk Dansı 
adlı yerel dansı izlemek. Yöreye özgü bu dansı seyrederek keyifli bir şekilde vakit 
geçirebilirsiniz. Ya da Kars’a kadar gelmişken kendinizi müziğin ritmine bırakabilir, 
dans eden bölge halkına eşlik edebilirsiniz. Sahne sizin! 

Kars’ı gezerken fotoğraf makineniz her zaman yanınızda olsun çünkü turunuzun 
sıradaki durağında 12. yy’dan kalma, Kars’la özdeşleşmiş Kars Kalesi var. Büyüleyici 
güzellikteki kaleden Kars manzarasını seyretmeyi ve hem kendiniz hem çevreniz 
için birkaç fotoğraf çekmeyi sakın unutmayın. 

Fotoğraflar da çekildiyse sıra Erzurum turuna gelmiş demektir ama öncesinde 
Sarıkamış’a uğramak ve Sarıkamış Şehitleri Anıtı’nı ziyaret etmek gerekir. Turun 
bir sonraki durağıysa Çobandede Köyü ve ardından ünü bütün ülkeye yayılmış 
olan Erzurum’a has Cağ Kebabı. Erzurum’da sadece Cağ Kebabı’na değil; Yakutiye 
Medresesi, Üç Kumbetler, Çifte Minareli Medrese ve Ulu Camii ile tarihe de 
doyacaksınız. Erzurum’a gitmişken Taş Han’a gitmemek olmaz. Meşhur oltu taşı ve 
bu taştan yapılma eserler, sevdiklerinize hediye edilmek üzere burada sizi bekliyor. 
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Sıcak şerbeti ve uzadıkça uzayan peyniriyle mis gibi bir künefeye hayır 
diyemeyenlerdenseniz; o zaman haydi Hatay’a! Birbirinden lezzetli yemeklerin 
yapıldığı bu coğrafyadaki ilk durağımız Amik Ovası’ndaki Teofarm Çiftliği. Burada, 
kaybolmaya yüz tutmuş atalık tohumları geri kazanmak için yapılan çalışmaları 
detaylıca dinleyip Karakılçık buğdayıyla hazırlanmış biberli veya diğer adıyla Katıklı 
ekmek yiyiyoruz.

Sırada Hatay Arkeoloji Müzesi var. 1932 yılından beri devam eden kazı çalışmalarıyla 
elde edilen mozaiklerin sergilendiği müzede Hatay’ın tarihini öğreniyoruz. Şimdiki 
durağımız ise St. Pierre Kilisesi. İsmini Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Pierre’den alan 
ve doğal bir mağara olan bu kilise, bilinen ilk dini toplantıya ev sahipliği yapmış 
olmasından dolayı Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak tanınıyor. Buradaki gezimizi 
tamamladıktan sonra Antakya’nın otantik lokantalarında başta humus ve yöreye 
özgü döner dürüm olmak üzere birbirinden lezzetli yemeklerin tadına bakmaya 
geliyor sıra. Yemekten sonra tarihi Antakya konaklarının arasında yürüyüş yapıp, 
yorgunluk kahvemizi Affan Kahvesi’nde içiyoruz.

Kahveler içilip, tatlı sohbetler bittikten sonra sizi önce Habibi Neccar Camiisi’ne 
ardından da Uzun Çarşı’ya davet ediyoruz. Bölgenin simgelerinden olan Uzun 
Çarşı’da sevdiklerinize götürmek üzere hediyeler bulabilirsiniz.

Sonraki durağımız Türkiye’nin tek Ermeni köyü olan Vakıflı Köyü. Organik tarım 
yapılan köyde reçellerin tadına baktıktan sonra, Helenistik dönemde Antakya’nın 
Akdeniz’e açılan liman kenti olan Seleucia Pieria Antik Kenti’nde, bir mühendislik 
harikası olan Titus-Vespasianus Tüneli ve Beşikli Mağarası’nı ziyaret ediyoruz. 
Sabun fabrikasına yapacağımız ziyaret öncesinde ise Hatay mutfağının en güzel 
örneklerini tadacağımız öğle yemeğimizi yiyoruz.

Şimdi midenizde ve aklınızda Gaziantep için yer açın çünkü ihtiyacınız olacak. 
Gaziantep gezimize Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey 
Mahallesi’ni ziyaret ederek başlıyoruz. Ardından güne Zeugma Mozaik Müzesi ile 
devam ediyoruz. Öğle yemeği için Kale bölgesinde bulunan restoranlardan birinde 
mola verip şehrin lezzetlerini tadıyor, sonrasında ünlü Katmerci Zekeriya Usta’da 
tatlı krizimizi dindiriyoruz.

Güzel bir yemekten sonra güzel bir yürüyüş gibisi yok. Bakırcılar Çarşısı, Elmacı 
Pazarı ve Sedefçiler Çarşısı’nı dolaşıp, yöresel hediyeliklere göz atıyoruz. Şehri 
biraz daha gezdikten sonra hava kararırken akşam yemeği için istikamet belli: 
Kebapçı Halil Usta. Yumuşacık etleri ve çeşitli baharatlarla hazırladığı meşhur kaşık 
salatasıyla Gaziantep’e yakışır bu ziyafeti sakın kaçırmayın.

Antakya – Gaziantep Lezzet Turu
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Gap Turu

Güneydoğu’daki eşi benzeri olmayan deneyimlerden Gap Turu’nun ilk durağı, 
Gaziantep’ten geçiş yapacağımız, Şanlıurfa’nın saklı cenneti kayıp kent Halfeti. Böyle 
denilmesinin nedeni Birecik Barajı inşaatıyla 2000 yılında sular altında kalmış olması. 
Taş mimarisiyle yapılmış evlerden ve camilerden oluşan şehrin üzerinden tekne 
turuyla geçiyoruz. Turda Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Paulus’un yaşadığı ve İncil’in en 
önemli nüshalarını burada yazdığı söylenen Rumkale’yi de görüyoruz.

Halfeti’den ayrılmış olmayı istemesek de, Zeugma Mozaik Müzesi’nde heyecan 
dorukta. Çünkü Zeugma antik kentinde çıkarılan M.Ö. 2. yüzyıla ait olan dünyaca ünlü 
“Çingene Kızı” mozaiği tam karşımızda. Özel bir odada sergilenen mozaiğin renkleri ve 
desenleri hayranlık uyandıran cinsten.

Tarihe ve sanata doyduktan sonra, Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu 
Bey Mahallesi’nde soluk alıyoruz. Ardından da Gaziantep’in iki buçuk asırlık çarşısı 
Almacı Pazarı’nda. Antep fıstıkları, şire çeşitleri, sucuklar arasında dalgalanıyor ve 
ülkenin en eski kahvehanesi Tahmis Kahvesi’nde melengiç kahvelerimizi yudumlarken 
duruluyoruz.

Ve Adıyaman’a varıyoruz. Nemrut Dağı Milli Parkı’ndaki Karakuş Tümülüsü’nü geziyor, 
Antik Roma mimarisinin muhteşem bir anıtsal örneği olan Cendere Köprüsü’nde 
tarihe göz kırpıyoruz. Kommagene Krallığı’nın yazlık başkenti ve idare merkezi 
olan Arsemia’da delta manzarasının tadını çıkarıyoruz. Şimdi yolculuk 2.150 metre 
yüksekliğe, Nemrut Dağı’na. Nomos Kitabesi, Kommagene, Zeus Oramastes ve daha 
birçok tarihi miras arasında güneşin batışını izliyoruz.

Bir sonraki durağımız olan Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi’nde kültürel mirasları 
inceledikten sonra, Balıklıgöl’e bırakıyoruz kendimizi. Yürüyerek Halil-ür Rahman 
ve Rızvaniye Camiileri, Ayn-el Zeliha Gölü, Hz. İbrahim Makamı’nı ziyaret ediyoruz. 
Ardından vuruyoruz kendimizi Urfa’nın çarşılarına. Lezzet, kalite her anlamda tam 
yerinde, zirvede.

Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdiğinden ve 2019’un 
“Göbeklitepe Yılı” ilan edildiğinden haberiniz var mıyıdı? Dünya üzerinde bilinen 
en eski anıtsal tapınağın işçiliğine hayran kalmamak elde değil. Şöyle söyleyelim; 
Göbeklitepe’deki dikilitaşların en büyüğü 16 ton ağırlığında. Yapıldığı dönem 
düşünülünce akıl alır iş değil.

Gezimize Midyat’ta taş binalar arasında devam ediyoruz. Dizilere de ev sahipliği yapan 
Midyat Konuk Evi de rotalarımız arasında. Kısa bir molanın ardından tarihi 12 bin yıl 
öncesine dayanan Hasankeyf’e varıyoruz. Güzelliğine hayranlıkla bakakalıyoruz. 
Sonraki durağımız olan Diyarbakır’da; Ulu Camii, Diyarbakır Surları, Gazi Köşkü ve 10 
Gözlü Köprü’yü gezip sonlandırıyoruz büyük GAP turunu.
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Anadolu medeniyetlerini iliklerinize kadar hissedeceğiniz: Butik Mardin Turu 

Yüzyıllar boyunca farklı imparatorluklara, devletlere ve beyliklere ev sahipliği yapmış 
Mardin, tüm bu medeniyetlerin kültürel miraslarını hiç el değmemişcesine korumayı 
başarmış. Biz de sizi bu tarih dolu yolculukta yanımızda görmek istiyoruz.

Mardin’e adım atar atmaz bu eşsiz şehri keşfetmeye başlıyoruz. 640 yıl boyunca 
Süryani Ortodokslar’ın ikamet yeri olan; kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el 
işlemeleri, iç ve dış mekanlardaki taş nakışları ile insanı büyüleyen Deyrulzafaran 
Manastırı’nı geziyoruz. Mezopotamya Ovası’nın üzerine kurulu, Artuklular döneminde 
yapımına başlanan ve 15. yüzyılın sonlarında Akkoyunlular tarafından tamamlanan 
Kasımiye Medresesi’ni de ziyaret ettikten sonra öğle yemeğinde sizi meşhur Mardin 
Kebabı ile tanıştırıyoruz. Cumhuriyet Meydanı ve Kültür Sokağı’nın ardından biraz 
dinlenip Mardin’i dilediğiniz gibi keşfetme fırsatının tadını çıkarıyorsunuz. 

Gezimize Artuklu Dönemi mimari örneklerinden, dilimli kubbesi ve minaresiyle 
şehrin sembolü olan Ulu Camii ile devam ediyor ve Mardin’in meşhur çarşıları ve 
Abbara’larını görerek son veriyoruz.

Mardin’de kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri de Mor Gabriel Manastırı. 
Bu yapıyı gördüğünüzde Mardin’in medeniyetler için ne kadar değerli olduğunu 
hissediyorsunuz. Midyat ilçesinde hala yapılmakta olan telkari sanatını gördüğünüzde 
bu hissiyatınızı da doğrulamış oluyorsunuz. 

Şimdi Çağdaş Et Lokantası’nda birbirinden leziz Mardin yemeklerini tattıktan sonra 
Hasankeyf’e bir uğrayıp buranın köklü tarihi ve eşsiz görselliği ile büyüleniyoruz.

Mardin’e 30 km. uzaklıkta bulunan Yukarı Mezopotamya’nın en önemli yerleşim 
yerlerinden biri olan Dara Antik Kenti; Roma Dönemi’nde ‘Yeniden Diriliş’ törenlerinin 
yapıldığı, binlerce mezarın bir arada olduğu, ziyarete yeni açılan 1400 yıllık galeri 
mezarlık. Yolun devamında ise Diyarbakır’a uğrayıp meşhur Diyarbakır ciğercilerinde 
güzel bir yemek yiyiyor, Suriçi’nden geçerken gördüğümüz Mardin Kapısı’ndan 
çıkarak Hevsel Bahçeleri’ne can veren Dicle’ye ulaşıyoruz. Burada ilk durağımız 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu Komutanlığı sırasında 11 ay kaldığı meşhur 
Akkoyunlu Konağı. Gazi Köşkü ve 10 Gözlü Köprü’ye de merhaba dedikten sonra 
artık geri dönme vakti...

Mardin’in anlatılarak bitemeyecek bu kısa özetinden sonra sizleri adım adım şehri 
keşfetmeye davet ediyoruz.

Butik Mardin Turu



149

Şeb-i Arus Turu

Konya’nın tarihine maneviyat dolu bir yolculuk; Şeb-i Arus.

Milattan önce 7000 yılından itibaren farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya; 
zengin kültürel mirası, farklı dönemlere ait mimari yapıları ve tarihi atmosferiyle 
ziyaretçilerine bambaşka bir deneyim sunuyor.

Konya’ya vardığımız anda tasavvuf felsefesi ve hoş görüye dayalı öğretileriyle farklı din 
ve kültürlerden olan insanları etkileyip bir araya getiren Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin 
hayatına dair bir keşfe başlıyoruz. Günümüzün en çok ziyaret edilen müzelerinden biri 
olan Mevlânâ Müzesi’ne gidiyoruz. Burada değerli dergâh eşyalarından el yazmalarına, 
bugünkü kemanların öncüsü kabul edilen sekiz telli kemandan Galileo döneminde 
astronomi dersleri vermek için kullanılan küreye kadar birçok benzersiz parçayı bir arada 
görme şansına erişiyoruz.

Ardından tarihe tanıklık eden Sultan Selim Camii, ismini girişindeki 3 mezardan 
alan Üçler Mezarlığı, nadîde yazma ve eski harfli basma eserlerin bulunduğu ve ilmî 
araştırmaların yapıldığı Yusuf Ağa Kütüphanesi, doğasıyla huzur veren Meram Bağları 
ve Mevlânâ’nın hayatında devrim yapmış 13. yüzyılın en önemli âlimlerinden biri olan 
Şems-i Tebrîzî’nin türbesini ziyaret ediyoruz.

Huzur dolu yolculuğumuzu, erken Hristiyanlık döneminin önemli merkezlerinden eski bir 
Rum yerleşkesi olan Sille Köyü’ne gidip Aya Eleni Kilisesi’ni ziyaret ederek tamamlıyoruz. 
Kilisenin içerisinde bulunan ahşaptan yapılmış üzeri alçı süslü vaaz kürsüsü ve ahşap 
açılı kafes gerçek bir sanat eseri. Kral Yolu üzerinde bulunan Sille Köyü, antik dönemden 
kalma dokusuyla gerçekten büyüleyici.

Turumuzun 2. gününde Konya’nın en renkli duraklarından biri olan Tropikal Kelebek 
Bahçesi’ne gidiyoruz. Burada envaiçeşit kelebeğin yanında, farklı böcek türleri ve bitkileri 
de inceleme şansına erişiyoruz. Bu gezi sonrasında en eski Selçuklu eserlerinden biri 
olan Alaeddin Keykubad Camii’ni ve çinileriyle meşhur Karatay Medresesi’ni rehberimiz 
eşliğinde ziyaret ediyoruz.

Konya’da atılan her adım, insanı adeta bambaşka bir geçmişe çağırıyor; geçmişin 
ayrıntılılarını takip ettikçe yolculuk sürükleyici bir serüvene dönüşüyor.



Sabah ufuk çizgisinde doğan güneşle uyanmak, gece 
yıldızlardan bir taç giymek ve dünyanın en güzel limanlarında 

unutulmaz anılara sahip olmak isteyenlere özel… Setur’un 
Lüks Gemi Turları ile deniz üstünde yepyeni maceralara 

yelken açın.
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Dünyanın en iyi 6 yıldızlı gemi firması olan Regent Seven Seas 
Cruises bugüne kadar almış olduğu sayısız ödüllere, “En İyi Kara 

Turları Düzenleyen Gemi Firması” ve “En İyi Suite Kabin” ödüllerini 
de ilave etmiştir.

Seven Seas Voyager, Seven Seas Mariner, Seven Seas Navigator ve 
Seven Seas Explorer isimli ultra lüks dört gemiden oluşan filosuyla 
unutulmaz heyecanlar yaşatan Regent’in tüm gemilerinde kabinler, 

balkonlu suit kabinlerden oluşuyor.

Alkollü, alkolsüz tüm içeceklerin ve tüm yiyeceklerin fiyatlara dahil 
olduğu Regent firmasının en büyük farkı; kendi düzenlediği kara 
turlarına katılan yolculardan ilave hiçbir bedel talep etmemesidir.

Regent ile yapacağınız seyahatin ardından tatil anlayışınızın baştan 
sona değişeceğinden eminiz.

Denizlerin 
En Zarif Gemileri

Regent Seven Seas Cruises
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Her
Silversea Seyahati 

Bir Yaşam İksiri
En yüksek kalitedeki standartları ve suit kabinleri ile

Silversea gemileri, dünyanın en lüks ve en butik gemi firması.
İtalyan tasarımcıların tasarladığı dokuz gemili filosu ile

Silversea uzun yıllardır dünyanın en iyi lüks gemileri ödüllerini alıyor.

Tüm içecekler ve bahşişlerin dahil olduğu, 132 – 540 yolcu kapasitesi arasında değişen 
Silversea gemileri, seyir esnasında en iyi manzarayı yakalamak ve akşam yemeğinde 

güneş batımını en güzel şekilde izleyebilmek için konumunu değiştiriyor. Silversea şehir 
merkezlerine ücretsiz ulaşım sağlamasının yanı sıra, grupla gezmek istemeyen ve keşif 

deneyimini daha özel yaşamak isteyenlere özel turlar hazırlıyor.

Silversea gemileri ile seyahat ederken kahvaltınızı balkonunuza sipariş edebilir, 
kabininize lavanta banyosu hazırlatabilir, okyanus yanınızda yüzerken şampanyanızı 
yudumlayabilir ya da Buenos Aires’i seyrederken tango öğrenebilirsiniz. Silversea, 
denizlerdeki ilk “Slow Food” restoranı ile otantik İtalyan yemeğinden, Asya füzyon 

mutfağına kadar oldukça iddialı.

Üç günden fazlası denizde geçen turlarda destinasyona göre gazeteci, tarihçi, arkeolog, 
profesör ve uzmanlar tarafından en güncel haberlerle bilgilendirileceğinizi de ekleyelim.

Silversea
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Dünyanın en iyi küçük gemisi ünvanını elinden bırakmayan 
Star Clippers lüksten vazgeçmeyen gelenekçilere eşsiz 

deniz keyfi yaşatıyor.

Royal Clipper beş direkli, kırk iki yelkenli, 133 m. uzunluğunda, 
yüz altı mürettebatlı ve iki yüz yirmi yedi yolcu kapasitelidir. 

Star Clipper ve Star Flyer ise dört direkli, on yedi yelkenli, 115 m. 
uzunluğunda, yetmiş iki mürettebatlı ve yüz yetmiş yolcu kapasitesi 

ile en modern denizcilik ekipmanlarıyla donatılmıştır.

Star Clippers zengin liman programları, su sporları, detaylı kara 
turları, denizcilik seminerleri ve ödüllü şefleri ile bu gerçek yelkenli 

gemide denize açılmanın romantizmini yaşamayı vaat ediyor.
Star Clippers ile seyahat ettiğinizde bir yaşam boyu unutulmayacak 

anılarla döneceksiniz.

Düşlerden 
Yapılmış Yelkenli 

Seyahatler

Star Clippers
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Menüleri dünyaca ünlü Fransız Master Chef Jacques Pepin 
tarafından hazırlanan ve denizlerdeki “Gerçek Restoran” olarak 

adlandırılan Oceania, yemek konusunda kendisini rakipsiz olarak 
görüyor. Gidilen her limana özel menü belirleyen Oceania, yolcularını 

gemi içerisindeki tüm temalı restoranlardan ücretsiz olarak 
faydalandırıyor.

Her yıl yeni bir ödülü eklediği koleksiyonuna 2014 yılında almış 
olduğu “Dünyanın En İyi Deluxe Gemi Firması” ödülünü ekleyen 
Oceania, altı adet butik ve 6 yıldızlı gemisi ile dünya denizlerinde 
yolcularına unutulmaz anlar yaşatıyor. Dünyanın en iyi 6 yıldızlı 
gemi firması olan Regent Seven Seas Cruises’ın kardeş firması 

olan Oceania ile yapacağınız seyahatlerinizin etkisinden uzun süre 
kurtulamayacağınızdan eminiz.

Lüks Gemi 
Seyahatlerinin 
Keşfedilmemiş 

Sırları

Oceania Cruises



160



161

Compagnie Du Ponant

Dünyanın en lüks yatlarından 7’sini bünyesinde bulunduran Compagnie 
Du Ponant, Yacht & Cruise segmentinde lider konumda yer alıyor.

Compagnie Du Ponant; her biri butik birer yat olan Le Ponant, L’Austral,
Le Boreal, Le Lyrial, Le Soleal, Le Champlain ve Le Laperouse ile 

sizleri dünyanın tüm denizlerinde keşfe çıkarıyor. Zarifliğin, estetiğin ve 
samimiyetin etkisini hemen hissedebileceğiniz özel yatlarda ve özenle 

seçilmiş destinasyonlarda gerçekleşecek, ömür boyu unutamayacağınız
bir seyahate hazır olun. Öğlen ve akşam yemeklerinde, ödüllü Fransız 

şeflerden gurme lezzetleri tadarken, ücretsiz Fransız şaraplarını 
yudumlamanın keyfine doyamayacaksınız.

Zarafetin ve
Estetiğin 

Denizlerdeki 
Temsilcisi
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Aqua Expeditions

Dünyanın En Güzel 
Nehirlerinde Lüksün 
Yeni Standartlarını 

Yaşayın
Nehir gezilerinde, dünyanın en lüks üç gemisini bünyesinde barındıran Aqua Expeditions, 

yirmi dört kişilik iki ve kırk kişilik bir gemisi ile misafirlerini şımartmaya devam ediyor. Tüm 
kabinleri tasarım suit olan gemiler; tavandan yere, duvardan duvara panoramik pencereleri 
ile mükemmel bir seyir sağlıyor. Her misafire bir personel düşerken, Amazon mutfağında 

ustalaşmış Michelin yıldızlı şef Pedro Miguel Schiaffano, ve Thai mutfağında ustalaşmış şef 
David Thompson’ın hazırladığı dünya mutfaklarını deneyimleyebilirsiniz. 

Aqua Expedition; turlarını 3, 4 ve 7 gecelik  alternatiflerle seçeneklendiriyor. Ekstra turların 
ve içeceklerin dahil edildiği seyahatlerde, tecrübeli rehberler eşliğinde yerel kültür ile 

tanışacak ve benzersiz doğa güzelliği karşısında büyüleneceksiniz. 

Amazon Nehri’nin Peru kısmında yapılan turda vahşi yaşamı fotoğraflayabilir, Vietnam ve 
Kamboçya’dan geçen Mekong Nehri turunda ise Unesco Dünya Mirası listesindeki Ankor 

Wat’ı ziyaret edebilirsiniz.



Yorgunluğu ve stresi arkanızda bırakarak, 
tüm ihtiyaçlarınıza cevap bulacağınız Türkiye’nin en prestijli 

adresleri sizi çağırıyor. Bir yanda eşsiz doğa, bir yanda 
sizi şımartacak ayrıcalıklar… Türkiye’nin en özel misafirlerini 

ağırlamak için, en özel hizmetler…
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Divan Bodrum
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Konum & Konsept
Rahatlatan bir konfor ve gerçek bir huzur arayanlar için “kendin olma lüksü” hedefiyle 
tasarlanan Divan Bodrum; Göltürkbükü’nde şehir merkezine 18 km., Bodrum 
Havaalanı’na ise 45 km uzaklıkta bulunuyor. Tesis oda-kahvaltı konseptinde hizmet 
veriyor.

Oda Tipleri
Divan Bodrum’da tüm odalar lüks ve sadeliği bir arada yaşatıyor. Otelde 5’i Standart 
Oda, 8’i Superior Oda, 35’i Deluxe Oda, 7’si Deluxe Havuz Oda, 4’ü Corner Suit ve 1 
Deluxe Suit olmak üzere 60 oda bulunuyor.

Aktiviteler & İmkanlar
Divan Bodrum’un muhteşem plajı ve özel ahşap iskelesinde ya da palmiye ağaçları 
ile çevrili havuzunda tatilin keyfine varacaksınız. Fitness merkezi ve tenis kortu 
tatilde de formunuzu korumanızı sağlarken, birbirinden özel masajlarla spa merkezi 
rahatlamınıza yardımcı oluyor.

Cennetin en mükemmel köşesine kurulan bir butik otel olarak Condé Nast tarafından 
“Avrupa ve Akdeniz’in En Büyüleyici Oteli” seçilen Divan Bodrum’un merkezi konumu 
ve sıra dışı hizmet anlayışının keyfini sürerken, dünyanın en güzel gün batımlarından 
birine karşı kadeh kaldırmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız.
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Regnum Carya
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Konum & Konsept
Akdeniz’e açılan beyaz kumlu kusursuz bir plaj üzerine kurulu Regnum Carya, Belek’te 
eşsiz ve özel bir cennet. Antalya Havaalanı’na yalnızca 25 dakika uzaklıkta bulunan ve 
konforlu bir tatil sağlayan her şey dahil 5 yıldızlı bu lüks tesis seçkin bir konaklama 
olanağı sunuyor.

Oda Tipleri
62 m2lik geniş standart odalardan 3.500 m2lik özel havuzlu villalara kadar, otel aile 
tatillerinin, romantik kaçamakların ve her türlü grup tatilinin vazgeçilmez adresi oluyor.

Aktiviteler & İmkanlar
Regnum Carya misafirleri Antalya’nın en büyük temalı parkı olan Land of Legends’I 
ücretsiz ve sınırsız olarak kullanabiliyor. Regnum Carya’nın her şey dahil konseptinin 
tadını çıkarırken aynı zamanda Antalya’nın en büyük temalı parkının eğlenceli 
dünyasına katılabilirsiniz.
 
Regnum Carya, konuklarına yaz-kış açık havada yüzme, spor dolu bir tatil yapma, 
Akdeniz’in ve el değmemiş çam ormanlarının mükemmel manzarasının tadını 
çıkarma, 6 ayrı alakart restoran ve bir ana restoranla dünya mutfağının en özel tatlarını 
keşfetme imkanı sağlıyor.
 
Mısır’dan ithal edilmiş beyaz kumlu özel bir plajda güneşlenmek isteyen konuklara 
huzur dolu anlar sağlarken, Regnum Carya, su sporları iskelesi ve ormanın içlerine 
kadar uzanan Macera Parkı ile heyecan peşinde koşanlar için de harika olanaklar 
sağlıyor.
 
4800 m2lik Greendoor Spa & Wellness organik ürünleri, masajları ve canlandırıcı 
terapileriyle ruhunuzu dinlendiriyor. Tesisteki aquapark, aile havuzu, dalga havuzu ve 
dinlenme havuzu ile aile tatillerinin keyfi de başka oluyor.
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Hillside Beach Club
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Konum & Konsept
Fethiye’nin Kalemya Koyu’nda bulunan Hillside Beach Club, 100.000 m2lik alan 
üzerine kurulmuştur. Hillside Beach Club, Fethiye şehir merkezine 4 km, Dalaman 
Havaalanı’na ise 55 km mesafededir.

Hillside Beach Club tam pansiyon (Ana restoranda kahvaltı, öğle ve  akşam yemekleri 
açık büfe, masada kapalı şişe su, şarap, meşrubat dahil) konseptinde hizmet 
vermektedir.

Oda Tipleri
330 oda ve 781 yatak kapasitesine sahip Hillside Beach Club’da; özel terası 
ve deniz manzarası ile çift kişilik konaklamalar için tasarlanmış 40 m² alana 
sahip superior double room, özel terası ve deniz manzarası ile aileler için 
tasarlanmış 50 m² alana sahip superior family room, 30 m² alana sahip kısmi 
deniz manzaralı çift kişilik club room ve tek kişinin konforla konaklaması için 
tasarlanmış 20 m² alana sahip club single room seçenekleri bulunuyor.

Aktiviteler & İmkanlar
Hillside Beach Club, ana plajı ve Pasha Beach’in yanı sıra yetişkinlere özel Silent Beach 
ve Serenity Beach ile deniz keyfini bir adım öteye taşıyor.

Türk ve dünya mutfaklarına ait lezzetlerin yer aldığı restoranlarda en sevilen yemekler, 
en taze haliyle sizlerle buluşuyor. Baby Chef sayesinde, küçük misafirler de lezzetli ve 
besleyici seçkin yemeklerin tadına varabiliyor.

Hillside Beach Club; ebru , ipek boyama , seramik ve mücevher tasarımı gibi aktivitelerle 
içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkarmanın yanı sıra; su kayağı, knee boarding, wakeboard, 
zumba ve pilates gibi aktivitelerle tatilde de formda kalmanızı sağlıyor.
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Titanic Mardan Palace
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Konum & Konsept
Dünyanın en etkileyici şehirlerinden İstanbul’u dört farklı mimari ile anlatan, Türk ve 
Avrupa kültüründen ışıltılı bir koleksiyona sahip bir müzeyi andıran Titanic Mardan 
Palace, Akdeniz Rivierası’nda yegane saray otel özelliği ile beklentilerin ötesinde bir tatil 
sunuyor. Göz alıcı dekorasyonu, mükemmel konumu, büyüleyici manzaraları, palmiye 
ağaçları ve geniş yeşil bahçeleri ile Titanic Mardan Palace, görkemli bir sarayın gerçek 
lüks ve ihtişamını yansıtıyor. 

Oda Tipleri
İhtişamlı saray odaları ve suitleriyle bölgenin en seçkin yapısı olarak kabul gören Titanic 
Mardan Palace, farklı özelliklere sahip özel oda seçenekleriyle de konuklarına ayrıcalıklı 
ve lüks bir tatil deneyimi yaşatıyor. Premium ve Deluxe odaları, Royal Suitleri ve Göl 
Evleri ile birlikte toplam 542 oda bulunan tesis, 1.000’in üzerinde çalışanı ile kusursuz bir 
misafir memnuniyeti hedefliyor.

Aktiviteler & İmkanlar
Ödüllü şeflere ait çok özel lezzetler her biri kendine has dekore edilmiş restoranlarda 
kusursuz bir sunum ile servis ediliyor. Seçkin içki koleksiyonu sunan barlar ve dünya 
mutfaklarından farklı lezzetleri, özgün sunumlarla misafirlerin beğenisine sunan 9 adet 
özel alakart restoran gastronomi şöleni yaşatacak. 

Dünyaca ünlü beach club’lardan esinlenerek dizayn edilen Mykonos Beach Club ve özel 
dekorasyonu, etkileyici tasarımı ve ışık efektleri ile sihirli bir etki bırakan, 3 katlı özel loca 
ve köşelerin bulunduğu Monkey Club, eğlence hayatını farklı bir boyuta taşıyacak.

Özel olarak tasarlanan 7 bin 500 m² alana sahip BeFine SPA & Thalasso, sağlığı ve 
güzelliği her açıdan ele alıyor. Spa uygulamaları, su terapileri, sağlıklı menüler, uzman 
terapistler, kişiye özel programlarla muhteşem bir güzellik ve arınma adresi olan BeFine 
SPA & THALASSO’da küçük misafirler için özel uygulamaların sunulduğu Kids SPA 
bölümü bulunuyor. Akdeniz’e nazır manzarası ile iskelede dizayn edilen güzellik ve 
arınma noktası “BeFine Heaven”,  büyülü bir spa yolculuğuna davet ediyor.

Çocuklar, her yaş grubu için özel planlanan oyun ve eğitim amaçlı aktivite programı ile 
özgür ve güvenilir bir tatil yapılabilecek şekilde tasarlanan Tini Kid Club’tan unutulmaz 
anılarla dönecek.
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Calista Luxury Resort
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Konum & Konsept
İsmini Yunan Mitolojisi’nin saf güzelliği yansıtan tanrıçası Calista’dan alan Calista Luxury 
Resort, Belek’in muhteşem atmosferine sahip 120.000 m²’lik bir alan üzerinde, doğayla 
bütünleşmiş mimarisi ile konuklarına unutulmaz anlar vadediyor. Havalimanına 27 km, 
Antalya şehir merkezine 35 km mesafede bulunan Calista Luxury Resort, 12 ay boyunca 
konuklarını ağırlıyor.

Oda Tipleri
600 odası bulunan otelde konuklar hayalerindeki tatili yaşamak için otele adım attıkları 
ilk andan itibaren kişiye özel hizmetler ile ağırlanıyor. Tüm detayların titizlikle planlandığı 
Calista Luxury Resort’ta zarif ve şık dekorasyonu ile 52 m²’den başlayan Superior 
odaların yanı sıra farklı lokasyonlarda ve muhteşem manzaralara sahip Süitler ve villalar 
konforu lüks ile buluşturuyor.

Aktiviteler & İmkanlar
Dünya mutfaklarından en özel tatların “A la Carte All Inclusive“ konsept dahilinde 
yetenekli şefler tarafından servis edildiği Calista Luxury Resort’ta açık büfe sunumları 
ile hizmet veren “Bellum Ana Restaurant”, Uzak Doğu’nun gizemli tatlarının yer aldığı 
“Sakura”, İtalyan lezzetleri, mum ışığı ve şaraplar eşliğinde romantik bir akşam için 
“Timo”, uzaklardan gelen Latin Amerika lezzetlerinin yer aldığı “La Carne”, taptaze deniz 
ürünleri ve balıkları ile “More”, Türk ve Osmanlı mutfaklarını otantik tarzla buluşturan 
“Turca” ile villa misafirlerine özel hizmet veren “Elegance Restaurant” yer alıyor. 

Calista Luxury Resort’un kendine ait plajı ile biri VIP hizmet veren 2 iskelesinin yanı 
sıra havuz keyfini tercih eden misafirler için ana havuz, ısıtmalı açık havuz, kaydıraklı 
havuz, yarı olimpik havuz, relax havuz, kapalı havuz, villa havuzları ve minikler için çocuk 
havuzları alternatifleri yer alıyor.

Oyun odası, uyku odası, çocuk büfesi, sinema, mini tren, geniş oyun parkı ve gölgelikli 
sahil oyun alanı ile Calhippo Kids Club, 4-12 yaş arasında çocuklar için eğlenceli bir 
dünya yaratırken, 0-3 yaş arası için “Calhippo Bebekleri” konsepti miniklere özel 
hizmetleri ile çocuklu aileler için güvenli bir adres oluyor.

Ödüllü eğlence konseptiyle bölgenin nabzını tutan otelde, Grigory Leps, Faydee, Inusa 
Dawuda, Elka, Max Barskih, Ruki Vverh gibi dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı 
organizasyonlar, ünlü DJ’ler ve show grupları ile yaz ayları çok daha eğlenceli geçiyor.
Fitness Center, uluslararası standartlardaki 5 adet tenis kortu, 1.500 m²’lik alanda 
konumlanmış FIFA standartlarında hizmet veren 3 futbol sahası ile Calista Sports 
Center,  golf sahaları ile aerobik, step, masa tenisi, plaj voleybolu, pilates, okçuluk bowling, 
bilardo, su sporları gibi pek çok alternatif misafirleri sporla buluşturuyor.

Birbirinden özel bakım, terapi, masaj uygulamaları, güzellik merkezi ve VIP bölümü ile 
3.500 m²’lik alanda yer alan “Callos SPA” ise sunduğu pozitif enerji tatile keyif katıyor.
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Ela Quality Resort Belek
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Konum & Konsept
Belek Turizm Merkezi, iskele mevkisinde bulunan Ela Quality Resort Belek, 583 oda ve 
1.200 yatak kapasitesi ile iki bloktan oluşan ana binası, villaları, ortak havuz kıyısında yer 
alan aile odaları ve süitleri ile tatile yeni bir anlayış getiriyor. Tesis Antalya Havaalanı’na 
25 km., Antalya şehir merkezine 35 km., Belek’e ise 2 km uzaklıkta yer alıyor.

Oda Tipleri
Ela Quality Resort Belek’te, farklı manzaralı standart odalar, aile dubleksleri, balayı ve 
özel tasarım süitlerinin yanı sıra; havuz manzaralı ve iskeleli Göl Evleri’nde benzersiz 
ve unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacaksınız. Dünyaca ünlü tasarımcıların imzasını 
taşıyan iç mekan dekorasyonları, doğanın ortasında nefes alan yemyeşil bir atmosfer, 
sadece size özel ısıtmalı ve normal havuzlar, hamamlar, saunalar ve daha birçok ayrıntı, 
Ela Quality Resort Belek Villaları’nın ayrıcalıkları arasında.

Aktiviteler & İmkanlar
Ela Quality Resort Belek; güneyin en güzel sahillerinde, uçsuz bucaksız mavilikleri, 
270 m uzunluğundaki eşsiz kumsalı, mavinin en güzel tonlarının içerisinde 1.100 m² 
muhteşem iskelesi, açık-kapalı havuzları ve su kaydırakları ile beklentilerinizin ötesine 
geçecek. 110.000 m² yeşil alanıyla Akdeniz’in muhteşem ikliminde, konforu kusursuz bir 
servis anlayışıyla buluşturan unutulmaz bir tatil hikayesi yaşayacaksınız.

Gününüzü dolu dolu geçireceğiniz, her yaşa uygun eğlence ve aktivite alternatifleriyle Ela 
Quality Resort Belek’te müziğin, dansın, muhteşem partilerin, sayısız spor aktivitesinin 
ve gün boyu süren harika sürprizlerin keyfini çıkaracaksınız. Bünyesindeki Everland Q 
çocuk kulübü ile 0 - 17 yaş grubu çocuklara özel hizmetler veren Ela Quality Resort 
Belek’te minikler, tatillerine kendilerine özel “çocuk resepsiyonu”nda karşılanarak 
başlayacak. Gündüz ve gece aktiviteleri ile tatil boyunca ailelerine ihtiyaç duymadan 
keyifli vakit geçirecekler. Ayrıca Akdeniz’in ilk çocuk şehri olan Q CITY, tüm dünyada 
yükselen trend olan EDUTAINMENT (Education&Entertainment), yani “Eğlence ve 
Öğrence” konseptiyle tasarlandı. Q CITY’nin mimarisi gerçek dünyanın küçültülmüş 
hali olan meslek ünitelerinden oluşmakta. Hastane, İtfaiye İstasyonu, Diş Kliniği ve 
Moda Tasarım Atöyesi... Bu birimlere yeni sezonda Banka, dondurma fabrikası ve uzay 
merkezi de eklenmiştir.
 
Ela Quality Resort Belek’te özel mimarisi, tamamıyla organik ürünleri ile Ab-ı Zen Spa; 
farklı bakım ve masaj terapileriyle her an iyi hissetmek isteyen misafirler için 4.500 m² 
alanda eşsiz bir spa deneyimi sunuyor.

Uluslararası alanda birçok ödüle sahip şefleri, seçkin lezzetler ile kurgulanmış eşsiz 
menüleri, lezzetli  kokteylleri ve özel konseptleriyle ana restoranı, farklı ülke mutfağında 
hizmet veren 7 alakart restoranı ve her zevke uygun birbirinden farklı 12 barı ile Ela 
Quality Resort Belek, konuklarına eşsiz bir lezzet deneyimi yaşatıyor.
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Susesi Luxury Resort
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Konum & Konsept
Lüksün, sonsuz konforun ve kusursuz hizmetin eşsiz bir mimari içinde sunulduğu Susesi 
Luxury Resort; Belek İskele mevkisinde 90.000 m² alana konumlanmış olup ultra her 
şey dahil konseptinde hizmet veriyor. Tesis Antalya şehir merkezine 40 km., Antalya 
Havalimanı’na 35 km uzaklıkta yer alıyor.

Oda Tipleri
Tesiste ana bina ve göl evleri kısımlarında konumlanmış, farklı büyüklükte ve farklı 
olanaklar sunan çeşitli oda tipleri bulunuyor. 40 m² ve 63 m² genişliğindeki Deluxe ve 
Deluxe Superior odalar, 115 m²’lik Family Triplex odalar, özel tasarımlı balkona sahip 76 
m²’lik senior süitler,  göl evleri kısmındaki göl havuzunun üzerine kurulu Love Lake süitler, 
Junior Royal, Royal ve King süitler modern bir çizgide, misafirlerin rahatlığı için her türlü 
ayrıntı düşünülerek hazırlanmış. Ayrıca müstakil bahçe ve özel havuzlarıyla VIP villalar 
lüksün ve konforun tadını çıkarmanız için sizi bekliyor.

Aktiviteler & İmkanlar
Susesi Luxury Resort Türk ve Dünya mutfaklarının farklı lezzetlerini yüksek kalite ve 
hijyen standartlarıyla sizlerin beğenisine sunuyor. Tesisin ana restoranı Turquoise; geniş 
soğuk ve sıcak büfeleri ile her damak zevkine hitap ederek kahvaltı, geç kahvaltı, öğle 
yemeği ve akşam yemeğini zengin bir açık büfe ile sunuyor. Tesiste ayrıca Uzak Doğu, 
Güneybatı Amerika, İtalyan, Meksika ve Akdeniz mutfaklarından lezzetler sunan 6 adet 
alakart restoran, 2 snack restoranı, 11 bar, 1 pastane ve 1 çocuk restoranı bulunuyor.

4.500 m²’lik alana kurulmuş La Calissa Spa’da kapalı havuz, hamam, sauna, buhar odası, 
vitamin var ve fitness bulunuyor. Ücretli alanda yer alan Bali, Thai, Japon, Hindistan 
konseptli masaj ve bakımlar ise Spa keyfinizi bir üst noktaya taşıyor.

Susesi Luxury Resort’ta 2 adet özel kum/çakıl plaj, farklı büyüklükte çok sayıda havuz ve 
6 kaydıraklı Aquapark da bulunuyor.

Yaşları ne olursa olsun Susesi Luxury Resort’te tüm misafirlerler ayrıcalıklıdır. Ancak 
çocuklar daha ayrıcalıklıdır. Bu sebeple Susesi Luxury Resort’te sadece onlara özel olarak 
kurulmuş bir dünya yer alıyor. Caretta Kids Mini Kulüp Restoran’da ise minik misafirlerin 
mutluluğu için ayrı menüler sunuluyor.
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Kempinski Hotel The Dome
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Konum & Konsept
Kempinski Hotel The Dome, Akdeniz sahillerinin eşsiz kumsalı ve Toros Dağları’nın 
doğal güzellikleri arasında yaklaşık 40.000 m² alan üzerine konumlanmış butik 
yapısı ile tüm konuklarına lüks her şey dahil konsepti dahilinde bireysel ve ayrıcalıklı 
hizmet vermektedir. Kempinski zincirindeki lüks her şey dahil hizmeti veren tek oteldir. 
Otelin mimarisi, Osmanlı öncesi Selçuklu döneminin özgün tasarım özelliklerini ve 
sembollerini, tüm konuk odaları da eski ve yeninin uyumunu yansıtır.

Oda Tipleri
Otel, ana binada 158 oda ve süit, tamamı göl kenarında 16 Royal Golf Villa ve 2 özel 
Sultan & Pasha Villaları dahil toplam 176 odalıdır. Tüm odalar şık tasarlanmıştır. 
Odalarda interaktif düz ekran TV, kasa,  minibar, saç kurutma makinesi mevcut 
olmasının yanı sıra; lüks mermer banyolu, konforlu bir oturma alanına sahip parke 
döşemeli, ayrı küvet ve duş ünitelidir. Tüm odalar balkonulu ve her biri eşsiz manzaralıdır. 
Ayrıca tüm odaların banyolarında zemin ısıtması ve ısıtmalı ayna mevcuttur. 

Aktiviteler & İmkanlar
Avrupa’nın en iyi sahalarından olan ve otel sınırları içindeki iki muhteşem golf sahası; 
PGA Sultan ve Pasha golf tutkunlarına keyifli ama bir o kadar da zor oyun imkanları 
sunar. Harika hava koşullarına çevresindeki doğal güzellikler de eklenince tam 
anlamıyla golfun tadını çıkaracaksınız.

Kempinski Patisserie’de çeşit çeşit tatlı, dondurma ve kahve tadabilir; lüks dizayn 
edilmiş Putters Jazz Lounge’ta favori içeceğinizi yudumlayıp panoramik manzara 
eşliğinde spor müsabakalarını izleyebilirsiniz. Piano Bar’a ayaküstü uğrayıp canlı 
müziğin keyfine varabilirsiniz.

Traders Spice, açık şov mutfağı ile Hint Okyanusu’ndan Güney Asya’ya kadar uzanan 
çeşitli mutfak geleneklerini bir arada sunarken, sahilin hemen yanıbaşında yer alan 
Palm Pavilion Bar & Grill restoran, enfes ızgara çeşitleriyle hizmet vermektedir. 
Cilantro Restoran ise geleneksel İtalyan yemeklerini aslına uygun tariflerle sunarak 
damağınızda iz bırakacaktır.

3.600 m² alana kurulu olan, çeşitli masaj seçeneklerine ve Belek’teki iki Thalasso 
havuzundan birine sahip olan The Dome Sanitas Spa’da kendinizi şımartabilirsiniz. 
Ayrıca, spor merkezimizde egzersiz yaparak kendinizi zinde ve sağlıklı tutabilirsiniz.
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Titanic Deluxe Golf Belek
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Konum & Konsept
Antalya’nın incisi Belek’te High Class All Inclusive olarak hizmet sunan, 170 bin m² 
alana yayılmış, 596 odası ile Titanic Deluxe Golf Belek; yemyeşil bir doğa, turkuaz 
mavisi bir deniz ve mavi yengeçleri ile ünlü Beşgöz Nehri’nin hemen kenarında göz 
alıcı manzarası ile unutulmaz tatillerin en özel adresi.

Oda Tipleri
Titanic Deluxe Golf Belek’te konfor bir ayrıcalık değil, her ayrıntıda yer alan doğal 
bir önceliktir. İhtiyaç duyabileceğiniz tüm detaylar düşünülerek tasarlanan deniz, 
orman, nehir, dağ ve golf sahası manzaralı odalarda ne kadar özel olduğunuzu her an 
hissedeceksiniz.

Farklı villa tiplerindeki her biri göz alıcı dekorasyon ve konfora sahip olan konaklama 
seçenekleriyle golf sahası manzaralı Titanic Deluxe Belek Villa’ları, tamamen size özel 
seçkin ve ayrıcalıklı bir dünya yaratıyor. Her villanın kendine ait özel havuzu bulunuyor.

Aktiviteler & İmkanlar
Akdeniz’in kalbi Belek’te yeşilin her tonunu barındıran çam ormanlarının arasına 
gizlenmiş olan otel, doğanın tüm renkleri ve olanaklarıyla iç içe benzersiz bir tatil 
yaşamak isteyenlere ayrıcalıklı imkânlar sunuyor. Otelin caretta carettaların doğal 
yaşam alanı olan sahili, koruma alanı koşulları göz önünde bulundurularak tasarlanmış. 
Özel güneşlenme alanları Gazebolarda Akdeniz’in bütün güzel özelliklerini barındıran 
sahilde unutamayacağınız bir tatil geçirebilirsiniz.

Deniz suyu havuzu, ana havuz, 4 kaydıraklı aquapark havuz, olimpik havuz, aile-çocuk 
havuzu, aktivite-çocuk havuzlarında serinlemek, güneşlenmek ve iyi vakit geçirmek 
isteyen misafirler için lezzetli ikramlarla tam bir su eğlencesi sunuluyor.

13.000 m² alana yayılan BeFine Spa suyun yenileyici enerjisiyle bedeninizi ve 
ruhunuzu eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Doğanın en saf mucizesi suyun arındırıcı ve 
rahatlatıcı etkisiyle sonsuz bir dinginliğe kavuşmaya hazır olun.

Titanic eğlence ekibi, dünyanın önde gelen eğlence trendlerini Titanic Deluxe 
Golf Belek bünyesinde buluşturup sanatı, şovu ve etkinliği kendi yaratıcı ekibiyle 
alışılagelmişin dışında bir eğlence kavramıyla tanımlıyor.
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Titanic Beach Lara
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Konum & Konsept
Şehre yakın avantajlı konumuyla dikkat çeken 95 bin m² alana yayılmış toplam 586 
odası ile Titanic Beach Lara tematik mimarisi, şık dekorasyonu, keyifli odaları ve 
samimi atmosferiyle misafirlerine muhteşem bir tatil deneyimi yaşatıyor.

Oda Tipleri
Titanic Beach Lara’nın geniş kullanım alanına sahip deniz veya bahçe manzaralı, 
konfor için tüm detayların düşünülerek tasarlandığı odalarında şık ve keyifli tatilin 
ayrıcalığını hissedeceksiniz.

Aktiviteler & İmkanlar
Yemeği sanata dönüştüren usta şeflerin, büyük titizlik ve en sağlıklı malzemelerle 
hazırladıkları Türk ve dünya mutfaklarından lezzetler, Titanic Beach Lara‘nın farklı 
tarzlarda dekore edilmiş restoranlarında konaklama deneyiminize tat katmak için 
sizleri bekliyor.

Tüm detayların özenle tasarlandığı BeFine SPA, Titanic Beach Lara‘nın vazgeçilmezleri 
arasında yer alıyor. Her biri özel dekore edilmiş odalar, özenle hazırlanmış dinlenme ve 
arınma programları, egzotik kokular eşliğinde farklı sunum seçenekleri ile pozitif enerji 
yüklenmek isteyenlerin adresi.

Yıldız görümlü özel aydınlatmalı buhar odası, Finlandiya çam ağaçlarından yapılmış ısı 
veren bölümü volkanik taşlarla kaplı sauna, jakuziler, Ice Grotto, kapalı havuz, dinlenme 
odası ve hamam keyfi ile yorgunluk ve stresten uzaklaşarak hafifliği ve rahatlığını 
hissedebilirsiniz.

Günün yorgunluğunu 300 m² büyüklüğündeki kapalı havuzda atabilirsiniz. Kapalı 
havuz yanında bulunan ısıtmalı çocuk havuzu ise minik misafirlerimiz için ideal.   
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Konum & Konsept
Ege ve Akdeniz’in birleştiği Datça Yarımadası’nda dünyanın en güzel koylarından birinin 
zirvesinde D Maris Bay; nefes kesici muhteşem manzarası, küçük adaları, mis kokulu çam 
ormanları, volkanik dağları ve biri Mavi Bayrak ödüllü her biri farklı konseptte büyüleyici beş 
doğal plaj ile toplam 156.000 m² alanda hizmet veren beklentilerinizin ötesine geçecek bir tatil 
deneyimi sunmaktadır. 

“The Leading Hotels of the World” üyesi olan D Maris Bay oda-kahvaltı konsepti ile misafirlerine 
hizmet vermektedir.

Oda Tipleri
D Maris Bay; her biri ferah ve lüks olarak tasarlanmış 159 oda ve 35 suit, bir dubleks Presidential 
Suit ve bir adet ayrıcalıklı villaya sahip.

Ana binaya bitişik olan ve 310 m² iç alan, kendine ait havuzunun bulunduğu 454 m² özel 
bahçe alanından oluşmakta olan villa, göz alabildiğine deniz ve dağ manzarasıyla misafirlerini 
büyülüyor. Villa misafirlerine 24 saat butler hizmeti de sunuluyor.

Aktiviteler & İmkanlar
D Maris Bay’de her biri kendine özgü doğal güzellikleri ve konseptleriyle toplam beş adet özel 
kumsal plaj bulunmaktadır. Otelin en geniş plaj olan Mavi Bayrak ödüllü The Bay Plajı, Türk 
mutfağından lezzetler sunan Rüya Restoran’a ve sınırlarını dünya çapında genişleten Nusr-Et’e 
ev sahipliği yapıyor. Simi’nin deniz kenarındaki popüler tavernalarından ilham alan Manos 
Restoran ise Yunan mutfağının benzersiz lezzetlerini sunuyor. Sessizlik isteyenler için yalnızca 12 
yaş ve üzeri misafirleri ağırlayan Silence Beach, villa ve süit misafirleri için özel olarak tasarlanan 
ve altı adet cabananın yer aldığı The Maris Beach; yelken ve rüzgar sörfünün keyfini çıkarmak 
isteyenler için La Guerite diğer plaj alternatifleri arasında yer alıyor. Otelde biri açık, biri ısıtmalı 
kapalı havuz ve bir adet de vitality havuzu da bulunuyor.

Bölgedeki en iyi su sporları alternatiflerini sunan D Maris Bay, uluslararası yelken okulu 
işbirliğindeki yelken ve sörf merkezine ve sertifikalı su altı dalış merkezine sahiptir. Tenis 
tutkunları için ikisi toprak zemin olmak üzere 3 tenis kortu kullanımınıza açıktır. 

Temelinde bedenin sağlığı için “Clean & Lean” yaklaşımı yatan; uzun, ince, sağlıklı ve atletik 
vücutlar yaratmayı hedefleyen Bodyism, Londra’dan gelen performans uzmanları ve ünlü kişisel 
eğitmenleri ile D Maris Bay’de misafirlerine sağlıklı ve atletik bir vücuda sahip olmak için Kişisel 
Bodyism Eğitimleri vermektedir.
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Konum & Konsept
Bodrum Havaalanı’na yalnızca 15 km uzaklıktaki Güvercinlik Koyu’nda bulunan Lujo, 
alakart hizmet anlayışı ve sanat ile keyfi buluşturan temasıyla fark arayan misafirlerin 
dikkatini çekiyor. Her şey dahil bir alakart sistemini benimseyen Lujo’da, Şef Mustafa 
Gündüz ve yenilikçi ekibi, her bir tabağı hazırlarken çağdaş ve özgün pişirme 
becerilerini sergileyerek bir iz bırakıyor. Lujo misafirlerine aralarında El Gaucho Steak 
House’un da bulunduğu muhteşem deniz manzaralı 9 ayrı gurme restoranda Türk, 
Meksika, Akdeniz, Asya ve İtalyan mutfaklarından seçme lezzetler servis ediyor. Gün 
boyu servis veren ana restoran Koza’da bir de suşi bar bulunuyor. Kahvaltı servisinde 
Koza’da açık büfe, diğer restoranlarda ise serpme kahvaltı sunuluyor. Ayrıca 14 farklı 
barda yetenekli barmenlerin hazırladığı birbirinden özgün kokteyller ve Pablo Esco 
Bar’da seçkin içkiler de konukları bekliyor.

Oda Tipleri
20 farklı ve konforlu oda seçeneğiyle Lujo, misafirlerini lükse davet ediyor. Bodrum/
Milas Havaalanı’nda tüm misafirleri için ücretsiz lounge hizmeti sunuyor. Büyük aileler 
özel yüzme havuzlu 4 farklı villa tipinden birini tercih ederken, romantik çiftlerin kalbini 
benzeri görülmemiş mimarisiyle Forest Oda’lar kazanıyor. Odalarının %80’i tam deniz 
manzarasına sahip olan Lujo bu sezonda misafirlerine yeni bir konsept daha sunuyor. 
Forest Oda ve Süit, Laguna Duplex Family Süit veya Villa misafirlerine özel sunulan 
Lujo Edition konsepti dahilinde misafirler daha fazla kişisel alandan, özel gizli bölge 
“Secret”, CIP ve Fast Track, VIP transfer ve özel plaj gibi avantajlardan yararlanıyor. 
Indigo Beach Club içerisinde yer alan Indigo Clubber Odalar ise mini barlarında yer 
alan enerji kitleri, tantra koltuğu ile özel iç dekorasyonu ve ses izolasyonu ile parti 
severleri bekliyor.

Aktiviteler & İmkanlar
Lujo’nun misafirlerine sunduğu lüksler odalarıyla da sınırlı kalmıyor. İlkbahar ayları için 
özel olarak ısıtılmış yüzme havuzları, çocuklar için Aqua Park ve 1-17 yaş arasındaki 
misafirlerin hem eğlenip hem de öğrenerek vakit geçireceği ve gece 2’ye kadar 
hizmet vermeye devam eden Kijo Club gibi avantajlar sunuluyor. Lujo’nun özel 1 km 
uzunluğundaki beyaz kum plajında herkes kendine uygun bir alan buluyor. Escape 
Beach sessizlik arayanlara sığınak olurken Joy Beach çocuklarıyla kumdan kaleler 
yapmak isteyen ailelere cazip geliyor. Plaj partisi arayanlar ise soluğu Indigo Beach 
Club’da alıyor. Lujo misafirleri gündüzleri çeşitli atölye çalışmaları, spor aktiviteleri ve 
su sporları ile deniz-kum-güneş üçlüsünün dışına çıkarken, her akşam gerçekleşen 
lokal ve uluslararası sanatçıların yer aldığı canlı sahne performansları ile eğlenceli ve 
unutulmaz anılarla dolu bir tatil geçiriyor.
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LUX* Bodrum Resort & Residences



191

Konum & Konsept
Körfezin kıyısında bulunan bembeyaz kumlarla kaplı 650 metrelik muhteşem sahili, 
açık yüzme havuzu, özel tekne bağlama alanı ile Bodrum Milas Havaalanı’na sadece 
15 dakika mesafede olan tesis, Bodrum merkezine ise 30 dakika mesafededir. Modern 
alakart restoranları ve Cafe LUX* ile sizlere deneyimlenmemiş lezzetler sunarken, lüks 
ile doğanın eşsiz birlikteliği içerisinde kendinizi özel hissettiriyor.

Tesis oda + kahvaltı, yarım pansiyon ve her şey dahil konseptler sunmaktadır. Yalnızca  
kahvaltı açık büfe olarak sunulurken, öğle ve akşam yemekleri alakart olarak Bodrum 
Blue, Stella, Beach Rouge ve Vitalica Healing Restoranlarında servis edilmektedir. 

Oda Tipleri
91 oda, 62 villa & rezidans ve 1 Presidential villadan oluşan LUX*Bodrum, Ege Denizi’nin 
mavi suları ile kaplı yarım adada her cephesinden panoramik deniz manzarasına 
sahip olan konsepti ile sizleri bu eşsiz doğa harikasında ağırlıyor.

Aktiviteler & İmkanlar
Bu büyülü ambiyans içerisinde eğlenceyi sevenler için birçok aktivite sunan 
LUX*Bodrum, Beach Rouge’ da gerçekleştirdiği canlı DJ performansları, profesyonel 
barmenler tarafından hazırlanan lezzetli kokteylleri, geniş menülü öğle yemekleri ile 
müzik eşliğinde enerjinizi yükseltirken, çocuk oyun alanı ile minikleri de unutmuyor. 
Yogadan yürüyüşe birçok spor aktivitesinin yanı sıra dinlenmeniz için denizle iç içe 
şezlonglarda uzanıp güneşlenmenize de olanak sağlıyor. Diğer yandan Bodrum 
Yarımadası’nın saklı kumsalları ve kristal suları sizi geleneksel bir guletin güvertesinde 
koyları gezmeye davet ederken; antik Yunan ve Roma kalıntıları ise size tarihi 
keşfetmeye çağırıyor.
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Six Senses Kaplankaya
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Konum & Konsept
Six Senses Kaplankaya Bodrum’un kuzeyinde yer alır. Ege’nin tarihi topraklarının nefes kesici 
doğal güzellikleriyle iç içe, yeşilin her tonunu barındıran tepeler, zeytin ve servi ağaçlarının 
arasında, Ege Denizi’nin en bakir ve turkuaz koylarına karşı konumlanmıştır. Mimari, tarih ve 
sanattan oluşan güçlü bir mozaiğin ortasında yer alan Six Senses Kaplankaya, Dünyanın Yedi 
Harikası’ndan ikisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda arkeolojik alana yakın bir mesafededir. 
Sx Senses Kaplankaya geniş yelpazede sunduğu hizmetleriyle hem aile hem çift hem de sağlıklı 
yaşam odaklı seyahatçiler için idealdir.

Oda Tipleri
Her biri Ege Denizi’nin nefes kesen manzarasına hakim altı süit ile birlikte (75’i ana binada ve 
66 yamaç villa) toplam 141 odaya sahiptir. Bunlara ek olarak 175, 185 ve 250 m2 genişliğinde 
3 veya 5 yatak odalı rezidans seçenekleri bulunmaktadır. Modern ve şık bir sadelikte için doğal 
malzemeler kullanılarak hazırlanan misafir odaları, villalar ve rezidanslar doğal yapıya uyum 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Aktiviteler & İmkanlar
Çok çeşitli sürdürülebilirlik faaliyetleriyle öne çıkan Six Senses Kaplankaya’da uzmanlar 
eşliğinde fitness dersleri, bisiklet turları, doğa ve sahil yürüyüşleri yapabilir, su sporları, basketbol, 
tenis gibi daha pek çok eğlenceli aktiviteye katılabilirsiniz. Şeflerle birlikte katılabileceğiniz 
organik bahçe ve yöresel pazar turlarının ardından yemek kurslarının keyfini çıkarabilirsiniz. Six 
Senses Kaplankaya ayrıca helikopter gezileri ve Yunan Adaları’na özel tekne turları organize 
edebilmektedir.

Six Senses Spa’da holistik anti-aging, uyku sağlığı, kilo kontrolü, detox ve ayrıca beden ve 
zihin sağlığına odaklı eğitim kampı gibi çok çeşitli konularda sunulan wellness ve fitness 
programlarına katılabilirsiniz. Spa’da 38 terapi odası, Watsu (hem fiziksel hem duygusal yönden 
etkili suyla şifa deneyimi) havuzu, uyku standardı programı ve gün batımı / gün doğumuna karşı 
yoga deneyimi ön plana çıkan aktiviteler arasında.

Grow With Six Senses ile kapalı ve açık mekanlarda eğitici, eğlenceli çevre bilincini artırıcı 
aktiviteler (yüzme, tenis, geri dönüşüm atölyeleri, basketbol, futbol, yoga, resim, yemek kursu, el 
işleri ve çok daha fazlası) çocuklarınızı bekliyor.
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The Bodrum EDITION
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Konum & Konsept
EDITION Otelleri, geleneksel lüksü yenilikçi bir yaklaşımla tanımlayan kişiselleştirilmiş ve 
bulunduğu konuma göre özelleşen tasarımıyla kendi türünde benzersiz olan oteller yaratan 
şaşırtıcı ve yenilikçi bir iş birliğinin ürünüdür. En iyi yemek, eğlence ve hizmeti tek bir çatı altında 
sunan her bir EDITION oteli, bulunduğu konumun ve döneminin en iyi kültürel ve sosyal ortamını 
yansıtması ile tamamen eşsizdir. 

Yarımadanın muhteşem görüntüsüne karşı, denizin kenarına kadar uzanan sonsuzluk havuzu, 
yemyeşil bahçesi, kumsalı, plaj restoranları ve barları ile The Bodrum EDITION, uluslararası 
anlayışta bir tatilin kapılarını aralıyor. Türk hamamı, saunası ve buhar odası ile spa’yı sanata 
dönüştüren The Bodrum EDITION, sadece bir otel değil benzersiz bir uyumla bir araya getirilmiş 
yüksek standartlarda bir deneyim yaratıyor.

Oda Tipleri
The Bodrum EDITION, Bodrum Yarımadası’nın batısında bulunan Yalıkavak Marina’ya yalnızca 
üç km uzaklıkta yer alır. Ege Denizi manzaralı, özel havuzlu, balkonlu ve bahçeli olmak üzere 
toplam 108 oda, süit ve villalardan oluşmaktadır. 

Aktiviteler & İmkanlar
Otelde özel dinlenme alanlarına sahip iskelesi bulunan geniş bir Beach Club ve dizaynında 
sonsuzluk havuzu, bahçe alanları ve teknoloji harikası ürünlerle donatılmış Türk hamamı ve 
fitness merkezi bulunan, 8 masaj odasına sahip tam kapsamlı spa mevcuttur. 

Eşsiz yeme içme alanları içerisinde iki bar, Ege Denizi manzaralı özel gurme grill, gece kulübü 
ve gün boyu hizmetinizde olacak yemek mekanı yer almaktadır. Dünyanın en ünlü restoranları 
arasında bulunan El Bulli ve Mugaritz’in Perulu şefi Diego Munoz’un otelde üç özel restoranı 
bulunmaktadır. The Bodrum EDITION, Peru mutfağının iddialı lezzetlerinin yanı sıra, lokal tatları 
da deneyimleme imkanı sunmaktadır.

The Bodrum EDITION toplamda 1.200 metrekareden fazla iç ve dış mekana sahip olan toplantı 
ve organizasyon alanları bünyesinde toplantı stüdyoları, bir balo salonu ve toplantı salonu 
barındırmaktadır.
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Mandarin Oriental , Bodrum
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Konum & Konsept
Mandarin Oriental Bodrum, Bodrum Yarımadası’nda adına yakışır Cennet Koyu’nda 
60 hektarlık bir alana yayılan tesis, yaşlı çam ağaçları ve zeytinlikler ile çevrelenmiş 
harika manzaralı bahçelerin süslediği tepelerde konumlanıyor. Türkbükü’ne araçla 
5 dakika, Bodrum şehir merkezine 20 dakika, Bodrum Havaalanı’na ise 45 dakika 
uzaklıkta bulunuyor.

Oda Tipleri
Mandarin Oriental, Bodrum’da şıklıkları kadar geniş alanlarıyla da dikkat çeken 
muhteşem odalar ve süitler lüks ve konforun bir araya geldiği mükemmel bir ortam 
sunuyor. Tercihinize göre 72 m2’den başlayan özel tasarımlı 59 konuk odası, 29 geniş 
süit, bir adet Presidential Villa’nın da dahil olduğu 13 villa, her birinde teras veya balkon 
bulunan şık tasarımlı 35 daire sizleri bekliyor.

Aktiviteler & İmkanlar
Mandarin Oriental, Bodrum her biri panoramik Ege Denizi manzarasına sahip dokuz 
adet restoran ve barı ile muhteşem lezzetler sunuyor. Assaggio’da leziz İtalyan 
mutfağını, Bodrum Balıkçısı’nda geleneksel ve modern balık ve deniz ürünlerini, 
Kurochan by IOKI’de ise modern  Japon mutfağını tadabilirsiniz.

2.700 m2lik bir alana yayılan iki katlı spa’nın modern iç mekanlarında, Doğu Asya’ya 
özgü terapilerin yanı sıra geleneksel Türk hamamı gibi bakımlar da sunuluyor. En yeni 
ve modern ekipmanlarla donatılmış spor merkezinde sağlıklı yaşam hedeflerinize 
ulaşabilir ya da özel ders grupları ve kişisel antrenörler ile yoga ve pilates derslerine 
katılabilirsiniz.

Mandarin Oriental, Bodrum’un su sporları merkezi, tüplü dalış, jet ski, flyboard, 
snorkelle yüzme gibi aktiviteler sunarken ailenizle ve arkadaşlarınızla yakındaki 
koyları ve kıyıları gezebileceğiniz keyifli tekne turları da sunuyor.
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Kempinski Hotel Barbaros
Bay Bodrum
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Konum & Konsept
Yalnız kalabileceğiniz kadar uzak, dilediğiniz zaman hareketli bir ortam yakalayabilecek 
kadar yakın... Kempinski Hotel Barbaros Bay, eşsiz doğasıyla Bodrum Yarımadası’nın 
en el değmemiş bölgesinde, 62 bin m2lik büyülü bir alana konumlandırılmıştır.

Gökova Körfezi’nin el değmemiş maviliğine bakan tepeye kurulmuş olan Kempinski 
Hotel Barbaros Bay, Bodrum’un merkezine 14 km, Milas Bodrum Havalimanı’na ise 38 
km uzaklıktadır. 

Oda Tipleri
149 lüks oda ve 24 süit ile hizmet vermekte olan otelde 29 m2 ve 34 m2 genişliğinde 
Standart Odalar, 35 m2 genişliğinde Superior Odalar, Ege Denizi manzaralı teras ya 
da balkonlarıyla Deluxe & Grand Deluxe Odalar ve seçkin süit alternatifleri bulunuyor.

Aktiviteler & İmkanlar
Ege’nin tuzlu öpücüğünü, Akdeniz’in güneşli kucaklayışını ve Asya’nın egzotik 
tutkusunu yakalayan Kempinski Hotel Barbaros Bay; doğasından aldığı ilhamı 
bölgenin fevkalade deniz mahsulleri ve sebzeleri ile birleştirerek eşsiz ve taze bir 
lezzet senfonisi yaratıyor. Olives Restaurant’ta Türk & Ege Mutfağı’nı, La Luce’de İtalyan 
Mutfağı’nın taptaze lezzetlerini, panoramik Ege Denizi manzarasına sahip Saigon’da 
ise Pan-Asya mutfağını deneyimleyebilirsiniz. 

Otelin Aile Plajı ve Sessiz Plaj olarak iki bölüme ayrılmış olan mavi bayraklı özel plajı 
Barbarossa, Gökova Körfezi’nin saf ve kristal mavi suları ile sarmalanmıştır. Dilerseniz 
muhteşem Ege Denizi’ne bakan ısıtılmış kapalı yüzme havuzu ve jakuzi olanaklarından 
da faydanalabilirsiniz.

Otel bünyesinde hizmet veren 5500 m2lik Sanitas Spa; Ege Denizi’nin benzersiz 
manzarası ile spa sektöründeki en son gelişmeleri buluşturarak, sizlere eşsiz bir spa 
deneyimi sunuyor.

Çocuklara yönelik düzenlenen yaz aktiviteleri, su sporları, yelken dersleri ve dalış 
imkanı sevdiklerinizle beraber tatilde keyfine varacağınız hizmetlerden bazıları.
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Nikki Beach Resort & Spa
Bodrum
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Konum & Konsept
Bodrum Yarımadası’nın Torba bölgesinde konumlanan Nikki Beach Resort & Spa 
Bodrum; şehir merkezine 8 km, Bodrum Havaalanı’na ise 30 km uzaklıktadır. 

Nikki Beach Resort & Spa Bodrum; turkuvaz renkli sular, zengin çam ormanları ve 
denize doğru inen tepelerin tam merkezinde kişiye özel hizmet anlayışıyla yepyeni bir 
konaklama deneyimi sunuyor.

Oda Tipleri
Büyüleyici 76 süit ve villanın yer aldığı Nikki Beach Resort & Spa Bodrum’da; zevkinize 
göre balkonlu, teraslı, verandalı ya da özel havuzlu odaları tercih edebilirsiniz. Ferah ve 
modern tasarımlı odalarda, doğallığın ve lüksün buluşması nefesinizi kesecek.

Aktiviteler & İmkanlar
Nikki Beach Resort & Spa Bodrum; dünyada ilk olarak müzik, yemek, eğlence, moda, 
film ve sanatı bir arada sunan lüks bir Beach Club deneyimi yaşatıyor. Beach Club 
ve Cafe Nikki’de Türk ve Dünya mutfaklarının tadına varırken Sunset Lounge’da gün 
batımına karşı içeceğinizi yudumlayacaksınız.

Ege Denizi’nin muhteşem sularında yapacağınız su sporlarının ardından Nikki Spa’da 
rahatlamanın keyfine varacaksınız.

Nikki Beach’te eğlence havasına girdikten sonra sağlığınız ve formunuz için Tone 
GYM’de kişisel antrenörler spor etkinliklerine hazırlanmanıza veya hayatınızı 
değiştirecek bir egzersiz rutini planlamanıza yardımcı olacak.
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Titanic Deluxe Bodrum
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Konum & Konsept
Bodrum’un en güzel koylarından Güvercinlik’te, Pina Yarım Adası’ndan Cennet 
Koyu’nu seyreden, Ege’nin iki yakası Bodrum ve Mikanos’un mimari esintilerini konfor 
için tasarlanmış konseptiyle birleştiren Titanic Deluxe Bodrum ile kalbiniz simdi Ege’de 
kalacak. 80bin m²’lik alan üzerinde kurulu Titanic Deluxe Bodrum, 350 metrelik sahil 
bandında ve denize sıfır olarak konumlanıyor.

Oda Tipleri
Titanic Deluxe Bodrum, modernle doğalı birleştiren dekorasyon stiliyle son derece 
konforlu bir tatil vadediyor. Muhteşem bir deniz manzarasına sahip doğayla iç içe 
odalar, ihtiyaç duyulabilecek en ince ve şık detaylarla tasarlandı.

Aktiviteler & İmkanlar
Titanic Deluxe Bodrum’un etkileyici Ege manzaralı şık restoranları ve barları muhteşem 
lezzet seçenekleriyle büyüleyici deneyimler sunuyor. Yemeği sanata dönüştüren 
usta şeflerin, büyük özenle ve en taze malzemelerle hazırladıkları Türk ve Dünya 
mutfaklarınndan lezzetler, her biri kendine özgü stilleri ile dizayn edilmiş Ege Denizi 
manzaralı şık restoranlarında konaklama deneyiminize tat katmak için sizleri bekliyor.

2.500 m²’lik bir alanda bulunan Ege manzaralı BeFine SPA sağlıklı ve zinde 
hissetmenize, aynı zamanda günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak. Uzman 
terapistlerin mükemmel dokunuşlarını, dünyaca ünlü kozmetik markalarıyla uyguladığı 
seanslarda vücudunuzu dinlendirmenin keyfini yaşayacaksınız.

Titanic Deluxe Bodrum’un 350 metrelik sahili, özel kumsalı ve güneşlenme iskeleleri 
deniz keyfini eksiksiz yaşamanızı sağlıyor. Eğer tercihiniz havuzdan yanaysa açık ana 
yüzme havuzu, mevsime göre ısıtılan açık ve kapalı yüzme havuzları, çocuk yüzme 
ve oyun havuzları, su kaydırakları, düşme havuzları ve özel villa havuzları sayesinde 
serinlerken lezzetli ikramlarla tatilin tadını çıkaracaksınız.

Titanic Deluxe Bodrum’da eğlence gündüz farklı heyecanla gece farklı bir coşkuyla 
devam ediyor. DJ’lerin canlı performansları, konserler, plaj partileri, dans gösterileri, 
etkinlikler, aktiviteler Ege tatilinizi unutulmaz kılıyor.
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On’live Deluxe 
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Konum & Konsept
Eşsiz doğası, mavi bayraklı denizi ve kendine ait özel plajı, muhteşem Sakız Adası 
manzarası ile Türkiye’nin göz bebeği Çeşme yarımadasında kurulmuş modern otelciliğin 
tüm imkânları ile memnuniyet garantili exclusive hizmet anlayışına sahip ON’ LIVE 
DELUXE HOTEL oda kahvaltı konsepti ile bu yaz kapılarını misafirlerine açıyor.

Otel Dalyan’a 1 km, Çeşme’ye 4 km, Alaçatı’ya 10 km, İzmir’e 75 km, Adnan Menderes 
Havalimanı’na 90 km mesafededir.

Oda Tipleri
Şıklıkları kadar geniş alanlarıyla da dikkat çeken 30 m²’den başlayan her birinde 
teras veya balkon bulunan şık tasarımlı 66 konuk odası, 6 adet geniş süit, 1 adet özel 
havuzu panaromik manzaralı terası ile Presidential Suite olmak üzere toplam 73 odası 
bulunmaktadır. Lüks tasarımına modern Türk unsurları ile şık dokunuşlar eşlik eder. 

Aktiviteler & İmkanlar
Uzak Doğu’ya özgü sağlıklı yaşam konseptlerinin benimsendiği, 2.500 m²’lik alana 
yayılan spa merkezinde kendinizi şımartacağınız özel terapiler için 4 bakım odası, 4 
masaj odası, tuz terapi odası kapsamlı ısı ve su deneyimleri, modern ekipmanlarla tam 
donanımlı spor salonu ve modern çizgiler ile harmanlanmış Türk hamamı, özel kese 
masajları için VIP hamam, bulunmaktadır. Ayrıca pilates, yoga bahçesi kapalı yüzme 
havuzu; thalasso havuzu ve termal havuz seçenekleri ile spa Keyfinizi en üst noktaya 
taşıyacaktır.

ON’ LIVE DELUXE HOTEL’in olağanüstü gurme mutfağına sahip restoranları ve zarif 
barları, muhteşem lezzet seçenekleriyle büyüleyici deneyimler sunmaktadır.

Tenis, basketbol, mini futbol sahasının bulunduğu kapsamlı spor tesisleri, 1 adet açık 
havuz, 1 özel çocuk havuzu, localı özel plajı, deniz manzaralı yürüyüş parkuru, alışveriş 
mağazaları, günlük Sakız Adası ve geleneksel Türk guleti turları ile misafirlerinin hoş 
vakit geçirebilmesi için çeşitli aktiviteleri içermektedir. 
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Seturmice; bayi toplantılarından teşvik seyahatlerine, basın organizasyonlarından eğitim toplantılarına, kutlama ve açılış törenlerinden özel davet 
organizasyonlarına, uluslararası ve ulusal kongrelerden ürün tanıtımı ve lansmanlara kadar tüm etkinliklerinizde size tam bir çözüm ortaklığı sunuyor.
50 yıllık sektör deneyimi, üstün hizmet anlayışı, tedarikçi, bütçe ve stres yönetimi konularında uzmanlaşmış ekibi ile Seturmice, Setur ile çalışmanın tüm 
avantajlarını etkin şekilde deneyimlemenizi sağlıyor.

www.seturmice.com

Seturmice, geçmiş tecrübelerinden ve günümüzün teknolojik imkanlarından yararlanarak, 
yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunan profesyonel ekibi ile tüm organizasyonlarınızda yanınızda.

SeturMice



209

SeturAcademia

SeturAcademia; İngiltere, Amerika, Kanada, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya başta olmak üzere, tüm dünyada bulundukları ülkelerdeki dil eğitimi 
standartlarını belirleyen kurumlardan resmi akreditasyona sahip okullar ile çalışıyor. Dil okulları, sertifika programları, akademik eğitimler, yaz okulları, iş 
yaşamına özel programlar dışında farklı alanlarda da özel odak programları tasarlayan SeturAcademia, ücretsiz danışmanlık hizmeti ile tüm eğitim süreciniz 
boyunca yanınızda olup, seyahatinizde ihtiyaç duyacağınız vize, uçak bileti ve konaklama gibi alanlarda da avantajlar sunuyor.

SeturAcademia; Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED), IALC (International Association of Language Centres) ve English UK üyesidir.

www.seturacademia.com

1994 yılından itibaren yurt dışında eğitim almak isteyen herkese Koç güvencesi ile hizmet 
veren SeturAcademia; özenli ve profesyonel yaklaşımı ile her yaşta katılımcıya beklenti ve 

hedeflerine uygun program alternatifleri sunuyor.
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Havalimanı Mağazalarımız

· İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
· Samsun Çarşamba Havalimanı
· Gaziantep Havalimanı

Diplomatik Mağaza

· Erbil (Kuzey Irak) Mağazası

Sınır Kapıları Mağazalarımız

· Van-Kapıköy Sınır Kapısı Mağazası
· Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı Mağazası
· Dilucu Sınır Kapısı Mağazası
· Esendere Sınır Kapısı Mağazası
· Habur Sınır Kapısı Mağazası
· Posof Sınır Kapısı Mağazası

Denizlimanı Mağazalarımız

· İzmir Alsancak Liman Mağazası
· İzmir Çeşme Liman Mağazası
· Aydın Kuşadası Liman Mağazası
· Muğla Bodrum Liman Mağazası
· Muğla Yalıkavak Liman Mağazası
· Muğla Marmaris Liman Mağazası
· Balıkesir Ayvalık Liman Mağazası

Setur DutyFree tüm yurda dağılan havalimanları, kara sınır kapıları ve deniz 
limanlarında 20.000 m2’yi aşkın 50 mağaza ile hizmetinizde.

Setur DutyFree
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Tüm uçuş araçlarında, yurt içi ve yurt dışı havacılık otoriteleri olan ICAO, EASA, JAA, FAA ve SHGM tarafından belirlenen yasal mevzuat ve şartlarına uyan 
Setair’i tercih edenler, donanımlı ve uzman teknik ekibin verdiği güvenle arkalarına rahatça yaslanarak seyahat yapma imkanı buluyorlar...

•  1 adet 14 koltuklu 2015 model ultra uzun menzilli Falcon 7X (F7X) tipi iş jeti
•  1 adet 14 koltuklu 2012 model uzun menzilli Falcon 900LX (F900LX) tipi iş jeti
•  1 Adet 7 VIP Koltuklu (9 koltuğa yükseltilebilir) 2015 Model Leonardo üretimi Agusta Westland 139 (AW139) tipi çift motorlu helikopter
•  1 Adet 7 VIP Koltuklu (9 koltuğa yükseltilebilir) 2013 Model Leonardo üretimi Agusta Westland 139  (AW139) tipi çift motorlu helikopter
•  1 Adet 8 koltuklu 2015 model Cessna Grand Caravan Ambhibian (C208) tipi amfibi deniz uçağı
www.setair.com.tr 

Zamanla yarışan müşterilerine diledikleri yerden diledikleri zamanda uçuş garantisi veren Setair Hava Taşımacılığı, 
deneyimli ekibi ve son teknolojiye sahip filosu ile uçmayı keyif haline getiriyor. 1990 yılında kurulan Setair Hava 
Taşımacılığı, özel uçak ve helikopter kiralama hizmetiyle müşterilerine, son teknoloji ile donatılmış hava araçları 

ve deneyimli uçuş ekibi ile güvenli ve konforlu bir uçuş keyfi yaşatıyor. Bünyesindeki 14 yolcu kapasiteli 2 adet jet, 
9 yolcu kapasiteli 3 adet helikopter ve 8 yolcu kapasiteli 1 adet deniz uçağı ile Setair; konforlu ve güvenli hizmet 
kalitesi, deneyimli personeli, 7/24 ulaşılabilirliği ile müşterilerinin kendilerini ”ayrıcalıklı” hissetmelerini sağlıyor.

Setair



www.setur.com.tr

Genel Müdürlük
Saray Mahallesi, Site Yolu Cd No: 4/1, 34770 

Ümraniye / İstanbul
Setur Rezervasyon Hattı 444 0 738

SeturSelect Rezervasyon Hattı 444 97 79

Nişantaşı Şube
Meşrutiyet Mah. Vali Konağı Cad. 

Hacı Mansur Sok. No: 2/B Nişantaşı / Şişli
Tel: 0212 942 36 60 Faks: 0216 554 67 47 

Suadiye Şube
Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi No:439

Kadıköy / İstanbul 
0216 227 11 00

Ankara Şube
Kavaklıdere Sokak 5/B 
Kavaklıdere / Ankara

0312 457 47 00 

İzmir Şube
Vasıf Çınar Bulvarı No: 19/B 

Alsancak / İzmir 
0232 488 06 06 




