
















KALEYDESKOP

2014’ün en gözde 
kayak merkezleri

Havalar soğudu. Bir 
sonraki kış tatilinizi 
nerede geçirmeyi 
planlıyorsunuz?    
Alplerin tartışılmaz 
cazibesi, ABD ve 
Kanada’nın vahşi 
güzelliği ile rekabet 
halinde. İşte 2014’ün 
lüks kayak merkezleri...
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Tatilinizi dünyanın en geniş kayak alanına 

sahip Les Trois Vallees’de bulunan 8 ka-

yak köyünden birinde geçirebilirsiniz. Bir-

biriyle tümüyle bağlantılı olan pistler bu 

yıl da aralıktan mayıs ayına kadar hizmet 

verecek. Öylesine çok pist seçeneğiniz var 

ki bir kaydığınız pistten bir kez daha kay-

mama olasılığınız çok yüksek. 8 farklı ka-

yak merkezinden hangisinde mi konakla-

yacaksınız? 600 km uzunluğunda kar kaplı 

yamaçlara sahip Courchevel; şık atmosfe-

ri ve özellikle kayak sonrası aktiviteleriyle 

ünlü Meribel; hala otantik dokusunu koru-

Les Trois Vallees, Fransa 
yan Alp köyü St. Martin-de-Belleville; farklı 

zorluktaki yamaçları ile aileler için ideal bir 

seçenek olan Les Menuires ve diğerleri… 

Les Trois Vallees kayak köyleri birçok spor 

ve kültür aktivitesine de evsahipliği yapı-

yor. Teknoloji meraklıları için de harika bir 

adres: Kayakçılar için kendi alanında dün-

yanın en kapsamlı aplikasyonu da Les Trois 

Vallees’ye ait. Iphone, Ipad, android’lerde 

kullanabileceğiniz bu aplikasyonla merkez-

le ilgili her türlü bilgiye ve pistlerin detayla-

rına anında ulaşabilirsiniz.    
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Bu güneşli ve sakin köy, klasik kayak ve 

board dışında 40 km uzunluğunda cross 

country patikalarına da sahip olan Alp-

ler’deki ender adreslerden biri. 3445 metre 

uzunluğundaki iniş ise başlangıç seviyesin-

deki kayakçıları cezbediyor. Çok sayıda ma-

vi pistiyle kayağa yeni başlayanlar, orta dü-

zey kayakçılar ve  çocuklu aileler  arasında 

popüler olan San Cassiano aynı zamanda 

ünlü Sella Ronda pistine de geçiş sağlıyor. 

Yakınında bulunan Cortina d’Ampezzo  ka-

saba merkezi, otantik atmosferiyle birçok 

turist için cazibe merkezi oluşturuyor. Bu-

rada bulunan kızak pisti ve buz stadyumu 

da ayrı bir seçenek sunuyor. UNESCO’nun 

koruma listesinde olan merkezin, dünya-

nın en güzel dağ manzaralarından birine 

sahip olduğu söyleniyor. Akrobatik kayak 

gösterileri ve gece kayağı da San Cassia-

no’nun klasikleri arasında. 
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San Cassiano, İtalya
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Dünyanın en zorlu kayak yarışlarından bi-

ri olan Hahnenkamm yarışına evsahipliği 

yapan bu yamaçlar, dünya kupasının en 

zorlu parkurlarından biri olarak biliniyor. 

Yine dünyanın en önemli karda polo turnu-

valarından birinin adresi, Kitzbühel. Belki 

bu heyecanlı atmosferin 12. senesine siz de 

tanıklık edebilirsiniz. Kitzbühel orta ve üst 

düzey beceriye sahip kayakçılar arasında 

popüler olup limitlerini zorlamak isteyen 

sporcular için de cazip pistler sunuyor. Bu 

merkezde aynı zamanda paragliding ve to-

boganing (geleneksel kıvrık burunlu tahta 

kaydırak) gibi farklı sporları da deneyebilir-

siniz. Arnavut kaldırımlı, araç trafiğine ka-

palı kasaba merkezi ise sakinliği ve huzurlu 

ortamıyla sert kayak yamaçlarında geçen 

zorlu bir günün ardından keyifli bir zıtlık 

yaratıyor. 

Kitzbühel, Avusturya



Kuzey Amerika’nın en büyük kayak merke-

zi Whistler,  8000 hektarlık dağlık  bölgede-

ki uzun pistleriyle özellikle orta becerideki 

kayakçılar ve farklı kış sporlarına meraklı 

olanlara hitap ediyor. Vancouver kentine 

2 saat mesafede bulunan Whistler’ın Ka-

nadalılar kadar Amerikalı müdavimleri de 

var.  Yamaçlardaki kayak gününüz bittiğin-

de, günbatımında uçsuz bucaksız orman-

ların içinde ve donmuş göllerin üzerinde 

snowmobil ile gezintiye çıkabilirsiniz. Bu-

zul golfünü deneyebileceğiniz yakın buzul-

lara helikopterle gidebilirsiniz. Eğer şansı-

nız varsa Kanada Kış Olimpiyat Takımı ile 

antrenman yapabilir (onları takip edebilir-

seniz tabii!) veya eğitimli bir rehber eşli-

ğinde donmuş şelalelere tırmanabilirsiniz. 

Evet, tercih size kalmış. 

Whistler, Kanada
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Alp Dağları’nın büyük klasiklerinden biri 

St. Moritz. Eğer lüks ve ayrıcalık sunan bir 

merkez arayışındaysanız St. Moritz’i seçin 

deriz. İşte size sundukları: Marka butikler, 

lüks oteller, gurme restoranlar, şaşırtıcı pa-

noramik manzaralar ve ünlü Cresta dahil 

350 km uzunluğunda muhteşem pistler. Bu 

İsviçre kasabası dünyanın en seçkin kayak 

destinasyonlarından biri olmayı fazlasıyla 

hak ediyor. 1800’lü yıllardan beri kayakçı-

ları ağırlayan bu merkez aynı zamanda  Alp 

Dağları’nın en güneşli merkezlerinden biri. 

St. Moritz 3000 yıllık termal merkezleriyle 

de ünlü. 

Amerika’nın en ünlü ve sosyetik kayak 

merkezi Aspen’e olan yakınlığından dolayı 

sıkça göz ardı edilen Vail aslında ülkenin en 

büyük kayak alanlarından biri, belki de ilki. 

Vail’in müdavimleri bu kayak merkezine 

sıkı sıkıya bağlı. Merkezdeki kar kalitesi iyi 

kayakçılar için vazgeçilmez bir unsur.  Mer-

kezin 192 adet pisti dışında, Breckenridge 

yakınında bulunan ve pist dışı kayak imka-

nı sunan geniş arazisi de uzman kayakçılar 

için önemli bir diğer cazibe noktası. Kayak-

çılar Vail’in dünyanın en bakımlı pistlerine 

sahip olduğunda hemfikir. Vail’de kayak 

dışında balonla gezinti, köpekli kızaklar, 

snowmobile gibi birçok aktivite de mevcut.

St. Moritz, İsviçre

Vail, ABD



Bask ruhunu 
Bilbao’da 
keşfedin...

YOLCULUK
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Bilbao İspanya’nın bambaşka bir yüzünü 
sunuyor ziyaretçilerine; diğer hiçbir İspan-
yol şehrine benzemiyor. Ülkenin kuzeyin-
de bulunan kent, otonom bir bölge olan 
Bask Bölgesi’nin en büyük şehri. Nervion 
Nehri’nin eşlik ettiği şehrin ne kadar ge-
lişmiş ve modern olduğunu anlamak pek 
de zor değil. Modern ve klasik mimarinin 
iç içe geçtiği kent, Sanayi Devrimi’nin de 
etkisiyle refah seviyesini üst noktalara ta-
şımış. Ülkenin en büyük metal işleme ve 
kimya kuruluşları burada. Dolayısıyla Bil-
bao, ülkenin en zengin şehirleri arasında 
yer alıyor. Fabrika ve işyerlerinin sayısı bir 
hayli fazla ama gözünüzde tamamıyla sa-
nayileşmiş ve mekanikleşmiş bir şehir ima-
jı canlanmasın. Bilbao doğal yapısını da iyi 
bir şekilde muhafaza etmiş. Eski yapılar 
bu şehrin canalıcı değerleri halini almış. 
Bilbao, bir liman şehri ve nehrin karanın 
içerisine uzanmasıyla bir fiyordu andırıyor. 
Barselona’ya 605 km, Madrid’e 310 km me-
safede yer alıyor. Misafirperver ve konukla-
rına asla bir yabancı olduklarını hissettir-
meyen Bilbao halkı, sizi hemen şehrin bir 
parçası haline getiriyor.

Bask kültürü
Bask kültürü hakkında en iyi bilgiyi vere-
cek şehir burası. Bask Bölgesi İspanya’nın 
kuzeyinde özerk bir bölge ve idari başkenti 
Vitoria-Gasteiz şehri. Bölgeye uzun süren 
uğraşlar sonunda, 1979 yılında özerklik ve-
rilmiş. Bilbao’da, dünyaca ünlü Guggenhe-
im Müzesi’nden üniversitelere, Bask tarihi 
ve kültürünü yansıtan orijinal yapılarla 
çevrili olacaksınız. 
Kentte siyaset, günlük hayatın bir parçası. 
Gençler kendi aralarında kurdukları siyasi 
gruplara yabancıları asla almıyorlar. Siya-
set ve politika ile harmanlanmış bir şehirde 
aklınıza tehlikeli anlar yaşayabileceğiniz 
gelebilir ancak sokaklarda ara sıra yapılan 
gösteriler haricinde pek fazla olay yaşan-
mıyor. 
Bask kültürünün eğlenmeyi seven halkı 
size bunu sokaklarda en iyi şekilde gösteri-
yor. Sabahın ilk saatlerine kadar boşalma-
yan yüzlerce cafe, restoran ve pintxos barı 
da eklersek, İspanya ve Akdeniz kültürünü 
sevenler Bilbao’yu da çok sevebilirler. 
Baskça eskisi kadar konuşulmasa da onları 
birbirine bağlayan en büyük unsurlardan 
biri olduğu için halen konuşuluyor. Belirt-
mek gerekir ki Baskça, Avrupa’da konuşu-
lan hiçbir dile benzemiyor. 

Mutlaka görün

Guggenheim Müzesi
Guggenheim yapıldığı günden bu yana Bil-
bao’nun çehresini değiştirip şehrin sem-
bollerinden biri haline gelmiş. Titanyum, 
cam ve çelik kullanılarak yapılan binanın 
tasarımı ve mimarisi oldukça sıradışı. Gu-
ggenheim Müzesi, Bilbao şehrinde bulu-
nan modern sanat müzesi olarak şehrin en 
önemli yapılarının başında geliyor. Odak 

noktası, 20. yüzyılın çağdaş sanatı. Enste-
lasyon, video ve benzeri sanat objeleri, re-
sim ve heykellerden oluşan sanat eserleri 
sergileniyor. Bu şehre geldiyseniz ne yapıp 
edip bu müzeyi mutlaka ziyaret edin. Dış 
mimarisi dahi sizi çok etkileyecek. Ziyaret 
saatleri pazar ve salı günleri 10.00-20.00 
arasında. Pazartesi ve cuma günleri 09.00-
14.00 saatleri arasında ise sadece grup zi-
yaretleri kabul ediliyor.

Museo de Bellas Artes
Museo de Bellas Artes yani Güzel Sanatlar 
Müzesi’nde harika koleksiyonlara yer ve-
riliyor. Burası yüzyılı aşkın geçmişe sahip 
bir sergi alanı. Müzede Ortaçağ’dan Röne-
sans’a kadar uzanan dönemde, İspanyol ve 
Flaman tarzda yapılmış heykel ve çizim-
lerin yanı sıra El Greco, Goya, Ribera gibi 
klasik dönem ressamlarının eserlerini de 
görebilirsiniz. Bask sanatını daha yakından 
tanımak için bu müze ideal; çünkü Basklı 
sanatçıların önemli eserlerine de yer veri-
liyor. Modern ve çağdaş sanat bölümünde 
ise farklı ve modern eserleri görebilirsiniz. 
Müze pazartesi günü kapalı; salıdan pazar 
gününe dek 10.00 ile 20.00 saatleri arasın-
da açık. Şehirdeki diğer müzeler ise pazar 
günleri kapalı.

1

1. Bilbao Festivali 
haftasında Arriaga 
Tiyatrosu.
2. Bilbao 
Festivali’nde 
sergilenen, 
geleneksel giysiler 
içindeki dev 
kuklalar.
3. Guggenheim 
Müzesi önündeki 
bronz örümcek 
heykeli. 

2

3
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BilBao’nun olMazsa olMazlari
Txikiteo ve pintxos 
Akşamları Bilbao’da ve tüm Bask 
Bölgesi’nde yapılacak en iyi şey enfes 
pintxos’ların tadına bakmak olacaktır. 
İspanya’nın diğer bölgelerinde  
yiyebileceğiniz tapas’lara 
benzeyen pintxos’lar, taze sebze ve 
ağırlıklı olarak deniz ürünlerinden 
yapılıyor. Onlarca farklı çeşit taze 
pintxos’u tezgahlarına dizen bar ve 
kafeler, özellikle çalışma saatlerinin 
bitmesiyle, yoğun insan kalabalıklarına 
evsahipliği yapıyor. Pintxos’lar tatlarıyla 
olduğu kadar görüntüleriyle de büyü-
leyici. Bir mekanda yediğiniz pintxos’u 
başka bir mekanda aynı şekilde  
yemeniz biraz zor. Her yerde farklı bir 
tat ve tarzla sunuluyorlar. 
En güzel kısmı da oldukça ekonomik 
oluşları… Aynı anda birçok pintxtos’u 
önünüze alıp saatler süren bir ziyafet 
çekebilirsiniz. Pintxtos barlarda, yan 
sandalyenizdeki Bilbaolu size selam 
vererek yıllardır sizi tanıyormuşçasına 
sohbet etmeye başlayabilir. Bir mekan 
seçip tüm gecenizi orada geçirmeyin. 
Birkaç saat içinde birkaç farklı barda 
farklı yiyeceklerin tadına bakabilirsiniz.  
Baskça “txikiteo” denilen bu geleneği 
bir kez denedikten sonra müdavimi 
olacaksınız. 

San Sebastian Film Festivali
Her yıl eylül ayının sonlarında yapılan 
bu festival için aylar öncesinden 
hazırlıklara başlanıyor ve binlerce kişi 
bu önemli an için San Sebastian’a 
akın ediyor. Biletlerin aylar öncesinde 
tükendiği bu festivale Hollywood ve 
Avrupa sinemasından pek çok ünlü 
yönetmen ve oyuncunu katılıyor. Siz de 
festivali ve festival zamanı bölgedeki 
canlılığı görmek isterseniz eylül ayında 
San Sebastian’ı ziyaret edebilirsiniz. 

Futbol ve Atletico Bilbao
Formalarına reklam bile almayan ve 
Bask Bölgesi’nin İspanya ligindeki en 
önemli temsilcisi olan Atletico Bilbao, 
tüm Basklıların ve özellikle de Bilbao-
luların gururu. Takım oyuncularının da 
Bask olmalarına özellikle dikkat edi- 
liyor. Bu ünlü futbol takımına duyulan 
sevgiyi, şehrin her köşesinde bulunan 
bayraklardan ve maç izlemeye düşkün  
Bilbao halkının tavırlarından açıkça 
anlayabilirsiniz.

Bask beresi
Genellikle ressamların giydiği ve Fransız 
halkı ile özdeşleşen berenin asıl sahibi, 
çok kişi bilmese de Basklar. Bu bereleri 
özellikle orta yaşın üzerindeki erkekler 
takıyor ve gruplar halinde gezdiklerinde 
ortaya güzel kareler çıkıyor. 

Teatro Arriaga
Teatro Arriaga, Bilbao şehir merkezinde 
bulunan önemli bir opera binası olarak 
tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 1890 yılın-
da inşa edilmiş olan bina, ünlü İspanyol 
Mozart Juan Crisostomo de Arriaga’nın gö-
rev yaptığı zamanlarda onun ismini almış. 
Tiyatroya girerken yanınıza hiçbir kayıt ci-
hazı bulunmaması gerektiğini unutmayın. 

San Sebastian (Donostia)
Bilbao’ya gitmişken San Sebastian’ı da 
ziyaret etmeyi unutmayın. San Sebasti-
an sadece İspanya’da değil, tüm dünya 
tarafından bilinen bir tatil cenneti. Bask 
Bölgesi’nin de en çok tercih edilen tatil şe-
hirlerinden. Bilbao’dan bu bölgeye yapılan 
günübirlik turlara katılabilirsiniz. Burası 
sosyetik ve ünlü simaların ziyaretleri se-
bebiyle adından sıkça söz ettiriyor. Bilbao 
için nasıl “Bask ülkesinin en büyük kenti” 
deniliyorsa San Sebastian için de “Kültür 
dolu tatil cenneti” denilebilir. Tabelalar ve 

sokaklarda konuşulanlardan, San Sebasti-
an’ın %100 bir Bask kenti olduğunu hemen 
hissedebilirsiniz. Baskça adı “Donostia” 
olan kent; tarihi yapıları, yeme-içme kültü-
rü, dünyaca ünlü film festivali ve plajları 
ile görülmeye değer. 

La Concha Plajı büyülü bir güzelliğe sahip. 
Şehre gelen ünlü simaların ve halkın göz-
desi olan plajda, akşamüstü güneşin batı-
şını izlemek ayrı bir keyif. Kuzey İspanya 
tur paketleri kapsamında, geçen yıl Pron-
totour’un tur paketlerine yoğun talepler 
gelince, Bilbao merkezli 4-5 günlük turlar 
da organize edilmeye başlandı. Bilbao’da 
konaklayarak, Kuzey İspanya’nın şirin ka-
sabalarına, ünlü Santander şehrine de ko-
layca gitmeniz mümkün. Bilbao’yı, araç ki-
ralayarak gezmek isterseniz Prontotour’un 
kişiye özel departmanı sizin için tüm ayrın-
tıları düşünerek memnuniyetle organizas-
yonunuzu yapacaktır.

1
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1. Modern ve geleneksel 
tarzın birleştiği  
mimarisiyle Guggenheim 
Müzesi. 
2. Bilbao’da tekneden 
trene ve otobüse pek çok 
ulaşım aracı mevcut. 
3. Jambon, midye 
dolması, Manchego 
peyniri, marine zeytin, 
turşu ve sıcak soslu 
patatesten oluşan 
pintxos.
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TÜRKİYE’DE HANGİ 
MEVSİMDE NEREYE 
GİDİLİR?
Tarihi eserleri, ören yerleri, doğal 
güzellikleri, mutfağı ve elbette 
insanıyla Türkiye’miz. Pek çoğumuz 
yurt dışı tur planları yapıyoruz; oysa 
kaçımız bu güngörmüş toprakların 
her bir karışını gördüğünü iddia 
edebilir ki. Bu bizden topraklarda, 
daha keşfedilecek çok şey var. 
Hangi mevsimde nereye gidilir sizler 
için derledik. İşte aydan aya, şehir 
şehir Türkiye gezi rehberi!
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Ocak Şubat Mart

Erzurum: Palandöken Kayak
Merkezi’nde kayak yapın. Gitmişken
Çifte Minareli Medrese, Tortum 
Şelalesi, Oltu Taşı, Aziziye Tabyaları, 
Üç Kümbetler, Tepsi Minare (Saat 
Kulesi), Erzurum Kalesi, Rüstem Paşa 
Bedesteni, Erzurum Kongresi Binası, 
Çobandede Köprüsü ve Narman 
Peribacaları’nı görün.

Saklıkent: Farklı mevsimleri yaşamak 
için uygun bir adres. Antalya’nın 
batısında Beydağları üzerinde yer 
alan kayak merkezinde, zirvede 
kayak yapıp, 1 saat sonra Antalya’nın 
ılıman iklimine dönmek mümkün. 
Aralık-nisan arasında 120 gün kaliteli 
kayak yapma imkanı var.

Abant: Haftasonu kaçamakları için 
ideal. Gölün kış manzarasını da
seveceksiniz.

Çanakkale’den başlayın ve rotanızı 
Gelibolu, Truva, Assos, Adatepe, 
Behramkale, Bozcaada, Zeus Altarı ve
Tahtakuşlar Köyü ile tamamlayın.
Şehitlikleri de unutmayın.

Sapanca: Bembeyaz karlar 
altındaki muhteşem göl 
manzarasının keyfini
kaçırmayın.

‹zmir: Ünlü Saat Kulesi’ni,
Kadifekale’yi, Meryem Ana
Evi’ni, Kültürpark’›,
Efes-Bergama antik kentlerini 
ve Balçova Kapl›calar›’n›
gezi listenize al›n.

Beypazarı: Mimariden yemek 
kültürüne, el sanatlarından günlük 
yaşama keyifli bir yolculuk yapmak 
isteyenler için…
Beypazarı’nı karlar altındayken
mutlaka ziyaret edin.

Ilgaz Dağları’nda kayağa gidin.

İç kesimlerinde Küre, Ilgaz ve 
Köroğlu Dağları’nın sıralandığı 
Kastamonu, kış aylarında kayak için 
ideal...

Dünyanın en eski yerleşim 
birimlerinden olan Antakya’da şehrin 
tarih dolu sokaklarını ve müzeleri 
gezin.

Potansiyel bir turizm
cenneti olarak 

adland›r›lan
Bolu’nun en keyifli

zamanlar› k›ş aylar›…
Temiz havas›n› bol 

bol içinize çekin!

Romantik bir 14 
Şubat tatili için 

Kartalkaya. Hem 
kayak yap›n,

hem romantik 
anlar yaşay›n…

Anadolu’nun 
en eski 
şehirlerinden
biri olan 
Sinop, tarih 
merak› için
birebir!

Gaziantep’i karlar 
altında görmek 
ayrı keyif. Cartlak 
kebabından 
baklavaya, yerel 
lezzetlerinin 
tadına bakmadan 
dömeyin!
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Nisan Mayıs Haziran

Gökçeada: Baharda adanın keyfini 
çıkarın. Kaleköy, Zeytinliköy, Dereköy, 
Tepeköy gezi programınızda olsun.

Çeşme: Kalabalıklaşmadan yazı
karşılamak için ideal.

Batı Karadeniz: Safranbolu, 
Amasra gibi yerlerden oluşan bir 
Batı Karadeniz turu. Bu güzergah 
üzerinde, Babakale’de balık yemeyi
unutmayın.

Dalyan: Bineceğimiz tekne ile
caretta-caretta kaplumbağalarının
yumurtalarını bıraktıkları İztuzu
Plajı’na doğru keyifli bir tekne
yolculuğu yapabilirsiniz. Sazlıklar
arasından görünen Kaunos Kral
Mezarları mutlaka görülmeli.

Dalyan: Doğu Karadeniz Turu: Trabzon,
Sürmene, Of, Rize; Pazar, Arhavi,
Hopa üzerinden Sarp sınır kapısı
sonrası Çamlıhemşin üzerinden Ayder
Yaylası (1350 km), Gelinüstü Şelalesi
Tarihi Kemer Köprüleri, Kalegon,
Galerdüzü (1600 m), Aşağı Kavron,
Yukarı Kavron gezileri yapabilirsiniz.

Gökova: Sualtı fauna ve florası 
açısından Türkiye’nin en zengin 
çayı olan Azmak Çayı’ndan tekneye 
binip harika bir gezi yapabilirsiniz. 
Dalış takımlarınızı yanınıza almayı 
unutmayın.

Maşukiye, dere 
kenar›na kurulmuş 
restoranlar› ve 
do¤an›n içinde vakit 
geçirmeye olanak veren 
konumuyla ideal.

Pamukkale’de
görebilecekleriniz:
Traventenler - Buldan - K›z›lsu 
- Hierapolis - Afrodisias - 
Apollon Tap›na¤› - Karahay›t - 
Ac›göl - Nekropol – Tetraplon

Kaz Da¤lar›: Nefis bir
manzaraya karş› Milli Park›
ziyaret edin. Küçük ama 
tertemiz pansiyonlarda 
kal›n. ‹sterseniz a¤aç evleri 
deneyebilirsiniz.

Şehir hayatına kısa bir mola vermek 
istiyorsanız, yeşilin ve mavinin en 
güzel tonlarını Ağva’da görebilirsiniz.

Polonezköy: İsterseniz günübirlik,
isterseniz sadece haftasonu için.

Do¤u Akdeniz 
turuna ç›k›n!
Rotan›z: 
Antakya 
‹skenderun
Adana
Mersin 
Anamur 
Alanya 
Antalya

Kaş: Deniz, 
kum ve
güneşin  
yan› sıra
ziyaretçilerine 
farkl› tatil 
olanaklar› da 
sunuyor.

Kapadokya: 
Göreme, Ürgüp 

Derinkuyu
Ihlara Vadisi, 

Hac› Bektaş ve
Üçhisar’› 

mutlaka görün.
Bol bol

foto¤raf çekin!

GAP: Rotayı farklı şekillerde de
çizebilirsiniz. Önerimiz: Diyarbakır, 
Hasankeyf, Mardin, Nemrut, 
Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, 
Kahramanmaraş ve Adana.
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Temmuz Ağustos Eylül

Kuşadası: Kumsal şeritlerinin 
uzunluğu 20 km’nin üzerinde. Geniş 
kumsalların yanı sıra derinlikten 
hoşlananlar için, dalmaya elverişli 
kayalık koylar da var.

Mavi yolculuk rota önerimiz...
Fethiye, Ölüdeniz, Soğuksu, Gemiler 
Adası, Yeşilköy, Kaş, Kekova, 
Tersane, Üçaşız, Simena, Gökkaya,
Bayındır Limanı, Kalkan, Çamlıburun,
Battıkkaya

Karadeniz 
yaylaları 
görülmeye 
değer. Sahil 
kesimlerinde 
fındıklar toplandı 
ama yüksek 
kısımların 
manzarası 
muhteşem.

Tirilye: Yeni ismi Zeytinba¤›
olan bu sevimli tatil 
beldesinin mimari dokusuna 
hayran kalacaks›n›z.

Kuzey Ege’de sakin bir tatil
için Assos, Ayval›k ve
Edremit uygun seçenekler.

Bodrum: Artık bir klasik, gitmeden
olmaz.

Alaçatı, sörfseverlerin değişmez 
adresi.

Likya sahilleri:
Dönmek istemeyeceksiniz...
Antalya, Kemer, Olimpos, Adrasan, 
Demre, Gökkaya, Tersane, Üçağız, 
Simena, Kekova, Ceneviz Limanı, 
Phaselis, Alacasu, Kemer

Van: Tatvan, 
Muradiye, 
Erciş, 
Adilcevaz, 
Ahlat ve Bitlis 
gezi
programınızda 
mutlaka 
olmalı.

Fethiye: 
Sadece 
denize
girmekle 
kalmay›n; 
yamaç
paraşütünü 
de deneyin.

Bozcaada: 
Dar
sokaklar›na 
s›ralanan
begonvilli 
evleriyle
görülmeye 
de¤er.

Marmaris: Yalancıboğaz yolu
üzerindeki Uçurtma’ya mutlaka
gidin.

Safranbolu: Klasik Safranbolu 
evlerinden birinde kalın...

Edirne-İğneada: Karaağaç, Tarihi 
Meriç Köprüsü, Lozan Anıtı’nı görün. 
Edirne’nin ünlü deva-i misk tatlısını 
tadın.
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Ekim Kasım Aralık

Kütahya adını duyduğumuzda 
aklımıza ilk çini geliyor. Frig Vadisi’nin 
önemli bölümü Kütahya ili sınırları 
içinde bulunuyor.

Prens Adaları: Hem yakın, hem 
huzurlu… Sonbaharda ayrı güzel!

İstanbul’un saray ve 
müzeleri, Topkapı Sarayı, 
Sultanahmet ve Süleymaniye 
camileri, Yerebatan Sarnıcı, 
Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı,
Dolmabahçe ve Çırağan 
sarayları, Yıldız-Gülhane, 
Miniatürk, İstanbul
surları, Galata Kulesi, 
Sultanahmet Meydanı, Aya 
İrini Müzesi, Eyüp Sultan
Cami gezi güzergahınızda 
olsun.

Bursa: Yeşil Türbe’den Ulu Cami’ye, 
Cumalıkızık Köyü’nden Çekirge-Oylat 
Kaplıcaları’na görülecek o kadar çok 
yer var ki…

Kartepe: Kocaeli’nin hemen çıkışında, 
Maşukiye’de. Pist uzunluğu 21 km. 
Haritadaki adı Keltepe.

Mevlana’nın kenti Konya’da ilk
görmeniz gereken yer Mevlana
Müzesi olmalı…

Uluda¤: En çok tercih edilen
kayak merkezlerinden; ister
ailece, ister arkadaşlarla…

Trekking turu: Olimpos, 
Ç›ral›, Adrasan rotas›nda 
treking turuna kat›l›n.

Antalya: Aş›r› 
s›caklar nispeten
azalm›şken film 
festivalinin
coşkusunu yaşay›n.

Afyon: Kapl›calarda
yenilenin, iyi hissedin.

Erciyes: Aral›ktan nisan
ay›na kadar kayak yapmak 
için uygun. Kayak alan›
yüksekli¤i 2200-3100 km.

Amasya: ‹çinden geçen
Yeşil›rmak ve k›y›s›nda tarihi
konaklarla muhteşem
görüntüler sunuyor.

Göller sonbaharda bir
başka güzel... Yedigöller,
Abant, Gölcük ve Sünnet
gölleri... Do¤a, sar›n›n binbir
tonuna bürünmüşken sizi
bekleyen muhteşem
manzaralar›n keyfini ç›kar›n.

Sar›kam›ş: Kayak 
için en uygun zaman 
kas›m-nisan aylar›
aras›. Çamlar 
aras›nda toplam
12 kilometreyi bulan
5 etapl› pistte, 
C›b›ltepe’nin
güzelli¤ine hayran 
kalacaks›n›z.
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2014 yılında  
keşfetmeniz gereken 
18 ülke!

2014 ALMANAK
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Seyahat etmeyi sevmeyenimiz var mı? Yeni 
yerler keşfetme, farklı kültürlerle etkileşime 
geçme, dünyanın uzak coğrafyalarından yeni 
arkadaşlar edinme tutkusu bizi bu yıl da yol-
lara düşürecek. Peki 2014 rotanızda nereler 
var? Bir seyahat planı yapmadan önce say-
falarımıza mutlaka göz atın.
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Sovyet nostaljisinin 
yeşil ülkesi 

Beyaz Rusya

1) TRAETSKAE PRODMESTSE’Yİ GÖRÜN
Minsk'in tam ortasında restore edilmiş ta-
rihi şehir Traetskae Prodmestse yer alıyor. 
Burada gezilebilecek yerler arasında Plos-
chad Svobody Meydanı, barok tarzda inşa 
edilen Kutsal Ruh Ortodoks Katedrali, Ber-
nardine Kilisesi, Aziz Petrus ve Paulus Kili-
sesi öne çıkıyor. Bu bölgede şık kafeler ve 
birbirinden lezzetli yemekler sunan keyifli 
restoranlar da bulacaksınız.

2) BAŞKENTİN ÖNEMLİ YAPILARINI GÖRÜN
Minsk’in ana caddesi olan Praspekt Fran-
cyska Skaryny, şehrin uç sınırlarına dek 
uzanıyor. Beyaz Rusya’nın başkentinde, 
şehrin en önemli devlet binaları ve prestijli 
yapıları aynı cadde üzerine sıralanmış. Be-
yaz Rusya Devlet Üniversitesi, Aziz Simon 
ve Helena Kilisesi, Minsk Oteli, KGB Binası, 
GUM Alışveriş Merkezi ve ana postane bi-
nası burada bulunuyor.

3) MÜZE KÖY DUDUTKI'Yİ ZİYARET EDİN
Minsk’in çevresinde görülebilecek ilginç 
yerlerden biri şehrin 40 km güneyinde yer 
alan Dudutki’dir. Avrupa’da pek çok örne-
ği bulunan müze köylerden biri olan ve 19. 
yüzyıl köy yaşantısını yansıtan Dudutki’de 
marangozluk, çömlekçilik, fırıncılık gibi 
zanaatlar da sergilenmiş. Köyde at binmek 
veya köy yemekleri yapan lokantada yerel 
tatlar denemek mümkün.

4) KHATYN’DE ACI TARİHE TANIKLIK EDİN
Avrupa’nın en etkileyici açıkhava müze-
lerinden biri olan Khatyn, Minsk’in 60 km 
kuzeyinde yer alıyor. 1943 yılında Nazilerin 
yaşlı, kadın, çocuk demeden tüm ahaliyi 
ortadan kaldırarak yerle bir ettikleri 185 
köyü temsilen inşa edilen bu açıkhava mü-
zesine, uzun bir yürüyüşten sonra giriliyor. 
Girişte köylerin adları okunabilir. En doku-
naklı yer ise çocukları anlatan köşe.

Güzel Nesvizh Kalesi 
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1) ASYA’NIN PARİS’İYLE TANIŞIN
Kolonici Fransızlar sanki anavatanlarından 
uzaklarda ikinci bir Paris yaratmak için Ha-
noi’yi seçmiş. Asya’nın vazgeçilmezi çay ve 
çay evlerinin yerini sıcak bagetler ve koku-
lu kahveler satan kafeler almış. Şehri kap-
layan bakımlı park ve bahçeleri, meydan-
lar boyunca uzanan büyük malikâneleriyle 
Hanoi’yi çok seveceksiniz.

2) GASTRONOMİ UFKUNUZU GENİŞLETİN
Otantik Vietnam lezzetlerinden tatmak için 
lüks restoranlara değil de salaş ve uygun fi-
yatlı lokantalara gitmeniz gerek. Baharatlı 
noodle makarnası, domuz ve karides ile ya-
pılan mi quang, yengeç çorbası bahn canh 
cua, baharatlı noodle ve biftekli bun bo hue 
mutlaka tatmanız gereken yemekler. Ülke-
nin en ünlü içeceği ise bia ho’i. Yani günlük 
yapılan bir çeşit buzlu bira. 

3) ALÇALAN EJDERHA KOYU’NU GÖRÜN
Gerçek ismi “Alçalan Ejderha” olan koyun 
bu adı hiçbir yazılı kaynakta kullanılmadı-
ğı için zaman içinde Halong olarak değiş-
tirilmiş. Gökyüzünün altında uzanan 1969 
adet güzel kireçtaşı adası ile yeryüzünün 
en güzel yerlerinden biri. Thien Cung Grot-
to, Dau Go Mağarası ve Sung Sot Mağarası 
gibi bölgeleri gezmek için 30 bin dong öde-
yerek bilet almanız gerekiyor. 

4) İMPARATORLUK BAŞKENTİNİ GEZİN
Vietnam’ın eski imparatorluk başkenti 
olan Hue, genelde Nguyen Hanedanlığı ile 
beraber anılıyor. Şehrin kalbi, Parfüm Neh-
ri olarak bilinen Huong Giang. Hue’nin en 
ilgi çekici bölümü eski imparatorluk şehri 
Dai Noi. Saray kompleksinin içinde tapı-
naklar, köşkler, küçük dükkânlar, müzeler 
hatta koruma duvarlarını görmek ve gez-
mek mümkün. 

5) KAPLICALARDA DİNLENİN
Hue aynı zamanda sağlık turizmiyle öne çı-
kıyor. Masaj yaptırmak isterseniz, otelinize 
danışmamanız sizin için bir artı olacaktır. 
Tur şirketleri ve turizm ofisleri sizi profes-
yonel sağlık ekiplerinin çalıştığı masaj sa-
lonlarına ve kaplıcalara yönlendirebilir. 

6) HOI AN’DA ASYA MODASINI YAKALAYIN
16 ve 17. yüzyılın önemli liman şehirlerin-
den biri olan Hoi An, Çin tarzı mimariye sa-
hip eski kent merkeziyle çok renkli. Bölge-
deki renovasyon çalışmaları büyük bir özen 
ve dikkatle sürdürülüyor. Öncelikli olarak 
Japon Köprüsü’nü ve Quan Cong Tapına-
ğı’nı görmelisiniz. Hoi An’ın en ilgi çekici 
özelliklerinden bir diğeri de dünyaca ünlü 
terzileri. 

UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan, Vietnam’ın 
en popüler noktalarından Alçalan Ejderha Koyu. 

Modernle 
gelenek 

arasında 

Vietnam
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1) YOLCULUĞA VANCOUVER’DAN BAŞLAYIN
Vancouver, British Columbia’da, dağların 
eteklerine kurulmuş bir sahil kenti, çok 
kültürlü bir metropol. Her yıl en çok ziyaret 
edilen ve edilmek istenen yerler listesinin 
başında gelen şehir, 2010 Kış Olimpiyatla-
rı ile daha da popülerleşmiş. Müthiş man-
zaralara ve yeşil alanlara sahip olan kenti 
gezmenin en iyi yoluysa bisiklet.

2) BÖLGEYİ TRENLE KEŞFEDİN
Bölgeyi gezmek için en iyi ulaşım aracı 
tren. Tren, öyle ikonik noktalardan geçiyor 
ki, yolculuğunuzun neredeyse tamamında 
nefesinizi kesecek manzaralarla karşıla-
şıyorsunuz. Vancouver’dan Rocky Dağla-
rı’ndaki Jasper’a giden tren 1950’li yıllarda 
yapılmış. Trenin şekli; içinden geçtiği man-
zaraları, yapıldığı dönemin şaşaasını ve ba-
kış açısını yansıtıyor. 

3) JASPER’DA BALIK TUTUN
Kent, dağ şeklinde işlenmiş kristaller sa-
tan hediyelik eşya dükkânları, barlar ve 
restoranlarla dolu. Kanadalılar buraya göl 
çevresinde huzurlu yürüyüşler ya da kayak 
yapmak için geliyor. Özellikle balık tut-
mak, burada yaşayanlar için vazgeçilmez 
bir mutluluk kaynağı. Üç saatlik bir olta 
sallama seansı sonrasında, 5-6 farklı türde 
balığınız olabiliyor. 

4) ŞAŞIRTICI DOĞAYI İZLEYİN
Tren kuzeybatı yönünde, Skeena Nehri bo-
yunca ilerliyor. Prince Rupert Bölgesi, vahşi 
doğanın tam ortasında. 3954 m ile Rocky 
Dağları’nın en yüksek noktası olan Robson 
Dağı’ndan da geçiyorsunuz. Bu yolculukta 
kimi zaman otlaklarda tek başına gezinen 
kahverengi atlar, kimi zaman da yüksek-
lerde uçan dazlak kartallar geçiyor yanı-
nızdan. 

5) İHTİŞAMA TANIKLIK EDİN
Zirvesi buzullarla kaplı Hudson Bay Da-
ğı’nı geçerken gözleriniz, gördüğü güzellik 
karşısında yerinden fırlayacak gibi oluyor. 
Etrafa metalik bir gri renk hakim ve zirve 
apaçık ortada. Tren dağlar arasındaki eski 
metal bir köprüden ağır ağır ilerliyor ve pek 
çok kişinin sadece filmlerde görebileceği 
müthiş bir manzara çıkıyor ortaya. 

6) CRUISE YOLCULUĞUNA ÇIKIN
Prince Rupert ve Kraliçe Charlotte adaları 
nehir turlarının başladığı yer. Adalar ana-
karadan çok farklı bir ekosisteme sahip. 
Bu sularda 23 değişik balina türüne rast-
lanıyor. Dazlak kartallar, ayılar, geyikler 
ve daha birçok tüylü hayvan kendini sık 
ormanların içinde meraklı gözlerden giz-
lemeyi başarıyor. Bazı ağaçların 1000 yıllık 
olduğu söyleniyor.

Vahşi doğasıyla 
British 
Columbia

Kanada

Moraine Gölü
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Valladolid yakınlarındaki Dzitnup Obruğu’nda 
sarkıtların altında, turkuaz renkli sularda 
yüzenlere balıklar da eşlik ediyor. 

Maya ve Aztek 
uygarlıklarının beşiği

Meksika

1) GEZİNİZE BAŞKENTTEN BAŞLAYIN
Mexico City; tarihi binalarla çevrili Zocalo 
Meydanı, Amerika kıtasının eski katedrali 
olan Metropolitan Katedrali, Ulusal Saray, 
Ulusal Antropoloji Müzesi ve şehre 50 km 
uzaklıktaki Meksika’nın en büyük antik 
kenti Teotihuacan ile mutlaka görülmesi 
gereken bir kültür merkezi. 

2) MAYA AYİNLERİNE TANIKLIK EDİN
San Cristobal de las Casas, koloniyel bina-
ları, dar sokakları, renkli katedral meyda-
nı, yerli pazarı ile sevimli bir kasaba. San 
Cristobal’a 10 km mesafedeki San Juan 
Chamula Köyü’nde, Katolizm ve Maya 
inançlarının bir arada yaşandığı kilisede 
eski gelenek ve ritüellerini gerçekleştiren 
Tzotzil yerlilerinin ayinlerine tanıklık ede-
bilirsiniz.

3) PALENQUE’Yİ KEŞFEDİN
San Cristobal’e 230 kilometre uzaklıkta bu-
lunan orman içindeki Palenque, 7. yüzyılda 
en parlak dönemini yaşamış. Maya mima-
risinin en güzel örneklerinin bulunduğu, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 
Palenque, Meksika’nın en önemli antik 
kentlerinden. Yazıtlar Piramidi, Saray, Haç 
Tapınağı ve Güneş Tapınağı’na hayran ka-
lacaksınız.

4) MERİDA VE UXMAL’I UNUTMAYIN
Koloniyel binaları, 16. yüzyılda yapılmış 
katedrali, modern duvar resimleriyle tari-
hin anlatıldığı Hükümet Sarayı ile Merida 
aynı zamanda, Maya antik şehirleri olan 
Uxmal ve Chichen Itza’ya yakınlığı ile de 
önemli. Klasik Maya mimarisinin muhte-
şem bir örneği olan Uxmal, Yucatan Yarı-
madası’nın en iyi korunmuş ören yeri.

5)UYGARLIKLARIN BİLGELİĞİYLE BULUŞUN
Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan 
Chichen Itza, Meksika’nın en çok ziyaret 
edilen ikinci arkeolojik sit alanı. Kukulkan 
Tapınağı ise Mayaların astronomi ve mate-
matik bilgilerini ortaya koyan en önemli pi-
ramit. Tapınağın mimarisini keşfederken, 
binlerce yıl önce yaşamış bu uygarlığın ast-
ronomi bilgisine şaşıracaksınız.

6) DENİZE VE GÜNEŞE DOYUN
Playa del Carmen’de turkuaz renkli denizin 
ve beyaz kumun keyfini çıkartarak dinle-
nin. Playa del Carmen, Cancun’a 45 daki-
ka mesafede, restoranları, barları ve dük-
kânlarıyla renkli bir tatil kasabası. Burada 
günübirlik gezilerle Xelha veya Xcaret gibi 
doğal su parklarını veya Cozumel, Isla Mu-
jeres gibi adaları ziyaret edebilir, dalış veya 
şnorkel turlarına katılabilirsiniz. 
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1) NAIROBI’DE AV ETİNİN TADINA BAKIN
Nairobi Nehri üzerine kurulu şehir, çok 
sayıda kilise, mabed ve cami dışında Nai-
robi Ulusal Parkı’na da evsahipliği yapıyor. 
Nairobi’ye gitmişken, dünyanın en ünlü 50 
restoranı arasında bulunan, Carnivore Res-
taurant’ta odun ateşinde pişirilen av etleri 
menüsünü mutlaka deneyin. 

2) MASAI MARA’DA BÜYÜK GÖÇÜ İZLEYİN 
Vahşi yaşamın hayret uyardıracak şekilde 
bir araya toplandığı Masai Mara, Kenya’nın 
en popüler oyun parkı. “Big 5” denilen as-
lan, leopar, gergedan, manda ve fil dışında; 
çita, zürafa, impala ve timsah görmeniz 
de garanti. Temmuz-ekim arasında mil-
yonlarca hayvanın Serengeti’den Masai 
Mara’ya yaptığı göç ise görülmesi gereken 
muhteşem bir doğa olayı. 

3) MASAI KABİLELERİNE KONUK OLUN
Kenya’daki 70’i aşkın yerel kabile içinde, 
geleneksel yaşamlarını sürdürmeye çalışıp 
modern yaşamı reddeden az sayıdaki kabi-
leden biri olan Masai kültürü ise, görülmesi 
gereken başka bir cazibe. Renkli giysileri 
ve dansları ile görsel bir şölen oluşturan 
Masai köylerine konuk olup kabile yaşamı 
hakkında bilgi alabilirsiniz. 

4) VAHŞİ DOĞAYI TANIKLIK EDİN
Masai Mara’nın yanı sıra; özellikle flamin-
goları korumak amacıyla açılan Nakuru 
Gölü, Klimanjaro’nun muhteşem manza-
rasıyla ülkenin en ünlü safari parkı olan 
Amboselli ve Afrika’nın vahşi hayatı en 
iyi yansıtan, en büyük parklarından olan 
Tsavo da Kenya’da görülmeye değer yerler 
arasında.    

5) GECE HAYATINI DENEYİMLEYİN
Dar caddeleri ve eski yapıları ile Portekiz’in 
egemenliği altında olduğu günleri anım-
satan eski şehir ve 16. yüzyılda Portekizli-
ler tarafından yapılmış olan Jesus Kalesi, 
Mombasa’da görülmesi gereken önemli 
yerler arasında. Şehir ayrıca, restoranla-
rı, kulüpleri, barları ve kumarhaneleriyle  
renkli bir gece yaşamına da sahip.

6) DALIŞ YAPIN
Ülkenin doğu sahilinde bulunan, 500 bin 
nüfusu ile Kenya’nın 2. büyük şehri olan 
Mombasa, zengin tarihinin yanı sıra bem-
beyaz kumlu plajları ve mercan rifleriyle 
de Afrika’nın en iyisi. Otellerin birçoğu su-
altı yaşamını yakından izlemeniz için özel 
turlar düzenliyor.

Kenya

Dünyanın safari cenneti
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1) JAPON BAHÇELERİNİ GEZİN
Japon bahçeleri, dünya çapında bir üne 
sahip. İmparatorluk bölgesinde kurulmuş 
olan en eski bahçede, sembolik Sumeru 
Dağı’nın bir minyatürü de mevcut. Kyo-
to’daki Katsura İmparatorluk Villası, Gin-
kakuji ile Kinkakuji Tapınağı ve Nijo Ka-
lesi’nin bahçeleri ile Ryoanji Tapınağı’nın 
ünlü taş bahçesi, Japon bahçelerinin en 
güzel örnekleri.

2) IŞIL IŞIL FESTİVALLERE KATILIN
Birer renk cümbüşü olan festivallerde Ja-
pon fenerleri başrolü kimseye bırakmıyor. 
Temmuz ayının ortasında yapılan Ateş 
Festivali’nde beyaz giysili rahipler 12 dev 
fener taşıyor. Ağustos ayının ilk günle-
ri Akita’da düzenlenen ve fenerlerin asılı 
olduğu uzun bambu sırıklarının geçişiyle 
kutlanan Kanto Festivali de renkli görüntü-
lere sahne oluyor.

3) JAPON BUDİZMİYLE TANIŞIN
6-19. yüzyıllar arasında Japonya’da Buda 
heykellerinin en kusursuzları, tapınakla-
rın en görkemlileri yapılmış. Japonya’daki 
Horyu-ji Tapınağı, 1993’te UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne alınmış. Japon medeniye-
tinin doğduğu yer olarak kabul edilen Na-
ra’da 15 metrelik anıtsal Buda heykelinin 
korunduğu Todai-ji Tapınağı da görülmeye 
değer güzellikte.

4) SAKURA FESTİVALLERİNE KATILIN
Sakuraların (kiraz çiçekleri) açışı özellikle 
Kyushu bölgesinde muhteşem manzarala-
rın oluşmasını sağlıyor. Kiraz çiçeklerinin 
mevsimi Hokkaido Adası’nda son buluyor. 
Kiraz çiçeği takvimi 11 kentte ikişer hafta-
lık festivallerle kutlanıyor. Mart ayının son 
haftasında başlayıp, nisan sonuna kadar 
süren festival zinciri her yıl yaklaşık 500 
bin turisti Japonya’ya çekiyor. 

Farklı renkler 
farklı bir kültür

Japonya

Japon Feneri Festivali için süslenmiş sokaklar, Nagazaki



Cezayir

Kuzey 
Afrika’nın 
Osmanlı 
kokan 
ülkesi

1) BAŞKENTİ KEŞFEDİN
Sahil boyunca uzanıp giden başkent El Djezayir’in en uzun cadde-
sinde yürüyün. “Korniş” adı verilen sahilyolu üzerinde; eski liman, 
amirallik, eski garnizon binası, yüzyılın başlarından kalmış art-de-
ko binalar ve bunların içinde yer alan muhteşem Büyük Postane 
binası görebileceğiniz yerler arasında. 

2) OSMANLI İZLERİNİ TAKİP EDİN
Başkent El Djezayir’in eski Türk mahallesindeki sokaklarda Os-
manlı izlerini bulacaksınız. 1791 tarihli, Cezayirli Hasan Paşa Ko-
nağı görülmeye değer. Türk mahallesinin yanı başındaki “Kasba” 
adı verilen yerden ise Akdeniz’in mavi sularını süsleyen beyaz dal-
gaları izleyebilirsiniz.

3) BALIKÇILAR MAHALLESİ’Nİ GEZİN
Başkentin Balıkçılar Mahallesi’nde göreceğiniz 1660 tarihli Dja-
maa El Djedid; İspano-Moresk stili, dört köşe minaresiyle yükselen 
küçük bir cami. Mahallede, ilginç mimarisiyle dikkat çeken diğer 
cami ise Ketchaoua Cami. 17. yüzyılda inşa edilmiş olan cami 
Fransız döneminde kiliseye dönüştürülmüş ve tam 130 yıl kilise 
olarak kullanılmış. 

4) GHARDAIA’DAN İLHAM ALIN
Güneydoğu’daki Ghardaia, geçmişten günümüze Batılı ressamla-
ra, fotoğrafçılara ve ünlü mimarlara ilham kaynağı olmuş. Biraz 
perili, biraz da uzaylı o fantastik çizgi romanlarda gördüğümüz 
yerleşimlere benzeyen bir kent burası. Daracık sokaklardaki beyaz 
badanalı, yuvarlak köşelerle süslü, minik mağaraları andıran evler 
sizi çok şaşırtacak. 

5) ROMA KENTLERİNİ GÖRÜN
Romalılar, Cezayir’in kuzey kıyılarında birbirinden ilginç yerle-
şimler kurmuş. Başkent yakınlarındaki Cherchell ve Tipasa antik 
kentleri; Doğuda Konstantin ve Annaba’daki Hippo Regius kalın-
tıları görülmeye değer yerler arasında. Ancak, bu antik kentlerin 
içinde en görkemlisi, zamana meydan okurcasına ayakta kalmış 
olan Djemila’daki Roma yerleşimi. 

6) KONSTANTIN’DE BİR GÜN GEÇİRİN
Doğuda Tunus sınırına yakın en önemli yerleşim Konstantin. En-
rico Macias’ın doğduğu bu kent o kadar güzel bir coğrafyaya sahip 
ki, mutlaka görülmesi gerek. Kartal yuvasını andıran iki büyük ka-
yalık tepe üzerine kurulmuş olan bu muhteşem görünümlü kent, 
Musevi nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri. 

Sahra Çölü 
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Birleşik Arap Emirlikleri

Lüksün ve şatafatın doruğu
1) DUBAİ’DE ALIŞVERİŞ YAPIN
Dubai tam bir şatafat kenti. Alışverişte de 
yıldızı giderek parlayan Dubai, son olarak 
icat ettiği alışveriş festivali Dubai Shopping 
Festival ile de meraklıların gündeminde. 
Kent her konuğuna VIP gibi davranıyor; on-
ları alışveriş ve lükse boğuyor. Alışverişin 
yanı sıra partiler, yaz tatili, gurme geziler 
ve spor müsabakaları için de ideal bir nokta 
burası.

2) ABU DABİ’Yİ GÖRÜN
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti ve 
ikinci büyük kenti Abu Dabi, T şeklindeki 
adası üzerinde, kaynağı 2100 yılında bitme 
olasılığı olan petrolden kazandığı paraları 
sayıyor. Kardeşi Dubai gibi süper lüks alış-
veriş merkezleri olmasa da sahip oldukla-
rı ile insanları etkilemeye hazır. Bu çekici 
Arap şehri, kozmopolit ve sofistike yapısı 
ile insanları kendine çekiyor. 

3) MODERN MİMARİYE TANIKLIK EDİN
Modern İslam mimarisi Dubai’de can bu-
luyor. Dubai’de yüksekliği 200 m.’yi aşan 
56 bina var. 14 gökdelen ise 300 m.’yi aşan 
yükseklikleriyle Hong Kong ve New York’u 
geride bırakıyor. Şehirdeki en uzun bina, 
828 m. yüksekliğindeki Burj Khalifa. Bu 
bina ayrıca gezegenin en yüksek müstakil 
binası ile en yüksek insan yapımı bina un-
vanlarına da sahip. 

4) WILD WADI SU PARKI’NDA EĞLENİN
Wild Wadi Su Parkı, çöl ortasındaki Du-

bai’de yaz-kış size yazı anımsatan harika 
bir yer. Wild Wadi’deki eğlenceli atraksi-
yonlar arasında bulunan dalga havuzu, su 
kaydırakları, yapay sörf makinaları ile ken-
dinizi deniz kenarında hissetmeniz müm-
kün. Rushdown Ravine sizi yaklaşık 180 m. 
yüksekliğe çıkarıyor. Breakers Bay ise Orta 
Doğu’nun en büyük dalga havuzu. 

5) PALMİYE ADALARI’NDA GEZİN
Denizin doldurulması ile yapılan Palmiye 
şeklindeki bu adalar, uzaydan görülebili-
yor. Yapımı henüz bitmeyen projede, ada-
lar Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali ve Palm 
Deira isimlerini taşıyor. Tamamlanması ile 
birlikte, 100 lüks otel, plaj villaları, apart-
manlar, marinalar, su parkları, restoran, 
alışveriş merkezleri, spor merkezleri ve 
spa’lar hizmete girecek.
 

6) ÇÖLDE SAFARİYE ÇIKIN
Çöl safarilerinde, özel eğitimli rehber ve çöl 
sürücüleri ile SUV araçlarına binip keşfe 
çıkıyorsunuz. Dev gibi araçlarla son hızla 
çölde ilerlerken kendinizi çöl tepelerindeki 
bir hız trenine binmiş gibi hissediyorsunuz. 
Hız tutkunlarını tam kalbinden vuracak 
olan bu eğlenceli gezi sırasında, rehberiniz 
sizi günbatımını izleyebileceğiniz büyülü 
bir tepeye götürüyor. 

7) GÜZEL PLAJLARDA SU SPORLARI YAPIN
Birleşik Arap Emirlikleri’ne turistlerin alış-
verişten sonra ikinci geliş nedeni plajlar. 
Yüzmek, güneşlenmek dışında dalış ve 
şnorkelli dalış, plajların en önemli aktivi-

teleri. Basra Körfezi ve Umman Körfezi, 
dünya balina ve yunus nüfusunun büyük 
bir bölümünü barındırıyor. Çok sayıda kap-
lumbağa türü ve 700’den fazla tropik balık 
çeşidi de bu sularda görülebilir.

8) LÜKS RESTORANLARI DENEYİN
BAE, lüks restoranları ile uzaklardan gelen 
turistlere adeta bir ziyafet çektiriyor. Bu-
radayken ne yiyeceğiniz konusunda fazla 
düşünmüyorsunuz çünkü dört bir yanınız 
farklı lezzetler sunan restoranlarla dolu. 
Özellikle en büyük kentler Arap mutfağın-
dan İtalyan’a, farklı mekânlara sahip. Abu 
Dabi’nin iki özel restoranı Angar ve Shahis-
ta en fazla ilgi gören mekânlardan. 

9) KÜLTÜR MERKEZİ HATTA’YI KEŞFEDİN
Dubai Emirliği halkının popüler tatil nokta-
larından biri Hatta kenti. Hatta Dağı etek-
lerine kurulu olan şehir, zengin kültürüyle 
tanınıyor. Hatta’da, 18. yy’da güvenlik için 
inşa edilmiş iki askeri kale bulunuyor. Eski 
toprak evler ilgi çekici; 780 yılından kalma 
Juma Camii de ilgi çeken bir turizm nokta-
sı. Juma Camii, Hatta’nın en eski yapısı.
Güneydoğudaki Ghardaia, geçmişten gü-
nümüze batılı ressamlara, fotoğrafçılara 
ve ünlü mimarlara ilham kaynağı olmuş. 
Biraz perili, biraz da uzaylı o fantastik çizgi 
romanlarda gördüğümüz yerleşimlere ben-
zeyen bir yer burası. Daracık sokaklardaki, 
beyaz badanalı yuvarlak köşelerle süslü, 
minik mağaraları andıran evler sizi şaşır-
tacak. 

Dubai şehir merkezi özellikle geceleri modern yapıların 
ve yüksek binaların ışıklandırmalarıyla lüks ve ihtişamın adresi



Gürcistan

Kafkaslar’ın en çekici ülkesi 

1) TİFLİS’İ KEŞFEDİN
5. yüzyılda kurulan Tiflis, sayısız kültüre 
şahitlik etmiş. Kent merkezi bozulmadan 
kalmış dini yapılar, cumbalı evler ve ker-
vansaraylar ile kaplı. Gürcü ve Ermeni tarzı 
mimari yapılar ile 4. yüzyılda yapılan Kale 
özellikle dikkat çekici. Kale yakınlarındaki 
sülfür banyoları ve botanik bahçesi de gö-
rülmeli.

2) KİLİSELERE ZAMAN AYIRIN
Gürcistan bir kiliseler ülkesi olduğu için en 
çok gezeceğiniz yerler dini yapılar olacak. 
Tiflis’te nehre bakan bir tepedeki, bölge-
nin incisi Metekhi Kilisesi ortaçağlarda hiç 
yaygın olmayan bir mimari yapıya sahip. 
Büyük Tiflis Sinagogu, şehrin önemli yapı-
larından. Gergeti Köyü’ndeki kilise de gö-
rülmeye değer başka bir eser.
 

3) MAĞARA KENTİ GÖRÜN
Ülkenin batısında yer alan antik Uplist-
sikhe mağara kenti, Gori şehrinin sınırları 
içerisinde. Uplistsikhe yemyeşil bir ovaya 
bakan kayalık tepelerde kurulmuş. Eskiden 
kentte tam 700 farklı mağara bulunuyor-
muş. Ama günümüze sadece 150 tanesi 
ulaşabilmiş. 

4) TATİL CENNETİ BATUM’DA STRES ATIN
Hem yerli hem de yabancı turistler yaz ta-
tillerinde Batum’a akın ediyor. Batum otel-
leri, kaliteli restoran ve gece kulüpleri ile 
kusursuz bir tatil bölgesi imajı çiziyor. Kent 
merkezindeki cumbalı tarihi evler kafeye 
çevrilmiş ve güzel havalarda stres atmak 
için ideal. 1912’de Aleksev Krasnov’un kur-
duğu Botanik Bahçe de Batum’un en güzel 
yerlerinden. Tiflis yakınlarındaki eski Ortodoks kilisesi 

Mtskheta 
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İran

Köklü medeniyetlerin mirası

1) ŞİRAZ’IN EGZOTİK BAHÇELERİNDE GEZİN
İran’ın en turistik şehirlerinden kentte Karim Han Kalesi, ünlü şa-
irler Sadi ve Hafız’ın muhteşem mezarları ve elbette İrem Bahçele-
ri, Afif Abad Bahçeleri, Nakhlestan Bahçesi gibi yeryüzü cennetleri 
dünya gözüyle görülmesi gereken yerler arasında.

2) PERSEPOLIS’TE TARİHİ YAŞAYIN
Şiraz’a 60 km uzaklıktaki Persepolis, Akamenidler’e başkentlik 
yapmış. Doğu uygarlıklarının günümüzde ayakta kalmış en büyük 
antik yerleşimlerinden olan Persepolis, harika anıtları, kral mezar-
ları ve müzesiyle insanları büyülemeye devam ediyor.

3) GÖRKEMLİ İSLAM MİMARİSİNE TANIK OLUN
Meşhur elişleri, geleneksel çay evleri ve pazarı, görkemli camileri, 
muazzam saraylarıyla Esfahan günlerce sıkılmadan vakit geçire-
bileceğiniz bir atmosfer sunuyor. Saraylardan daha görkemli olan 
Şeyh Lutfullah Camii, İmam Camii, ilginç mimarisi ile Jameh Ca-
mii, şehrin belli başlı görülecek yerleri arasında. 

4) KUTSAL ATEŞLE BULUŞUN
Zerdüşt toplumunun merkezi olan Yazd, 1500 yıldır hiç sönmeden 
yanan kutsal ateşi, Zerdüştler’in toprağı kirletmemek için ölülerini 
akbabalara sundukları sessizlik kuleleri, halen kullanılan gelenek-
sel çamur evleri, rüzgâr kuleleri ve su kanatları ile her İran seyaha-
tinin olmazsa olmazlarından.

5) ŞAİRLER KENTİNE GİDİN
Yüzyıllar boyu İran’ın batıya açılan kapısı olan Tebriz’in nüfusu 
ağırlıklı olarak Azerilerden oluşuyor. Bir şairler kenti olarak tanı-
nan Tebriz dünyanın tek Şairler Mezarlığına sahip. İhtişamlı kalesi, 
Orta Doğu’nun en büyüklerinden olan tarihi Kapalı Çarşısı ve bir 
mesire yeri olarak kullanılan Şah Gölü görmeye değer güzellikte.

6) “YOLUN SONU”NU GÖRÜN
Kelime manası “Yolun Sonu” demek olan Tahran’ın kâbus trafiği, 
kirli ve yazın cehennem gibi olan havası ile ismini hak ettiği söy-
lenebilir. Diğer yandan da İran’ın en modern ve lüks hayat tarzı, 
bütün İran’ın tarihi eserlerinin sergilendiği müzeleri, görkemli ha-
nedan sarayları ile görülmeye değer en önemli merkez. 

Günümüze ulaşmış en büyük 
antik kentlerden biri olan Persepolis’in giriş kapısı...  
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İzlanda

Buz ülkesine seyahat

1) EN KUZEYDEKİ BAŞKENTİ TANIYIN
Dünyanın en kuzey başkenti Reykjavik, 
Esja Dağı’na sırtını dayamış cıvıl cıvıl bir 
şehir. Ana caddesi Laugavegur sanat gale-
rileri, barlar, kafelerle dolu. Şehri tepeden 
izleyebileceğiniz en iyi yer olan Hallgrims 
Kilisesi’ne uzanan Skolavörtustigur Cadde-
si üzerinde rengârenk cepheli ve dik çatılı 
evlere ve tarihi liman bölgesine bayılacak-
sınız.

2) VOLKANİK ÇÖLÜ GEÇİN
Keflavik Havalimanı’ndan başkent Reykja-
vik’e giden 50 kilometrelik yolun iki tarafı 
volkanik kayalar, sönmüş lav akıntıları ve 
kıraç arazilerle kaplı. 103 bin kilometre-
karelik ülkenin % 63’üne hakim olan bu 
yeryüzü oluşumu ‘volkanik çöl’ diye ta-
nımlanıyor. Ay yüzeyinde kısa bir gezintiyi 
andıran bu coğrafyayı ilginç bulacaksınız.

3) ARZIN MERKEZİNE SEYAHAT EDİN 
Snaefellsjökull Dağı’nın adı “karla kaplı 
buzul” anlamına geliyor. Aktif bir yanar-
dağ olarak kabul edilse de son 2000 yıldır 
faaliyette değil. Dağdan Atlantik’in sonsuz 
mavisini ve ıssız fiyortlarını izleyebilirsiniz. 
Snaefellsjökull, Jules Verne’in ünlü romanı 
Arzın Merkezine Seyahat’teki profesörün 
dünyanın derinliklerine giden gizli geçidi 
keşfettiği dağ.

4) MİNYATÜR İZLANDA’YI GÖRÜN
Snaefellsness Yarımadası’ndaki şirin balık-
çı kasabalarından birisi de nüfusu birkaç 
yüzü geçmeyen Olafsvik. Yanı başından 
dökülen irili ufaklı şelaleleri, jeotermal su-
ları, yanardağı, buzulu, balinaları ve deniz 
kuşları, kısacası İzlanda’da görülebilecek 
her şey Olafsvik’te var. Bu yüzden de gez-
ginler buraya “minyatür İzlanda” diyor.

5) MAVİ LAGÜNDE YÜZÜN
İzlanda’daki çok sayıda jeotermal spa’dan 
en ünlüsü olan lagün, Reykjavik’in yaklaşık 
40 km güneyinde, Grindavik volkanik ara-
zisinde yer alıyor. Mavi Lagün’ün, sülfür ve 
silkat açısından zengin suları özellikle se-
def gibi cilt hastalıklarına iyi geliyor. Sıcak-
lığı her mevsimde 37-39 derece arasındaki 
Mavi Lagün’de yüzmek eşsiz bir deneyim. 

6) ARKTİK MUTFAĞI DENEYİN
Her ne kadar İzlanda mutfağı balık üzerine 
kurulmuş olsa da “hangikjöt” (kuzu füme) 
ve “slatur” (bir çeşit sosis) gibi et yemekleri 
de bulunuyor. Geleneksel balık yemekleri 
pisi, morina, halibut, ringa gibi balıklardan 
yapılıyor. Kurutulmuş morina balığı “hard-
fiskur” ile ince kıyılan balık ve yulaf ekme-
ğiyle yenen ”plokkfiskur” bu yemeklerden 
sadece ikisi.

“Aurora Borealis” diğer adıyla 
“Kuzey ışıkları” gerçek bir görsel şölen... 
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Sri Lanka

Köklü bir tarih, 
muhteşem bir doğa

Sri Lanka’ nın görülmeye değer bir diğer 
yeri mistik Sigiriya. Burası UNESCO 
Dünya Mirası listesinde yer alıyor. 

1) COLOMBO’DA KALABALIĞA KARIŞIN
Colombo 5. yüzyıldan beri Asya ile batı arasında gerçekleşen tica-
rette kullanılan en önemli liman şehirlerinden. Pettah pazarında 
dini yapıları gezebilir, yakınlarındaki Hollanda Sömürge Dönemi 
Müzesi’nde adanın tarihini yakından inceleyebilirsiniz. Ağaçlı yol-
ları, sanat galerileri ve müzeleriyle kentin en büyük parkı olan tar-
çın bahçelerini de kaçırmayın. 

2) NEGOMBO’DA DİNLENİN 
Colombo’nun hemen kuzeyinde yer alan ve havaalanına 15 daki-
ka uzaklıktaki Negombo küçük tarihi bir kasaba. Özellikle Katolik 
kilisesinin izlerini taşıyan kasaba öylesine turistik ki Sri Lanka’ya 
gelen birçok turist adanın geri kalanını görmeden, güzel kumsalla-
rın tadını çıkarmak için Negombo’da kalıyor. 

3) BUDİST TAPINAĞINI ZİYARET EDİN
Gangaramaya Tapınağı hemen Beira Gölü’nün yanında bulunu-
yor. Başında Sri Lanka’nın en politik ve becerikli rahibi bulunan bu 
tapınak bir müzeye ve kütüphaneye sahip. Müzede Tayland’dan 
Japonya’dan Myanmar’dan gelen Budist eserler görmek mümkün. 
Tapınak her şubat ayında kutlanan Perahera Festivali’nin de odak 
noktası. 

4) HİKKADUVA’DA SÖRF YAPIN
Hikkaduva kasabası sörfçülerin uğrak noktası; aynı zamanda ada-
nın en turistik yerlerinden biri. Burada sörf ve tüple dalış dersi ala-
bilir, küçük botlarla biraz açıktaki 
mercanları ve birbirinden güzel okyanus balıklarını şnorkelle da-
larak inceleyebilir, Space Gardenlar’a düzenlenen turlara katıla-
bilirsiniz. 

5) GALLE’DA KRİKET MAÇI İZLEYİN
Galle şehri adanın en büyük 4. şehri. 1663’te Hollandalılar tarafın-
dan yapılan hisar 36 hektarlık bir alan kaplıyor ve sömürge döne-
minin en eski eserlerinden biri. Hisarın içinde gezebileceğiniz di-
ğer tarihi yerlerin başında Hollanda Reformu Kilisesi geliyor. Galle 
uluslararası kriket sahası ise maçlar sırasında gerçekten görülme-
ye değer. 

6) SINHARAJA YAĞMUR ORMANINI GEZİN
Burası adanın en son kalan el değmemiş yağmur ormanı alanı. Sin-
haraja (Aslan Kral) ormanı bir sınır misali tamamen nehirlerle çev-
rili ve 18,899 hektarlık bir alan kaplıyor. 50 metreyi bulan tropikal 
ağaçlar gökyüzünü görmenizi engelliyor. 200’den fazla tropik ağaç 
çeşidi, 50’den fazla çiçek çeşidi bu vahada saklı.
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Makedonya

Gerçek bir kültür mozaiği

1) YOLCULUĞA ÜSKÜP’TEN BAŞLAYIN
Vardar Nehri’nin ortadan ikiye ayırdığı 
başkent Üsküp’ün güneyinde Hıristiyan-
lar, kuzeyinde ise Müslümanlar yaşamak-
ta. Kentin simgesi Taşköprü, ağaç oyma 
ikonlarıyla ünlü Sveti Spas Kilisesi, Sulu 
Han, Kurşunlu ve Kapan Han, Davut Paşa 
ve Çifte Hamam, İsa Bey ve Sultan Murat 
Camileri, tarihi kentte görmeye değer yer-
ler arasında.

2) BEKTAŞİ TEKKESİNİ ZİYARET EDİN
Osmanlı döneminde Kalkandelen olarak 
bilinen Tetova’da Osmanlı izleri korun-
makta. Buradaki en ilginç yapılardan birisi 
1495 yılında inşa edilen Alaca Camii. Geniş 
bir bahçe içinde, şadırvandaki özgün işçiliği 
ile dikkat çeken bir diğer ziyaret yeri ise 450 
yıllık Harabati Baba Bektaşi Tekkesi. 

3) MUSTAFA KEMAL’İN OKULUNU GÖRÜN
Geniş caddeleri, kendine özgü mimariye 
sahip binaları, dükkânları ile Bitola, Yuna-
nistan sınırına yalnızca 14 km uzaklıkta. 
Bu yüzden genel bir Akdeniz havası hakim. 
Mustafa Kemal Atatürk, buradaki Manastır 
Askeri İdadisi’nde okumuş ve bina içinde 
Atatürk anısına bir müze bulunuyor. 

4) AVRUPA’DAKİ KUDÜS’Ü TANIYIN
Ohrid UNESCO Dünya Mirası listesindeki 
yerini sonuna kadar hak etmekte. Çevre-
sindeki çok sayıda kilise, manastır ve kut-
sal alanlarla Hıristiyan dünyasının Avru-
pa’daki Kudüs’ü sayılan Ohrid; Çar Samuel 
Kalesi’nin bulunduğu bir tepenin etekle-
rine kurulu. Taş evleri ve kiliseleriyle bir 
Ortaçağ kenti havasında olan bu adresi çok 
seveceksiniz.

5) GÖLDE BİR GÜN GEÇİRİN
Antik ismi “Işık kenti” olan Ohrid’in tarihi 
yapıları ve Balkanlar’ın en büyük gölü olan 
Ohrid Gölü kuşkusuz Balkanlar’ın ve Ma-
kedonya’nın en güzel sayfiyelerinden biri. 
Ohrid Gölü çevresindeki plajlarda yüzebile-
ceğiniz gibi, bir tekne kiralayarak gezebilir 
ve Sveti Jovan Kaneo Kilisesi’nden izleyece-
ğiniz gün batımı ile gezinizi tamamlayabi-
lirsiniz.

6) GALICICA’DA DOĞA SPORLARI YAPIN
Ohrid Gölü’ne hakim bir yerde olan Galici-
ca tepeleri, Ulusal Park ilan edilip işaretlen-
miş patikaların izinde trekking, mağaracı-
lık, yamaç paraşütü gibi doğa aktivitelerine 
katılmak isteyenler için heyecan verici ak-
viteler sunmakta.

Ortaçağ kenti havasındaki Ohrid dar sokakları, çok 
sayıda kilisesiyle görülmesi gereken yerlerden
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Peru

İnka medeniyetine 
yolculuk

1) BAŞKENTİ GEZİN
Deniz seviyesinde olan başkent Lima, görülmeye değer 
bir mimariye sahip. Plaza Mayor ve Plaza San Martin 
meydanları kentin kalbi ve ihtişamlı kiliselerle sömürge 
mimarisi öne çıkıyor. Güneydeki Miraflores ve Barranco 
semtleri ise plajları ve gece hayatıyla sizi cezbedecek.

2) LİMA’DA GASTRONOMİ YOLCULUĞUNA ÇIKIN
Güney Amerika’nın gastronomi başkenti olarak kabul 
edilen Lima, yalnız yerel mutfağıyla değil, “fine dining” 
restoranlarıyla da öne çıkıyor. Balık ve malzeme çeşit-
liliği birçok yetenekli şefi bu kente çekmiş ve ortaya 
Rafael, Malabar, La Gloria gibi birçok yaratıcı ve seçkin 
restoran çıkmış.

3) İNKA MEDENİYETİNİN İZLERİNİ ARAYIN
Cuzco, iyi korunmuş sömürge mimarisi, İnka dönemi 
kalıntıları ve hala canlı olan yerli kültürüyle çok güzel 
bir şehir. Machu Picchu’ya yola çıkmadan önce, kilise-
ler, mağazalar, restoranlar ve sokak satıcılarıyla renk-
lenen ve kentin ana meydanı olan Plaza de Armas’ta 
eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz.

4) MACHU PICCHU’YU GÖRÜN
And Dağları’nın zirvesinde yer alan Machu Picchu 1911 
yılında bir Amerikalı tarafından tesadüf sonucu keş-
fedilmiş. İnkalar’ın klasik teraslı mimari tarzıyla inşa 
edilen kent, aslında bir tapınak kompleksi. Muhteşem 
manzarasıyla büyüleyen Machu Picchu, tanrılara kur-
ban sunmak amacıyla yapılmış birçok tapınaktan olu-
şuyor.

Titicaca Gölü kıyısındaki antik 
kemer, Taquile Adası, Peru VOYAGER 43



Mısır

Piramitlerden dalışa, 
safariden danslara…

1) GİZA PİRAMİTLERİNİ GEZİN
Antik dünyanın günümüze mirası olan 
ve her birinin 20 ton ağırlığında taşlardan 
yapıldığı söylenen Giza Piramitleri Keops, 
Kefren ve Mikarinos size bambaşka bir 
dünyanın kapılarını aralayacak. M.Ö. 3000 
yıllarında yapıldığı tahmin edilen piramit-
ler Mısır’ın ününe ün katıyor. 

2) CLEOPATRA’NIN KENTİNDE DİNLENİN
Mısır’ın Akdeniz’e açılan penceresi olan İs-
kenderiye’de İskenderiye Kütüphanesi’nin 
kalıntılarını ziyaret edebilir, balık restoran-
larında birbirinden lezzetli Akdeniz balık-
larını tadabilirsiniz. Huzuru ve dinginliği 
bulacağınız, mimariyi sanatla ve tarihin 
dokusuyla birleştiren bu şehrin mükem-
melliğine hayran kalacaksınız.

3) AŞK TAPINAĞINI GÖRÜN
İki tapınaktan oluşan Abu Simbel, II. Ram-
ses tarafından sevgili karısı Nefertari için 
yapılmış. Nil Nehri kıyısında, Nübya Çölü 
kenarındaki Abu Simbel Dağı’nın kayaları 
oyularak yapılmış biri büyük, diğeri daha 
küçük olan yeraltı tapınakları, Mısır turu-
nuzun olmazsa olmazlarından.

4) DERİN MAVİLİĞE YOLCULUK YAPIN
Sharm el-Sheikh’de Ocak ayında bile de-
nize girebilirsiniz. Su altındaki rengârenk 
balıkları görmek ve onlarla birlikte yüzme 
şansını yakalayabilmek için yanınıza palet 
ve şnorkelinizi almayı unutmayın. Yüz-
mekten hoşlanmayanlar için altı cam bot-
lar güzel bir alternatif. Lüks otellerin mer-
kezi olan şehirde birbirinden lezzetli deniz 
ürünlerini tatmalısınız. 

5) ÇÖL SAFARİLERİNE KATILIN
Dünyada çöl turizmi gün geçtikçe daha da 
popülerleşiyor. Mısır’ın Beyaz Çöl, Bahariye 
(Siyah İnci), Siwa ve Kara vahaları çöl dene-
yiminin dünya üzerinde layıkıyla yaşanabi-
leceği en önemli cazibe noktaları. Trekking, 
çöl safarisi, kum kayağı ve daha pek çok çöl 
aktivitesini Mısır çöllerinin gizemli orta-
mında bulabilirsiniz. 

6) TENNURE DANSÇILARINI İZLEYİN
Tennure dansı Mısır’ın eğlenceli kültürü-
nün önemli bir parçası. Dansçılar ağırlığı 
yaklaşık 11 kiloyu bulan rengârenk Tennu-
re’leri giyerek danslarını geleneksel çalgı 
sazları rebab, ney, tef, tar ve sagat zili eş-
liğinde gerçekleştiriyor. Dönerek evrendeki 
güneşle bütünleşen dansçı, müzik ve dans 
eşliğinde de Tanrı’nın güzelliğine yaklaş-
maya çalışıyor. 

Mısır Piratmitleri
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Libya

Kuzey Afrika’nın antik 
hazinelerine yolculuk

1) TRABLUS’UN ÇARŞILARINI GEZİN
Palmiyeler ve yeşilliklerle yumuşatılmış beton dokusuyla 
Trablus, bir zamanlar Oea adıyla anılıyor ve Sabratha ve Lep-
tis Magna ile birlikte Tripolis anlamına gelen Üç Şehir Birli-
ği’ni oluşturuyormuş. Bugün Roma dönemi kemeri hariç pek 
bir şey kalmasa da, “souk”ları yani çarşıları ve şık banliyöle-
riyle görülmeye değer zengin bir şehir.

2) SABHARTA’NIN GÖRKEMLİ TARİHİNE TANIKLIK EDİN
Masmavi denize bakan, kesme taş ve mermerden inşa edilmiş 
bir antik şehir olan Sabharta’da tarih, yere düşen sonbahar 
yaprakları gibi birikmiş. Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar, 
Vandallar, Bizanslılara ev sahipliği yapmış olan sıra evlerin 
arasında uzanan yaşlı sokaklarında yürürken hayallere dala-
caksınız.

3) DÜNYANIN EN GÜZEL VAHALARINDAN BİRİNİ GÖRÜN
Üzeri kapalı, dar ve yüksek geçitler ve beyaza boyalı kil tuğ-
lasından evlerin şekillendirdiği büyük bir labirent hissi veren 
Ghadames Vahası, insanda başka bir gezegene gelmiş izleni-
mi yaratıyor. Eski şehre girdiğinizde sessizlik şaşırtıcı gelebilir 
çünkü büyük bir bölümü terk edilmiş. Nüfusun bir kısmı ise 
yaz aylarında geri dönüyor.

4) LEPTİS’İN BÜYÜSÜNE KAPILIN
Tripolis birliğini oluşturan üç kentten en önemlisi Leptis, 
Roma İmparatoru Septimius Severus’un doğum yeri olma-
sının ödülünü almış ve kent tepeden tırnağa yeniden inşa 
edilmiş. Buradaki detaylar muhteşem: Herkül’ün 12 görevini 
betimleyen oymalar, Severus Kemeri’nin incelikleri, Hadrian 
Hamamları’nın zarafeti ve tiyatronun azameti…

Sahra Çölü’de bir vaha, Libya

VOYAGER 45



Cennetteki lüksün adı 
Tahiti ve adaları 

1) SU BUNGALOVUNDA BİR GECE GEÇİRİN
Su üzerindeki bungalovların anavatanı 
Tahiti adaları. Dalgaların sesini dinleyip 
odanızın cam zemininden balıkların dansı-
nı seyrederken uykuya dalın; lüks bir cen-
nettesiniz. Ilık rüzgarın esintisi yarı açık 
tavanınızdan kendini hissettirsin. Sabah 
yatağınızdan kalkıp balkonunuzdan atolün 
berrak ve ılık sularına atlayın. Ardından 
yatağınıza servis edilen tropikal meyvelerle 
süslenmiş leziz bir kahvaltıyla güne başla-
yın. Düşlerinizden bile daha güzel değil mi?

2) DOĞAL BİR AKVARYUMDA YÜZÜN
Dünyada en çok balığı bir arada bulundu-
ran yerlerin başında Fransız Polinezyası 
geliyor. Dalgıçlar bu adresi iyi biliyor. Uz-

manlarsa Rangiroa’ya “dalışın Mekkesi” di-
yor. Burası Tuamatu’nun en büyük atolü. 
Fakarava ve Tikehau da dalgıçlar için iki 
muhteşem adres. Tahiti’nin diğer takıma-
daları olan Sosyete Adaları (Les îles de la 
Société), Markiz Adaları, (Les Marquises) ve 
Australes Takımaları’nda (Les Australes) 
da rengarenk, tropik resif balıklarının yanı 
sıra köpekbalıkları, yunuslar ve mantalarla 
yüzme şansınız var.
 

3) ÇİĞ BALIK TADIN 
Limonda marine edilmiş çiğ ton balığının 
yanına küp şeklinde doğranmış tropikal 
sebzeler konduktan sonra üzerine taze sı-
kılmış hindistancevizi sütü dökülüyor. Ta-
hiti’nin bu tipik yemeği, lezzet düşkünle-

rine bambaşka bir tat sunuyor. Neredeyse 
tüm restoranların menülerinde yerini alan 
bu muhteşem lezzeti denemelisiniz. Diğer 
yerel yemeklerden Tahiti’ye özgü özel fı-
rınlarda pişen “ma’a tahiti”yi de tatmadan 
geçmeyin. 

4) PAPEETE PAZARINDAN HEDİYELİK ALIN
Tahiti’nin başkenti Papeete’nin merkezin-
de bulunan yerel pazarda hareketlilik, özel-
likle pazar günleri erken saatlerde başlıyor. 
Bu oldukça renkli ve hareketli pazarda çeşit 
çeşit meyve, sebze ve çiçek bulabilirsiniz. 
Ama asıl ilginizi çekecek olan şey hediyelik 
eşyalar. Takımadalardan gelen yerel sanat 
ürünleri ve objeler göz kamaştırıcı. Üstelik 
benzerlerini başka bir yerde bulmanız da 
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zor. Heykeller, takılar, pareo’lar, tablolar; 
ne isterseniz var. Vanilya ve monoi çiçe-
ğinden yapılan kokular adaların klasikleri 
arasında. Tabii siyah inciyi de unutmayın. 
Dünyanın en güzel siyah incileri bu ülke-
den çıkıyor. Ve kültür incilerinin üretimi de 
ülke ekonomisinde önemli bir rol oynuyor.
 

5) PASİFİK’İN İNCİSİNİ GÖRÜN 
Pasifik Okyanusu’nun incisi, kartpostalla-
rın vazgeçilmez adası Bora Bora bir fotoğraf 
karesinden çok daha fazlasını vaat ediyor. 
Adanın tam ortasında yükselen volkanik 
dağ sadece manzarasıyla değil, sunduğu 
tropikal orman yürüyüşüyle de ziyaretçile-
rine ilginç bir deneyim sunuyor. Lagünün 
içine dağılmış onlarca adacık üzerinde, 

yalnızca motorla ulaşılabilen birbirinden 
güzel tesisler var. Bunlardan birinde kalmı-
yorsanız bile, motor kiralayarak bir günlü-
ğüne atolün içinde bulacağınız kendi kum 
adacığınızda güneşlenip denize girebilirsi-
niz. Maupiti Adası ise Bora Bora’nın küçük 
kardeşi. Bu el değmemiş adayı görmek için 
günübirlik tekne gezilerine katılabilirsiniz. 

6) YEREL DANSLARI İZLEYİN
1800’lü yıllarda adalara gelen misyonerler-
ce yasaklanmaya çalışılan yerel danslar, 
kızlı-erkekli olarak çok küçük yaşlarda öğ-
reniliyor. Fransız Polinezyası kültürünün 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan bu 
danslardaki ritim ve estetik etkileyici. Tem-
muz ayında birçok adada birden kutlanan 

dans festivalinde, en prestijli dans okulları-
nın muhteşem gösterilerine tanıklık edebi-
lirsiniz. Festival zamanı, seyahat tarihinize 
uymuyorsa üzülmeyin; büyük otellerin bir-
çoğunda dans gösterileri yapılıyor. 

7) “KELEBEK” FİLMİNİ YAŞAYIN! 
70’li yılların kült filmi “Kelebek”i bilir misi-
niz? Steve McQueen ve Dustin Hoffman’lı 
bu etkileyici filmin seti, Markiz Adaları. 
Bugün hala, o yıllardaki kadar vahşi ve el 
değmemiş bir doğaya tanıklık etmek olduk-
ça heyecan verici değil mi? Bu dağlık adala-
rın iç bölgeleri, 4x4 araçlarla keşfedilmeyi 
bekleyen çağlayanlar, tropik ormanlar ve 
nehirlerle dolu... Macera dolu bir yolculuk 
sizleri bekliyor.

Kum, güneş ve palmiyeler... Birçok takımadadan oluşan Fransız 
Polinezyası’ndaki her bir lagünün içinde cennet adacıklar saklı. 
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1) DÜNYANIN EN ESKİ DAĞINA ÇIKIN
360 milyon yaşındaki Masa, dünyanın en 
eski dağı. Cape Town havaalanına otomo-
bille 20 dakikalık bir mesafede bulunan da-
ğın tepesine, 1929 yılında yapılmış bir tele-
ferikle ulaşıyorsunuz. Daha cesur ve sportif 
olanlar bir diğer seçenek olan “Platteklip 
Gorge” isimli patikayı tercih edebilirler; 
zirveye çıkmak yaklaşık bir saat sürüyor. 
İsmini masaya benzeyen şeklinden alan 
Masa Dağı, UNESCO Dünya Mirası Liste-
si’nde yer alıyor ve Cape Town’a tamamen 
hakim bir konumda. Bu yaşlı dağda 1500 
farklı bitki türü yaşıyor ve içinde birçok 
mağara bulunuyor.

2) DOĞAL PLAJLARI KEŞFEDİN
İki farklı okyanusun çevrelediği ülke, 3 bin 
km’lik bir kıyı şeridine sahip. Göz alabil-
diğine uzanan altın kumlu plajlar sadece 
sörfçülere değil, deniz tatilinin her türlü-
sünü tatmak isteyen ziyaretçilere de evsa-
hipliği yapıyor. Hint Okyanusu’na bakan 
kıyıları, misafirlerini pırıl pırıl kumsalları, 
ılık suları ve sıcak iklimiyle ağırlarken Hint 
ve Atlas okyanusunun buluştuğu diğer kıyı 
şeridi, deniz serin bir suya sahip. Deniz tu-
rizminin küçük ama önemli adresi Wilder-
ness’ta ise ince kumlu plajlar göz alabildi-
ğine uzanıyor.  

3) KONAKLAMAYI KEYFE DÖNÜŞTÜRÜN
Güney Afrika’nın konaklama standartları 
hem kentlerdeki otellerde hem de doğal 
parklarda bulunan “lodge”larda oldukça 
yüksek. İyi servis, kaliteli malzeme ve ba-
kımlı tesisler turizmin önemli bir parçası. 
Johannesburg yakınında bulunan Sun City; 
lüks, eğlence ve aktiviteyi buluşturan bü-
yük bir tesis. Burası; eğlence parkı, golf 
sahası ve kumarhanesiyle, yakındaki Pila-
nesberg Ulusal Parkı’na gitmeden önceki 
durağınız. Phinda Lodges ise oldukça gör-
kemli dört bölümden oluşan çok özel bir 
tesis. Yürüyüş, dalış, ornitolojik geziler ve 
Zulu kabilelerinin yaşadığı bölgeye turlar 
organize eden bu adresin kendine ait bir 
havaalanı bile var!  

4) DOĞAL REZERVLERDE SAFARİYE KATILIN
Güney Afrika’da, dünyaca ünlü safari nok-
tası Kruger Ulusal Parkı’nın yanı sıra on-
larca farklı safari parkı var. Burası vahşi 
hayvanların yaşamlarına tanık olacağınız 
önemli destinasyonların başında geliyor. 
Güney Afrika’daki tüm doğal parklar gayet 
güvenli. Çok sıkı denetimlerle kontrol al-
tında tutulan parklarda, belirlenen güzer-
gahların dışında gezmek ve araçtan dışarı 
çıkmak kesinlikle yasak.  

Doğa, eğlence 
ve aktivitenin 

güneydeki 
adresi

Güney Afrika Cumhuriyeti

Cape Town yakınında Boulders Beach doğal parkı 
penguenlere de evsahipliği yapıyor. 
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MACERA TATİLİ

KUMDAN KALELER 
DİYARI
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Herkesten ve her durumdan uzaklaşmaksa niyetiniz, Siwa 
bölgesinde yer alan Adrere Amellal, çöldeki bir serap gibi 
karşınızda duruyor. Tek farkı bu otel gerçek!

HAzıRlAYAn: BESRAY KöKER
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Sarıdan kızıla, güneşin her tonunun ku-
mun üzerine yansıdığı ucu bucağı belirsiz 
Siwa vahası, Mısır’ın batısında Libya sını-
rına çok yakın mesafede keşfedilmeyi bek-
leyen bir bölge. Siwa vahasında Mısır’ın en 
izole yerleşimi ve yaşamını deneyimleme 
fırsatı bulabilirsiniz. Bu bölgede Siwi dilin-
de konuşan ve sayıları çok fazla olmayan 
Berberi azınlık yaşam sürüyor. Siwa’yı il-
ginç yapan bir diğer özelliği ise coğrafi ola-
rak deniz seviyesinden yaklaşık 2o metre 
aşağıda yer alıyor olması. Seyahat için en 
iyi zaman ise ekimden nisana kadar olan 
dönem çünkü yazın sıcaklık, çöl iklimini 
de hesaba katarsanız, yaklaşık 40 dereceyi 
bulabiliyor. 
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Adrere Amellal Ecolodge’da 
geleneksel Siwan stilinde 
dekore edilmiş 40 odanın 
duvarları kayatuzundan; 
çatıları ise palmiye 
yapraklarından yapılmış. 
Her bir oda birbirinden fark-
lı ve yerel zanaatkarların 
ellerinden çıkma, eşsiz 
mobilya ve objelerle düzen-
lenmiş. Bedevi el dokuması 
halıları, palmiyeden kapı-
lar ve yine palmiye yapra-
ğından yapılmış yataklar... 
Odalarda elektrik bulunmu-
yor. Ancak palmiye şeklin-
deki Roma tarzı havuzun 
içinde gevşerken, elektriğe 
zaten hiç ihtiyacınız 
olmayacak.

Doğa ile mükemmel 
bir armoni içerisindeki 

Adrere Amellal ‘in 
mutfağında, oldukça 
geleneksel yemekler 

hazırlanıyor. Sırlı 
çömlek ve güveçlerde 

pişen yemekleri 
leziz kılan tüm ot ve 

sebzeler, otelin kendi 
organik bahçesinde 

büyütülüyor.

ZAMANIN ÖTESİNDE
Adrere Amellal Ecolodge, günlük rutin 
alışkanlıklarınızın ne olduğunu dahi ha-
tırlamayacağınız kadar ezberbozan, ancak 
ilginçtir ki sizi modern yaşam ihtiyaçların-
dan da yoksun bırakmayan özel bir kaçış 
noktası. Siwa kentine 6 kilometre uzaklık-
ta olan basit ve yalın bir mimariye sahip 
Adrere Amellal,  Siwa Gölü’nün kenarında 
Beyaz Dağ’ın yamacında yer alan kerpiç bir 
yapı. “Ecolodge” tabiri, adını kesinlikle bu 
mimariden alıyor. 

AVANTAJ
• Gökyüzü, dağ, çöl... Eşsiz bir manzara sizi 
bekliyor.
• Yapılar çok güzel ve günün her saatinde 
farklı bir renge bürünüyor. Tıpkı bir buka-
lemun gibi.
• Geceleri patikalarda yolunuzu, yüzlerce 
gaz lambası ve fenerin yaydığı ışık sayesin-
de buluyorsunuz.
• Çöle yapılan her bir akşamüstü yolculuğu 
tarifi imkansız bir manzara eşliğinde ger-
çekleşiyor.
• Etraf o kadar sessiz ki geceleri neredeyse 
yıldızların sesini duyabilmeniz mümkün. 

DEZAVANTAJ
• Ekonomik bir konaklama olmayabilir.
• Elektriğin olmaması bazıları için sorun 
olabilir.
• Burada gece hayatı aramayın zira yok.
• Yemekler çok hoşunuza gidecek ancak 
alternatif bir seçeneği çok aramayınız.
• Burada resepsiyon yok, oda anahtarı yok. 
Sistem düşündüğünüzden farklı işliyor 
kısacası.
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Siwa vahası insanlarının geçim kaynağı tarım; özellikle de hurma ve zeytin. Eğer Siwa’ya giderseniz 
seyahat anısı olarak bölgenin geleneksel el yapımı sepetlerinden almanızı öneriyoruz.
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1- Adrere Amellal 
Ecolodge, Siwa 
Gölü’nün hemen 
yanı başında, 
misafirlerine huzur 
dolu bir manzara 
sunuyor.
2- Otelin hemen 
her köşesi 
kayatuzundan 
yapılmış 
heykellerle süslü...
3- Otelin otantik 
restoranında 
Mısır mutfağının 
özgün lezzetlerini 
deneyebilirsiniz. 

1

2 3
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Siwa vahasında, parıltısı gözlerinizi kamaştıracak bir tuz gölü bulunuyor. Bunların en büyük ve en 
ünlüsü Dakrur Dağı’ndan itibaren 25 km boyunca uzanan Al Zaytun. Sheyata ise Siwa’dan 35 km uzak 
olsa da sakinleştirici manzarasıyla büyüleyici. Buralarda palmiye gölgesi ve kum tepeciklerinde keyifle 
geçireceğiniz akşamüstleri sizi bekliyor. Tuz göllerine ilave olarak Siwa’da; Oracle Tapınağı, Si-Amon’un 
mezarı, Kleopatra Çeşmesi, bir sülfür kaynağı olan Ein Fatnas ve bir diğer doğal kaynak olan Abou Sherouf 
da görülmeye değer yerler arasında.



Mavi, gri, kambur, oluklu, boz, 
beyaz, katil… Dünyanın en büyük 
canlısı olan mavi balinadan, 
haberleşmek için şarkı söyleyen 
kambur balinaya, okyanusların bu 
devasa gezginleri en az isimleri 
kadar ilginç özelliklere sahip. 

DOĞA
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Elli milyon yıllık evrim süreci sonucunda 
suda yaşama tam olarak uyum sağlamış 
bir memeli, balina. Önce okyanus ve de-
nizlerin bu devasa canlılarıyla ilgili birkaç 
ilginç bilgi verelim ardından metrelerce de-
rinlikte yaşayan bu türün, turizmden çevre 
eylemlerine, yaşantımızı nasıl etkilediğine 
bakalım. Suda yaşayan yegâne sıcakkanlı 
memelilerden olan balinalar, sualtı dünya-
sını paylaştıkları balıklardan çok ama çok 
farklılar; akciğerleri ile solunum yapıyor 
ve yavrularını kendi sütleriyle, emzirerek 
besliyorlar. Sualtında 2 bin 800 metre de-
rinliğe dalabiliyor ve bir saate yakın yüzeye 
çıkmadan durabiliyorlar. Peki, hayatta kal-
mak için oksijene ihtiyaç duyan balinalar 
nasıl uyuyorlar dersiniz; düşünerek. Evet 
yanlış okumadınız. Balinalar diğer memeli-
ler gibi otomatik olarak soluk alamadıkları 
için nefes alıp vermek için düşünmeleri ge-
rekiyor. Bu nedenle suyun içinde uyuyamı-
yorlar. Nefes alabilmek için yüzeye yakın 
bir yerde duran balinaların beyinlerinin 
yarısı uyurken diğer yarısı soluk alabilmek 
için uyanık kalıyor. Dolayısıyla onlarınki 
uyumaktan ziyade, kestirmek.

Balina songs TOP 10
Balinaların en ilginç özelliklerinden biri 
de iletişim kurmak için çıkardıkları sesler. 
Sualtında insan kulağının duyamayacağı 
sesler çıkaran balinalar, yönlerini ve yiye-
ceklerini bulmak için bir tür doğal sonar 
sistemi kullanıyorlar. Sualtında kilometre-
lerce uzağa ulaşabilen bu sesler balıklara, 
kayalara, gemilere çarpıp balinalara geri 
dönüyor ve onlara, çarptıkları nesnenin 
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büyüklüğü, yoğunluğu, uzaklığı ve şekli  
hakkında bilgi veriyor. Yönlerini bu şekilde 
bulabilen balinalar, birbirleriyle haberleş-
mek için de çeşitli sesler çıkarıyor. Hatta 
bazı balina türlerinin (örneğin kambur ba-
lina ve ispermeçet balinası) haberleşmek 
ve çiftleşmek için şarkıya benzer karma-
şık sesler çıkardığı yani şarkı söylediği de 
biliniyor. Geçtiğimiz yıl American Journal 
of Current Biology dergisinde yayımlanan 
araştırmaya göre erkek balinaların söyledi-
ği şarkılar arasından, dişiler tarafından en 
çok beğenileni liste başı oluyor ve üreme 
döneminde dişisini etkilemek isteyen tüm 
erkek balinalar bu şarkıyı söylüyor.  

Dünyanın gözü onlarda!
Balinalar da doğadaki pek çok canlı gibi 
mevsimsel olarak göç ediyor. Bahar ayla-
rında kutuplara doğru yapılan göçün ama-
cı, bu bölgelerin besin açısından çok zen-
gin soğuk sularında avlanmak; sonbahar 
aylarında güney bölgelere yapılan göç ise 
enerji tüketimini azaltmak ve sıcak sularda 
üremek için. İşte bu dev canlıların göçleri 
sırasında o kadar ilginç görüntüler ortaya 
çıkıyor ki, onları izlemek için her yıl binler-
ce insan dünyanın bir ucundan öbür ucu-
na gidiyor. Dünyanın, okyanusa kıyısı olan 
pek çok ülkesinde balina izleme turlarına 
katılmak ve bu muhteşem canlıları doğal 
ortamlarında, tüm heybetleriyle gözlem-

1

2

58 VOYAGER



lemek mümkün. İşte dünyanın balina izle-
meye en elverişli noktaları:

Hermanus, Güney Afrika: Her yıl 
güney gerçek balinası adı verilen tür An-
tarktika’dan Güney Afrika’ya göç ediyor. 
Haziran ayında Güney Afrika’ya varan ba-
linalar ister kıyıdan ister botlarla, okyanus-
tan izlenebiliyor.

Azorlar, Portekiz: Atlas Okyanu-
su’nun ortasında yer alan bir takımadalar 
topluluğu olan Azorlar, mavi balinaları iz-
lemek için dünyadaki en iyi yerlerden biri 
olarak biliniyor.

Husavik, İzlanda: Mavi, kambur ve 
çatalkuyruklu balina gibi birçok farklı türe 
evsahipliği yapan İzlanda da balina izleme 
turizmiyle dikkat çeken bir ülke. 

Somerset Adası, Kanada: Beyaz ba-
linaların göç yolu üzerinde olan ada her yıl 
kış ve yaz aylarında, yalnızca Kanada’dan 
değil dünyanın pek çok ülkesinden ziyaret-
çi akınına uğruyor. 

Kaikoura, Yeni Zelanda: Ülkenin 
balina izleme turları için en çok tercih edi-
len bölgesi olan tarihi Kaikoura şehri yıl bo-
yunca, sperm balinası adı verilen türü izle-

mek için dünyanın dört bir yanından gelen 
turistleri ağırlıyor. 

Hawaii, ABD: Maui ve Lana’i adaları 
arasındaki yer alan Au’au Kanalı, kış ayla-
rında ağırlığı 40 tonu bulan kambur balina-
lara evsahipliği yapıyor. 

Tehlike altında bir tür
Yakın akraba oldukları yunuslar gibi son 
derece zeki canlılar olan balinaların birçok 
türü bugün ne yazık ki yok olma tehlike-
si altında. Çevresel faktörler ve avlanma 
nedeniyle 2006’da nesli tükenmekte olan 
türler listesine alınmış olan mavi balina 
nüfusunun giderek azalması, Greenpeace 
gibi örgütleri de harekete geçirmiş durum-
da. Elbette tehlikede olan sadece mavi ba-
lina değil. Greenpeace’e göre ticari amaçlı 
balina avcılığı dünya üzerindeki balina nü-
fusunun ciddi şekilde azalmasına yol açtı. 
Okyanus ve denizlerdeki kirliliğin yanı sıra 
iklim değişikliği gibi insan kaynaklı çevre-
sel faktörler de büyük tehdit oluşturuyor. 
Oldukça özel şartlarda üreyebilen ve yavaş 
gelişen bir tür olan balinaların nüfusunun 
yenilenmesi de uzun zaman alıyor. Her ne 
kadar ticari amaçlı balina avcılığı uluslara-
rası çapta durdurulmuş olsa da Japonya, 
İzlanda ve Norveç gibi ülkeler tüm uyarı-
lara rağmen avlanmaya devam ediyor. Bu 

1. Katil 
balinalar, 
yavrularıyla 
birlikte. 
2. Kıyıya vurmuş 
bir mavi balina.
3. Kambur 
balinalar 
birlikte dalış 
yapıyor.   

3
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vurdumduymazlığın altında, balina avcılı-
ğının bu ülkelere büyük kazanç sağlaması 
yatıyor. Öte yandan Greenpeace gibi ör-
gütler, yaptıkları eylemler ve kamuoyunu 
bilinçlendirme çalışmalarıyla balina avcı-
lığını durdurmak için büyük bir mücadele 
veriyor. Örneğin şubat ayında Deniz Çobanı 
(Sea Shepherd Conservation Society) örgü-
tü üyeleri, Güney Kutup Denizi’nde balina 
avlayan Japon filosunun peşini bırakmadı. 
Tekneleriyle avcıları takip eden grup, Japon 
avcıların teknelerine çarparak zarar ver-
mesine rağmen yılmadı. Eylemleriyle avcı-
lara rahat vermeyen Deniz Çobanı Örgütü 
geçen yıl, Japonların av mevsimini erken 
kapatmasını sağladı. Japonya, bilimsel ça-

1

2
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Tehdit altında olan türlerden biri 
olan mavi balina, gelmiş geçmiş en 
büyük canlı olarak biliniyor. Öyle 
ki, ağırlığı 120 tonu bulabilen mavi 
balinanın bilinen en büyük dinozordan 
bile daha büyük olduğu kabul ediliyor. 
İri bir mavi balina yaklaşık 11-12 katlı 
bir bina boyunda. Devasa kütlesine 
rağmen saatte 32 km hızla yüzebilen 
bu tür, yaşamını suyun derinliklerinde 
geçiriyor.

lışmaları gerekçe göstererek 1986 yılından 
bu yana uygulanmaya çalışılan uluslarara-
sı yasağı deliyor ve her yıl bin kadar balina 
avlayarak zaten azalmakta olan balina nü-
fusuna büyük zarar veriyor. Elbette hiçbir 
örgüt balina avcılarına karşı Greenpeace 
kadar aktif değil. Greenpeace, Japonya ve 
İzlanda’nın balina avlama programlarına 
son vermesi için yasal yolları zorlamanın 
yanı sıra gerçekleştirdiği eylemlerle de 
avcıların peşini bırakmıyor. Greenpeace 
aktivistleri bu yıl, İzlanda’dan Japonya’ya 
balina eti taşıyan ve Rotterdam’dan kalk-
mak üzere olan bir gemiyi durdurmak için 
kendilerini palamar hatlarına ve balık ağ-
larına bağlamaktan tutun da Japonya’nın 
Berlin Büyükelçiliği önüne balina ölüsü bı-
rakmaya kadar pek çok ses getiren eyleme 
imza attı.

1. Gözlemciler 
Hermanus, Güney 
Afrika’da, balina 
izleme noktasında. 
2. Akvaryumdaki 
beyaz balina.
3. Dalgıçlar 
Tayland’da, 
Koh Tao 
sahillerinde balina 
köpekbalıklarıyla 
birlikte...
4. Eski Balina Köyü, 
Nyksund, Norveç
5. Greenpeace 
aktivistleri balina 
avcılığına karşı 
gerçekleştirdikleri 
eylemlerden 
birinde...

3

4

5
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KEŞİF

AMERİKA’NIN 

SAKLI HAZİNELERİ
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Amerika seyahatinizde metropoller dışında bir yerler görmek isterseniz, ülkenin farklı 
köşelerinden birini seçin.  Gideceğiniz bölgede küçük bir araştırma yaparak cennet gibi 
park alanları ve küçük şehirler bulabilirsiniz. Az bilinenleri görmek isteyen, doğanın ve 
coğrafyanın sunduklarını merak edenler için birkaç önerimiz var...

Nevada Eyaleti’nin en popüler parklarından 

olan Valley of Fire State Park, adını kırmızı 

kumtaşından alıyor. Burası Las Vegas’a 1 

saat uzaklıkta 42 bin dönüm alana sahip bir 

doğa harikası. 150 milyon yıllık kumtaşları 

ve 3 bin yıllık kaya resimleriyle muhteşem 

bir gizeme sahip. Doğal güzelliklerinin ya-

nı sıra sinema tarihinde de önemli bir yeri 

olduğunu söylemek mümkün. Pek çok si-

nema ve reklam filmine evsahipliği yapan 

Valley of Fire State Park, doğa yürüşüne ve 

fotoğraf sanatına meraklı ziyaretçilerine 

doyumsuz zamanlar geçirme imkanı su-

nuyor. Burayı ziyaret edecekseniz yanını-

za sıcaktan ve güneşten koruyucu  malze-

melere ilave olarak bol miktarda su almayı 

da unutmayın. Park içinde tesisler olsa  da 

özellikle yaz aylarında Mojave Çölü’nde sı-

caklık 120 dereceye kadar çıkıyor.

Doğanın kırmızı rengi de bu sıcaklığı hem 

görsel hem de fiziksel olarak hissetmenize 

yol açıyor. En iyisi bahar ya da sonbahar-

da gitmek. Park size çok farklı deneyimler 

yaşatacak.

Valley of Fire State Park (Nevada)
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Ludington State Park (Michigan)
Ludington Parkı, Michigan’ın kuzey kıyı-

sında Michigan ve Hamlin gölleri arasında 

kalan yaklaşık 5300 dönümlük bir alana 

sahip. Kum tepeleri, plajlar, tırmanış yapa-

rak ulaşabileceğiniz tarihi bir deniz feneri, 

30 km’nin üzerindeki yürüyüş parkurları, 

bisiklet yolları, Big Sable Nehri, su kayağı 

alanları ve kamp bölgesiyle pek çok imkanı 

bünyesinde barındırıyor. Karavan ve çadır 

kampından keyif alıyorsanız, konaklama 

yapacağınız süre içinde her gün bir başka 

aktiviteye katılma imkanınız var. Doğay-

la iç içe günler geçireceğiniz 76 yaşındaki 

park, meraklıları tarafından yaz ve bahar 

aylarında keşfedilmeyi bekliyor. 

Hammondsport (New York)
New York’un farklı bir yüzünü tanıtıyor 

Hammondsport... Amerika’nın geridönü-

şüm noktası olarak tanınan bölgede, eski 

deniz uçakları Glenn H. Curtiss Müzesi ta-

rafından restore ediliyor. 1856’da kurulan 

Hammondsport, New York şarap endüst-

risinin de beşiği. Finger Lakes bölgesindeki 

ilk şarap kuruluşu Pleasant Valley Wine, 

1860’da açılmış. 1962 yılında ise Dr. Kons-

tantin Frank, Vinifera Wine Cellars’da ye-

rel şarap üretimine başlamış. Dr. Frank’in, 

üzüm bağları Keuka Gölü manzaralı yem-

yeşil bir araziye yayılıyor. İşletmesi, Kons-

tantin’in torunu Fred Frank tarafından 

yürütülüyor. Burada Keuka Gölü’nde gü-

neşlenebilir, ardından her perşembe akşa-

mı Union Block Italian Bistro’nun bodrum 

katındaki caz konserlerine gidebilirsiniz. 

Mekanın istiridyeli linguine’sine bayılacak-

sınız!

Big Sable Point 
Deniz Feneri 
Park içinde 
yer alan 34 m. 
yüksekliğindeki
Big Sable Point 
Deniz Feneri, 1876 
yılına tarihleniyor. 
Mayıs ayı başından 
Ekim ayı sonuna 
kadar ziyaret 
edilebiliyor. Sezon 
boyunca belirli bir 
mesafeye kadar 
otobüslerle ulaşım 
sağlansa da deniz 
fenerine ulaşmak 
için sahilde yaklaşık 
3 km.’lik bir yürüyüş 
yapmak gerekiyor.

Doğayla iç içe günler geçireceğiniz 76 yaşındaki Ludington 
State Park, meraklıları tarafından yaz ve bahar 
aylarında keşfedilmeyi bekliyor. Parkta çok sayıda kamp
alanı bulunuyor ama hepsi için önceden rezervasyon
yaptırmak gerekli...

Cache River State Natural Area (Illinois)
Kesinlikle büyüleyici bir yer! Yaklaşık 15 bin 

dönümlük, Kentucky sınırına 40 km uzak-

lıktaki Cache River, bataklıkları ve sulak 

alanlarıyla ünlü. Bataklık deyince gözünü-

zün önüne ürkütücü görüntüler gelmesin. 

Bölgeyi ziyaret ettikten sonra dev ağaçların 

ve zeminin yeşil efekti, gözünüzün önün-

den gitmeyecek. Sulak alanları, sel havza-

sı, ormanları ve yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya olan hayvan türleriyle Cache River 

State Natural Area, 1000 yıllık ağaçların 

egemenliği altında. Kanoyla bu esrarengiz 
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doğayı gezerken büyük tupelo’lar ve servi-

lerin arasında keşfe çıkabilirsiniz. Ayrıca 

dilerseniz 30 km’lik yürüyüş yolunda ge-

zinti yapabilir, Heron Göleti’nin merkezine 

kadar ulaşan tahta köprülerde fotoğraf çe-

kebilirsiniz.

Weaverville (California)
Weaverville, Amerika’nın ünlü altına hü-

cum “Gold Rush” kasabası. 1848 ve 1855 

yılları arasında altın aramak için bölgeye 

yüz binlerce maceraperest hücum etmiş. 

Ancak bölgenin en önemli özelliği, San 

Francisco’dan sürülen Çinli altın maden-

cilerinin yerleşim yeri olması. Nüfusunun 

çoğunluğu Çinli olunca, Weaverville’de 

kaçınılmaz şekilde küçük bir “China town” 

oluşmuş. Bölgede bulunan pek çok tapınak 

arasından Weaverville Joss House yani “Bu-

lutlar Altındaki Orman Tapınağı”, mutlaka 

ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında 

geliyor. Gold Rush döneminde 1874 yılın-

da inşa edilen mabed, en iyi Taocu Çin ta-

pınaklarından sayılıyor. Tarihe ilgi duyu-

yorsanız bu adres tam size göre! Farklılık 

arıyorsanız La Grange Café’de tavşan ve 

mandadan oluşan otantik menüyü dene-

yebilir, Mamma Llama Eatery&Cafe’de jazz 

ya da perküsyon performansları dinleyebi-

lirsiniz. Hatta burada Avustralya yerlileri 

Aborjinlerin geleneksel çalgısı “didgeridoo” 

ile tanışma imkanı da bulabilirsiniz. 

Blackwater Falls State Park
(Batı Virginia)
Batı Virginia’da en güzel doğa fotoğrafları-

nın çekildiği nokta olan Blackwater Falls, 

ilk bakışta gerçekten suyun siyah olduğu 

izlenimini uyandıran şaşırtıcı bir doğa şa-

heseri... Kademeli akarsuların oluşturdu-

ğu şelaleler, bölgenin dokusunda bulunan 

tannik asidin ışık ve havanın etkisiyle ka-

raran kayaların rengini yansıtarak bu renk 

oyununu yaratıyor. 2456 dönümlük bir ala-

na yayılan park, baharda yeşil, sonbaharda 

pastel, kışın ise buz sarkıtlarıyla bezeli gü-

müş rengiyle büyüleyici. 

Beaufort (Kuzey Carolina)
Kuzey Carolina’da yer alan ve eyaletin en 

yaşlı üç şehrinden biri olan Beaufort; tari-

hi yapısı, denizi, balıkları ve misafirperver 

halkıyla herkesin ilgisini çekebilecek bir 

yer. 17 ve 18. yüzyıllardan kalma restore 

edilmiş binalarıyla, tarihi geçmişini ve kla-

sik Amerikan mimarisini yansıtıyor. Beau-

fort sokaklarında gezerken bir film setin-

de dolaşıyor hissine kapılacaksınız. Yerel 

lezzetleri tadabileceğiniz Beaufort Grocery 

Restoranı damağınızda bu koloniyel şehrin 

tadını bırakacak. Yöresel ve organik ürün-

ler keşfetmekten hoşlanıyorsanız, Coastal 

Community Market tam aradığınız yer. Yö-

rede yetişen pek çok meyve ve sebze, 10 yılı 

aşkın bir süredir buradan tüketiciye ulaş-

tırılıyor. Beaufort’un vahşi yanları da var! 

Taylors Creek Market’ten çıkarken vahşi at-

larla karşılaşabilirsiniz. Kuzey Carolina De-

nizcilik Müzesi’ni de mutlaka gezin; şehrin 

ruhunu yansıtıyor. Backstreet Pub ise canlı 

müzikleri, yemekleri ve kütüphanesiyle hoş 

bir ambiyansa sahip.

Damascus (Virginia)
Hiking yapmaktan hoşlanıyorsanız, kala-

balık şehir yaşamından kaçmak ve Ameri-

Ohiopyle State Park
Aktivite 
meraklıları için tam 
bir cennet olan 
bu parkta 
su kayağından 
at binmeye, 
şelalelerin içinde 
ıslanmaktan bisiklet 
parkurlarını
arşınlamaya pek çok 
farklı aktivite 
yapabilirsiniz.
Çocuklar için böyle 
bir seyahatin uygun 
olup olmadığını 
düşünüyorsanız, çok 
eğlenecekleri konu-
sunda hiç şüpheniz 
olmasın.

Beaufort, Kuzey Carolina
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ka’nın alışılmadık bir dilimini yaşamak için 

Damascus ideal bir bölge. Burası, engebeli 

arazilerin olduğu 7 ana yolun kesiştiği tam 

bir yürüyüş ve bisiklet sürüş cenneti! Eğer 

macera sporlarını seviyorsanız burası tam 

size göre. Özellikle Trail Day Festivali sıra-

sında burayı ziyaret ederseniz, bambaşka 

bir eğlencenin odağında olacaksınız. Spor-

cuların mekanı olan Damascus’da kahvaltı 

ana öğün gibi! Enerji depolayıp doğaya çık-

mak için bol kalorili bir kahvaltı sizi bekli-

yor! 

Katy Trail State Park (Missouri)
Amerika’nın Missouri-Kansas-Texas güzer-

gahında bulunan 390 km uzunluğundaki 

eski ve en uzun demiryolu hattı, Katy Trail. 

Bu demiryolunun çevresini yaratıcı bir ça-

lışma ile doğal park alanı haline getirmiş-

ler. Düz bir yola sahip bu parkta dilediğiniz 

gibi yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir 

ve bazı yerlerinde at binebilirsiniz. Yol bo-

yunca tarihi demiryollarını, köprüleri, tü-

nelleri, ormanları, vadileri ve açık alanları 

geçeceksiniz. Profesyonel ve maceraperest 

bir bisikletçiyseniz yaklaşık 5 günde tüm 

parkuru tamamlayabilirsiniz. Yürüyüş yap-

mayı sevenlere ise Rocheport ve Boonville 

arasında doğayla iç içe, üzüm bağlarının ol-

duğu, nehir manzaralı günlük bir gezi tav-

siye edilebilir. 

Ohiopyle State Park (Pennsylvania)
Tatilinizde sadece bir tek aktivite yapmak-

tan hoşlanmıyorsanız ve yeni yerler keş-

fetmek istiyorsanız Ohiopyle State Park 

tam size göre! Bir yandan rafting yaparken 

bir yandan da at binebilirsiniz. Park içinde 

birbirinden güzel dört farklı şelale bulunu-

yor. Uzun bir parkur mu istiyorsunuz? İş-

te yürüyüş yapanlar için 127 km, bisiklet-

çiler için 43 km, biniciler için 17 km ve su 

kayağından hoşlananlar için 64 km’lik bir 

parkur! 20 bin dönümlük parkın can dama-

rı ise Youghiogheny River Gorge. Her yıl 1 

milyonu aşkın kişinin geldiği bu uçsuz bu-

caksız parkı mutlaka görün!

3

Batı Virginia’da en güzel doğa fotoğraflarının çekildiği nokta 
olan Blackwater Falls ilk bakışta gerçekten suyun siyah olduğu 
izlenimini uyandıran, şaşırtıcı bir doğa şaheseri...
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Uçak günümüzde hemen hepimizin 
kullandığı, gün geçtikçe daha da eko-
nomik hale gelen bir seyahat aracı; 
özellikle de hızlı seyahat etmek, za-
mandan kazanmak isteyenler için. 
Dünyayı “global bir köy”e çeviren araç-
lardan biri olan uçak, seyahatlerimizi 
oldukça kolaylaştırıyor. Ancak uçmak, 
insan doğasına yabancı bir eylem ol-
duğundan vücudumuzun sınırlarını 
zorluyor. Özellikle de uzun uçuşlar... 
Hava basıncındaki değişiklikler, uzun 
süre aynı pozisyonda oturmak, vücut-
taki su kaybı gibi birçok neden, uçak-
tan sanki dayak yemiş gibi inmemize 
neden oluyor. Elbette uzun bir uçak 
yolculuğunun vücudumuzda bıraktı-
ğı etkiyi sıfırlayamayız ancak en aza 
indirgemek için verebileceğimiz bazı 
ipuçları var. İşte uzun uçuşları rahat 
bir şekilde atlatabilmenizi sağlayacak 
7 öneri...

Havayolu seçimi: En baştan doğ-
ru bir seçim yapmak, rahat yolculuğun 
altın kurallarından biridir. Evet ucuz 
uçak biletleri oldukça cazip ancak 
adını bile duymadığınız bir havayolu 
şirketinden bilet alıp saatler sürecek 
bir yolculukta kötü sürprizlerle karşı-
laşmak da olası. Eğer bütçenizde esnek 
olabilecekseniz bilet fiyatlarının yanı 
sıra havayolunun uçak türü ve modeli, 
koltuk aralığı, uçak içi eğlence sistem-
leri, yeme-içme servisi gibi özellikleri 
de inceleyin. Kısa uçuşlarda önemsiz 
olan detaylar, uzun uçuşlarda hayat 
kurtarıcı olabilir. Biraz daha fazla 
ödeyerek çok daha rahat bir yolculuk 
geçirebilirsiniz. Bu nedenle fiyat-per-
formans dengesini dikkate alın. 
Koltuk seçimi: Seçiminizi yapıp 
biletinizi aldınız; sıra geldi koltuk 
seçimine. Aman canım ne öne-
mi var, demeyin. Düşünsenize 10 
saat uçacaksanız, günün yarısı o 
koltukta geçecek. Öncelikle seat-

guru.com’dan uçacağınız uçağın en 
iyi koltuklarının hangileri olduğunu 
öğrenin. Ardından havayolunun onli-
ne check-in’e ne zaman izin verdiğini 
öğrenin. Böylece online check-in baş-
lar başlamaz uçaktaki en iyi koltukları 
kapabilirsiniz. Bizim uzun uçuşlar için 
tavsiyemiz ise acil çıkış kapılarındaki 
koltukları seçmeniz. Bu koltukların 
önü boş olduğu için size çok geniş 
bir hareket alanı sağlayacaktır. An-
cak bazı havayolu şirketleri oldukça 
rağbet gören bu koltuklara güvenlik 
gerekçesiyle online check-in imkanı 
tanımıyor. Yapmanız gereken, havaa-
lanına biraz daha erken gidip bu kol-
tuklardan birini kapmak. Doğru bir 
seçim yaptığınızı uçuş sırasında daha 
iyi anlayacaksın

Rahat kıyafetler seçin: Uçakla 
seyahat edenlerin grand tuvalet gi-
yindiği zamanlar çok eskilerde kaldı; 
şimdi herkes imajdan çok rahatlıktan 
yana. Devir bol pantolon, düz ayakka-
bı devri. Böyle giyinmek kabin basıncı 
nedeniyle şişecek olan vücudunuzun 
rahat etmesini sağlayacak. Olabildi-
ğince az takı ve aksesuar kullanın; 
saat takmayın. Koku probleminiz yok-
sa ayakkabılarınızı da çıkarabilirsiniz. 
Pek çok havayolu şirketi uzun uçuş-
larda, içinde patik olan bir kit dağıtır. 
Patiklerle daha konforlu bir yolculuk 
yapacaksınız. Nasıl görünür diye dü-
şünmeyin; uçakta kimseye ne kadar 
başarılı bir stil ikonu olduğunuzu ka-
nıtlamak zorunda değilsiniz. 

Uçak hızlı ve güvenli oluşuyla bugün pek çoğumuzun tercih ettiği bir seyahat aracı. Ancak kısa 
yolculuklar bir yana, gerekli tedbirler alınmazsa uzun uçuşlar sıkıcı ve yıpratıcı bir hal alabiliyor. Peki 
uzun bir uçuşu keyifli bir yolculuğa dönüştürmek için neler yapabiliriz? İşte kolay ve etkili 7 öneri...



Gözlük kullanın: Uzun uçuşlar-
da lenslerinizi bir kenara bırakın ve 
gözlük takın. Kabin içindeki havanın 
kuruluğu belli bir süre sonra lensleri-
nizin kurumasına ve gözünüze batma-
sına neden olur. Diğer yandan bu tip 
uçuşlarda muhtemelen uzun bir süre-
yi uyuyarak geçireceksiniz. Bu nedenle 
gözlük kullanmak en iyisi...

Yeme-içme: Eğer tansiyon, diya-
bet, alerji gibi özel bir durumunuz 
varsa havayolu şirketinin sunduğu ye-
mek tercihlerine uçuş öncesi mutlaka 
göz atın. Eğer özel bir tercihiniz varsa 
havayolu şirketiyle önceden konuşun. 
Çekinmeyin, siz tüm bu hizmetlerin 
parasını peşin ödediniz. Seyahat es-
nasında yemeğinizi bolca çiğneyerek 
yavaş yavaş yiyin. Genelde oturdu-
ğunuz için hazım süreniz normalden 
yavaş olacaktır. Ayrıca çiğneme hare-
keti, basıncın yarattığı kulak tıkanık-

lığını da önleyecektir. Bol sıvı tüketin 
ve sakız çiğneyin. Uzun uçuşlarda siz 
fark etmeseniz bile vücudunuz ciddi 
oranda su kaybeder. Su içmek, kan 
basıncınıza da faydalı olacağından sizi 
rahatlatacaktır. Çok fazla alkol ve gaz-
lı içecek tüketmeyin. Uçakta aldığınız 
alkol normalden daha hızlı ve güçlü 
etki gösterir. Gazlı içecekler ise uçuş 
esnasında kabin hava basıncının düş-
mesi nedeniyle genleşir ve bu da sizi 
rahatsız eder. Eğer uyku sorunu yaşı-
yorsanız bir miktar içki ile bunu çöze-
bilirsiniz. 

Hareket edin: Saatte bir ayağa kal-
kıp ısınma hareketleri yapın. Kolunu-
zu-bacağınızı hareket ettirin. Uçağın 
içinde kimseyi rahatsız etmeden, kısa 
yürüyüşler de yapabilirsiniz. Bunun 
temel amacı yüksek basınç nedeniyle 
anormalleşen kan akışınızı düzenle-
mek. Eğer yerinizden kalkmak istemi-

yorsanız oturarak da yapabileceğiniz 
pek çok egzersiz var. Önemli olan uza-
uvlarınızın bir şekilde hareket etmesi. 
Aksi takdirde “derin ven trombozu” 
yani damarlarda pıhtı oluşması gibi 
ciddi rahatsızlıklarla bile karşılaşabi-
lirsiniz.

Uyuyun: Uyumak, uzun uçuşlarda 
yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri. 
Kabin içerisindeki gürültü ve ışıktan 
rahatsız oluyorsanız uyku maskesi ve 
kulak tıkacı kullanın. Uçuş sırasında 
dağıtılacak kitlerin içinde hepsi mev-
cut. Koltuğunuzu hafifçe yatırıp uyku-
ya dalmaya çalışın. Uyurken kemerini-
zi mutlaka ama mutlaka bağlı tutun. 
Eğer üzerinize battaniye örttüyseniz 
kemerinizi onun üzerinden bağlayın 
ki herhangi bir türbülans durumunda 
kabin görevlileri sizi uyandırmak du-
rumunda kalmasın.

Seyahat esnasında yemeğinizi bolca çiğneyerek yavaş yavaş yiyin. Çiğneme hareketi, 
basıncın yarattığı kulak tıkanıklığını da önleyecektir. Bol sıvı tüketin ve sakız çiğneyin. 
Uzun uçuşlarda siz fark etmeseniz bile vücudunuz ciddi oranda su kaybeder. Su içmek, 
kan basıncınıza da faydalı olacağından sizi rahatlatacaktır. 
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T H Y 
ile tek biletle 30 bölge!
Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip 
havayolu şirketi THY, seyahat tutkun-
ları için uzakları yakınlaştırmaya de-
vam ediyor. UTair ile uygulamaya baş-
ladığı işbirliği anlaşması sayesinde THY 
yolcuları artık Rusya’da 30’un üzerinde 
bölgeye tek biletle uçabiliyor. Rus-
ya’nın en büyük havayolu şirketlerin-
den olan UTair ile imzaladığı anlaşma 
sayesinde THY’nin ulaştığı yeni bölge-
ler arasında; Çelyabinsk, Krasnoyarsk, 
Omsk Tsentralny, Belogorod, Kurgan, 
Surgut, Khanty-Mansiysk, Magnitogor-
sk, Tomsk, Irkutsk, Mineralnyje Wody, 
Syktyvkar, Kaliningrad ve Nıjnevartov-
sk bulunuyor.

SunPoints’te 5 uçan 1 kazanıyor!
SunExpress’in yolcu avantaj programı 
SunPoints üyeleri arasından 24 Aralık 
2013-29 Mart 2014 tarihleri arasında 5 
uçuş gerçekleştirenler, tek yön hediye 
bilet kazanıyor! Fırsatı yakalayabile-
ceğiniz hatlar; İzmir-Antalya-İzmir, 
İzmir-İstanbul-İzmir ve İzmir-Ada-
na-İzmir. Kazandığınız ödül biletini ise 
31 Aralık 2014’e dek istediğiniz zaman 
kullanabiliyorsunuz. 

Corendon, 
Antalya’ya Alman turist taşıyacak 
2014 yaz sezonu için Almanya pazarı-
na sağlam bir giriş yapmaya hazırla-
nan Corendon Airlines, başta Der Tou-
ristik olmak üzere pazarın en güçlü 
tur operatörleriyle yaptığı işbirlikleri 
sonucunda Antalya’ya getireceği Al-
man turist hedefinin yaklaşık 15 hava-
limanından 250 bin koltuk olduğunu 
açıkladı. 11 Nisan 2014’te başlayacağı 
Almanya operasyonunu ilk olarak Al-
manya’nın en büyük tur operatörle-
rinden Der Touristik’in 8-9 Kasım’da, 
Dresden’de düzenlediği “Come Closer” 
isimli fuara katılarak duyuran Coren-
don Havayolları, Alman pazarında ay-
rıca sektörün önde gelen operatörle-
rinden TUI, Thomas Cook, Öger Tours, 
Schauinsland, All Tours ve FTI ile de 
çalışacak. Corendon Havayolları, Tür-
kiye için Avrupa’nın en büyük pazarı 
olan ve 2014’te yüzde 15 ila 20 büyü-
mesi beklenen Almanya pazarına gir-
mesi ile birlikte oluşan talep artışını 
karşılamak için filosundaki uçak sayı-
sını 12’ye çıkardı. Almanya operasyo-
nu yapan birçok havayolunun aksine 
Corendon, uçuşlarında ücretsiz ikram 
ve 20 kilograma kadar ücretsiz bagaj 
hizmeti de sunacak. 



Pegasus’la uçmanın 3 akıllı yolu
Pegasus her ihtiyaca göre özel ta-
sarlanmış, akıllı uçuş paketleri 
sunuyor. Size düşense yalnızca 3 
farklı Pegasus Paketi’nden kendi-
nize en uygun olanı seçip seyahati-
nizi dilediğiniz gibi şekillendirmek. 
Pegasus’un bu yeni uygulaması Eko, 
Avantaj ve Ekstra olmak üzere üç 
paketten oluşuyor. Eko Paket’te ol-
dukça uygun fiyatlarla yurt içinde 
15 kg, yurt dışında 20 kg bagaj hak-
kı sunuluyor. Avantaj Paket’te daha 
konforlu bir seyahat için gerekli tüm 
ek hizmetlere %50’ye varan indirimle 
sahip olabiliyorsunuz. Ücretsiz koltuk 

seçimi yapabiliyor, Pegasus Cafe’den lez-
zetli sandviç ve içeceklerin keyfini çıkara-
biliyor ve Pegasus Plus’la her uçuşta puan 
kazanabiliyorsunuz. Ekstra Paket ise se-
yahatlerinde konforundan ödün vermek 
istemeyenler için. Koltuk seçimi, sıcak 
yemek, ekstra 10 kg bagaj hakkı, bilet 
değiştirme ve iptal etme gibi ayrıcalıkla-
rın tümüne %50’ye varan indirimle sa-
hip olabileceğiniz Ekstra Paket’te birbi-
rinden lezzetli sıcak yemek seçenekleri 
ve içecekler de sizleri bekliyor. 

İşte Türklerin tatil alışkanlıkları!
Uçak bileti, otel ve araba kiralama fiyatlarını aynı plat-
formda karşılaştıran uluslararası seyahat arama motoru 
Skyscanner, dünya ülkelerinde seyahat eğilimlerini orta-
ya koyan 2013 Seyahat Alışkanlıkları Raporu’nu yayınla-
dı. Rapor bizlerin “son dakikacı” olduğumuzu ve genellikle 
kısa tatiller yaptığımızı gösteriyor. 2013’te rotayı Avrupa 
ve Asya ülkelerinden çok Ortadoğu’ya çeviren Türklerin 
2014’te de bu trendi sürdürmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 
Kurban Bayramı’nda yurtdışı tatili tercih edilirken, Rama-
zan Bayramı’nda ise yurtiçi destinasyonlar, özellikle de İz-
mir ve Bodrum gibi güneş, deniz ve kum üçlüsüyle meşhur 
yerler ön plana çıkıyor. Kurban Bayramı’nda en çok aranan 
şehirler ise Amsterdam, Londra ve Barselona. Türkiye’den 
yapılan uçak bileti aramalarında ülke bazında en çok artış 

%52 ile Küba ve %51 ile Malta’da görülürken bu destinas-
yonları Slovenya’nın %47, Singapur’un da %41 ile takip et-
mesi, Türklerin sıcak iklimler ve farklı kültürlere yöneldik-
lerine işaret ediyor. 2013 yılında Türkiye’den en çok aranan 
ülkeler arasında, geçen sene de olduğu gibi Almanya, ABD, 
İngiltere ve Rusya başı çekiyor. 2012’nin en çok arananla-
rında 4. sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri, bu sene 
Rusya’yı da sollayarak ikinci sıraya yerleşiyor.

Air France’ın yeni rotası: Jakarta 
Air France, Paris-Charles de Gaulle havaala-
nından kalkan Singapur uçuşlarının devamı 
olarak yakın zamana kadar Jakarta’ya da gün-
lük hizmet vermeye başlayacak. Uçuşlar, 8 La 
Premiere kabin, 67 Business, 28 Premium Eko-
nomi ve 200 Ekonomi olmak üzere 303 koltuk 
kapasiteli Boeing 777-300 uçaklarla gerçekleştiri-
lecek. Air France hem gelen hem de giden uçak-
lar için akşam uçuşları sunacak. Böylece şirket 
yolcularına gece seyahatleri sırasında istirahat 
etme imkanı sağlayacak. Bu yeni uçuş planı, Ja-
karta’ya Amsterdam-Schiphol’den günlük olarak 
gerçekleştirilen KLM uçuş programının tamamla-
yıcısı olacak. Ayrıca Singapur’dan Bali’ye seyahat 
etmek isteyen Air France yolcuları, kolaylıkla gün-
lük KLM Singapur–Denpasar aktarmalı uçuştan 
yararlanabilecekler. 
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