


 
Seyahat etmek, yeni insanlar tanımak, yeni lezzetler tatmak, 

güzel şeyler görmek ve kendimizi geliştirmek oldukça güzel bir 
tutkudur. Bir kere bu tutkuyu damarlarınızda hissettiniz mi, 

isteseniz de istemeseniz de aklınızda döner durur nereye gidip 
ne göreceğiniz. Yaz gelene kadar çalıştıktan sonra iki haftalık 

tatilinizi dolu dolu, farklı şeyler görerek geçirmek istersiniz. 
Popüler, kalabalık ve soğuk bir samimiyet sizi cezbetmez 

gittiğiniz şehirlerde. Tatil bitip de işinize geri döndüğünüzde, 
demir almak gününün zor gelmesini istersiniz. Aklınıza ve 

yüreğinize ince ince işlenmiş bir hasretle terk edeceğiniz ve bir 
gün geri dönmek isteyeceğiniz yerler ararsınız hep.



Tatil yapmak, gezmek, seyahat etmek anlayışınız değişmiştir 
artık. Seyahat için harcadığınız paranın bir limiti olmamasını 
istersiniz. Ancak gerçekler öyle olmayınca ufak bir burukluk 
hissedersiniz. Ancak seyahat rotanızı düzgün planlarsanız, hem 
daha fazla yeri dolaşıp keşfedebilir,  hem de paranızın
karşılığını doyasıya aldığınızı hissedebilirsiniz. 

Biz de, ucuz ve keyifli tatil rotalarını sizin için inceledik. Nerede, 
ne var rahatça bilin istedik. Çekeceğiniz fotoğraflardan 
yapacağınız kartpostallarla, bu güzel yerleri sevdiklerinizle de 
paylaşmayı unutmayın.



Fethiye’den 
Kelebekler Vadisi’ne, 
Kabak Koyu’na ve 
Ardından Faralya’ya:

Fethiye

Kabak Koyu

Ölü Deniz

Kelebekler Vadisi

Faralya

İlk durağımız Muğla’nın Fethiye ilçesi: Türkiye’nin 
cennet gibi yerlerini saklamayı adeta kendine 
görev edinmiş yerlerden bir tanesi. Fethiye’de ilk 
günlerinizi Ölüdeniz’de eğlenerek geçirseniz de, 
bir süre sonra buranın size yetmediğini fark edip 
yakınlarda ne var diye aramaya başlayacaksınız. 

Fethiye’de Ölüdeniz’e ulaştıktan sonra, buradan 
Kelebekler Vadisi teknelerine binerek cennet 
gibi bir atmosfere sahip Vadi’ye ulaşabilirsiniz. 
Buranın en büyük özelliği dış dünyadan sarp 
kayalıklarla izole edilmiş olmasıdır. Bu yüzden de 
dışarıdan bir çevre kirlenmesine uğramamış, ilk 
gündeki kadar doğal kalabilmiştir. Kelebekler 
Vadisi’nin güzelliklerine doyduktan sonra (şayet 
doyabilirseniz), görece daha sakin kalan Kabak 
Koyu’na geçip, kiralık çadırların birinde akşamları 
çayınızı alıp gökyüzünü seyrederek, sabahlarıysa 
tepelere tırmanıp manzara seyrederek yahut 
denizde güzelce vakit geçirerek eğlenebilirsiniz.
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Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu’ndan sonraki 
durağımız Faralya. Turkuaz renkli, sakin 

Ölüdeniz’i ardınızda bırakırken, Kelebekler 
Vadisi’nde Likya Yolu üzerinden heyecanlı bir 

yürüyüş yaparak ya da yavaş yavaş manzaranın 
zevkine vararak araçla otoyol üzerinden 

Faralya’ya ulaşabiliyorsunuz. Villa Mandarin 
adında “huzur” oteli olarak adlandırılan bir

 konaklama birimine sahip Faralya, denizden 
tam olarak iki bin metre yüksekte , muazzam bir 

manzaraya sahip. Kabak Koyu’na yürümeyi 
kesinlikle denemelisiniz. Bitki çayı severler içinse 

Faralya Köyü’nün adaçayı 
oldukça canlı ve lezzetli.

Fethiye’de bir aşağı bir yukarı giderek, hem 
Kelebekler Vadisi’ni, hem de on iki adaları

 keşfetmenin zevkini doya doya 
yaşayabilirsiniz.



Akdeniz’den 
sıkılanlar! Karadeniz’i 
sakinleştiren Gideros 
tam size göre.

Kastamonu

Gideros Koyu

Karadeniz’in sert ve şiddetli mizacı sahil şeridini dalgalarıyla sürekli döverken, Karadeniz’le 
dost olmuş ve onu sakinleştirmiş bir koydur Gideros. Kestane, çam ve meşe ağaçlarının 
ağırlıklı olduğu yemyeşil giysisi ve Karadeniz’in alışık olmadığınız sakin, mavi örtüsüyle ufak 
ancak insanı derinden etkileyen bir koy burası. Akdeniz’in sıcağından bıkmış; ılık, sakin ve 
kafa dinlemelik bir tatil arayan, çok gezmek yerine seyre dalmak isteyenlerin rahat rahat 
kendilerini bulabilecekleri bir yer. Karadeniz sahil yolunun geçmediği tenha Karadeniz’in en 
güzel bölgelerinden bir tanesidir. Kastamonu’ya vardıktan sonra, ilgili servislere binerek
kolayca Gideros’a ulaşabiliyorsunuz.



Bursa’da saklı 
kalmış bir 
cennet köyü: 
Gölyazı

Bursa

Ulubat Gölü

Gölyazı Köyü

Bursa’nın Ulubat Gölü kıyısındaki küçük bir 
balıkçı köyü olan Gölyazı, manzarası ve doğal 
hayatıyla yurtdışında bulamayacağınız bir 
tecrübeyi size sunmak için bekliyor. Bursalılar 
dışında çok fazla kişinin bilmediği bu cennet gibi 
köy, kadınıyla erkeğiyle balıkçılığa dört elle
 sarılmış durumda. Köy halkı oldukça güler yüzlü, 
sıcakkanlı ve misafirperver… Balıkçılığın püf 
noktalarıysa aşağı yukarı köyün tamamı tarafından 
bilinmekte. Büyük küçük tam sekiz adadan 
oluşan Gölyazı’da, gezilecek asıl yer köyün ta 
kendisi. Doğal, rahatlatıcı manzarası dışında eski 
Rum evlerini görebileceğiniz, yakınlarda bulunan 
Roma dönemine ait Apollon Tapınağını ziyaret 
edebileceğiniz Gölyazı, keşfedip öğrenerek 
dinlenmek isteyenler için oldukça güzel bir rota 
oluşturuyor. Ulubat Gölü’ne vardıktan sonra, ilgili 
tabelaları takip ederek zeytin ağaçları eşliğinde 
ilerleyip, köyün girişine ulaşıyorsunuz. 
Turizm firmalarının servislerinden de
 faydalanabiliyorsunuz. 



Makedon, Pers ve Antik Yunan dönemlerine şahitlik etmiş, 
ülkemizin yakın tarihinde de oldukça büyük bir öneme 
sahip olan Çanakkale, tarihi keşfetmek ve u�unuzu 
genişletmek için bu yaz gidebileceğiniz yerler arasında. 
Truva’dan başlayıp, Ayazma’ya ve Assos’a giderek antik 
tarihi, Şehitlik ve Anıtları dolaşarak da Türk tarihini yakından 
hissedeceksiniz. Sabahın erken saatlerinde İlyada’da bahsi 
geçen efsanevi Truva Savaşı’nın yaşandığı Truva’nın 
tarihine doyduktan sonra, Kazdağları’na doğru ilerleyip
Etnografya Müzesi’ni dolaşabilirsiniz. Ardından Kazdağları 
Milli Parkı’na rotanızı çevirip, su mağaraları ve şelalelerle 
kaplı Ayazma’da ferah bir vakit geçirebilirsiniz.

Antik tarihi 
keşfetmek için 
gidilecek yegane 
şehir: Çanakkale

Truva

Çanakkale
Gelibolu

Kaz Dağları

Assos/Behramkale
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Buraları keşfettikten sonra, yönünüzü Assos 
antik kentine çevirebilirsiniz. Çanakkale’nin 
Ayvacık ilçesinde bulunan Assos, 
MÖ 900’lerde,  kentin en göz alıcı yerine 
yapılan Athena Tapınağı ile tanınmaktadır. 
Bölgedeki en büyük limana sahip olan 
Assos, aktif olduğu dönemlerde zenginlik 
içerisinde olan; sanata, bilime ve felsefeye 
verdiği önemi bulundurduğu amfi tiyatro ve 
diğer araçlarla kanıtlar nitelikte bulunan bir 
şehirdir. Kadırga Koyu’na oldukça yakın 
olması, bunaldığınız anlarda ufak bir yürüyüş 
yaparak serin sularda ferahlamanıza 
yardımcı olacaktır.
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Gelibolu Yarımadası’na geçerek, Çanakkale 
savaş alanlarını ve Şehitlikleri ziyaret edip, yakın 
tarihimizin en zorlu mücadelelerinden birine 
şahitlik edebilirsiniz. Bigali Köyü’ndeki Atatürk 
Evi’ne, ardından Büyük Anafarta Köyü’nden 
geçerek Kanlı Sırt ve Kırmızı Sırt’a ulaşıp, olduğu 
gibi bırakılan siperleri inceleyebilirsiniz. 
Gelibolu’da hangi tarafa yürürseniz yürüyün, her 
tarafından tarih ve vatan sevgisi akan bu 
topraklar, Çanakkale turunuzun en duygu yüklü 
anlarına ev sahipliği yapacak.



Herkese key�fl� 
seyahatler d�ler�z.




