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Yıl: 2 Sayı: 14

Yeni bir yıla
tatille girin

Yeni yılı
evden
uzakta
karşılama
turları

4 GÜN

PARİS
474
EURO

Uzun bir yılı yine geride
bırakırken, herkes şans
ve mutluluk dilekleriyle
yaklaşan yeni yılı
bekliyor. Yurtiçi ve
yurtdışı turları ise
2012’yi evlerinin dışında
karşılamak isteyenlerin
emrine amade...

3 GÜN

KIBRIS
999
TL

2 GÜN

AYDER

PARİS VE ROMA GÖZDE

449
TL

3 günlük yılbaşı turlarının yurtdışı
ayağında her zaman olduğu gibi
Paris ile Roma klasik noktalar
olarak öne çıkıyor. Kıbrıs ve
yurtiçinde ise sanatçılı otellerin
konaklamalı yılbaşı programları
bulunacak. Yeni yılı yurtiçindeki
kültür turlarında alternatif olarak
karşılamak isteyenler ise Ayder
yaylasında horon tepebilir ve
kar raftingi yapabilir.

haberi

sayfa 4

Orkidelerin olduğu kadar
yasakların ülkesi Singapur haberi
sayfa 3

12 bin yıllık yaşıyla tarihin
haberi
başlangıcı Göbeklitepe
sayfa 5

Uzun uçak yolculuklarında
haberi
sağlığınıza dikkat edin
sayfa 7
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Bolu Dağı manzaralı
odada jakuzi keyfi

bülten

Büyükşehirlere kolay ulaşımı nedeniyle son yılların gözde kayak merkezi haline gelen Kartalkaya bu ay içerisinde lüks butik dağ oteli Kaya
Palazzo’ya kavuşuyor. Her odası Bolu dağına cepheli hâkim noktada bulunan otelde manzaraya bakıp jakuzi keyfi yapmak mümkün

İ

Dedeman
Zonguldak’tan
özel fiyatlar

stanbul ve Ankara'ya olan
yakınlığıyla Türkiye'nin popüler
kayak merkezleri arasına giren
Kartalkaya'nın son tesisi Kaya
Holding tarafından hayata geçirilen
Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort oldu.
Bu ay içerisinde misafirlerini karşılamaya
hazırlanan otel dünyanın en ünlü kayak
merkezlerindeki tesisler dikkate alınarak
inşa edilmiş. Lüks butik dağ oteli
konseptiyle hizmet verecek Kaya Palazzo,
acenteler tarafından 243 liralık kişibaşı
gecelik konaklama fiyatına satılıyor.

OTELDEN DİREKT OLARAK
TELESİYEJE ÇIKILABİLİYOR
Bolu dağlarının manzarasıyla
hâkim bir tepede kurulan Kaya Palazzo
Ski & Mountain Resort’un her cephesi
farklı bir manzaraya hâkim. Süit
odalarda yer alan jakuzi ve şömine
günün kayak ve snowboard yorgunluğunu
keyifle atabilme imkanı sunuyor.
1.5 milyon metrekareye sahip pist alanı,
Türkiye’de ilk kez kullanılacak Leitner
markalı önden korumalı lifti, farklı zorluk
derecelerinde 11 pisti ve toplamda 7 lifti
ile otel misafirlerine direkt olarak
telesiyejlere ulaşım imkânı veriyor. Ayrıca
Kartalkaya’nın bembeyaz karlarla örtülü
panoramasına hakim 2’nci katta yer alan
ısıtmalı kapalı havuzu ile dağların
üzerinde yüzüyor hissi yaşanabiliyor.

Kart alana yurt
içi ve dışı uçak
bileti hediye
Pegasus Hava Yolları ve HSBC Bank
birlikte düzenledikleri kampanyayla
31 Ocak 2012’ye kadar ilk kez
Pegasus Kart alan müşterilere
dilediklere yere uçma fırsatı sunuyor.
Ocak ayı sonuna kadar ilk kez
Pegasus Kart alan herkes yurtdışında
30, yurtiçinde 19 noktadan istediğine
tek yön uçak bileti hediye kazanacak.
Kart başvurusu onaylananlar, SMS
veya e-posta ile kendilerine iletilen
şifreyi kullanarak, 31 Mart 2012’ye
kadar yurtiçi veya yurtdışında hiçbir
ücret ödemeden uçma fırsatı
yakalayabilecekler.
Yeni Pegasus Kart sahipleri 15 Mart
2012 tarihine kadar ‘www.flypgs.com’
internet sitesinden seçtikleri noktaya
biletleme gerçekleştirerek, vergiler ve
hizmet bedeli de dahil hiçbir ücret
ödemeden uçabilecekler.

Yurtdışı uçak
bileti Adios’la
249 TL’ye indi
Yapı Kredi’nin bedavaya seyahat
ettiren kartları adios ve adios Premium,
yeni yılı yurtdışı kampanyasıyla
karşılıyor. Kampanya kapsamında adios
kullanıcıları 1 Aralık 2011-2 Ocak 2012
tarihleri arasında istedikleri havayolu
ile yurtdışı gidiş dönüş uçak biletlerini
249 TL değerinde puanla satın
alabiliyor. Yapı Kredi Seyahat Hattı
üzerinden temin edilebilen biletler
İstanbul’dan Barcelona, Berlin, Beyrut,
Dubai, Londra, Moskova, Paris ve Roma
uçuşlarında geçerli olacak. Yeterli puanı
olmayan kart sahipleri ise Avanspuan
kullanarak kampanyalardan
yararlanabiliyor.

11 masaj odası bulunuyor

Türkiye’nin en yaygın oteller
zinciri Dedeman Hotels & Resorts
International, yurtiçi ve yurtdışındaki
18 oteline bir halka daha ekledi. Batı
Karadeniz’in gözde kenti Zonguldak’ta
açılan Dedeman Zonguldak,
misafirlerine açılışa özel yüzde 50
indirim uyguluyor. Buna göre Dedeman
Zonguldak'ta bir gecelik konaklamalarda
misafirlerine kahvaltı dahil tek kişilik
odalarını 55 Euro+KDV’ye, çift kişilik
odalarını ise 10 Euro farkla 65
Euro+KDV’ye sunuyor.
Avantajlı konumu kadar muhteşem
deniz manzarasıyla şehrin ilk ve tek beş
yıldızlı oteli olan Dedeman Zonguldak
1 kral dairesi, 6 deluxe süit, 7 junior süit,
13 executive suit, 7 executive oda, 39
deluxe oda, tek yatak odalı 7 apart süit,
çift yatak odalı 4 apart süit ve 120
superior oda olmak üzere toplam
204 oda ile hizmet veriyor.

Kaya Palazzo’nun farklı ambiyansa sahip SPA’sında 11 masaj
odası, 2 Türk hamamı, 2 sauna, 2 buhar banyosu, güzellik
merkezi, fitness salonu ve uzman kadrosu ile kayağın ve
snowboard’un yorgunluğu atılıyor.

Rixos Palm
Jumeirah ocak
ayında açılıyor
Son yıllarda yurtiçi ve yurtdışında
açtığı yeni otellerle adını duyuran Rixos
Hotels’in, Dubai’deki yeni otel projesi Ocak
2012’de kapılarını açıyor. Palmiye Adası’nın
en prestijli bölgesinde yer alan Rixos Palm
Jumeirah, zincirin Dubai’deki ilk halkası
olacak Şeyh Muhammed El Makdum
Sarayı ile Sofouh Caddesi’ne komşu olan
234 oda ve 28 rezidanslı projenin her odası
körfez denizi manzarasına sahip durumda
bulunuyor. Açık büfe sabah kahvaltısı ve
öğle yemeklerinin yanı sıra ala carte öğlen
ve akşam yemeklerinin de sunulduğu
otelin akşam mönüsü de ağırlıklı olarak
kebaplar ve et yemeklerinden oluşuyor.
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Orkide cennetinde yasakları unuttuk!

3

SİNGAPUR
Uzakdoğu’nun güzelleri Endonezya ile
Malezya arasına sıkışan Singapur, kural
ve cezalarıyla yemyeşil bir ada ülkesi
olarak karşımıza çıkıyor. Orkidelerin dört
bir yanı kapladığı bu tropik ülkede doğal
ortamın yanı sıra teleferikle gidilen
Sentosa Adası, eğlenceli casinolar,
mutfak kültürü ve müzeler de
görülmeye değer objeleri

Esen EVRAN

eevran@htgazete.com.tr

S

Yemek çok ucuz
5 liraya doyuluyor!

ürekli şu
ağaç olmuş orkideleri,
tembihle gittik:
farklı palmiyeleri, böyle
“Aman ha
pırıl pırıl renkte bir bitki
kuralları
örtüsünü hiçbir yerde
çiğnemeyin,
görmedim.
Singapur'da yaşam alışkanlıkları da farklı.
hâlâ kırbaç cezası var.
Bir kere öyle bizim gibi mutfağa girip yemek
YEŞİL VE TEMİZ ŞEHİR
Turist olmanız bile sizi
pişirmiyorlar. Dışarıda yemek çok ucuz.
kurtaramaz.” Çiklet
Rehberimiz Victor,
Sadece yüzde 30'luk nüfus, onlar da yaşlılar,
çiğneyenler uçaktan
“Burası
yeşil ve temiz bir
evde yemek yapıyor. Dışarıda bir öğün
inerken çıkarıp attı,
şehir” diyor. Sonra
yemeği 5 TL karşılığı Singapur dolarına yemek
paketleriyle hem de.
anlatıyor farklı
mümkün. Farklı ülke kültürleri, mutfağı da
Havaalanı halıyla
mahallelerin, farklı
zenginleştirmiş. Ama bol baharat var, bu,
kaplı başka bir
kültürlerin nasıl yan
yeni tatlara alışkın olmayanları zorluyor.
ülke gördüm mü
yana, bu denli barışık
bilmiyorum. Başta
yaşadığını. Gerçekten de
bizi tedirgin eden
ilginç bir mozaik.
kuralların, aslında
Singapur'da gezerken,
insanların huzurla
gördüğünüz tüm ülkeleri
yaşamasını sağlayan
unutmaya hazır olun.
bir konfor olduğunu
İstanbul'un Bağdat
ise daha ikinci günün
Caddesi benzeri
sonunda anladık.
Orkide Caddesi'nin
Endonezya ve
üzerinde dünyanın en
Malezya toprakları
lüks markaları, en
arasına sıkışmış küçük
büyük metrekareli
bir ada devletine,
mağazalarıyla yan yana
Singapur'a gidiyoruz. Daha
sıralanmış. O caddeyi dik
uçaktayken herkes birbirini
kesen sokaklara girdiğinizde
uyarıyor, burası bir disiplin
ise birdenbire bambaşka bir
ülkesi. “Singapore is a fine
kültüre girmiş gibi
city”, yani Türkçesi “Singapur
Ekvatorun hemen kuzeyinde oluyorsunuz. Çin mahallesi,
bir ceza şehridir”. Kamuya açık
yer alan ve arazisi alçak bu
Hint mahallesi... İnsanlar
alanda sakız çiğnemek yasak,
ülkede durmaksızın yağmur
değişiyor, dükkânlar
yola çöp atmak yasak. Ülkede
yağıyor. Havaalanından otele
değişiyor, yüksek binaların
hâlâ kırbaç cezası var diye hafif
giderken gördüğümüz çeşit
hemen dibinde tüm
tedirgin, 10.5 saatlik uçak
çeşit çiçekler anlatıyor buranın
gelenekleriyle süren başka
yolculuğundan sonra
tropik bir ada devlet olduğunu.
başka hayatlar var. Hepsi
havaalanına iniyoruz.
Ben böyle güzel begonvilleri,
birbiriyle uyum içinde yaşıyor.

Orkide Bahçesi’ni
ve Sentosa
mutlaka görülmeli
Görmeden gitmeyeceğiniz birkaç yer önermekte
yarar var. Birincisi Orkide Bahçesi, diğeri Sentosa
Adası. Orkide Bahçesi'nde yaklaşık 600 çeşit orkide
var. Bizim için sardurya, papatya nasılsa orada da
orkide aynı. Her yerde, her vazoda, her masada. Biz
burada saksıda açsın diye gözünün içine bakalım,
oradaki orkideler az sonra konuşacakmış gibi sanki.
Buraya kadar gelmişken birkaç tane satın alayım
diye heveslenmeyin, ancak kesme orkide
alabiliyorsunuz, saksısıyla çıkarmanıza izin yok.
Sentosa Adası da dev bir eğlence adası. Adaya
teleferikle gidiyorsunuz ki bu bile başlıbaşına bir
eğlence. Singapur'u gökyüzünden görünce daha bir
hayran oluyor insan. Sentosa'daki akvaryum ve
sualtı müzesi çok etkileyici, ama bizi en çok
4 boyutlu korku tüneli heyecanlandırdı.
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YURTDIŞI

Doya doya Paris 999 Euro!
Tur
Venedik
Paris
Dubai
Beyrut
St.Petersburg

Tarih

Süre

Fiyat

30 Aralık
28 Aralık
29 Aralık
28 Aralık
29 Aralık

3 gece
5 gece
3 gece
4 gece
3 gece

299 Euro
999 Euro
499 Euro
399 Euro
549 Euro

www.jollytur.com

449 Euro’ya 3 gecelik Riga
Tur

Tarih

Roma
Budapeşte
Riga
Venedik-Roma
İtalya

30 Aralık
30 Aralık
30 Aralık
30 Aralık
30 Aralık

Süre

Fiyat

2 gece 369 Euro
2 gece 299 Euro
3 gece 449 Euro
3 gece 399 Euro
7 gece 1192 Euro

www.prontotour.com

Vizesiz Dubrovnik 299 Euro
Tur
Dubrovnik
Benelüks-Paris
Beyrut
Catania

Tarih

Süre

Fiyat

29 Aralık
25 Aralık
28 Aralık
29 Aralık

3 gece
7 gece
4 gece
3 gece

299 Euro
699 Euro
399 Euro
299 Euro

www.odeontours.com

Krizdeki komşuda yılbaşı
Tur
Londra
Viyana
Atina

Tarih

Süre

Fiyat

29 Aralık
29 Aralık
29 Aralık

3 gece
3 gece
3 gece

969 Euro
679 Euro
669 Euro

www.setur.com.tr

HT Tatil'in bu ayki kapağını, koskoca
bir yılı arkasında bırakıp 2012'yi
karşılamaya az kala yeni yıla evinden
uzakta karşılamaya karar verip ama hâlâ
adım atamayanlara ayırdık. Bütün sene
unutulmayacak bir kutlama ve yeni bir
yıla güzel bir giriş yapmak için yılbaşı
turları tatilcileri bekliyor.
Romantik bir kutlamayla yeni yıla
merhaba demek isteyenler için Prag ve
Budapeşte ideal. Bununla birlikte Roma ve
Paris gibi turizmin marka şehirlerinde
uzun yıllardan bu yana yılbaşını
karşılamak tam anlamıyla bir gelenek

GÖBEKLiTEPE

olmuş durumda. Biraz sıcak bir iklim
isteyenler için Dubai, acelesi olmayanlar
için Bangkok-Pattaya, vizesiz yakın
noktalar olarak da Beyrut ile Dubrovnik
bizim seçimlerimiz arasında bulunuyor.

Tarih

Süre

Fiyat

24 Aralık
Bangkok-Pattaya
Marakeş-Kazablanka 29 Aralık
30 Aralık
Odessa

9 gece
5 gece
3 gece

1199 Euro
879 Euro
399 Euro

www.cafetur.com

Yılbaşında safari zevki
Tur

Tarih

Hindistan-Nepal 28 Aralık
New York
29 Aralık
Güney Afrika
29 Aralık

Süre

Fiyat

9 gece 2399 Euro
10 gece 2599 Euro
13 gece 2999 Euro

www.goldenbaytour.com

457 Euro’luk Barça!
Tur

Tarih

Barcelona
Paris
Roma

29 Aralık
29 Aralık
30 Aralık

Süre

Fiyat

3 gece 457 Euro
3 gece 474 Euro
3 gece 397 Euro
www.vip.com.tr

YURTİÇİ KIBRIS-KAYAK
Yılbaşına kar yakışır
Otel
Bölge Kişibaşı fiyat
Grand Yazıcı
Uludağ
103 TL
Kaya Palazzo
Kartalkaya
243 TL
Dedeman Ski Lodge Palandöken
117 TL
Greenpark
Kartepe
76 TL
Mirada Del Lago
Erciyes
126 TL
Sanatçı adı
Serdar Ortaç
Rafet El Roman
Funda Arar
Linet

Yer
Cratos
Salamis Bay
Kaya Artemis
Acapulco

Zaman
Fiyat
2 gece 1645 TL*
2 gece 1017 TL*
2 gece 1008 TL*
2 gece 999 TL*
*Uçak bileti dahil
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Ödenek yeterli değil,
taşların çıkarılması
153 yıl sonra bitecek

Göeklitepe’deki kalıntıları bize dolaştıran
rehberimiz Nuri (sağda), alanı günlük olarak
150 ile 200 arasında çoğunlukla da yerli turistin
ziyaret ettiğini belirtiyor. Rehberimiz yeni taşların
da ortaya çıkarılmasıyla dünyanın birçok
köşesinden ziyaretçi geleceğini belirtiyor.

Göbeklitepe'yi gezerken ortaya çıkarılmış
kalıntıları görünce insan bulunduğu yerin
altındaki zenginlikleri de görme yeteneğine sahip
olmayı umuyor. Zira bölgede yaşayan halkla
yaptığımız konuşmalarda yerden sürekli olarak
eski taşların çıktığı ifade ediliyor. Biz yürürken
bile toprak altından çıkmaya yüz tutmuş taşların
olduğunu görüyoruz. Ancak aldığımız bilgilere
göre kazı çalışmaları da maddi imkânlar
nedeniyle çok yavaş ilerliyor. Mesela 10 ile
30 metre çapındaki ve yaklaşık 6 metre
yüksekliğindeki 40 taştan bugüne kadar
sadece 4'ü gün ışığına çıkartılabilmiş.
Görevliler bu finansman akışıyla 10 ila 20 ton
ağırlığında olan taşların geriye kalan 36 tanesinin
çıkarılması için 153 yıl daha geçmesi ve 2164
yılını beklemek gerektiğini ifade ediyorlar.

Tarihin başlangıç noktası

KLASİKLER YİNE ÖNDE
3 günlük turlarda Roma ile Paris, Türk
tatilcinin yine gözdesi. Yılbaşı döneminde
bu iki noktaya gidenlerin sayısı o kadar
fazla oldu ki, tur operatörleri kendi
başlarında charter uçak kiralayıp ucuz
fiyatla içlerini doldurmaya başladılar.
Bunun sonucunda 3 gecelik yurtdışı turları
299 Euro'ya kadar indi. Dolayısıyla turların
bu fiyatlarını kaçırmamak gerekiyor.

Ünsal EREKE uereke@htgazete.com.tr

T

Fas’ta 5 gece 879 Euro
Tur
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Dünyadan turist yağar

Yeni yılı
evden uzakta
karşılayın
Ünsal EREKE

kültür

Alternatif
turda Ayder’de
horon ve kar raftingi var!
Yılbaşı tatilini evden uzakta
fakat yurtiçinde geçirmeye
yönelik olarak sanatçılı otel
programları, kültür turları ve
kayak otelleri seçenekleri
bulunuyor. Kültür turlarında
ise acentelerin hazırladıkları
programlar içerisinde
Kapadokya başı çekiyor. Bazı
turlarda otobüsle gidilen

Kapadokya turlarında fiyatlar
199 TL'ye kadar inebiliyor.
Alternatif kültür turları
arasında dikkat çekici noktalar
var. Örneğin Ayder yaylasında
horon eşliğinde bol karlı bir
yılbaşı kutlaması yapabilmek,
ertesi gün ise yeni yılın ilk
gününü karda rafting yaparak
geçirmek mümkün.

YURTİÇİ KÜLTÜR
Her bütçeye tatil var
Tur
Abant
İğneada
Bolu
Ayvalık
Safranbolu
Eskişehir
Doğu Karadeniz
Kastamonu
Ayder Yaylası
Edirne
Kapadokya
Batı Karadeniz

Tarih
31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
30 Aralık
30 Aralık
31 Aralık
30 Aralık
30 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
29 Aralık
31 Aralık

Süre
1 gece
1 gece
2 gece
2 gece
2 gece
2 gece
2 gece
2 gece
1 gece
1 gece
3 gece
1 gece

Fiyat
Şirket
195 TL
Folklorik
395 TL
Folklorik
310 TL
Arnika
295 TL
Arnika
160 TL
Arnika
540 TL
Antonina
583 TL
Bukla
493 TL
Bukla
449 TL DeepNature
149 TL
Tatil.com
199 TL
Anıtur
165 TL
Anıtur

ürkiye'nin
güneydoğusunun gözde ve
hareketli turizm noktaları
arasında bulunan
peygamberler şehri olarak
da bilinen Şanlıurfa, eski devirlere ait
şehir kalıntılarıyla öne çıkan bir
turizm şehri olarak da biliniyor.
Anadolu'nun insanlık tarihindeki ilk
yerleşim yerlerinden birisi olarak
dikkat çeken şehir, birçok tarihsel
yapıya ev sahipliği yapıyor.
Bunlardan birisi de tarihi yaklaşık 12
bin yıl öncesine dayanan
Göbeklitepe...

İlk kez 1963 yılında
Şanlıurfa kent merkezine sadece yarım saatlik mesafede bulunan (domuz, tilki, leylek),
İstanbul ve Chicago
insan heykeli, dikili
Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınak
üniversitelerinden
taşlar ve yaklaşık
merkezi olarak biliniyor. Göbeklitepe’de yaklaşık 16 yıldan bu yana 12 bin yıl öncesine
görevlilerin
süregelen kazıların yanından geçerken, tarihin ilk insanlarının
yüzey araştırmaları
ait olduğu belirtilen
sırasında fark edilen
65 santimetre
yaşadıkları topraklar insanı geçmişe dair sıkça düşünmeye itiyor
Göbeklitepe'deki kazı
uzunluğunda insan
çalışmalarını, 1995
heykelleri görülüp,
yaşayanların neye inandıkları
yılından bu yana Şanlıurfa Müzesi ve
incelenebiliyor. Dünyanın en eski
henüz belirlenememiş. Bölgeye
Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü
'tapınak merkezi'' olduğu belirtilen
yapılan ziyarette kazı çalışmalarında
ortaklaşa yürütüyor. Kazı biriminin
Göbeklitepe, UNESCO Dünya
şimdiye kadar neolitik döneme ait
başında Prof. Dr. Klaus Schmidt var.
Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı.
yabani hayvan figürlü ''T'' biçimli
16 YILDAN BERİ KAZILIYOR
MERKEZE YARIM SAAT
dikili taşlar, 8-30 metre çapında
dairesel
ve
dikdörtgen
şekilli
Göbeklitepe'de bulunan anıtsal
Dünyanın en eski tapınak
dünyanın en eski tapınak kalıntıları,
yapıların tapınak olduğu
kalıntılarının bulunduğu ve neolitik
çok sayıda yabani hayvan figürü
düşünülüyor. Ancak burada
döneme ait arkeolojik eserlere ev

2 gecelik Şeb-i Arus
töreni turları
199 liradan başlıyor
2 gecelik konaklama
seçenekleri bulunuyor
Anı Tur Kültür Turları Operasyon Sorumlusu
Sedat Yücel ise bu yıl Şeb-i Arus turlarına yoğun ilgi
olduğunu belirtti. Yücel, şimdiden 10 otobüsün
dolduğunu, 20'ye yakın otobüs kaldıracaklarını,
İstanbul'dan hareketin 8 Aralık itibariyle başlayacağını
ve 16 Aralık akşamına kadar devam edeceğini,
İzmit, Bolu ve Ankara'dan da Şeb-i Arus için tur
düzenlediklerini belirtti. Turlara katılacak
müşterilerine 1 ve 2 gece konaklamalı seçenekler
sunduklarını kaydeden Yücel, ''Turlarımızı sema
gösterilerine göre ayarlıyoruz. Ücretlere sema
gösterisi dahil. Yurtdışından da talep oluyor ama
müşterilerimiz yurtiçi ağırlıklı'' diye konuştu

7-17 Aralık tarihleri arasında
Mevlânâ’nın 738’nci Vuslat Yıldönümü
nedeniyle Konya’da yapılacak
törenlere yoğun ilgi seyahat
acentelerini şaşırttı. 2 gecelik turların
199 liradan başladığı turlarda törenler
izlendikten sonra Konya da geziliyor
Turizm acenteleri, 7-17 Aralık tarihleri
arasındaki Mevlânâ'nın 738. Vuslat
Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri
kapsamındaki Şeb-i Arus törenleri için
199 liradan başlayan fiyatlarla
Konya'ya turlar düzenliyor.
Jolly Tur Kültür Turları Müdürü Kerem
Gökçe, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin
her cumartesi düzenlediği sema
programları için yılın 12 ayı Konya'ya tur
düzenlediklerini ancak yoğunluğun 7-17
Aralık tarihlerinde yaşandığını bildirdi.
Şeb-i Arus turlarını 4 yıldır yaptıklarını
vurgulayan Gökçe, tur fiyatlarının 199
TL'den başladığını söyledi. Gökçe,
otel fiyatlarının da etkinlikler nedeniyle
normal fiyatının 2-3 katına çıktığını dile
getirerek, taleplerin büyük çoğunluğun
yurtiçinden olduğunu kaydetti.

KONYA ŞEHRİNİ DE
DOLAŞMAK MÜMKÜN
ETStur Kültür Turları Müdürü Serdar
Eşmeli de kendilerine verilen bilet
kotasının dolmak üzere olduğunu belirtti.
Tur fiyatlarının 289 liradan başladığını
anlatan Eşmeli, ''Bir gece yarım pansiyon
otel konaklaması içeren turlara, Şeb-i Arus
tören bileti de dahil. Tur kapsamında,
Selçuklu ve Osmanlı çinilerinin
görülebileceği Karatay Müzesi, Selçuklu
dönemi mimarisinin en güzel
örneklerinden İnce Minare Müzesi,
Mevlânâ Müzesi ve Alaaddin Camii ziyaret
edilecek. Yine Türklerin yetiştirdiği en
büyük mizah ustası Nasreddin Hoca'nın
türbesi de tur kapsamında gezilecek.”

sahipliği yapan Göbeklitepe'deki
arkeolojik kazılar, 12 bin yıl önce
bölgede yaşayanların deriyi
işledikleri, heykel ve taş kabartma
yaptıkları, tarımla uğraştıkları
ve bir inanç sistemine sahip
olduklarını ortaya çıkarıyor.
Arkeolojik kazı çalışmalarının
devam ettiği Göbeklitepe'de bulunan
ve dünyanın en eski tapınak merkezi
olarak kabul edilen buluntular
dolayısıyla Şanlıurfa 'dünyanın en
eski kenti' olarak kabul ediliyor.
Neolitik döneme ait yerleşim yeri olan
Göbeklitepe, Şanlıurfa merkeze
yaklaşık yarım saat uzaklıktaki
Örencik Köyü’nde bulunuyor.
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‘ABD’nin en
iyi 3 kentine
doyamadım’
Gazella Turizm’in patronu Velit Gazel
HT Tatil okuyucuları için Amerika
Birleşik Devletleri’nin Los Angeles-Las
Vegas ve San Diego kentlerini kaleme
aldı. 7 günlük bir tur programında
doya doya dolaşılabileceğini anlatan
Velit Gazel, bu 3 kentin bilinen ve
bilinmeyen yönlerini yazdı

B

izler, bulunduğumuz sektörden
dolayı dışarıdan hep şanslı
insanlar olarak görünürüz.
Devamlı gezen ve yurtdışında
değişik ülkeleri deneyimleyen
şanslı bir kesim olarak algılanırız. Fakat
işimiz dışarıdan göründüğü kadar uzun
seyahatlere izin vermeyecek kadar
yoğundur.
Bu yoğunlukta ailemizle birlikte çok
uzun ve özel tatillere çıkamadığımızdan
dolayı, iş ve tatili birleştirerek seyahatler
yapmak durumunda kalıyoruz. Aralık
ayında Las Vegas’ta gerçekleşen turizm
fuarını fırsat bilerek eşim ve turizmci bir
yakın aile ile önce Los Angeles, ardından
hem iş hem eğlence için Las Vegas ve son
olarak Amerika’nın en güzel şehri olduğunu
düşündüğüm San Diego’yu görecek
bir program yaptık.
Bildiğiniz gibi artık Türk Havayolları ile
direkt olarak Los Angeles’ın da dahil olduğu
birçok destinasyona ulaşabiliyorsunuz.
Biz de Türk Havayolları ile direkt olarak
Los Angeles’a uçtuk. Bu arada Türk
Havayolları’nın Comfort Class isimli yeni
ara kabininin Business Class konforunu
ekonomik fiyatlarla sağladığını belirtmek
isterim. Özellikle uzak destinasyonlara
uçacak kişilere tavsiye ediyorum.

yurtdışı

TATİLİN
AKTÖRLERİ
YAZIYOR
Velit GAZEL
Gazella Turizm
Yönetim Kurulu
Başkanı

TATİL KÜNYESİ

 ADI: Los Angeles -San Diego
 TUR ŞİRKETİ: Gazella
 TARİH: 21-29 Ocak 2011
 FİYAT: 2390 Euro
 DAHİL OLAN HİZMETLER:
THY uçuşu ve birinci sınıf
otellerde konaklama.
Universal stüdyoları,
Seaworld, Disneyland,
Hayvanat Bahçesi, Premium
Outlet turları dahil.

Web: www.gazella.com

LAS VEGAS’TA VAKİT SU GİBİ AKIYOR
Seyahatimizde bir sonraki durağımız
Las Vegas’tı. Buraya Los Angeles’tan
hemen hemen her saatte kalkan
uçaklarla yaklaşık 45 dakikada
ulaşabiliyorsunuz. Los Vegas’ın daha
önce çöl olduğunu düşünmek bile buraya
hayran kalmanız için yeterli oluyor. Fakat
bildiğiniz üzere, şehir kumarhane ve
oteller cenneti olmasıyla ünlüdür ve

gerçekten bu ünün hakkını veriyor.
Buraya gidenlere Bellagio ve Wynn
otellerini tavsiye ediyorum. Ayrıca size
yeni bavullar almanızı gerektirecek
Premium Outlet’te çok fazla markanın
yer aldığı oldukça ekonomik bir alışveriş
imkânı yakalayacaksınız. Tabii ki
akşamları meşhur ışıklı caddede
yürümemek, Zumaniti ve Chris Angel

gibi şovlara katılmamak olmaz. Las
Vegas’ta ulaşım ile ilgili herhangi bir
sıkıntı yok. O yüzden araba kiralamanıza
hiç gerek olmayacaktır. Lüks otellerin
altındaki sayısız restorandan birini
seçebilirsiniz. Söylememe gerek var mı
bilmiyorum ama hangi kumarhanenin
daha güzel olduğunu bulana kadar
vakit su gibi akıp gidiyor Las Vegas’ta.

İLK DURAK LOS ANGELES
İlk durağımız Los Angeles’ta konaklama
için birçok güzel otelin bulunduğu Beverly
Hills Bölgesi’ni tercih ettik. Bu şehir çok
büyük olduğundan araba kiralamanız
zaman tasarrufu ve rahatlık sağlamasının
yanı sıra ekonomik olarak en iyi seçenektir.
Tabii eşiniz ile seyahat ediyorsanız,
yapacağı alışveriş için bagajının büyük
olmasını da göz önüne almak gerekiyor.
Aklınıza gelecek dünyaca ünlü en lüks
markalar Rodeo Drive’da bulunuyor.
Burada çok fazla çeşit ve yeni ürün
var fakat fiyat avantajı yok.

ALIŞVERİŞ VE
EĞLENCE KENTİ
SAN DIEGO

HOLLYWOOD’DA
FİLM STÜDYOLARI
Los Angeles’ta Santa Monica, Malibu ve
Venice Beach doğal güzellik açısından ziyaret
etmeniz gereken yerlerden bazıları. Santa
Monica’da yapacağınız kahvaltı çok keyifli
olacaktır. Tabii bunun haricinde büyük bütçelerle
herkesin aklına kazınan meşhur Amerikan
filmlerinin nasıl çekildiğini ve kahramanlarını
yakından görme imkânı bulacağınız Universal
Stüdyoları ile çocuklarınızla gidiyorsanız, onları
dünyada en çok mutlu edecek yerlerden biri olan,
beraber büyüdüğü kahramanlarla tanışacağı,
ailece uzun zaman unutamayacağınız bir gün
geçireceğiniz Walt Disney mutlaka gidilmesi
gereken yerlerin başında geliyor.

Buradan sonraki durağımız San Diego oldu.
Las Vegas’tan yaklaşık 5 saatlik bir kara
yolculuğuyla ulaşabiliyorsunuz. Biz özellikle
Amerika’da araba kullanmaktan zevk aldığımız
için yolculuğumuz uzun ve eziyetli gelmedi.
Fakat bu yolu uzun bulanlar, Los Angeles’a geri
dönerek yaklaşık 2 saatte San Diego’ya
ulaşabilirler. San Diego’nun en meşhur bölgesi
La Jolla’dır ve
konaklamanız için
buradaki otelleri
öneriyorum. Eğer
alışveriş yapmak
isteyenler olursa
Fashion Valley’de
çok kaliteli
outletler ve
lüks dükkânlar bulabilirsiniz. Ailece aktivite
yapmak isteyenlere ise Asya ve Afrika yağmur
ormanları şeklinde tasarlanmış ve 800 farklı
türden 4000 hayvana doğal ortamlarındaki
yaşam alanı sağlanan dünyanın en büyük
hayvanat bahçesi San Diego Hayvanat
Bahçesi ile binlerce deniz canlısını akvaryum
ve havuzlarda izleyebileceğiniz, yunus ve
balinaların şov yaptıkları Seaworld’ü öneriyorum.

sağlık
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Uzun uçuşlarda sağlığınıza dikkat edin

Sapanca’da huzur
SPA’daki kestane
keyfiyle buluştu!
Sapanca'daki Richmond
misafirlere özel olarak
Nua Wellness Spa, kışın ilk
getirtilen kestane arabasından
günlerinde misafirlerini
ikramlar yapılırken, haftanın
Kestane Haftası ile karşılıyor.
özel el ve ayak bakımı da, ölü
Otelin yeni kampanyasında
hücrelerinden arınıp daha
5-11 Aralık tarihlerinde
genç bir görünüme sahip
düzenlenen Kestane Haftası
olmak isteyen misafirlerin
etkinlikleri kapsamında
beğenisine sunuluyor.
mönülerden masaj ve
Ana malzemesi
bakımlara kadar
kestane olan bu
Şifa kaynağı
akla gelebilecek
bakım sayesinde
her şey
eller ve ayaklar
kestane
kestaneden
derinlemesine
Sapanca’daki otel özel
gelen sağlık
tatlılar ile birlikte misafirlerine temizlenip, esmer
ve güzellikle
şeker peelingi ile
bedensel ve zihinsel
yorgunluğu gidermesiyle
donanıyor.
canlılığa
bilinen kestane
Sonbaharın en
kavuşurken,
sunumu yapıyor.
güzel tonlarını,
bekleme süresince
orman ve göl manzarası
de saç dipleri avokado
ile birleştirirken, sağlık
yağı ile yenileniyor.
mönülerini de SPA ve masaj
Kampanyada özel salonda 50
keyfiyle buluşturan Richmond dakikalık el ve ayak kestane
Nua, aralık ayında kestane
bakımının bedeli 149 TL
keyfini ayağa getiriyor.
olarak belirlenmiş.
www.richmondnua.com
Kestane Haftası boyunca

Uçak
yolculukları
her zaman,
“Bindim
indim”
basitliğinde
olmuyor.
Öncesi,
sonrası ve
uçuşun,
Ceyda
gidilecek
ERENOĞLU
yere olan
Habertürk Gazetesi
uzunluğu gibi
Sağlık Editörü
cerenoğlu@
nedenlerle
htgazete.com.tr
kimi zaman
çok uzun
sürebiliyor. Hele bir de seyahatin
vazgeçilmezlerinden olan rötarla
birleşirse yolculuk sonrası
toparlanmak epey zaman alıyor.
Tüm bunlara ek olarak bir sağlık
sorununuzun olması halinde
durum daha da vahim hale
geliyor. Yapılan araştırmalar
gösteriyor ki her yirmi bin
yolcudan biri bu uçuşlar
esnasında ciddi sıkıntılar yaşıyor.

NE YAPMALI
NE YAPMAMALI
Yine araştırmalara göre uzun
yolculuklarda yaşanan bu
sıkıntıların dörtte biri kalp ve
akciğerle ilgili sorunlardan
kaynaklanıyor. “Peki ama
neden?” diye sorabilirsiniz.
Uzmanlar bunun birçok nedeni
olduğunu söylüyor. Kabin
içindeki oksijen miktarının
havadakinden az olması
nedenlerin en başta gelenlerinden
biri. Özellikle de kalp-damar
hastalıkları ile solunum
rahatsızlıkları olanlar sorun

yaşayabilecekler listesinin ilk
sırasında bulunuyor.
Uçak içindeki hava kalitesinin
düşüklüğü nedeniyle KBB ile ilgili
problemler ve kuru havanın yol
açacağı tıkanıklıklar, yolcu
açısından sorunlu bir seyahat
anlamına gelebiliyor.
Uçaktaki hava basıncının
alçalış ve yükselişler sırasında
değişmesinin, meydana gelen
ağrıların en önemli nedeni
olduğunu ve baş bölgesiyle
kulakta sorunlara yol
açabileceğini de unutmamak
gerekiyor. Başta, şişen - uyuşan
ayaklar ve tutulan boynumuz
olmak üzere hareketsizliğin vücut
üzerindeki etkilerini de öyle…
Ayrıca uzun uçuşlar sırasında kan

pıhtısının bacak damarlarında
tıkanıklık nedeni olabileceği de
hatırlanmalı.

UÇUŞ KORKUSUNUN
ÇARESİ VAR
Bunların dışında sürekli kuru
hava teneffüs etmenin vücutta sıvı
kaybı oluşmasına yol
açabileceğini eminim
biliyorsunuzdur. Çoğunuz uzun
uçuşlarda ciltte meydana gelen
kuruluğun insana verdiği
rahatsızlık hissine de aşinasınızdır.
Peki tüm bu sıkıntıların varlığını
azaltmak için neleri yapmamanız
gerektiğini biliyor musunuz?
Hareketsiz kalmamak, uçuş
öncesi ve sırasında fazla kahve,
alkol, gazlı içecek tüketmemek,

çok yememek ve su tüketimini
ihmal etmemek yapılacaklar
listesinin başında geliyor.
”Uçuş korkum var ve özellikle
zorunlu uzun uçuşlar öncesi bu
durum beni strese sokuyor”
diyenlerin bulunduğu
gruptansanız emin olun onun da
çözümü var. Yeter ki adım atma
ve sorunu alt etme konusunda
kararlı olun. “Sağlık sorunu
olanların ilaçlarını yanlarına
almayı ihmal etmemelerini
söylemeye gerek yok” demeyip
bir kez daha hatırlatayım. Son
olarak da uçuş esnasında
yolculuğunuzu kolaylaştıracak
3 küçük öneriyle bitireyim. Bol
yutkunma, bol çiğneme, bol
esneme… İyi uçuşlar herkese...

Yıl: 2 Sayı: 14

Tatilin tadına
kızlarıyla varıyor
CNN Türk'te Hayat Gezince Güzel programını yapan başarılı
televizyoncu Fatih Türkmenoğlu, çekimler için gittiği birçok şehirde
dolaşmak yerine en büyük zevkinin kızları 8 yaşındaki Talia ve 2 yaşındaki Mira ile
birlikte tatile çıkmak olduğunu söylüyor. Yoğun çekim programı nedeniyle bütün
yaz sezonu boyunca çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Türkmenoğlu,
“Herkes ‘Adama bak, amma da geziyor’ diyor ama içi beni
dışı sizi yakar durumu” diye konuşuyor.
 Türkiyede sizi en çok etkileyen
köşesinde benzer hayatlar
yaşıyorlar.
kültür şehirleri hangileri?
 Kızlarınızla ilk tatilinizi
Aslında o kadar çok ki…
nerede yaptınız?
Türkiye’yi çok gezdiğim için, her
İlk tatilimiz Ayvalık’ta, evdeydi.
bir kenti defalarca çektiğimiz için,
Her ikisiyle de. Sonra yavaş yavaş
katman katman biliyorum. Her
defasında da yeni şeyler öğrenip,
Esra ŞAHİN sınırları genişlettik: Fethiye,
Bodrum, Antalya, Londra, Paris,
hayranlığım artıyor. Tabii
esahin@
htgazete.
ABD… Çocuklarla farklı tatiller
İstanbul, her yerin başında.
com.tr
yapmayı seviyoruz. Bazen bir tatil
Kendine özgü renkleriyle Mardin
köyü, sırf aktivite; bolca yarış, bağırış
ve Midyat beni çok etkiler. Demre, Myra
çağırış, animasyon… Bazen de bir şehre
antik kentinde kendimde geçerim. Efes
gidip, örneğin Londra, tiyatrolar,
ve Selçuk’a bayılırım. Kendi kültürü ve
müzeler geziyoruz. Talia artık 8 yaşında,
tarihiyle Ayvalık da favori yerlerimden.
 En uzun yolculuğunuz nereyeydi?
her gittiğimiz yerin tadını çıkartabiliyor.
Mira ise henüz 2 yaşına yeni yaklaşıyor,
En uzak Avustralya’ya ve Ekvador’a
o pek müze havasında değil. Ama son
gittim. Aslında biliyor musun, artık bu
devirde uzaklık çok önemli değil. Sadece Chicago tatilimizde gittiğimiz çocuk
oyunlarından ve hayvanat bahçesinden
yolda geçen vaktin uzunluğu açısından
çok mutlu oldu. Sanırım o da artık
önem taşıyor, o kadar. Öyle bir
havaya giriyor!
devirdeyiz ki, insanlar dünyanın her

ABD’den
bavullarla
dönüyoruz!

 Alışveriş için
yurtdışında hangi
ülkeleri tercih
ediyorsunuz?
Her zaman ABD. Ben
bir alışveriş canavarı
değilim, ama eşimle
olunca, haklı olarak
çocuklara kıyafet, ıvır-zıvır
falan, hep dolu bavullarla
dönüyoruz. Fiyatların
uygunluğu, mal kalitesi ve
çeşitliliği, uzun saatler açık
olmaları açısından
Amerika’daki AVM’ler çok
doyurucu.

HERKES ‘ADAMA BAK AMMA
GEZİYOR DİYOR’ AMA...

 Yaz tatiliniz nasıl geçti?
Maalesef bütün yaz çalıştım. Yazları
programımız devam ediyor, günlük program
yapıyoruz; sanıyorum dünyada bir örneği
yok. Yazın tatil bir tarafa, telefonla bile
konuşamıyorum kimseyle. Herkes “Adama
bak, amma da geziyor” diyor ama,
içi beni dışı sizi yakar durumu…
 İstanbul'dan kısa tatiller için en çok
nereye gidersiniz?
İznik ve Sapanca
çevresini çok severiz.
Bazen de Adalar’a
gideriz. Ama ben kendi
tatillerimde evde oturmayı
çok severim. Evimi çok
özlüyorum, çocuklarımla
oynamayı özlüyorum.
 En eğlenceli tatilinizi
nerede geçirdiniz?

Çok şanslıyım, o kadar çok ki… Bir kere
İdil’le, New York’ta. Biz kalınabilecek en ucuz
otellerden birinde kalıyorduk. Çok sıcaktı.
Birdenbire elektrikler kesildi. New York’ta
elektrik kesilmesi demek, hayatın durması
demek! 27. kattaki şık otel odalarında
kalanlar hep sokakta uyudu. Elektrik
olmadığı için odalar bile açılamıyordu. Biz basit
otelimizin birinci kattaki basit odasına girip
çıkabildik. Ama o yoklukta, üç gün çok
eğlendik. Herkes sokaktaydı, bütün insanlar
birbirlerine yardımcıydı. Tüm yemekler
paylaşılıyordu; çok özel bir zamandı.
 Şu ana kadar kaç ülke gezdiniz? Gitmeyip
çok gitmek istediğiniz bir yer var mı?
60 kadar ülke gördüm. Uruguay’ı ve
Yeni Zelanda’yı çok merak ediyorum. Bir de
Çek Cumhuriyeti’ni hâlâ görmedim. Çok fazla
tur var, uygun fiyatlarda gidilebilir diye hep
erteledim.

