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Avrupal› bir Akdeniz ülkesi
düflündü¤ünüzde flüphesiz ilk
akla gelenlerden biri ‹spanya
olacakt›r. Renkli bir kültür,
leziz bir mutfak, danslar›,
müzikleri ve ›l›man havas›yla
tam da olmak isteyece¤iniz yer.
‹ster Madrid sokaklar›nda
kültür ve al›flverifl odakl› bir
gezi düflünün, isterseniz
Barselona’da kendinizi s›rad›fl›
mimariye, hayat›n ritmine ve
plajlara b›rak›n. Muazzam bir

gece hayat› ve sabahlara kadar
süren partiler as›l arad›¤›n›z fley
ise ‹biza adas› tam size göre.
Yaz geldi geçti ama yine de
kum ve günefle doyamad›m
diyorsan›z Valencia ve Alicante
sizi bekliyor. Ülkenin her 
neresine giderseniz gidin,
havas› gibi s›cak ve güleryüzlü
‹spanyollar sizi ülkelerinde
görmekten memnun olacaklar
ve bunu tatilinizin her an›nda
size hissettirecekler. 

S›cak yaz aylar› geride kald›.
K›zg›n kumlar›n üzerinde
uzan›p, ard›ndan kendimizi 
dalgalara b›rakarak
rahatlad›¤›m›z huzur dolu tatil
günlerini tekrar yaflamam›z için
gelecek seneyi beklememiz
gerekiyor. fiu günlerde güney
sahillerimiz her gün h›zla
boflalmakta ve herkes okul, ifl
güç telafl›yla büyük flehirlere geri
dönmekte. Böyle bir noktada
hala zaman›n›z ve imkan›n›z
varsa, ister bir haftasonu 
kaçama¤›, ister 1-2 haftal›k bir
tatil için ülke d›fl›na uzanmaya

ne dersiniz? ‹stanbul’dan en 
fazla 3 saatlik bir uçuflla
ulaflabilece¤iniz, bir k›sm› 
her ne kadar güney sahillerimiz
kadar s›cak olmasa bile yaz
tatilinizi ve keyfinizi uzatman›z›
sa¤layacak rotalar› sizler için
seçtik. Eylül ay›, sakinli¤i ve
huzuruyla, yaz›n afl›r›
s›caklar›ndan ve karmaflas›ndan
uzak bir tatil arayanlar 
için ideal bir zaman. Yaz
mevsimine doyamad›ysan›z 
bu rotalar size istediklerinizi
sunacak. Keyfiniz yerinde,
günefliniz bol olsun.

Valencia ve Alicante deniz ve günefle 
doyamad›m diyenler için...
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Fransa’n›n Paris’ten ibaret
oldu¤unu düflünüyorsan›z
kesinlikle yan›l›yorsunuz. Bu
kez farkl› tecrübeler edinmek
istiyorsan›z buyrun ülkenin
güneyine. Eylül ay›nda çarflaf
gibi dümdüz bir hal alan
Akdeniz sular›nda yüzmek,
deniz kenar›nda lüks bir
restoranda yerel flaraplar
eflli¤inde leziz bir yemek
yemek istiyorsan›z 
seçenekleriniz çok. Film 

festivaliyle herkesin ad›na aflina
oldu¤u Cannes, sadece
Fransa’n›n de¤il tüm dünya
sosyetesinin ak›n etti¤i Nice ve
St. Tropez birbirine çok yak›n
mesafedeler. Tercihinizi daha
kalabal›k ve büyük kentlerden
yana kullanmak isterseniz de
Marsilya’da hem flehir
dinamizmini yaflayabilir, hem
de Akdeniz ikliminin s›cak
kumsallar›nda
günefllenebilirsiniz. 

Dünya sosyetesinin tercihi mekanlar, eylül
ayn›da en keyifli anlar›n› yafl›yorlar...
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‹talya’n›n neresine giderseniz
gidin tarihten kaçamazs›n›z.
Üzerine bast›¤›n›z her tafl›n,
açt›¤›n›z her kap›n›n, geçti¤iniz
her köprünün bir hikayesi, bir
geçmifli var. Her ne kadar 
yüksek sezonu, di¤er birçok
ülke gibi Temmuz-A¤ustos
aylar› olsa da, tarihi eserleri 
35-40 derece s›cakl›kta 
gezinmek çok da keyifli
say›lmaz. Bu bak›mdan 
Eylül ay› ideal havas›yla, 

özellikle Roma, Floransa 
gibi flehirleri keflfetmek isteyen
tarih merakl›lar› için 
en uygun zaman. Tercihiniz
modadan yanaysa tart›flmas›z
tek adres Milano. 
Anakaradan uzaklafl›p 
kendinizi tamamen denize
b›rakmak istiyorsan›z da
kolayl›kla ulaflabilece¤iniz
Sicilya ve Sardinya adalar›n›
düflünebilirsiniz. 

Tarih isteyenler s›caklardan bunalmadan ‹talya’da
gezebilir; deniz isteyenler için adalar ideal...
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Yine bir Akdeniz ülkesindeyiz,
ancak bu kez farkl› bir k›tadan
bak›yoruz denize. Yaz aylar›nda
rahats›z edici seviyeye ulaflan
s›caklar›n bir de çöl ortam›nda
nas›l olaca¤›n› düflünün. ‹flte
bu sebepten M›s›r’a gitmek için
s›caklar›n dinmesini beklemek
uygun olacakt›r. Kendinizi
Kahire’nin karmaflas›ndan bir
an önce kurtar›p Giza
Piramitleri’ne bir ziyaret, 
yolculu¤unuzun bafllang›ç 

noktas› olabilir. Afl›r› ›s›nmaya
bafllad›¤›n›z› hissetti¤inizde
solu¤u K›z›l Deniz’de almak
yerinde olacakt›r. Dünyan›n en
önemli dal›fl noktalar›ndan olan
bu bölgede sualt› dünyas›n› 
keflfettikten sonra Nil Nehri
üzerinde yapaca¤›n›z 
günübirlik ya da birkaç gün
süren bir yolculuk bütün
yorgunlu¤unuzu alacak ve bu
özel ülkeyi bambaflka bir
aç›dan görmenizi sa¤layacak. 

Çöl s›caklar›ndan kurtulup, dünyan›n en
önemli dal›fl noktalar›ndan birine gidebilirsiniz.

6

Türkiye’nin sahil fleridinde
birçok yeri ziyaret ettiniz ve
farkl› aray›fllar içerisindesiniz.
Hem denizi havas› güzel 
olsun hem de çok uzak
olmas›n istiyorsunuz. 
Vize iflleriyle de hiç u¤raflas›n›z
yok. Öyleyse K›br›s’a 
buyrun. Birçok havayolu 
flirketinin düzenli uçufllar› 
olan K›br›s’a ulafl›m çok 
kolay. Turizm konusunda 
çok iyi noktalara gelen adada

her türlü konaklama 
seçene¤ini bulmak mümkün.
Adaya Türkler’i çeken en
önemli etkenlerden bir tanesi
de flüphesizki e¤lence ve 
casino olanaklar›. Tercihiniz
hangi yönde olursa olsun 
p›r›l p›r›l bir deniz sizleri 
bekliyor. Bu arada aman 
dikkat edin, tersten akan trafik
bafl›n›z› döndürmesin. 

‹sterseniz p›r›l p›r›l deniz, isterseniz flans›n›z›
deneyece¤iniz casino alternatifleri...
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Frappe, sirtaki, taverna, ahtapot
›zgara ve uzo. Bu kelimelerden
sadece birini bile duysan›z hangi
ülkeden bahsetti¤imizi 
anlamakta zorluk çekmezsiniz.
Yemeye, içmeye ve e¤lenmeye en
düflkün ülkeler s›ralamas›nda 
ilk s›ray› zorlayacak ülkelerin
bafl›nda Yunanistan gelecektir.
Ülkemizin bat› k›y› fleridinde
birçok noktadan, farkl› bir
Yunan adas›na ulaflmak
mümkün. En popüler adalardan

Mikonos ,parti ve e¤lence adas›
olarak ün salm›fl. Volkanik bir
ada olan Santorini yine en güzel
ve estetik adalardan. Rodos,
Midilli ve Girit gibi adalar yerel
yerleflimlerin daha çok ve yo¤un
oldu¤u yerlerden. Hangi aday›
seçerseniz seçin Ege denizinde
yaz sonu keyifli bir serinleme
sizleri bekliyor olacak. Atina ve
Selanik de y›l›n her zaman›
oldu¤u gibi bu dönemde de
keflfedilmeye haz›r. 

Yan›bafl›m›zdaki ‘komflu’ adalar, haftasonu
seyahatleri için bile uygun...

4

Adriyatik denizine bakt›¤›n›zda 
H›rvatistan’›n co¤rafi olarak bu
k›y› fleridine ciddi anlamda
egemen oldu¤unu görürsünüz.
Dalmaçya k›y›lar› olarak bilinen
bu bölge son y›llarda Akdeniz
ülkeleri aras›nda yaz tatili 
destinasyonlar› aras›nda en üst
s›ralara do¤ru yükseliyor.
Denizlerinde say›s›z cruise
gemilerinin, yelkenlilerin
doland›¤›, kumsallar›nda
ço¤unlukla üst kategorilerde

birçok konaklama seçene¤inin
yer ald›¤› H›rvatistan, 
ülkemizde de en çok ra¤bet
gören ülkeler aras›nda.
Muhteflem bir Ortaça¤ flehri
olan Dubrovnik baflta olmak
üzere Split ve k›smen de olsa
baflkent Zagreb ziyaretçilerin
ak›n›na u¤ruyor. K›y› fleridine
yak›n mesafedeki adalar da
Akdeniz iklimiyle, sonbahar›n
ilk günlerinde bile deniz ve
günefl arayanlar› bekliyor.

Vize derdi olmadan seyahat etmek isteyenler
için ideal destinasyon.
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