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سخن اول
گردشــگری ســفری دیگــر، بــا شــما هســتیم. امیدواریــم  کتــاب هــای راهنمــای  کتابــی دیگــر، از مجموعــه  بــا 

گرفتــه باشــد. شــماره هــای قبلــی، مــورد توجــه شــما عزیــزان و همراهــان همیشــگی مــا قــرار 
و شــهرهای  زیباییســت  بســیار  ترکیــه، ســرزمین  ایــم.  ترکیــه اختصــاص داده  کشــور  بــه  را  ایــن شــماره 
کردیــم در حــد تــوان، مطالــب را بــه خوبــی پوشــش دهیــم. امیدواریــم ایــن  توریســتی زیــادی دارد. ســعی 
گیــرد. لطفــا انتقــادات و پیشــنهادتان را از طریــق آدرس پســت  شــماره نیــز مــورد توجــه شــما عزیــزان قــرار 
کیفیــت مجموعــه  گذاشــته و مــا را در بهبــود  الکترونیکــی info@safaridigar.com بــا مــا در میــان 

ــد. ــاری فرمایی ــدی ی ــای بع ه

کتاب های الکترونیکی سفری دیگر، از طریق لینک زیر قابل دریافت است. آرشیو 
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فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر وارد  کلیــک بــر روی هــر یــک از  گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا  کنیــد. امــا ا کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه  کنیــم صفحــات  پیشــنهاد مــی 
کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز خواهیــد  صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

گشــت. 
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تاریخچه ترکیه
ــیای  ــا آسـ ــی یـ ــی آناتولـ ــور یعنـ کشـ ــزرگ  ــش بـ ــه بخـ کـ ــت  ــیایی اسـ ــوری اوراسـ کشـ ــه  ترکیـ
ـــام  ـــه ن ـــز ب کوچکـــی نی ـــع اســـت و بخـــش  ـــه واق ـــر آســـیا و خاورمیان کوچـــک در جنـــوب باخت
ـــا( قـــرار دارد. ترکیـــه در خـــاور  کیـــه در منطقـــه بالـــکان )منطقـــه ای در جنـــوب خـــاور اروپ ترا
گرجســـتان؛ در  کشـــورهای ایـــران، جمهـــوری آذربایجـــان )نخجـــوان(، ارمنســـتان، و  بـــا 
جنـــوب خـــاوری بـــا عـــراق و ســـوریه؛ و در شـــمال باختـــری )بخـــش اروپایـــی( بـــا بلغارســـتان 
و یونـــان همســـایه اســـت. همچنیـــن ترکیـــه از شـــمال بـــا دریـــای ســـیاه، از باختـــر بـــا دو 
کوچـــک مرمـــره و اژه، و از جنـــوب باختـــر بـــا دریـــای مدیترانـــه مـــرز آبـــی دارد. دو  دریـــای 

تنگـــه راهبـــردی بســـفر و داردانـــل نیـــز در اختیـــار ترکیـــه  اســـت.
کوهســـتانی و  کشـــوری  پهنـــاوری ترکیـــه ۷۸۳٬۵۶۲ کیلومتـــر مربـــع مـــی باشـــد. ترکیـــه 
کـــه از ســـوی  کشـــور ماننـــد یـــک مســـتطیل اســـت  نســـبتًا پـــر بـــاران اســـت. شـــکل ایـــن 
گرفتـــن در یکـــی از حســـاس ترین  ـــا قـــرار  کشـــور ب خـــاور و باختـــر امتـــداد یافتـــه اســـت. ایـــن 
گـــذرگاه  مناطـــق جهـــان، دارای موقعّیـــت جغرافیایـــی راهبـــردی و بســـیار خوبـــی اســـت و 
کشـــورهای بســـیاری، بـــه ویـــژه ایـــران از  جنـــوب باختـــر آســـیا و اروپـــا بـــه شـــمار می آیـــد و 

کاال و انـــرژی اســـتفاده می کننـــد. ک ترکیـــه بـــرای ترانزیـــت  خـــا
ترکیـــه حـــدود ۷۶ میلیـــون تـــن )بـــرآورد ۲۰۱۳( جمعیـــت دارد، کـــه حـــدودًا ۷۵ تـــا ۸۵ 
کـــه حکومـــت ترکیـــه  ـــا ایـــن  درصـــد مـــردم ســـنی و ۱۵ تـــا ۲۵ درصـــد هـــم علـــوی هســـتند. ب
الئیـــک اســـت ولـــی بســـیاری از مـــردم هنـــوز بـــه دیـــن اســـالم پایبنـــد هســـتند و عیـــد فطـــر 
کشـــور تعطیـــل رســـمی اســـت. همچنیـــن در ترکیـــه حـــدود -۷۰٪ و عیـــد قربـــان در ایـــن 
ـــه  ـــی ترکی ـــندگان قوم ـــایر باش ـــرد و ٪۱۲-٪۷ را س ک ـــد  ـــرک، ٪۱۸ درص ـــردم ت ـــد م ٪۷۵ درص

تشـــکیل می دهنـــد.
ـــی(  ـــا خـــط عربـــی )عثمان گذشـــته ب ـــه در  ک ـــان رســـمی ترکیـــه، ترکـــی )اســـتانبولی( اســـت  زب
نوشـــته می شـــد و از زمـــان تشـــکیل جمهـــوری ترکیـــه توســـط آتاتـــرک در ســـال ۱۳۰۲ 
بـــا خـــط التیـــن نوشـــته می شـــود. ترکیـــه در میانـــه دو  هجـــری خورشـــیدی )۱۹۲۳( 
کشـــور بـــه شـــرق بســـیار نزدیـــک  فرهنـــگ شـــرقی و غربـــی قـــرار دارد هرچنـــد فرهنـــگ ایـــن 
تـــر اســـت تـــا بـــه غـــرب. ترکیـــه شـــش همســـایه آســـیایی و دو همســـایه اروپایـــی دارد. 
ــوری  ــر، جمهـ ــران ۴۹۹ کیلومتـ ــا ایـ ــاور بـ ــد از: در خـ ــه عبارت انـ ــرز ترکیـ ــم مـ ــورهای هـ کشـ
گرجســـتان ۲۵۲ کیلومتـــر؛ در جنـــوب  آذربایجـــان ۹ کیلومتـــر، ارمنســـتان ۲۶۸ کیلومتـــر، و 
ــا یونـــان ۲۰۶  ــر بـ ــا عـــراق ۳۵۲ کیلومتـــر و ســـوریه ۸۲۲ کیلومتـــر؛ در شـــمال باختـ خـــاور بـ

کیلومتـــر و بلغارســـتان ۲۴۰ کیلومتـــر.

مذهب ترکیه
ــد. گرویدن ــالم  ــن اس ــه دی ــالدی ب ــم می ــرن یازده ــل ق ــزی در اوای ــیای مرک ــای آس ــرک ه ت
پیــش از ایــن زمــان، مســیحیت در ترکیــه روج داشــت. در زمــان امپراطــوری عثمانــی 
کــم  کشــورهای اســالمی را داشــته و ســرزمین هــای وســیعی را حا آن هــا ادعــای رهبــری 
کشــور ترکیــه بــه عنــوان  بودنــد. در ســال 1924 دیــن اســالم  در نخســتین قانــون اساســی 
ایــن   1928 ســال  قانونــی  اصالحــات  در  لیکــن  شــد؛  تعییــن  جامعــه  رســمی  مذهــب 
کشــوری بــا دولــت  کیــد بــر جدایــی دیــن از سیاســت، ترکیــه  مــاده قانونــی حــذف و بــا تأ
و حکومــت غیــر مذهبــی )الئیــک( معرفــی شــد. بعدهــا در ســال 1982 نیــز بــه هنــگام 
گرفــت. کمیــت اصــل الئیــک مجــددأ مــورد تصریــح قــرار  تدویــن قانــون اساســی جدیــد حا
کشــور ترکیــه 99/8 درصــد مــردم مســلمان بــوده )80 درصــد ســنی , 19/8 درصــد  در 

شــیعه( و 0/2 درصــد مســیحی و یهــودی هســتند.
بیشــتر شــیعیان در نزدیکــی مــرز ایــران ســکونت دارنــد و بســیاری از آنــان از ایــران بــه 
کــه عمدتــأ در  کثــرأ حنفــی هســتند  ترکیــه مهاجــرت  کــرده انــد. مســلمانان ســنی ترکیــه ا

کن مــی باشــند. ــز و غــرب ترکیــه ســا مرک

زبان مردم ترکیه
ــان  کنان ترکیــه اســت و یکــی از قدیمــی تریــن زب ــان رســمی و مــادری ســا ــی ترکیــه زب ترک
کشــورهای مشــترک المنافــع و برخــی از  هــای دنیــا بــه شــمار مــی رود. بخشــی از مــردم 
نقــاط جنــوب شــرقی اروپــا و بعضــی از مناطــق خاورمیانــه نیــز بــه زبــان ترکــی صحبــت مــی 
کننــد. ترکــی آذربایجانــی، ترکــی ترکمنــی، ترکــی قرغیــزی، ترکــی اویغــوری و... نیــز شــاخه 
گــروه زبانــی اورال -  هایــی از زبــان عمومــی ترکــی محســوب مــی شــوند. زبــان ترکــی از 
کــه امــروزه تحــت عنــوان » ترکــی ترکــی « شــناخته مــی  آلتانــی اســت. زبــان ترکــی جدیــد 
ــه  ــه وســیله ســلجوقیان در اواخــر قــرن یازدهــم ب ــه ب ک ــی اوغــوز اســت  شــود از ریشــه ترک
ــی  ــان ترک ــی از زب ــل توجه ــات قاب ــات و اصطالح ــج لغ ــه تدری ــت. ب ــده اس ــی وارد ش آناتول
ــاًل از فارســی و عربــی بــه ترکــی وارد شــد و الفبــای عربــی رایــج  بــه فارســی و عربــی و متقاب
گشــت. پــس از اعــالم جمهــوری )در ســال 1923(، الفبــای التیــن جایگزیــن الفبــای عربــی 
گردیــد )1928( و پــس از تغییــر الفبــا اصــالح دســتور زبــان نیــز توســط دولــت آغــاز و پــی 
کــه  گــی زبــان ترکــی را حــروف صــدا دار آن مــی داننــد. در الفبــای التینــی  گیــری شــد. ویژ
گرفتــه اســت. کلمــات بــه صــورت  از ســال 1928 بــه بعــد در ترکیــه مــورد اســتفاده قــرار 

فونتیــک نوشــته و خوانــده مــی شــوند.

کشور زیبای ترکیه خوش آمدید به 

http://safaridigar.com
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فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه
فرهنــگ  روی  اروپایــی,  کشــورهاب  بــا  آن  همجــواری  و  ترکیــه  جغرافیایــی  موقعیــت 
گذاشــته اســت. تــرک هــا مردمــی خانــواده  و آداب و رســوم مــردم ترکیــه تأثیــر بســزایی 
دوســت و خونگــرم هســتند.مرد ریــس خانــواده محســوب مــی شــود و زن طبــق قانــون، 
کنــد. چنــد همســری در ترکیــه  ــام خانوادگــی شــوهرش اســتفاده مــی  بعــد از ازدواج از ن
غیرقانونــی اســت و ازدواج هــا بایــد رســمأ ثبــت شــوند و ازدواج مذهبــی بــه تنهایــی و 

ــد. ــی باش ــی م ــی، غیرقانون ــت قانون ــدون ثب ب
کــه  مراســم ازدواج در ترکیــه همــراه بــا رســوم و عقایــد خاصــی اســت. مثــأ هنگامــی 
مــی  عــروس  کفــش  درون  را  نامشــان  وی  دوســتان  تمــام  کنــد  مــی  ازدواج  دختــری 
ک شــده باشــد،  کفــش پــا کســی نامــش از داخــل  گــر  نویســند و در پایــان مراســم ازدواج ا

کــرد. کــه بــه زودی ازدواج خواهــد  بــه ایــن معنــی اســت 
در محلــه هــای ترکیــه تقریبــأ هیــچ محلــه ای بــدون قهــوه خانــه نیســت و مردهــای تــرک 
ــی  ــت م ــینند و صحب ــی نش ــا م ــه ه ــوه خان ــا و قه ــه ه کاف ــان در  ــا دوستانش ــا ب ــاعت ه س
کننــد. زنــان هــم بــرای چــای بعــد از ظهــر در زمــان هــای معینــی، بــه نــام دوره هــای 7 تــا 

17 روزه، بــا دوســتان و همســایگان خــود در یــک جــا جمــع مــی شــوند.
ــر شــده  ــا فرهنــگ هــای اروپایــی غیــر رســمی ت ــر چــه مــردم ترکیــه بــه خاطــر برخــورد ب گ ا
انــد، امــا بــا ایــن حــال همچنــان اصطالحــات مؤدبانــه و تعــارف در بیــن آنهــا وجــود دارد.
مثــأ واژه »آبــی« بــه معنــای بــرادر بزرگتــر در مقابلــش »قــارداش« بــه معنــای بــرادر، »آبــال« 
بــه معنــای خواهــر بزرگتــر در مقابــل »باجــی« بــه معنــای خواهــر، بــرای ایجــاد تمایــز بیــن 

کوچکتــر اســتفاده مــی شــود. بزرگتــر و 
تــرک هــا مــردم مهمــان نــوازی هســتند. آن هــا از دعــوت مهمــان بــه منازلشــان لــذت 
گــر مهمانــان زود از خانــه برونــد، نوعــی بــی احترامــی بــه صاحــب منــزل و  مــی برنــد. ا
حمــل بــر خــوش نگذشــتن بــه مهمــان مــی شــود. در مواقــع عــزاداری، همســایگان تــا روز 
ســوم غذاهــای آمــاده شــده ی خــود را بــه منــزل داغدیــده مــی فرســتند. حلــوا نیــز تنهــا 
کــه خانــواده مرحــوم مــی پــزد و بــرای همســایگان مــی فرســتد. دوســتان  غذایــی اســت 
کــه نفــر اول، مالقــه را بــه نفــر بعــد می  کننــد؛ بــه طــوری  نزدیــک مرحــوم حلــوا را آمــاده مــی 
کــه حلــوا را هــم مــی زنــد، بــه ذکــر خاطــره ای از آن مرحــوم مــی  ســپارد و او هــم در حالــی 
کــه تمــام افــراد حاضــر در مــورد مرحــوم بــه  پــردازد. معمــوأل حلــوا زمانــی آمــاده مــی شــود 
کــه مــردم از اوقــات  ذکــر جملــه ای پرداختــه باشــند. ایــن مراســم ســاده ســبب مــی شــود 
کننــد و  خــوش خــود بــا آن مرحــوم حــرف بزننــد و بــرای لحظــه ای غــم خــود را فرامــوش 

پیوندهــای بیــن خــود را محکــم نماینــد.
نــوروز تــا نخســتین ســال های تشــکیل جمهــوری ترکیــه در میــان تــرکان ترکیــه پایــدار 
مانــد و ســپس رفتــه رفتــه اهمیــت پیشــین خــود را از دســت داد و فقــط در مناطــق 
کردنشــین و در پــاره ای از مناطــق شــمال، آییــن رســوم ایــن جشــن موجودیــت خــود 
ــام جشــن  ــه عنــوان یکــی از معــدود ای ــوروز را ب کــرده اســت. مــردم ترکیــه عیــد ن را حفــظ 
بــرای  را  نوروزیــه  نــام  بــه  مخصوصــی  معجــون  باشــی  حکیــم  روز  ایــن  می  گرفتنــد.در 
پادشــاهان و درباریــان تهیــه مــی  کــرد. گفتــه مــی شــود ایــن معجــون از چهــل نــوع مــاده 
مخصــوص تهیــه  مــی شــد و شــفابخش بســیاری از بیماری هــا و دردهــا و باعــث افزایــش 
قــدرت بدنــی می  شــده اســت.  مــردم ایــن ســرزمین نــوروز را آغــاز بهــار طبیعــت و شــروع 
تجدیــد حیــات و طــراوت در جهــان و برخــی روز مقــدس در مقابــل شــب قــدر و شــب 
برائــت و برخــی عامــل اتحــاد و همبســتگی و حتــی آن را زاد روز امــام علــی و تعییــن ایشــان 
بــه خالفــت و ســالروز ازدواج ایشــان بــا حضــرت فاطمــه دانســته انــد. کردهــای ترکیــه 
کنــون  کردنــد و ا کشــور تــالش  ســال ها بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن نــوروز در ایــن 

ــت. ــمی اس ــل رس ــه تعطی ــوروز در ترکی ن
ــهر، هفــت  ــر روی هفــت تپــه ایــن ش ــد. ب ــی نامن ــهر هــزار مســجد م ــتانبول را ش ــهر اس ش
کــه از مهمتریــن آنهــا »ایاصوفیــه« و مســجد »ســلطان محمــود« اســت.  مســجد قــرار دارد 
کوپترهایــی بــرای  اخیــرا رویــت ایــن هفــت تپــه از فــراز آســمان ممکــن شــده اســت و هلــی 
ایــن منظــور اختصــاص یافتــه انــد تــا توریســت هــا را بــه تماشــای ایــن منطقــه زیبــای 
کشورشــان بــه آســمان ببرنــد تــا از آن ارتفــاع ایــن منظــره را ببیننــد امــا بــه خاطــر هزینــه 

کوپتــر از آن اســتقبال نشــد. بــاالی هلــی 
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- رسوم مسلمانان ترکیه در ماه رمضان 
ــی  ــد حت ــه معتقدن ــلمانان ترکی ــی دارد. مس ــوای خاص ــال و ه ــان ح ــاه رمض ــه، م در ترکی
گــر در بدتریــن وضعیــت مالــی باشــند، خداونــد ایــن مــاه برکــت را بــه ســفره هایشــان مــی  ا
کــه  آورد. بــه همیــن دلیــل، آغــاز ایــن مــاه در ترکیــه آنقــدر شــاخص و مــورد توجــه اســت 
حتــی غیــر مســلمانان هــم بــا آن آشــنا هســتند. مســلمانان در ترکیــه قبــل از شــروع مــاه 
رمضــان شــروع بــه تزئیــن خیابان هــا و مســاجد می کننــد و بــا چراغانــی و آذیــن بنــدی 
گذرهــا، آمــدن مــاه رمضــان را بــه یکدیگــر تبریــک می گوینــد. در روزهــای مــاه  مســاجد و 
رمضــان بــازار شــیرینی ها و غذاهــای مخصــوص ترکیــه داغ اســت و بیشــتر از ســی  و شــش 
ــود، روی  ــی ش ــه م ــا »Pasta borek« گفت ــه آنه ــًا ب ــه اصطالح ک ــکی  ــیرینی و پیراش ــوع ش ن
پیشــخوان شــیرینی فروشــی هــا بــه چشــم مــی خــورد. در ایــن میــان باقلــوای مخصــوص 
گــر ســر ســفره افطــاری یکــی از مســلمانان ترکیــه  ترکیــه بیشــتر از همــه طرفــدار دارد. ا
کــه بــه آن  کــه زیتــون، پنیــر، خرمــا، باقلــوا و انــواع ســوپ و آش  بنشــینید، خواهیــد دیــد 
ــر  گ ــب باشــد ا ــای ثابــت ایــن ســفره اســت. شــاید برایتــان جال ــا« گفتــه می شــود پ »چورب

کــه برخــی از ایــن چورباهــا از دوران عثمانــی بــه جــا مانــده انــد! بدانیــد 
کــه در روزهــای مــاه مبــارک رمضــان مــردم  گفــت  دربــاره مــاه رمضــان در ترکیــه مــی تــوان 
کــه در آنهــا بــه  کننــد  کــن عمومــی برپــا مــی  چادرهــا و خیمه هایــی را در میادیــن و اما
کــه هنــگام افطــار در منــزل  کســانی  شــهروندان افطــاری داده مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب 
هایشــان  همشــهری  مهمــان  را  افطــار  تواننــد  مــی  رانندگی انــد  حــال  در  یــا  نیســتند 
باشــند. ایــن ســفره های افطــاری را معمــوال انجمــن هــای خیریــه یــا افــراد خیــر و در 
ــکارا و اســتانبول  ــه البتــه بیشــتر در دو شــهر آن ک کننــد  ــا مــی  برخــی مــوارد شــهرداری برپ

ــده مــی شــوند. دی

کشور ترکیه - موسیقی در 
در حــال حاضــر موســیقی پــاپ در ترکیــه طرفــداران زیــادی دارد و مــردم ترکیــه  کمتــر بــه 
کلــی دربــاره ترکیــه و موســیقی در  موســیقی ســنتی عالقــه نشــان می دهنــد امــا در حالــت 
کــه ایــن موســیقی از ترکیبــی از موســیقی محلــی آســیای مرکــزی،  گفــت  ترکیــه مــی تــوان 
غربــی، کالســیک ایرانــی، اروپــای مــدرن و پــاپ آمریکایــی تشــکیل شــده اســت. براســاس 
کوبــه ای در »ینــی چــری« یــا همــان واحدهــای  اســناد موجــود، ســازهای بــادی برنجــی و 
کاربــرد داشــته اســت، امــا در حــال حاضــر و بــا توجــه بــه  ویــژه ارتــش امپراتــوری عثمانــی 
کــه فقــط از ایــن نــوع  گرایــش ترک هــا بــه موســیقی پــاپ، کمتــر موســیقی را می تــوان یافــت 

کــرده باشــد. ســازها اســتفاده 

کشور ترکیه کره در  - آداب مذا
فرهنــگ عمومــی ترکیــه مشــترکات فراوانــی بــا آداب و رســوم ایــران دارد. همیــن وضعیــت 
در زمینــه ی رفتارهــای تجــاری نیــز صــدق می کنــد. از ایــن رو، عادت هــای مــردم ترکیــه 
کــره در  کــرات تجــاری چنــدان بــرای مــا نــا آشــنا و غریــب نیســت. مذا بــه هنــگام مذا
کشــور ترکیــه بــا آرامــش و بــدون شــتاب در رســیدن بــه نتیجــه انجــام می شــود. برخــی از 

ــد از:  ــور عبارتن کش ــن  ــره در ای ک ــگ مذا ــاره ی فرهن ــتنی ها درب دانس
• ترک ها به روابط بلند مدت و پایبندی به تعهدات اهمیت فراوانی می دهند. 

• مالقــات و جلســات تجــاری ابتدایــی، بیشــتر بــه منظــور ایجــاد شــناخت و آشــنایی 
اولیــه بازرگانــان اســت.

• اســتفاده از یــک مترجــم یــا فــرد آشــنا بــه زبــان ترکــی و انگلیســی بــه همــراه تیــم در 
کــرات تجــاری ضــروری اســت. هنــگام مذا

گفتگــو صبــر و حوصلــه داشــته باشــید و از بی حوصلگــی و عجلــه خــودداری  • در زمــان 
گــذر زمــان اســت.  کنیــد. بحــث بــا بازرگانــان ترکیــه نیازمنــد 

که نشانه صمیمت و رضایت است.  • با ترک ها محکم دست بدهید، چرا 
• ترک هــا در حیــن صحبــت مســتقیمًا بــه شــما نــگاه می کننــد، شــما هــم بایــد بــه آن هــا 

کار نشــانه اهمیــت و ادب اســت.  کنیــد. ایــن  نــگاه 
کار، عملــی غیــر  گفتگــو پشــت نکنیــد. ایــن  کــردن، هرگــز بــه طــرف  • در هنــگام صحبــت 

دوســتانه اســت. 
• تــکان دادن ســر بــه طرفیــن و بــاال بــردن ابــرو، نشــانه نفهمیــدن، ناراحــت بــودن و 

مخالفــت اســت.
گاهــی نیــز  گفته هــای شــما را همراهــی می کننــد و  • ترک هــا بــه هنــگام موافقــت، بــا ســر 

مرحبــا و احســنت می گوینــد.

تعطیالت رسمی در ترکیه
1 ژانویه: آغاز سال نو

کودکان کمیت ملی و روز  23 آوریل: روز حا

1 می: جشن عمومی روز می )تنها در شهر استانبول(

19 می: جشن یادبود آتاتورک و روز جوان و ورزش

گوست: روز پیروزی 30 آ

9 سپتامبر تا 11 سپتامبر: عید فطر

کتبر نیم روز است( کتبر: روز جمهوری )تعطیلی 28 ا کتبر و 29 ا 28  ا

16 نوامبر و 19 نوامبر: عید قربان

کــه هــر دو  همچنیــن تعطیــالت آخــر هفتــه ی اداره هــا، روزهــای شــنبه و یکشــنبه اســت 
روز تعطیــل اســت.
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اقتصاد ترکیه
کــه روز بــه روز بــر دامنــه اش افــزوده  اقتصــاد ترکیــه ترکیبــی از صنایــع بومــی و مــدرن اســت 
کشــاورزی ترکیــه درســال ۲۰۰۵ رتبــه هفتــم جهــان را بدســت  می شــود. تولیــدات فــراوان 
کــرد. بخــش خصوصــی  آورد و در ســال ۲۰۰۶ بــرای ٪۱۱٫۲ از مــردم ترکیــه اشــتغال ایجــاد 
اقتصــاد ترکیــه نیــز قــوی و بــه ســرعت در حــال رشــد اســت و نقــش مهمــی در بانکــداری، 
حمــل و نقــل و ارتباطــات دارد. در ســال هــای اخیــر اقتصــاد ترکیــه رشــد خوبــی داشــته و 

رشــد ٪۸٫۹ و ٪۷٫۴ را در ســالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدســت آورده اســت. 

کالن  - اقتصاد 
اســت.  کــرده  بنــدی  یافتــه دســته  کشــورهای توســعه  را در رده  ترکیــه  ســازمان ســیا 
کشــور تــازه صنعتــی شــده  اقتصــاد دانــان و سیاســت مداران اغلــب ترکیــه را بــه عنــوان 
اســاس  بــر  را جــزو ۲۰ کشــور صنعتــی جهــان می داننــد.  و آن  بنــدی می کننــد  طبقــه 
اعــالم مجلــه فوربــس از نظــر تعــداد میلیاردرهــا شــهر اســتانبول در ســال ۲۰۰۸ بــا ۳۵ نفــر 
میلیــاردر پــس از مســکو )۷۴ میلیــاردر(، نیویــورک )۷۱ میلیــاردر(،  لنــدن )۳۶ میلیــاردر( 
کنــگ،  در رده چهــارم جهــان قــرار دارد و از ایــن لحــاظ از شــهرهایی ماننــد توکیــو، هنــگ 

لــس آنجلــس و داالس پیــش اســت. 

کشاورزی  - بخش 
کشــاورزی در رده هفتــم جهــان  ــر اســاس آمــار ســال ۲۰۰۵ ترکیــه در تولیــد محصــوالت  ب
گرفــت. ترکیــه در تولیــد فنــدق، انجیــر، زردآلــو، گیــالس، بــه و انــار در جهــان اول، در  قــرار 
ــه، خیــار و نخــود، دوم، در تولیــد ســیب زمینــی، بادمجــان، فلفــل ســبز،  تولیــد هندوان
پســته و عــدس، ســوم، در تولیــد پیــاز و زیتــون، چهــارم، در تولیــد چغنــدر قنــد، پنجــم، 
کتــان رتبــه هفتــم،  کــو، ســیب و چــای رتبــه ششــم جهــان، در تولیــد جــو و  در تولیــد تنبا
گریــپ فــروت رتبــه دهــم جهــان  گنــدم، چــاودار و  در تولیــد بــادام رتبــه هشــتم، در تولیــد 
کشــور جهــان اســت. ترکیــه از ســال ۱۹۸۰ میــالدی در تولیــد  و در تولیــد لیمــو یازدهمیــن 
کشــاورزی بــه خودکفایــی رســیده و پــس از آن ســال نیــز بــه رشــد خــود  محصــوال اساســی 

ادامــه داده اســت. 

 
- صنایع

ترکیــه در ســال ۲۰۰۵ یکــی از ۲۰ کشــور برتــر جهــان از لحــاظ تولیــدات صنعتــی جــای 
گرفــت و ســهم بخــش صنعــت در اشــتغال ٪۱۹، درتولیــد ملــی ٪۲۹ و در صــادرات ٪۹۴ را 
کــه ٪۱۶٫۳ کل صنایــع  بــه خــود اختصــاص داد. بزرگتریــن صنعــت ترکیــه نســاجی اســت 
غذایــی  صنایــع   ،)۱۴٫۵٪( نفــت  پاالیــش  نســاجی  از  پــس  می شــود.  شــامل  را  ترکیــه 
)٪۱۰٫۶(، صنایــع شــیمیایی )٪۱۰٫۳(, صنایــع فــوالد و ذوب آهــن )٪۸٫۹(، خودروســازی 
ــد. از لحــاظ  )٪۶٫۳( و ماشــین ســازی )٪۵٫۸( بیشــترین ســهم در صنعــت ترکیــه را دارن
صــادرات صنایــع نســاجی بــا ٪۱۹، صنایــع خودروســازی بــا ٪۱۸، صنایــع فــوالد و ذوب 
آهــن بــا ٪۱۳، لــوازم خانگــی بــا ٪۱۰، صنایــع شــیمیایی و داروســازی بــا ٪۹ و ماشــین 
ســازی بــا ٪۷، عمــده صــادرات صنعتــی ترکیــه را تشــکیل می دهنــد. صنعــت نســاجی 
کــه بخــش اعظــم آن  ترکیــه در ســال ۲۰۰۶ بــا صادراتــی بــه ارزش ۱۳/۹۸ میلیــارد دالر 
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا صــادر شــده بیشــترین درآمــد صادراتــی را بــرای  )٪۷۶( بــه 

ترکیــه داشــته اســت. 
و  اروپاســت  در  تلوزیــون  کننــده  تولیــد  بزرگتریــن  ترکیــه  وســتل  الکترونیکــی  صنایــع 
یــک چهــارم تلویزیــون هــای خریــداری شــده توســط مشــتریان اروپایــی توســط وســتل 
تولیــد می شــوند. مجمــوع تولیــد تلویزیــون شــرکت وســتل و بکــو بیشــتر از نصــف تولیــد 
تلویزیــون اروپاســت. شــرکت ترکیــه ای پروفیلو-تــالر )Profilo-Telar( نیــز ســومین تولیــد 
کننــده تلوزیــون در اروپاســت. ســهم ترکیــه در فــروش محصــول تلوزیــون در اروپــا از ٪۵ در 
ــازار  ســال ۱۹۹۵ بــه ٪۴۵ در ســال ۲۰۰۵ رسیده اســت. در همیــن مــدت ســهم ترکیــه از ب
دســتگاه هــای دیجیتالــی در اروپــا از ٪۳ بــه ٪۱۵ رســیده و لــوازم خانگــی تولیــد ترکیــه 

ــه تســخیر درآورده  اســت.  ــا را ب ٪۱۸ بازارهــای اروپ
صنایــع اتومبیــل ســازی ترکیــه در ســال ۲۰۰۶ بــا تولیــد ۱۰۲۴۹۸۷ دســتگاه خــودرو، پــس 
گرفــت.در همیــن  از آلمــان، فرانســه، اســپانیا، انگلیــس و ایتالیــا در رده ششــم اروپــا جــای 
گرفــت وصــادرات خــودرو و  ســال رتبــه ترکیــه در خــودرو ســازی جهــان هفدهــم جــای 

قطعــات یدکــی خــودرو را بــه ۱۴ میلیــارد دالر رســاند. 
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حمل و نقل ترکیه
- حمل و نقل ریلی

کــه 2,336 کیلومتــر  ترکیــه، دارای 10,894 کیلومتــر خط آهــن می باشــد،  راه آهــن ملــی 
را  ترکیــه  نقــل  و  حمــل  کل  از  عمــده ای  ســهم  راه آهــن،  کنــون  هم ا اســت.  برقــی  آن 
کشــور بــا قطــار بــه یکدیگــر مرتبــط هســتند.  برعهــده دارد. همگــی شــهرهای مهــم ایــن 
راه آهــن ترکیــه در ســال 1927 میــالدی، تاســیس شــده اســت. حمــل و نقــل ریلــی در 
بــاز می گــردد. پایانــه  بــه زمــان امپراتــوری عثمانــی  ترکیــه پیشــینه ای طوالنــی دارد و 
حیــدر پاشــای در طــرف آســیایی شــهر اســتانبول عمــری صــد ســاله داشــته و ارزش 
کنــار خدمــات حمــل و نقــل،  کنــون نیــز فعــال بــوده و در  تاریخــی دارد. ایــن پایانــه هــم ا
کشــورهای همســایه  ــا همــه ی  کاربردهــای فرهنگــی نیــز دارد. ترکیــه از طریــق راه آهــن ب
ــان و بلغارســتان  ــه یون ــران مرتبــط اســت. از طــرف غــرب، خط آهــن ترکیــه ب ــه ای از جمل
رفتــه و از شــرق بــه ارمنســتان، گرجســتان و ایــران مرتبــط اســت. از جنــوب نیــز ترکیــه 
ــتان  ــه - ارمنس ــن ترکی ــاط دارد. خط آه ــن ارتب ــق راه آه ــراق از طری ــپس ع ــوریه و س ــا س ب
ــه  ک کشــور در حــال حاضــر بســته اســت. بدیهــی اســت  ــات دو  ــه جهــت برخــی اختالف ب
ــورهای  کش ــان  ــادگی می ــه س ــافر ب کاال و مس ــردد  ــکان ت ــی، ام ــوط ریل ــن خط ــق ای از طری

همســایه وجــود دارد.
ح زیــر  دیگــر پروژه هــای در دســت ســاخت ترکیــه در زمینــه حمــل و نقــل ریلــی بــه شــر

ــت: اس
پــروژه تونــل زیــر »تنگــه بســفر« بــرای اتصــال خطــوط راه آهــن طــرف آســیایی و اروپایــی 
اســتانبول، کــه شــبکه راه آهــن آســیا و خاورمیانــه را بــه اروپــا متصــل می کنــد. ایــن پــروژه 

در ســال 2004 میــالدی، آغــاز شــده اســت.
کــه فاصلــه زمانــی ایــن دو شــهر را از 6.5 ســاعت  پــروژه خــط تنــدروی اســتانبول- آنــکارا 

کاهــش می دهــد. ــه 3 ســاعت  ب
کــه فاصلــه زمانــی ایــن دو شــهر را از ســه ســاعت بــه  پــروژه خــط تنــدروی آنــکار ا- قونیــه 

کاهــش می دهــد. یــک ســاعت 
کــه موافقت نامــه آن در ســال 2007 میــالدی،  کــو  کارس - تفلیــس - با پــروژه خــط  آهــن 
کشــور ترکیــه، گرجســتان و آذربایجــان امضــا شــد. ایــن پــروژه نقــش مهمــی در  میــان ســه 

کــرد. کشــورهای همســایه بــا ترکیــه ایفــا خواهــد  مبــادالت اقتصــادی میــان 
شــهرهای  اســت.  مناســبی  امکانــات  دارای  ترکیــه  ســبک،  ریــل  خطــوط  زمینــه  در 
اســتانبول، آنــکارا، بورســا، آنتالیــا و قونیــه ترامــوا دارنــد و شــهرهای آنــکارا، اســتانبول، 
ازمیــر و بورســا دارای قطــار زیرزمینــی نیــز هســتند. در شــهر آدانــا نیــز قطــار زیرزمینــی در 

حــال راه انــدازی اســت.

- حمل و نقل دریایی
نــاوگان  اســت.  و مدیترانــه  بــا دریاهــای ســیاه  آبــی  مــرز  کیلومتــر  ترکیــه دارای 7,200 
کشــتی رانی ترکیــه از 545 کشــتی هــزار تنــی و بزرگ تــر تشــکیل شــده اســت. از ایــن تعــداد، 
32 کشــتی خــاص حمــل نفــت، 58 کشــتی خــاص حمــل و نقــل مــواد شــیمیایی، هفــت 
کشــتی دارای ســردخانه اســت و باقــی نــاوگان، انــواع  گاز مایــع و یــك  کشــتی خــاص حمــل 
کشــتی متعلــق بــه دیگــر  کاال و مســافر را جابجــا می کننــد. افــزون بــر ایــن تعــداد، هشــت 
کشــورها نیــز ایــن نــاوگان را همراهــی می کننــد. هم چنیــن 470 کشــتی دیگــر نیــز در بنــادر 

کشــورهای جهــان ثبــت شــده اند. ترکیــه رفــت و آمــد می  کننــد، کــه توســط دیگــر 
کــه هــر یــك  ترکیــه بــه دلیــل داشــتن مرزهــای طوالنــی دریایــی، دارای بنــادر فراوانــی اســت 
گرفتــه می شــوند.  کار  کاال یــا مســافران بــه  کارکــرد خــود را داشــته و بــرای تخلیــه و بارگیــری 
ــیم  ــی تقس ــادر خصوص ــهرداری و بن ــادر ش ــی، بن ــادر دولت ــته بن ــه دس ــه س ــه ب ــادر ترکی بن
می شــوند. همگــی بنــادر مهــم، دولتــی بــوده و توســط موسســات اقتصــادی دولتــی 
اداره می شــوند. بیشــتر آنهــا بــه شــبکه راه آهــن ترکیــه متصــل هســتند و هجــده بنــدر 
نیــز امکانــات فــرود هوایــی دارنــد. در بســیاری از بنــادر ترکیــه، امــکان تخلیــه و بارگیــری 
کوچــك بــوده و  کاالهــای متنــوع در حجــم بــاال وجــود دارد. بنــادر شــهرداری بــه نســبت 
نیازهــای حمــل و نقــل محلــی را تامیــن می کننــد. بیشــتر بنــادر خصوصــی نیــز متعلــق بــه 

ــتند. ــی هس ــای صنعت کارخانه ه
کنــار  ک در  ــدا ــوزان و زونگول ــا، سامســون، تراب معروف تریــن بنــادر ترکیــه عبارتنــد از: هوپ
کنــار دریــای اژه.  کنــار مدیترانــه. ازمیــر در  دریــای ســیاه. اســکندرون، مرســین و آنتالیــا در 

کنــار  دریــای مرمــره. جملیــک، اســتانبول و ازمیــت در 

- حمل و نقل هوایی
کــه از ایــن تعــداد 14 فــرودگاه بین المللــی اســت. فــرودگاه  ترکیــه دارای 117 فــرودگاه اســت 
بیــن  المللــی »اســتانبول« و فــرودگاه »اســن بوغــای آنــکارا« مجهــز تریــن فرودگاه هــای 

ترکیــه هســتد.
فــرودگاه اســتانبول دروازه ارتبــاط هوایــی شــرق و غــرب بــه شــمار مــی رود و همــه روزه 
ترکیــه  بین المللــی  فرودگاه هــای  همــه ی  در  اســت.  ترانزیــت  پــرواز  صدهــا  پذیــرای 
کاال وجــود دارد. شــرکت هواپیمایــی ملــی ترکیــه،  کامــل بارگیــری و تخلیــه  امکانــات 
بــه بیشــتر شــهرهای مهــم جهــان از جملــه تهــران، پروازهــای روزانــه دارد. ایــن شــرکت 
کــه خدمــات هوایــی مناســبی  هوایــی، از جملــه خطــوط هوایــی معتبــر جهــان اســت 
بــه مســافران ارایــه می کنــد. پروازهــای داخلــی ایــن شــرکت، همــه ی شــهرهای ترکیــه 
کنــار شــرکت هواپیمایــی ترکیــه، چندیــن شــرکت هواپیمایــی  را پوشــش می دهــد. در 
دیگــر نیــز بــه نام هــای اونــور ، اطلــس جــت ، ایزایــر و پگاســوس در خطــوط داخلــی ترکیــه 
کــه در برخــی از آنهــا پروازهــای ارزان تــری ارایــه می شــود. چنــد شــرکت  فعالیــت می کننــد 
کســپرس و ایــزی جــت نیــز در ترکیــه فعــال هســتند و  هوایــی چندملیتــی ماننــد ســان ا

کرده انــد. کشــور ها را دایــر  پرواز هــای اختصاصــی میــان 
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آب و هوای ترکیه
ــول روز ٢٧ و در  ــوا ، در ط ــای ه ــن دم ــت. میانگی ــرم اس گ ــی و  ــتان ها آفتاب ــوال تابس معم
گرمــای هــوا اضافــه  طــول شــب ١٨ درجــه  ســانتی گراد مــی باشــد. رطوبــت زیــاد هــوا نیــز بــه 
کــه رگبارهــای  کنــد. خشــک ترین فصــل ســال تابســتان اســت. گاهــی پیــش می آیــد  مــی 
تابســتانی هــم داشــته باشــد. گرچــه بالفاصلــه بعــد از بارندگــی هــوا آفتابــی می شــود. بــه 
خاطــر سیســتم فاضــالب ضعیــف و پســتی و بلنــدی خیابــان هــا ، بعــد از رگبارهــای زیــاد 
و ســنگین، در خیابان هــا آب جمــع می شــود. زمســتان های اســتانبول مرطــوب و ســرد 
اســت . دمــای هــوا میانگیــن در طــول شــب ٢ درجــه  ســانتی گراد و در طــول روز ٧ درجــه  
ــه زیــر  ــه ب ک ــد  کمتــر پیــش می آی ــی دمــای روزهــای زمســتانی  ســانتی گراد مــی باشــد ، ول
صفــر هــم برســد. فصــل بــارش بــرف، از ) اواســط آذر تــا اواســط اســفند( یعنــی از دســامبر 
ــر  گ ــی ا ــی احتمال ــه اســتانبول در مواقــع بارندگ ــا اواخــر مــارس اســت. در هنــگام ســفر ب ت
چتــری بــه همــراه داشــته باشــید و بــرای جلوگیــری از آفتــاب زیــاد و تنــد تابســتان و بقیــه 

فصل هــا خــوب اســت.  
کنــار دریــا و روی تپــه  موقعیــت جغرافیایــی و بــزرگ بــودن شــهر اســتانبول )اســتانبول در 
قــرار دارد(، موجــب متفــاوت بــودن آب و هــوای شــهر می شــود. بــرای مثــال در ســاعتی 
از روز، در ســاریر بــاران زیــاد و ســنگین مــی بــارد، در شــهرلونت بــاران نــم نــم و در برخــی 
مناطــق شــهر، هــوا آفتابــی مــی باشــد.2 مــاه آخــر فصــل بهــار و دو مــاه ابتــدای فصــل 
ــه اســتانبول مــی باشــد. هــوای شــهر در تابســتان مرطــوب  پاییــز، بهتریــن زمــان ســفر ب
کنســرت های بــزرگ جهانــی و هنــری را در آن جــا  گــرم اســت، جشــنواره های مختلــف  و 

ــزار می کننــد. گ ــر  ــرای جــذب توریســت، ب ب
گــر قصــد اصلی تــان از ســفر بــه ترکیــه، لــذت بــردن از ســواحل زیبــای آن باشــد، اواســط  ا
ــا  ــت. ام ــه اس ــواحل اژه و مدیتران ــه س ــن ب ــرای رفت ــان ب ــن زم ــپتامبر بهتری ــا س ــه ت ــاه م م
ــه  ک ــای ســیاه، بهتــر اســت بیــن ماه هــای آوریــل و ســپتامبر  ــه ســاحل دری ــرای رفتــن ب ب
کنیــد. بــرای ســفر بــه شــرق ترکیــه، اواخــر ژوئــن  کــم اســت، بــه آن جــا ســفر  میــزان بارندگــی 
ــرف و ســرمای استخوان ســوز  ــرای ب ــه خــود را ب ک ــا ســپتامبر مناســب اســت، مگــر ایــن  ت
کنیــد. در حقیقــت، فصــل زمســتان  کتبــر آمــاده  پیــش از مــاه مــه یــا پــس از اواســط ا
جــز در اســتانبول، فصــل مناســبی بــرای ســفر نیســت. بیشــتر امکانــات و جاذبه هــای 
کتبــر تــا  کاپادوکیــه، از اواســط ا توریســتی در دریاهــای مدیترانــه، اژه و ســیاه و بخشــی از 
اواخــر آوریــل در دســترس نیســتند. فصــل توریســتی، از ژوییــه تــا اواســط ســپتامبر اســت 

کشــور ســرازیر می شــود.  ــه ایــن  ــادی ب و طبعــًا در ایــن هنــگام، جمعیــت زی

کاربرد ترکی کلمات پر  لغات و 
Merhaba :سالم

Evet :بله
Hayir :)خیر )نه

 Hoş geldiniz :خوش آمدید
 Teşekkürler :متشکرم

Lütfen :لطفا
Cok iyi :خوب است
Üzgünüm :متاسفم
Kahvalti :صبحانه

Öğle yemeği :ناهار
Akşam yemeği :شام

Fiyat ? : قیمت؟
Allah ismarladik :خدانگهدار

Metro istasyonu nerede ?: کجاست؟ ایستگاه مترو 
Otübüs istasyonu ? : کجاست؟ ایستگاه اتوبوس 

Lütfen bir taksi arayin :کنید کسی خبر  لطفا یک تا
Ben Türkse bilmiyorüm :من زبان بلد نیستم

 Saat kac ? : ساعت چنده؟
Çok lezzetli :خیلی خوشمزه است
Doviz nerdedir :هیجان انگیز است
Bügün cok iyi gecti :روز خوبی بود

لطفا این آدرس را به من نشان دهید:
Lütfen bu adresi bana gosterin
لطفا با این شماره تماس بگیرید:

Lütfen bu numarayi arayin 

10 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com


11 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

غذا در ترکیه
غذاهــای ترکــی از نظــر شــهرت جهانــی در رتبــه ســوم، بعــد از غذاهــای فرانســوی و چینــی 
قــرار دارند.ایــن غذاهــا اغلــب بــا ذائقــه ی ایرانــی هــا ســازگار اســت و بــه خاطــر ذبــح 

ــد. ــذت ببرن ــذ ترکیــه ل ــه راحتــی مــی تواننــد از غذاهــای لذی اســالمی مســلمانان ب
کنند.ســبزیجات پختــه شــده بــا روغــن  آشــپزهای تــرک از ســبزیجات زیــاد اســتفاده مــی 
کشــور اســت. صبحانــه در میــان  کــی هــای ایــن  زیتــون و همچنیــن ماســت از عمــده خورا
مــردم ترکیــه جایــگاه ویــژه ای دارد و بســیار بــه آن اهمیــت داده مــی شــود.صبحانه 
ــا، مارمــاالد، عســل و شــیر، گوجــه  ــره، مرب ــان، پنیــر، ک معمــول در ترکیــه شــامل چــای، ن
کــی بــه نــام منمــن )Menmen( مشــابه املــت ایرانــی  گاهــی خورا فرنگــی، خیــار، زیتــون و 

مــی شــود. انــواع ســوپ نیــز قبــل از غذاهــای اصلــی خــورده مــی شــود.
گوشــت بره درســت  کــه جــزو معــروف تریــن غذاهــای ترکیــه هســتند و معمــوأل بــا  کبــاب هــا 
کبــاب  مــی شــوند. کبــاب یکــی از مشــخصه ی تــرک هــا در سراســر جهــان مــی باشــد؛ آدانــا 
کــه در اجــاق هــای ســفالی پختــه مــی شــوند ازمعــروف تریــن آنهــا هســتند. کبــاب هایــی  و 
گوشــتی  کــه بــا بریــدن یــا تراشــیدن ســطوح  کبــاب  کبــاب )Döner kebab( نوعــی  دونــر 
گــردش اســت، بــه دســت  گاهــی افقــی در حــال  کــه بــه مجــاور آتــش بــه حالــت عمــودی و 
کبــاب ترکــی  کــه در ایــران بــه  مــی آیــد. دونــر بــه ترکــی بــه معنــی چرخنــده و چرخــان اســت 

معــروف مــی باشــد.
کبــاب شــخصی بــه نــام اســکندر افنــدی  کبــاب )İskender kebab( مبتکــر ایــن  اســکندر 
کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم در شــهر بورســا )Bursa( زندگــی مــی  )İskender Efendi( بــود 
گوجــه  کــه همــراه بــا ســس  کبــاب اســت  کبــاب نوعــی دونــر  کــرده اســت. در واقــع  اســکندر 
گاهــی بورســا  کبــاب  فرنگــی فــراوان، کــره، ماســت ونــان پیتــا ســرو مــی شــود. بــه ایــن 

گوینــد. کبــاب نیــز مــی 

 
ســوپ یــا شــوربا بــه عنــوان پیــش غــذا در ترکیــه بســیار طرفــدار دارد و رایــج تریــن آن هــا 
نوعــی ســوپ عــدس قرمــز بــه نــام مرچیمــک شورباســی )Mercimek Çorbasi( و تارخانــا 
گنــدم یــا  شورباســی )Tarhana Çorbasi( هســتند. تارخانــا یــا بــه فارســی ترخینــه، بلغــور 
کــه در دوغ جوشــانده شــده و بــرای نگهــداری در آفتــاب خشــک مــی شــود.  جــو اســت 

شــیرینی جــات ســنتی ترکیــه بــرای ایرانــی هــا غریبــه نیســتند. انــواع حلــوا )Helva( و 
کدایــف  باقلــوا )Baklava( طرفــداران زیــادی دارنــد. راحــت الحلقــوم یــا لوکــوم )Lokum( و 
 ،)Sütlü Nuriye( کــه شــبیه بــه باقلواســت و در شــیره پختــه مــی شــود؛ ســوتلو )Kadayif(
کــه بــا شــیر آمــاده مــی شــود؛ لوقمــا  بــه معنــی نوریــه بــا شــیر، نعــی باقلــوای ســفید اســت 
خ و ســپس در شــیره ی غلیــظ انداختــه مــی شــود؛  کــه در روغــن ســر )Lokma( خمیــری 
 )Kurabiye( کــه در شــیره غوطــه ور مــی شــود؛ قورابیــه کیــک  روانــی )Revani( نوعــی 
ــی، از  ــه ایران ــه بامی ــبیه ب ــیرینی ش ــا )Tulumba(، ش ــردو و تولومب ــا مغزگ ــیرینی ب ــی ش نوع

شــیرینی هــای معــروف ترکیــه هســتند.
چــای یکــی از محبــوب تریــن نوشــیدنی هــای مــردم ترکیــه اســت. پذیرایــی چــای در تمام 
کمــر باریــک و نعلبکــی همــراه بــا حبــه هــای قنــد ســرو  شــهرهای ترکیــه در اســتکان هــای 

مــی شــود. دوغ یــا آیــرن )Ayran( و قهــوه نیــز از نوشــیدنی هــای رایــج در ترکیــه اســت.
ــان هــای  ــه ن ــان یکــی از ارکان اصلــی غــذای مــردم ترکیــه اســت. از جمل ــران، ن ماننــد ای
لــواش )Lavash(، ســیمیت )Simit( حلقــه   ،)Pita( پیتــا ،)Bazlama( بازلمــا معــروف: 

.)Pogaca( و پواغاچــا )Burek( بــورک ،)Yufka( کنجــد، یوفــکا هــای نــان بــا 
چــای یکــی از محبــوب تریــن نوشــیدنی هــای مــردم ترکیــه اســت.چای در ترکیــه در 
کمــر باریکــو نعلبکــی همــراه بــا حبــه قنــد ســرو مــی شــود. دوغ  اســتکان هــای شیشــه ای 

ــتند. ــه هس ــج در ترکی ــای رای ــیدنی ه ــز از نوش ــوه نی ــران )Ayran( و قه ــا آی ی

11 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com


12 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

Istanbul شهر استانبول
شــهر اســتانبول یکــی از مقــدس تریــن شــهرهای جهــان بــه شــمار مــی رود. اســتانبول، 
شــهری دو تکــه میــان آســیا و اروپــا، نمایشــی همیشــگی  از فرهنــگ، ســنت و تاریــخ ترکیــه 

کنــار زیبایی هــای امــروزی اش اجــرا می کنــد. را در 

بعــد از وارد شــدن بــه اســتانبول و از همــان داخــل فــرودگاه آتاتــورک شــاید اولیــن چیــزی 
کــه از همــه جــا  کــه توجــه مســافران را جلــب می کنــد، پرچم هــای قرمــز ترکیــه اســت 
آویــزان هســتند؛ عالقــه و تعصــب ترک هــا بــه ملیــت  و رهبرشــان آتاتــورک باعــث شــده 
فــرودگاه در  بــه نظــر برســد.  یــک جشــن ملــی  بــزرگ اســتانبول همیشــه در  کــه شــهر 
کســی حــدود نیــم ســاعت  ــا تا ــا مرکــز شــهر ب بیســت کیلومتری غــرب شــهر واقــع شــده و ت
کســی نســبتًا گــران اســت و می شــود همیــن مســیر را بــا متــرو،  فاصلــه دارد. کرایــه ی تا
کــرد. بســتگی بــه حــال و حوصلــه  و انتخــاب خودتــان دارد.  اتوبــوس یــا ترامــوا هــم طــی 
ایســتگاه متــرو از ســالن اصلــی فــرودگاه ده دقیقــه ای پیــاده روی دارد ولــی بســیار راحــت و 
کــه همــه چیــز را تــوی چمــدان  کــه شــما از آن آدم هایــی نباشــید  ارزان اســت، بــه شــرطی 

ــد.  ــرف می برن ــرف و آن ط ــن ط ــان ای ــا خودش ب
گــذار هســتید و ترجیــح می دهیــد  گشــت و  گــر خیلــی اهــل  بــرای اقامــت در اســتانبول، ا
یــا  تقســیم  محلــه ی  دو  از  یکــی  در  کــه  اســت  بهتــر  نباشــید،  دور  دیدنــی  جاهــای  از 
ــمت  ــتانبول در قس ــد اس ــش جدی ــن بخ ــیم اصلی تری ــد. تقس ــل بگیری ــلطان احمد هت س
اروپایــی و ســلطان احمد مرکــز بخــش قدیمــی در همیــن قســمت اســت. هــر دوی این هــا 
ــرویس های  ــا س ــی ب ــتند و هتل های ــک هس ــی نزدی ــای تاریخ ــد و دیدنی ه ــز خری ک ــه مرا ب
متنــوع و قیمت هــای متوســط دارنــد؛ ولــی بــرای یــک هتــل لوکس تــر بــا چشــم اندازی بــه 

کنیــد.  دریــای مرمــره، بایــد در بخــش غربــی و اطــراف فــرودگاه جســتجو 
کلیســاها  مســجدها،  کاخ هــا،  مســافران،  بــرای  اســتانبول  جذابیــت  محبوب تریــن 
دوره ی  و  بیزانــس  رومی هــا،  امپراطــوری  بــه  آن هــا  قدمــت  کــه  اســت  قصرهایــی  و 
همیــن  در  احمــد  ســلطان  مســجد  آن هــا  مشــهورترین  از  یکــی  می رســد.  عثمانی هــا 
ــجد  ــه مس ــه ب ک ــی  ــاره ی آب ــش من ــا و ش ــاری زیب ــا معم ــت ب ــد اس ــلطان  احم ــه ی س محل
آبــی معــروف شــده. روبــه روی مســجد ســلطان احمد، مــوزه ی تماشــایی ایــا صوفیــه قــرار 
ــودش  ــالمی ترکیــه را در خ ــر اس ــه سرســرای وســیعش، دنیایــی از فرهنــگ و هن ک گرفتــه 
کــه بخــش  دارد. در بــاالی منطقــه ی ســلطان احمد و نزدیــک بــه شــاخ طالیی، مدخلــی 
کــه نزدیــک بــه  قدیمــی و جدیــد اســتانبول را از هــم جــدا می کنــد، کاخ توپ کاپــی اســت 
کلکســیونی از چینی هــا، جواهــرات،  چهارصــد ســال مرکــز ســالطین عثمانــی بــوده و امــروز 

کــوب عثمانــی را بــه نمایــش می گــذارد و چشــم انداز زیبایــی   لباس هــا و تخت هــای طال
کــه دریــای ســیاه  نیــز بــه »تنگــه ی بســفر« دارد؛ تنگــه ی بســفر همــان تنگــه ای اســت 
کــرده. کاخ  و مرمــره را بــه هــم وصــل می کنــد و اســتانبول را بیــن آســیا و اروپــا تقســیم 
گرفتــه؛ دولمــا باغچــه بــه چلچــراغ خیلــی  دولمــا باغچــه نیــز در ســاحل تنگــه ی بســفر قــرار 
کــه  کاخ روی نــه و پنــج دقیقــه، ســاعتی  بزرگــش مشــهور اســت، تمــام ســاعت های ایــن 

ــد. ــا رفــت، ثابــت مانده ان ــورک در تاریــخ ١٠ نوامبــر ١٩٣٨ در دولمــا باغچــه از دنی آتات
ــی را دارد:  ــه ی عموم ــایل نقلی ــام وس ــًا تم ــه تقریب ک ــت  ــهرهایی اس ــی از ش ــتانبول یک اس
کی یــا همــان دولموش هــا، ترامــوا، اتوبــوس و  کســی های اشــترا کســی های شــخصی، تا تا
مینی بــوس، متــرو و حتــی قایــق بــرای عبــور و مــرور بیــن بخــش آســیایی و اروپایــی. ولــی 
کســی نیــازی نیســت و پیــاده روی خــوش می گــذرد، خیابــان  کــه بــه تا یکــی از جاهایــی 
ــروع  ــیم ش ــدان تقس ــه از می ک ــی  ــی طوالن ــت؛ خیابان ــتانبول اس ــتقالل در اس ــروف اس مع
ــه آن ممنــوع اســت و تنهــا یــک ترامــوای قدیمــی اجــازه دارد  می شــود و ورود ماشــین ب
کنــد. دو طــرف خیابــان ســنگ فرش اســتقالل مملــو از فروشــگاه ها،  طــول خیابــان را طــی 
گروه هــای موســیقی در پیــاده رو برنامــه اجــرا  کافه هــا، قهوه خانه هــا و رســتوران  اســت و 
ــان شــما را راضــی نمی کنــد، ســری  ــردن از فروشــگاه های ایــن خیاب ــر خریدک گ می کنند.ا
ــان بویوکــدر بزنیــد. جواهیــر یکــی از  کانیــون و جواهیــر در خیاب ــزرگ  ــد ب ــز خری ــه دو مرک ب
ــوان  ــا را این جــا می ت ح دنی ــد در اروپاســت و تمــام برندهــای مطــر ــز خری ک بزرگ تریــن مرا

کــرد. پیــدا 
رســتوران های محلــی بــا تنــوع غذایــی خیلــی زیــاد، کباب ســراها، رســتوران های دریایــی 
از  گیاه خــواران،  مخصــوص  رســتوران های  و  فســت فودها  و  پیتزاهــا  مدیترانــه ای،  و 
اســتانبول یــک شــهر خوشــمزه ســاخته اند. بــا ایــن همــه رفتــن بــه اســتانبول بــدون 

کوفته کباب هــای ترکــی، لطفــی نــدارد.  کومپیــر و  خــوردن 
کتفــا نکنیــد؛ اتفاقــات  گــرم و ســاحل زیبایــش ا از دریــای زیبــای مرمــره، تنهــا بــه آب هــای 
کوچــک و دیدنــی اســت  زیباتــری این جــا می افتــد: دریــای مرمــره دارای نــه جزیــره ی 
ــت  ــا رف ــن جزیره ه ــه ای ــتی هایی ب کش ــر روز  ــد. ه ــبه جزایر آدوالر می گوین ــا ش ــه آن ه ــه ب ک
کم تــر از بیســت هزارتومان اســت و بیــن یــک  و آمــد می کننــد، بلیــط رفــت و برگشــت 
کــه عبــور و  ســاعت تــا یــک ســاعت ونیم زمــان می بــرد. بزرگ تریــن جزیــره، بیــوک آدا ســت 
مــرور وســایل نقلیــه ی موتــوری در آن ممنــوع اســت و رفــت و آمــد بــا دوچرخــه و درشــکه 

انجــام می شــود.

شهر استانبول
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آب و هوای شهر استانبول
گــی آب و هــوای  گــرم و مرطــوب و زمســتان های ســرد، بارانــی و برفــی ویژ تابســتان های 
اســتانبول اســت. میــزان بــارش ســالیانه اســتانبول بــه طــور میانگیــن ۸۷۰ میلــی متــر 

اســت. میــزان رطوبــت نیــز اغلــب زیــاد اســت.
بــه طــور متوســط بیشــترین درجــه حــرارت در طــول ماه هــای مختلــف زمســتان بیــن ۷ 
درجــه سلســیوس )۴۶ درجــه فارنهایــت( و ۹ درجــه سلســیوس )۵۰ درجــه فارنهایــت( 
اســت. بــارش بــرف در اســتانبول بــرای یــک یــا دو هفتــه در طــول فصــل زمســتان عــادی 
اســت؛ امــا یکــی از ایــن بارش هــا می توانــد ســنگین باشــد. غالبــًا ایــن بــارش در بیــن 

خ می دهــد. ماه هــای دســامبر و مــارس ر
در ماه هــای تابســتان از ژوئــن تــا انتهــای ســپتامبر بــه طــور میانگیــن درجــه حــرارت 
ــرم تریــن مــاه، ژوئیــه  روزهــا از ۲۸ سلســیوس )۸۲ درجــه فارنهایــت( شــروع می شــود. گ
بــا متوســط درجــه حــرارت ۲۳٫۲ درجــه سلســیوس و ســردترین مــاه، ژانویــه بــا متوســط 
درجــه حــرارت ۵٫۴ درجــه سلســیوس اســت. باالتریــن درجــه حــرارت ثبــت شــده در 
و   ۲۰۰۰ ســال  گوســت  آ در  فارنهایــت(  درجــه   ۱۰۵( سلســیوس  درجــه   ۴۰٫۵ اســتانبول 
پائین تریــن درجــه حــرارت ۱۶٫۱- درجــه سلســیوس )۳ درجــه فارنهایــت( در فوریــه ســال 

۱۹۲۷ بــوده  اســت.
ایــن شــهر تــا حــدودی بادخیــز اســت و بــه طــور متوســط )میانگیــن( ســرعت بــادی حــدود 
۱۷ کیلومتــر در ســاعت دارد. تابســتان خشــک ترین فصــل اســت، هــر چنــد تابســتان هــا 

هــم بــارش بــاران وجــود دارد.

سبک زندگی در استانبول
ــا دقــت  ــه در اســتانبول رنگارنــگ و در حــال جنبــش و ادامه اســت همــراه ب ــی روزان زندگ
بســیار در نگهــداری روم، روم شــرقی و عمارت هــای ترکــی. ایــن شــهر پایتخــت ترکیــه در 
ــری  ــردی و هن ــد، جهانگ ــی، خری ــی، آموزش ــرگرمی، فرهنگ ــی، س ــارت، پذیرای ــع تج مواق
کار می کننــد.  بــه شــمار می آیــد. بیــش از نیمــی از جمعیــت در قســمت اروپایــی زندگــی و 
از  و  زندگــی می کننــد  آناتولیایــی  مــردم در مناطــق مســکونی، قســمت  از  بزرگــی  گــروه 

کار در شــهر اســتفاده می کننــد. گذرگاه هــا بــرای رفتــن بــه  پل هــا و 
اســتانبول در دوره هــای اجتماعــی، فرهنگــی و فعالیت هــای تجارتــی و بازرگانــی قــوی آن 
بطــور زیــادی افزایــش تنــوع و رنــگ دارد. در امتــداد رســتوران های ترکیــه ای، خــاوردورو 
گروه هــا  از  بســیاری  کنــار  در  می باشــد  رشــد  حــال  در  ک هــا(  )خورا پخــت  روش هــای 
مشــهور  ســتاره های  صورتیکــه  در  شــده اند.  افتتــاح  رســتوران هایی  جدیــد  بصــورت 
دنیــای موســیقی پــاپ اســتادیوم ها را از جمعیــت پــر می کردنــد، فعالیت هایــی مثــل 

ــر در سراســر ســال ادامــه داشــت. ــه و تئات پــرا، رقــص ورزشــی و هنــری بال اُ
در طــول فســتیوال های فصلــی ارکســت های مشــهور دنیــا، آوازهــای دســته جمعــی و 
ــم  ــل ه کام ــه  ــک خان ــد در ی ــع می توانن ــتر مواق ــاز در بیش ــرات ج ــرت ها و اث ــی، کنس گروه
گروهــی از مکان هــا ماننــد بخش هــای تاریخــی ماننــد حاجــی  اجــرا شــوند. نمایش هــا در 
گالنــه بــه خوبــی  ج روملــی حصــاری، یدیکــول، حیــاط محلــه تــوپ خانــه و پــارک  ایــرن، بــر
ــد  کنســرت جمــال رشــید ری و ســالن های مــدرن و جدی ــرک، ســالن  ــز فرهنگــی آتات مرک
تئاتــر و دیگــر فضاهــای آزاد برگــزار می شــود. بــرای مــواردی مثــل زندگــی شــبانه، تعــدادی 
از باشــگاه های ورزشــی، دیســکوها، بارهــا )مشــروب فروشــی ها(، چادرهــای صحرایــی، 
کلوپ هــا رســتوران ها و  نمایشــگاه ها و رســتوران ها بــا موزیــک همــراه هســتند. تعــداد 

دیکســوها افزایــش یافتــه و بــه محل هــای فضــای بــاز در تابســتان منتقــل می شــوند.
قایــق  تورهــای  طــول  در  می تــوان  را  می شــوند  نامیــده  یالــی  کــه  ســنتی  خانه هــای 
کــرد. زیــر ســاخت های شــهر نشــینی دایمــًا در حــال تغییــر  ســواری بوســفروس مشــاهده 
بودنــد. در  از چــوب ســاخته شــده  اســت. ســاختمان های ســنتی عثمانــی  تحــول  و 
دهه هــای پیشــین تعــداد زیــادی از ســاختارهای بلنــد در نزدیــک شــهر ســاخته شــده 
کــه ایــن عمــل رشــد ســریع جمعیــت را منجــر شــد. بــا محاصــره شــدن شــهرها  بودنــد 
مــردم بــه اســتانبول بــه عنــوان شــهری بــا ســرعت رشــد ســریع جــذب شــدند. موفقیــت 
و پیروزی هــای زیــر ســاختاری تــا اواســط ســال ۱۹۹۰ شــامل تجزیــه و تحلیــل مشــکل 
کیفیــت هــوا بــا توجــه افزایــش اســتفاده از  فضــوالت بهبــود شــرایط ترافیــک و بهبــود 
ــادی  ــداد زی ــط تع ــوا و آب توس ــی ه ــدن آلودگ ــم، بوجودآم ــد. علی رغ ــی می باش گاز طبیع
کارخانه هــا، وســایل نقلیــه موتــوری و خانواده هــای خصوصــی، آلودگــی هــوا توســط  از 
ترافیــک بــه نگرانــی جمعیــت اســتانبول اضافــه می کنــد. بیماریهــای چــون برونشــیت و 
کمتــر مشــاهده  کنین مناطــق بزرگ تــر و وســیع تــر شــهر  آســم بطــور معمــول در میــان ســا

ــت. ــر اس کمت ــق  ــن مناط ــی ای ــت در نزدیک ــم جمعی ک ــه ترا ک ــرا  ــود زی می ش

استراحت و تفریح در استانبول
کرکــوی، کوجــوک جکمجــه  کــردن در شــهر در با بیشــتر مکان هــای عمومــی بــرای شــنا 
مرمــر،  دریــای  پرینســس  جزایــر  شــهر  بیــرون  در  می باشــند.  بوســفروس  و  ســارییی 
کیلیــوس و ســیله در دریــای ســیاه وجــود دارد. جزایر پرینســس،  ســیلیوری و تــوزال ماننــد 
پندیــک هســتند.  و  کارتــال  مرمــر، جنــوب  دریــای  از جزایــر  گروهــی  پرنــس  آداالری، 
کاج ســنگی )چوبــی( و هنــر عصــر جدیــد روش عمارت هــای  کاج و ســبک نئوکالســیک 
اســبی  کالســکه های  بیســتم،  و  نوزدهــم  قرن هــای  از  عثمانــی  عصــر  تابســتانی  بــزرگ 
ــی را  ــدف عموم ــک ه ــی ی ــتوران های ماه ــد( و رس ــاز نبودن ــوری مج ــه موت ــایل نقلی )وس
تشــکیل می دهنــد. آن هــا می تواننــد توســط معبــر قایق هــا و معبرهــای پــر ســرعت دنیــز 
ــیله  ــت. س گرفته اس ــرار  ــه ق ــره، در ۴ منطق ــند. ۹ جزی ــال برس کارت ــو و  ــو از امینون اوتوبوس
یــک منطقــه و پناهــگاه ســاحلی ســاخته شــده و مشــهور ترکیــه در دریــای ســیاه، در 
ــه از درب  ک ــاحلی آرام اســت  ــگاه س ــوس یــک پناه ــتانبول اســت. کیلی ۵۰ کیلومتــری اس
کــردن  شــمالی اروپایــی بوســفروس در دریــای ســیاه دور نیســت. محــل خوبــی بــرای شــنا 
کنین اســتانبول بــه عنــوان مکانــی بــرای  گذشــته در میــان ســا اســت و در ســال های 
گــردش عمومــی بوده اســت. کیلیــوس یــک پــارک ســاحلی همــراه بــا رســتوران ها )ماهــی( 
کننــده اروپــا نامیــده  اســت.  می باشــد. مجلــه" نیوزویــک" اخیــرًا اســتانبول را شــهر متصــل 
کشــف مجــدد از  بعــد از چنــد دهــه از ســعی در رســیدن شــرقی، افتخــارات اســتانبول در 
یــک شــناخت مــدرن و جدیــد بــود، قســمت اروپایــی آن از ســردترین شــهرها در دنیــا 
بوده اســت. زیبایی هــای زیــادی وجــود دارد، هنــوزه شــهر هــوای ابــری همــراه بــا بازارهــا، 

کلیســاهای روم شــرقی و عمــارات عثمانــی را دارا می باشــد.
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Jewelry Mall مرکزخرید جواهر -
کتبــر ســال ۲۰۰۵ افتتــاح شــده و بــا دارا بــودن سیســتم روشــنایی و تهویــه  ایــن مرکــز  ۱۵ ا
هــوای مــدرن، معمــاری جــذاب، ســالن و راهروهــای زیبــا، روشــنایی بیــرون فضــای مرکــز 
کیزگــی محیــط توانســته توجــه  خریــد، بــاال بــودن امنیــت، اهمیــت بــاال بــه نظافــت و پا
کنــد. گردشــگران خارجــی را در اســتانبول بــه ســوی خــود جلــب  بســیاری از شــهروندان و 
مرکــز تفریحــی و خریــد »جواهــر« بــا نمایــش فیلــم هــای ســینمایی روز دنیــا، غذاهــای 
مخصــوص  سرپوشــیده  بــازی  پــارک  دنیــا،  مختلــف  کشــورهای  از  خوشــمزه  و  لذیــذ 
کــودکان و غیــره توانســته از نظــر مســاحت و اهمیــت بــه تفریــح مقــام نخســت را در ترکیــه 
کنــد. ایــن مرکــز  دارای ۱۰ طبقــه و ۳۴۳ فروشــگاه و ظرفیــت ۲۵۰۰ اتومبیــل در  از آن خــود 

پارکینــگ سرپوشــیده مــی باشــد.
ــد،  کنی ــه  ــد تهی ــاج داری ــه احتی ک ــزی را  ــر چی ــد ه ــی توانی ــا م ــر تقریب ــد جواه ــز خری در مرک
بســیاری از مارک هــای معــروف بین المللــی چــون: بنتــون، ماســیمو دوتــی، آدیــداس، 
لیوایــز، ریبــوک، اســپریت و... در ایــن مرکــز شــعبه دارنــد. بازدیدکننــدگان از مرکــز تفریحــی 
ــدن  ــح، گذران ــرگرمی و تفری ــد؛ س ــی آین ــا نم ــه اینج ــد ب ــرای خری ــا ب ــر« تنه ــد »جواه و خری
کشــورهای مختلــف، برنامــه  ح  ســاعاتی خــوش، صــرف انــواع غذاهــای محلــی و مطــر
هــای فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی و هــوای مناســب و مطبــوع نیــز از مهــم تریــن دالیــل 

حضــور مــردم در ایــن مرکــز اســت.

Mahmutpasha Bazaar بازار تاریخی محمود پاشا -
بــازار محمــود پاشــا بــازاری تاریخــی اســت و در ناحیــه ای بیــن بــازار بــزرگ و امینونــو قــرار 
کوچــک در دو ســمت خیابــان اصلــی، نمــادی از خریــد  دارد و بــا مغــازه هــای متعــدد 
ارزان در اســتانبول اســت. ایــن بــازار حــدود ۲۵۶ مغــازه، یــک حمــام عمومــی، آرامــگاه، 
کیوســک هایــی بــرای توزیــع آب آشــامیدنی دارد. مســجد مجــاور آن، مســجد  آبخــوری و 
کــه توســط وزیــر اعظــم محمــود پاشــا احــداث شــده. بــا خریــد از ایــن  محمــود پاشــا اســت 

کــرده ایــد. کشــور نیــز دیــدن  بــازار، هــم زمــان از یکــی از مناطــق تاریخــی ایــن 

Forum Shopping Mall مرکز خرید فوروم -
کــز خریــد ترکیــه اســت و در ســال ۲۰۰۹ در  ایــن مرکــز یکــی از جدیدتریــن و بزرگتریــن مرا
زمینــی بــه مســاحت پانصــد هــزار متــر مربــع در منطقــه بایــرام پاشــا در اســتانبول افتتــاح 
 IKEA شــد. در ایــن مرکــز خریــد اســتانبول بیــش از ۲۸۰ مــارک مشــهور بیــن المللــی نظیــر
کواریــوم ترکــوازو اولیــن  Decathlon , و H&M شــعبه دارنــد. شــهربازی هــای مختلــف، آ
کواریــوم بــزرگ ترکیــه، مــوزه یخــی، ســرزمین ژوراســیک، رســتوران هــا و فســت فودهــای  آ
معتبــر از جاذبــه هــای مهــم ایــن مرکــز هســتند و بــا قیمــت مناســب نزدیــک ایســتگاه 
متــرو و بزرگــراه E5 مــی باشــد و پارکینگــی بــا ظرفیــت ۵۰۰۰ ماشــین و وســیله نقلیــه دارد.

کز خرید استانبول مرا
Olivium Outlet Center مجتمع تجاری اولیویوم -

ایــن مرکــز خریــد دارای شــعبه هــای زیــادی از مــارک هــای معــروف دنیاســت و در منطقــه 
زیتیــن بورنــو اســتانبول واقــع شــده اســت. بــه طــور معمــول بیشــتر مــردم بــه دنبــال 
اجنــاس مــارک دار و ارزان قیمــت هســتند. ایــن مرکــز در برخــی از روزهــای ســال، غرفــه 

هــای اوتلــت یعنــی فــروش بــا تخفیــف ویــژه را ارائــه مــی دهــد. 

The Mall Armaggan گان - مرکز خرید آرما
کالس قیمتــی ایــن مرکــز  کــه  گان اســت  کــز خریــد اســتانبول ، مرکــز خریــد آرمــا از دیگــر مرا
ــا  گرفتــه ت کفــش و لبــاس  کیــف و  کاال از قبیــل  ــواع  ــد متوســط مــی باشــد و دارای ان خری
گان از ۱۰  کاری مرکــز خریــد آرمــا صنایــع دســتی، زیــورآالت و ... شــامل مــی شــود. ســاعت 
گزینــه هــا جهــت خریــد و تهیــه  صبــح تــا  ۹ شــب اســت.  ایــن مرکــز تجــاری یکــی از بهتریــن 

ســوغاتی در اســتانبول مــی باشــد.

Ortaköy Area کوی - منطقه ارتا
گــرد هــم آمــده و هنرهــای دســتی   هــر یکشــنبه هنرمنــدان تــرک در ایــن محلــه اســتانبول 
کنــد. تجمــع انســانهایی بــا ظاهر  خــود را در خیابــان هــا چیــده و بــه خریــداران عرضــه مــی 
و فرهنــگ هــای مختلــف در ایــن مــکان، صحنــه هــای بســیار زنــده و زیبایــی را بــه وجــود 
کــه صدهــا  کنیســه وجــود دارد  کلیســا، یــک مســجد و یــک  مــی آورد. در ایــن محــل یــک 

گرفتــه انــد و نمــادی از آزادی در ترکیــه مــی باشــد. کنــار یکدیگــر قــرار  ســال اســت در 

Akmerkez  Mall کمرکز - مرکز خرید آ
ایــن مرکــز خریــد ۴ طبقــه اســت و حــدود ۱۸۰ هــزار متــر مربــع وســعت دارد و در منطقــه 
کمرکــز ۲۵۰ فروشــگاه دارد و تــا بــه حــال  اتیلــر )Etiler( اســتانبول قــرار دارد. مرکــز خریــد آ
 Intenational council of( ــز تجــاری دنیــا را از آی ســی اس ســی دو جایــزه، بهتریــن مرک
ــه اداری و  ج ۱۴ و ۱۷ طبق ــر ــع دو ب ــن مجتم ــت. ای ــرده اس ک ــت  shopping center( دریاف
کــه  کمرکــز، فــواره ای قــرار دارد  ج ۲۴ طبقــه مســکونی نیــز دارد. در طبقــه همکــف آ یــک بــر

کنــد. آب را تــا ۴ طبقــه بــه بــاال پرتــاب مــی 

Beymen Mall مرکز خرید بیمن -
کــت و شــلوار  مرکــز خریــد بیمــن بســیار شــناخته شــده اســت. ایــن مرکــز بــا دربــان هــای 
گرانــش و البتــه لبــاس هــای فشــن و مــد روز از برندهــای معــروف  پــوش و قیمــت هــای 
ــم  کنی ــی  ــان توصیــه م ــیک پوش ــه ش ــندان اســت. ب ــوی ســلیقه ســخت پس ــا جوابگ دنی

کنیــد. حتمــا از ایــن مرکــز دیــدن 

Metro City Mall مرکز خرید متروسیتی -
کــه البتــه بــه جــز مرکــز خریــد،  کــز خریــد معــروف اســتانبول اســت  متروســیتی جــزء مرا
یکــی از پاتــوق هــای اصلــی جوانــان ایــن شــهر نیــز بــه حســاب مــی آیــد. یکــی از شــاخصه 
کــه بــرای وارد شــدن بــه آن، از همــان ایســتگاه هــای  هــای مهــم متروســیتی ایــن اســت 
متــرو ورودی هایــی فراهــم شــده و بنابــر ایــن بازدیدکننــدگان بــرای ورود بــه متروســیتی 
ــه  ک ــن دارد  ــر زمی ــه زی ــگاه ۳ طبق ــن فروش ــد. ای ــرو ندارن ــتگاه مت ــروج از ایس ــه خ ــازی ب نی
کــه هــر طبقــه فروشــگاه  از مســیر متــرو وارد طبقــه ســوم زیــر زمیــن آن مــی شــود و البتــه 
ــا ۱۴۰  ــز در ۴طبقــه ب ــا مــی باشــد. ایــن مرک ــه تری کاف دارای بوتیــک و ســالن غذاخــوری و 
ــل در  ــش ۲۵۰۰ اتومبی گنجای ــا  ــیده ب ــگ سرپوش ــا و پارکین ــه تری ــتوران، کاف ــگاه، رس فروش
یکــی از خیابــان هــای لوکــس شــمال اســتانبول »لونــت یکــم« از ســاعت ۱۰ صبــح لغایــت 

۱۰ شــب بــه بازدیدکننــدگان ســرویس مــی دهــد.

Kanyon Mall کانیون - مرکزخرید 
ایــن مرکــز تجــاری بــزرگ ۱۶۰ فروشــگاه دارد و در ســال ۲۰۰۶ در منطقــه لونــت اســتانبول 
ــای  ــع ه ــروه مجتم گ ــاری، در  ــن معم ــزه بهتری ــده جای ــز برن ــال نی ــن س ــاح و در همی افتت
تجــاری نیــز شــده اســت. ایــن مجتمــع ۴ طبقــه دارد و بــه صــورت بــدون ســقف ســاخته 
ترتیــب  ایــن  بــه  انــد؛  گرفتــه  قــرار  اطــراف فضــای میانــی آن  شــده و فروشــگاه هــا در 
خریــداران مــی تواننــد ضمــن ســرزدن بــه فروشــگاه هــای مختلــف، از فضــای طبیعــی نیــز 

لــذت ببرنــد.

Istanbul’s Egyptian Market بازار مصری استانبول -
کــه درمنطقــه ی  بــازار ادویــه اســت  یــا  بــازار مصــری  کــز خریــد اســتانبول،  از دیگــر مرا
گلــدن هــورن اســتانبول قــرار دارد، دلیــل اســم بــازار را هــم احتمــااًل  امینونــو و در ورودی 
می توانیــد بــه راحتــی حــدس بزنیــد؛ مصری هــا ادویه هایشــان را این جــا می فروخته انــد. 
ــواع روغــن،  امــروزه جــز ادویه جــات، ســبزی های معطــر، میوه هــای خشــک و آجیــل، ان

ــازار فروختــه می شــود. کاالهــای دیگــر هــم در ایــن ب شــیرینی های مختلــف، چــای و 
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را  ببیننــد و صدایــش  را  امــام جماعــت  بتواننــد  گــزار  نمــاز  کــه همــه جمعیــت  شــده 
کنیــد، منــاره هــای زیبــای مســجد در بخــش  گــر از دریــا بــه مســجد نــگاه  بشــنوند. ا 
قدیمــی اســتانبول در حــال درخشــش هســتند. ایــن مســجد بــا شــکوه بــا ۶ منــاره ی 
کــه معمــاران  کلیســای ایاصوفیــه بنــا شــده تــا نشــان دهــد  زیبــای خــود از قصــد در مقابــل 
عثمانــی و مســلمان مــی تواننــد رقبــای سرســختی بــرای اجــداد مســیحی خــود باشــند.

Ayasufya Mosque مسجد ایاصوفیه-
ــا  ــا همــان مســجد ای کلیســای حاجیــا صوفیــه ی کردیــد حتمــا از  گــر بــه اســتامبول ســفر  ا 
ــا  کنیــد. مســجد ای کلیســای معرفــت الهــی اســت، دیــدن  کــه معنــای لغــوی آن  صوفیــه 
صوفیــه یکــی از معمــاری هــای بیزانســی و از دیدنــی هــای اســتانبول محســوب مــی شــود 
کــه بــه نظــر در فضــا معلــق مــی آیــد و نمــاد بهشــت محســوب  گونــه ای طراحــی شــده  و بــه 
ــه موزاییــک هــای بیزانســی  ــوان ب ــار هنــری برجســته ایــن مســجد مــی ت مــی شــود. از آث
کــه بــر روی آنهــا آیــات قرآنــی نوشــته شــده  و ســپرهای عظیــم دایــره ای شــکل عثمانــی 
ــا  کلیس ــن  ــح در ۱۴۵۳ ای ــد فات ــلطان محم ــیله س ــه وس ــتانبول ب ــح اس ــا فت ــرد. ب ک ــاره  اش
کلیســا معبــدی از معابــد رومــی بــوده  تبدیــل بــه مســجد شــد. البتــه قبــل از ســاخت 

اســت. در ۱۹۳۵ ایــن مســجد تبدیــل بــه مــوزه شــد.
کلیســای ممکــن را بســازد.  کلیســا زیباتریــن و بــزرگ تریــن  امپراطــور مــی خواســت از ایــن 
کردنــد. ســال ۵۳۷ کلیســا  کار  کارگــر و تلــی از طــا شــروع بــه  دو معمــار بــه همــراه ده هــزار 
کلیســا بــه مســجد تبدیــل شــد و  افتتــاح شــد. پــس از فتــح اســتانبول توســط عثمانیــان 
ــه  گرفــت آن را ب ــورک تصمیــم  ــد. ســال ۱۹۳۵ آتات ــه آن افزودن ــز ب ــاره هایــی نی ســپس من
گنبدهــای آن ۵۴ متــر از ســطح زمیــن اســت و در  کنــد. بلنــدی  مــوزه ای فرهنگــی تبدیــل 

مجمــوع ۱۰۷ ســتون در داخــل ســاختمان وجــود دارد.

Ibrahim Pasha Palace کاخ ابراهیم پاشا-
کاخ ابراهیــم پاشــا صدراعظــم بــا تدبیرســلیمان قانونــی  یکــی از دیدنــی هــای اســتامبول 
که سرنوشــتی  معــروف تریــن ســلطان عثمانــی اســت. ابراهیــم پاشــا یونانــی زاده ای ســت 
ــا دسیســه اطرافیــان  کبیــر در دوره پادشــاهی ناصــر الدیــن شــاه داشــت و ب مشــابه امیــر 
کاخ زیبایــی در  کــه از عالقــه منــدان هنــر و ادبیــات غــرب بــود  کشــته مــی شــود. وی  شــاه 
کاخ بــه عنــوان یکــی از جاذبــه هــای دیدنــی اســتانبول  کــه ایــن  نزدیکــی توپکاپــی داشــت 

شــناخته شــده و بعــد از مرگــش سرنوشــت دگرگونــی یافــت.
کاخ ســابق ابراهیــم پاشــا وزیــر اعظــم ســلطان ســلیمان در شــهر اســتانبول اســت و در 
ســال ۱۹۸۳ بــه مــوزه هنرهــای اســامی ترکیــه تبدیــل شــد . گنجینــه هــای بــا ارزشــی 
آثــار  از  بنــا هــم  قــرار دارد و خــود  مــوزه  ایــن  ترکیــه در  از مجموعــه هنرهــای مذهبــی 
کاخ بــه عنــوان  مهــم معمــاری بــه شــمار مــی رود . پــس از اعــدام ابراهیــم پاشــا از ایــن 
ســربازخانه، زنــدان، دفتــر ثبــت و ادارات دولتــی اســتفاده مــی شــد تــا اینکــه بــه مــوزه 

کاربــری یافــت. تغییــر 

گردشگری استانبول جاذبه های تفریحی و 
Dlmabaghchh Palace کاخ دلماباغچه-

کنــار ســاحل تنگــه در ســمت اروپایــی دارد. کاخ جبهــه ای بــه طــول ۶۰۰ متــر در  ایــن 
کاخ دلمــا باغچــه ترکیبــی از هنــر اروپایــی بــوده و در بیــن ســالهای ۱۸۴۳ - ۱۸۵۶ ســاخته
شــده و در ۳ طبقــه و بــه صــورت قرینــه اســت و دارای ۲۸۵ اتــاق و ۴۳ ســالن مــی باشــد.
کنــار تنگــه دارد. از طــرف خشــکی نیــز دارای ۲ درب  ــه طــول ۶۰۰ متــر در  کاخ ســاحلی ب
کاخ ســاحل  کــه یکــی از آنهــا دارای تزئینــات فــراوان اســت مــی باشــد. در وســط ایــن 
کــه از ســایر  کــرده یــک ســالن مراســم و بالــه  کــه باغچــه ای تمیــز و زیبــا آن را احاطــه 
کاخ بــا نقاشــی هــای  قســمت هــا مرتفــع تــر اســت دیــده مــی شــود. دیوارهــا و ســقف ایــن 
هنرمنــدان اروپایــی و بــا اســتفاده از چندیــن تــن تزئینــات طالیــی دکــور بنــدی شــده 
کاخ در  ــه یــک رنــگ مــی باشــد. کــف  ــاق هــای مهــم همــه اشــیاء ب اســت. در ســالن و ات
نقــاط مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت و بــا پارکــت هــای چوبــی منقــوش مفــروش شــده 
ــای  ــار هنــری ترکیــه در ج ــن آث ــوان زیباتری ــه عن ــای پشــمی و ابریشــمی ب ــی ه اســت. قال
گســترده شــده اســت. آثــار هنرهــای دســتی نــادر اروپایــی و خــاور دور نیــز نقــاط  کاخ  جــای 
کریســتالی، شــمعدان و شــومینه هــا نیــز  کاخ را تزییــن نمــوده اســت. لوســتر  مختلــف 
کاخ هــای دنیــا در ایــن  کنــد. بزرگتریــن ســالن بالــه  در بیشــتر اتــاق هــا خــود نمایــی مــی 
کریســتالی ۴/ ۵ تــن از ســقفی بــه ارتفــاع ۳۶ متــر آویــزان  کاخ اســت. یــک لوســتر عظیــم 
ــا مرمرهــای حجــاری  ــی ب شــده اســت. از میــان ۶ حمــام موجــود، حمــام بخــش اندرون
شــده تزییــن شــده اســت. گالــری هــای فوقانــی ســالن بــزرگ ویــژه ارکســتر و دیپلمــات هــا 
بــوده اســت. بــه بخــش حــرم پــس از عبــور از راهروهــای طوالنــی وارد مــی شــویم. از ایــن 
کنــون بــه عنــوان مــوزه  کــه درب ورودی آن از طــرف بشــیکتاش مــی باشــد، ا ســاختمان 

هیــکل و نقاشــی اســتفاده مــی شــود.

The Sultan Ahmed Mosque مسجد سلطان احمد-
مســجد ســلطان احمــد یکــی از زیباتریــن مســاجد دنیــا و از نمونــه هــای منحصــر بــه فــرد 
و شــگفت انگیــز معمــاری دوره امپراتــوری عثمانــی بــه شــمار مــی آیــد. ایــن مســجد بــه 
کاشــی هــای آبــی رنــگ در طراحــی داخلــی بــه نــام مســجد آبــی ترکیــه  کار رفتــن  دلیــل بــه 
شــناخته شــد. ســلطان احمــد اول در ســال ۱۶۰۹ میــادی دســتور ســاخت ایــن مســجد 
را داد تــا باالخــره هفــت یــا نــه ســال بعــد، ایــن بنــای باشــکوه تکمیــل شــود و جــز بــی 

گرفــت. نظیرتریــن دیدنــی هــای اســتانبول قــرار 
گنبدهــا  ســاختار ایــن مســجد شــبیه مکعــب اســت و فضــای بیرونــی آن را مجموعــه ای از 
گنبــد  ــه ســمت انتهــای  ــی زیبــا چشــم را ب ــا یــک هارمون ــه ب ک گنبدهــا پوشــانده  و شــبه 
کاشــی  ــا ۲۰ هــزار  گــرد قســمت پایینــی صحــن مســجد ب کننــد. گــردا  اصلــی هدایــت مــی 
ســرامیک دســت ســاز تزییــن شــده و پنجــره هــای بســیاری نــور خورشــید را بــه درون 
کــردن فضــای داخلــی و نــور پــردازی کننــد، گرچــه بــرای روشــن  صحــن اصلــی منتقــل مــی 
آن، از لوســترهای بـــزرگی نیز اســـتفاده مـــی شود. صحــن ایــن مســجد طـــوری طراحــی
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Galata tower تا گاال ج  - بر
ــا  گاالت ــا در منطقــه  ــی ژنویــی ه ــزار دفاع ــی از اب ــوان یک ــه عن ــال ۱۳۴۹ ب ــا در س گاالت ج  ــر ب
کنتــرل ســاحل شــمالی شــاخ طالیــی در اختیــار ایــن  اســتانبول ســاخته شــد. در آن زمــان 
ج آتــش  ج بــه عنــوان زنــدان و مدتــی نیــز بــه عنــوان بــر شــهر قــرار داشــت. بعدهــا از ایــن بــر
ــاالی  ــدازی شــده اســت. از ب ج راه ان ــر ــاالی ایــن ب اســتفاده شــد. امــروزه رســتورانی در ب
گاالتــا منظــره ای فــوق العــاده از شــهر و دریــای مرمــره از میــان شــاخ طالیــی در  ج  بــر

کــرد. کــه ســفر ترکیــه را برایتــان بــه یــاد ماندنــی خواهــد  برابرتــان قــرار دارد 

Süleymaniye Mosque مسجد سلیمانیه -
کــه شــامل مقبــره ســلیمان و همســرش   مســجد ســلیمانیه مجموعــه ای از بناهــا اســت 
نیــز مــی شــود. ایــن مســجد بارگاهــی بــا ســتون هایــی از ســنگ ســماق، گرانیــت و مرمــر 
گرفتــه اســت. چهــار منــاره بــه  گوشــه آن نیــز چهــار منــاره بــزرگ قــرار  قــرار دارد، در چهــار 
ــن  ــانه دهمی ــه نش ــن ب ــا ده بالک ــلیمان و ب ــودن س ــتانبول ب ــم اس ک ــن حا ــانه چهارمی نش
ســلطان عثمانــی بــودن او اســت. در داخــل مســجد، اطــاق بزرگــی وجــود دارد، مربــع 
گنبــدی بــه ارتفــاع ۴۷ متــر و ضخامتــی برابــر ۲۷٫۵ متــر. نــور خورشــید بــه  شــکل بــا 
زیبایــی از پنجــره هــای رنــگ شــده دوســت داشــتنی بــه درون مــی تابــد. محــراب و منبــر 
کتیبــه هــای خطــی بســیاری نیــز از خطاطــان مشــهور عثمانــی  از مرمــر ســاخته شــده و 

دیــده مــی شــود.
ســاخت ایــن مســجد باشــکوه در ســال ۱۵۵۰ آغــاز شــد و ســاخت بنــای خــود مســجد 
ــه  ــد ب ــال بع ــد س ــز چن ــا نی ــاخنمان ه ــه س ــاخت بقی ــید. س ــام رس ــه اتم ــال ۱۵۵۷ ب در س
کــه بــه ســمت جنــوب )مکــه(  اتمــام رســید. تمــام مســجد بــا ســجاده هایــی قرمــز رنگــی 
قــرار دارنــد، پوشــیده شــده اســت. مقبــره معمــار بــزرگ “ســینان” نیــز در همیــن مســجد 
گرفتــه اســت. ســلیمانیه دومیــن مســجد بــزرگ و البتــه زیباتــر و بــا شــکوه تــر از  قــرار 
ــازنده  ــون س ــه چ ک ــجدی  ــتانبول است.مس ــهر اس ــوری در ش ــاجد امپراط ــه مس مجموع
ــا عظمــت اســت. ــی همتایــش “ســینان “ ب ــزرگ و ب ــی ب اش “ســلیمان” و معمــار عثمان

TurkuaZoo Aquarium کواریوم زیبای تورکوآز - آ
هــزار جانــدار   10 از  بیــش  و  متــر مکعــب   8000 ابعــاد  بــه  کواریــوم در مســاحتی  آ ایــن 
کواریــوم(« بــا هزینــه ای  دریایــی توســط یــک شــرکت مشــهور  »زالن نویــی )گلوبــال آ
کواریــوم عــالوه بــر جانــداران دریایــی از  بالــغ بــر 20 میلیــون یــورو ســاخته شــد. در ایــن آ
کوســه  آبهــای شــور و شــیرین و ماهــی هــای اقیانوســی و نیــز ماهــی هــای تروپیــکال 5 نــوع 
کــه در معــرض انقــراض مــی باشــد وجــود دارد. از ایــن  ماهــی و نهنــگ مختلــف و نیــز ارفــوز 
کــودکان در محافظــت از جانــداران دریایــی نیــز اســتفاده مــی  کواریــوم بــرای آمــوزش  آ
کواریــوم مــی باشــد  کریلیــک  کــه دیوارهــا و ســقفش آ کواریــوم شــامل تونــل آ شــود. ایــن آ
اســت و 270 درجــه قابــل ســیر اســت. شــما بعــد از چــک آپ توســط تیــم پزشــکی محــل 

کنیــد!  کــه بــی خطــر هســتند غواصــی  کوســه هــا  )رایــگان( مــی توانیــد بــا 

Bath Chemberlytash حمام چمبرلیتاش -
گرفتــه.  ایــن حمــام، نزدیــک بــازار بــزرگ اســتانبول و در مقابــل ســتون چمبرلیتــاش قــرار 
ــو ســلطان و همســرش ســلیم  ــرای نوربان ایــن ســتون را معمــار ســینان در ســال ۱۵۸۴ ب
و هــم  زنانــه داشــت  ابتــدا هــم بخــش  اســت. حمــام چمبرلیتــاش، در  دوم ســاخته 
مردانــه. در قــرن نوزدهــم میــالدی و در زمــان ســلطنت ســلطان عبدالعزیــز، بــرای عریــض 
کــردن خیابــان، بخــش زنانــه ی حمــام ویــران شــد. بــه تازگــی قســمت زنانــه بازســازی 
گنبــدی مســقف  شــده، امــا ورودی آن بــا بخــش مردانــه یکــی اســت. رختکــن حمــام، بــا 
گــرم حمــام، ۳۸ حــوض  شــده و بــه ســوگوکلوک )قســمت ســرد( معــروف اســت. قســمت 

ــری دارد. کارب ــه دارد. ایــن حمــام در اســتانبول هنــوز  گان جدا

Yildiz Palace قصر ییلدیز -
کــه در اواخــر قــرن ۱۹  ایــن قصــر یکــی از آخریــن اقامتگاه هــای ســلطان های عثمانــی بــوده 
کــه خوابــگاه ســالطین  میــالدی توســط عبدالحمیــد دوم تکمیــل شــد. ســاختمان شــاله 
ــه شــمار می رفتــه، یکــی از بزرگ تریــن و مجلل تریــن ســاختمان های ایــن قصــر اســت.  ب
ــه عنــوان چهارمیــن قصــر عثمانــی بعــد از فتــح اســتانبول ســاخته شــد.  قصــر ییلدیــز، ب
گیاهــان  ــه و انــواع  ل گل هــای ال ایــن ســاختمان ها، در داخــل یــک پــارک بســیار بــزرگ از 
کاخ، یکــی از  گــردآوری شــده اند، قــرار دارنــد. ایــن  کــه از نقــاط مختلــف دنیــا  و درختــان 

زیبا تریــن مناظــر واقــع در حاشــیه تنگــه ی ُبســُفر ترکیــه را تشــکیل می دهــد.

Topkap Palace کاخ توپ کاپی  -
امپراتــوری، در  بــزرگ  از فتــح  بعــد  کــه  کاخ عثمانــی اســت  کاخ توپ کاپــی، نخســتین 
کاخ در محــل تالقــی تنگــه ی  قــرن ۱۵ میــالدی بــه دســتور محمــد دوم ســاخته شــد.این 
کــه بنــای شــهر اســتانبول  گرفتــه اســت؛ مکانــی  ُبســُفر، گلــدن هــورن و دریــای مرمــره قــرار 
ــار در دوران باســتان و توســط رئیــس مگاریان هــا، بیــاز در ســده ی هفتــم  بــرای اولیــن ب
کاخ، یکــی از زیباتریــن مناظــر اســتانبول را  گذاشــته شــد. ایــن  پیــش از میــالد، در آن 
کاخ هــای اروپایــی، توپ کاپــی تنهــا یــک ســاختمان ســاده ی تاریخــی  دارد. برعکــس 
کاله فرنگــی و بــاغ، بــر نــوک یــک شــبه  نیســت، بلکــه مجموعــه  ای اســت، کــه از چندیــن 
گلــدن هــورن ســاخته شــده اســت. ســلطان های عثمانــی  جزیــره ی تاریخــی و در مدخــل 
کردنــد. در اوج دوران شــکوفایی،  بــرای مــدت ۴۰۰ ســال در توپ کاپــی اســتانبول زندگــی 
کــه بیشترشــان ســربازهای پیــاده نظــام  کاخ زندگــی می کردنــد  ــا ۱۰ هــزار نفــر در ایــن  ۸ ت

بودنــد.
کاخ تبدیــل بــه مــوزه شــد و امــروزه یکــی از جالب تریــن موزه هــای  در ســال ۱۹۲۴ ایــن 
جهــان بــه شــمار مــی رود. دیدنی تریــن تاالرهــای توپ کاپــی؛ خزانــه داری، آثــار مذهبــی 
اســالمی، لباس هــای ســلطان ها، دیــوان، حــرم، آشــپزخانه ها و ســالن ظــروف چینــی  

هســتند.
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 Bazilika Cistern آب انبار بازیلیکا -
 آب انبــار عظیــم و وهم انگیــز سیســترن در زبــان ترکــی »یرباتــان ســارایی« )بــه معنــای 
قصــر غــرق شــده( نامیــده می شــود و روبــه روی مســجد ســلطان احمــد در اســتانبول 
کــه پاییــن  کــم نــام و نشــان اســت. از پله هــا  کوچــک و  واقــع شــده اســت. ورودی آن 
ســتون های  از  پــر  کــه  می شــود  بــاز  رویتــان  پیــش  تاریکــی  و  بــزرگ  فضــای  برویــد، 
زیباســت و موســیقی هیجان انگیــزی هــم بــا صــدای بلنــد در آن پخــش می شــود. مســیر 
کــه پــر از ماهی هــای ریــز و درشــتی  بازدیدکننــدگان روی حوضچــه ای ســاخته شــده 
کــه این طــرف و آن طــرف شــنا می کننــد. دو سرســتون بی نظیــر هــم از ســر مدوســا  اســت 
ح و تفصیــالت در ایــن محوطــه وجــود دارد. بنــای سیســترن متعلــق بــه ســال ۵۳۲  بــا شــر
کاروان ســرای تاجــران ابریشــم مــورد اســتفاده  پــس از میــالد اســت و مدتــی هــم بــه عنــوان 

قــرار می گرفتــه اســت.

Orhan Kamal Museum کمال - موزه اورهان 
از دیدنــی هــای اســتانبول، مــوزه هــای ایــن شــهر اســت. یکــی از ایــن مــوزه هــا بیــاد بــود 
ــا همــکاری و پشــتیبانی  ــه روشــنایی بخــش ادبیــات معاصــر اســت، ب کمــال" ک "اورهــان 
اســتانبول  نشــانی  بــه  کمــال، خانــه وی  اورهــان  فرهنگــی  و  مرکــز هماهنگــی هنــری 
کارســو شــماره ۳۲ بــه مــوزه تبدیــل شــده اســت. در ایــن مــوزه  خیابــان جهانگیــر خیابــان آ
کتابهــا ، کتابهــای منتشــره بــه زبانهــای بیگانــه،  کمــال، چــاپ اول  عکســهای اورهــان 

گذاشــته شــده اســت. ــه نمایــش  کار، اشــیاء شــخصی و لباســهای وی ب ــاق  ات

Prince Mosque مسجد شاهزاده -
مســجد شــاهزاده اســت در منطقــه ســراج خانــه و در مقابــل ســاختمان شــهرداری قــرار 
کــه بــه یــاد فرزنــدش محمــد  دارد. ســلطان ســلیمان اول از معمــار ســینان مــی خواهــد 
کــه در ســال ۱۵۴۳ فــوت نمــوده بــود یــک مســجد بســازد. ســاخت ایــن مســجد در ســال 
کــه در مرکز شــهر  گردیــده در ســال ۱۵۴۸ بــه پایــان رســیده اســت. ایــن مســجد  ۱۵۴۴ آغــاز 
اســتانبول  واقــع شــده، در بیــن مدرســه هــا مقبــره هــا و عمــارت هــا ســاخته شــده اســت. 

دو منــاره آن از نظــر معمــاری بــی نظیــر اســت بســیار جلــب توجــه مــی نمایــد.

Kizkuolsi Tower )ج دختر کیزکولسی )بر ج  - بر
ج در  کیزکولســی از رمانتیــک تریــن مکانهــای اســتانبول بــه شــمار مــی آیــد. ایــن بــر ج  بــر
ج در قــرن دوازدهــم  قســمت ورودی خلیــج اســتانبول قــرار دارد. علیرغــم اینکــه ایــن بــر
ــد. ایــن  ــی باش ــالدی م ــرن ۱۸ می ــه ق ــق ب ــی آن متعل کنون ــاختمان  ــا س ــده ام ــاخته ش س
ــاالی ایــن  ــه هنــگام غــروب آفتــاب از ب ج ۶۲ متــری در ســال ۱۳۴۸ بنــا نهــاده شــد. ب ــر ب
ــه  ک ــن  ــن ای ــد. ضم ــد دی ــود خواهی ــای خ ــر پاه ــفر در زی ــه بس ــی از تنگ ــره زیبائ ج منظ ــر ب
کلــوپ هــای شــبانه نزدیــک بــه ایــن محــل هــم دیــدن  شــما مــی توانیــد از رســتوران هــا و 

کــرده و لــذت ببریــد.

Gook Soo Palace گوک سو - کاخ 
گرفتــه  کــه از اطرافــش بــه داخــل تنگــه بســفر ســرازیر مــی شــود  کاخ از رودهائــی   نــام ایــن 
کاخ در اواســط قــرن ۱۹ میــالدی توســط عبدالمجیــد اول در اســتانبول  شــده اســت. ایــن 
گذشــته در مــاه هــای تابســتان اســتفاده مــی شــده اســت.  کاخ در  ســاخته شــد. از ایــن 

کاخ همــه روزه بجــز روزهــای دوشــنبه و پنــج شــنبه ممکــن مــی باشــد.( )بازدیــد از ایــن 

Elegant Buildings Maslak ک - مجموعه عمارات ماسال
اســتانبول توســط ســلطان  تپــه ای سرســبز در  بــر روی  ک  مجموعــه عمــارات ماســال
بــا ارزش از ســبک  ایــن عمــارات نمونــه ای اســت بســیار  عبدالعزیــز بنــا نهــاده شــد. 
کــه در اواخــر قــرن ۱۹ در ترکیــه ســابق بنــا نهــاده شــد. امــروزه از عمــارت  معمــاری عثمانــی 
ــن  ــم چنی ــود، ه ــی ش ــه م گرفت ــره  ــت به ــاده و ارزان قیم ــتوران س ــک رس ــوان ی ــا بعن مالت
ــرد. گی ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــه تری کاف ــوان  ــه عن ــم ب ــو ه ک و لیمونل ــال ــارت ماس عم

Chinali Mansion Palace کوشک -عمارت چینعلی 
کــه در قــرن ۱۵ میــالدی توســط محّمد،  عمــارت چینعلــی از دیدنــی هــای اســانبول اســت 
فاتــح اســتانبول ســاخته شــد. از ایــن عمــارت امــروزه بــه عنــوان یــک مــوزه ســرامیک در 
کاشــی هــا و ســفالهای قــرن ۱۶  گــردد. در ایــن مــوزه نمونــه هائــی از  ترکیــه اســتفاده مــی 
میــالدی مربــوط بــه دوران ســلجوقیان و عثمانــی هــا نگهــداری و در معــرض دیــد بازدیــد 
گیــرد. )ایــن مــوزه همــه روزه بــه جــز روزهــای دوشــنبه جهــت بازدیــد  کننــدگان قــرار مــی 

همــگان بــاز مــی باشــد.(

Aynali Kavak Summer Residence ک کاوا - اقامتگاه تابستان آینالی 
ایــن مــکان در قــرن ۱۸ میــالدی ســاخته شــده و بعدهــا توســط ســالطین مختلــف دیگــر 
کاری داخــل آن در  گرفتــه اســت. ایــن مــکان بــه خاطــر آینــه  مــورد بازســازی و مرمــت قــرار 
اســتانبول مشــهور مــی باشــد. ایــن آئینــه هــا هدیــه ای بــوده از Venetians کــه در ســال 
ــاری  ــی از معم ــه زیبائ کاخ نمون ــن  ــت. ای ــده اس گردی ــب  کاخ نص ــن  ــالدی در ای ۱۷۱۸ می
کاخ همــه روزه بــه جــز روزهــای شــنبه و  قدیمــی و ســنتی ترکیــه اســت. )بازدیــد ازایــن 

پنــج شــنبه ممکــن مــی باشــد.(

Sukul luo Mohammed Pasha Mosque مسجد سوکول لو محّمد پاشا -
 یکــی از شــاهکارهای معمــاری، معمارســنیان مســجد ســوکول لومحّمــد پاشاســت. کــه 
کــه از دیدنــی هــای اســتانبول اســت  در قــرن ۱۶ میــالدی بنــا نهــاده شــد. ایــن مســجد 
کالســیک  کــه یکــی از بهتریــن نمونــه هــای معمــاری  در نزدیکــی مســجد ســلطان احمــد 
کاشــی هــای  گرفتــه اســت. در داخــل ایــن مســجد از  اســتانبول بــه شــمار مــی آیــد، قــرار 

آبــی، ســبز، بنفــش و قرمــز  اســتفاده شــده اســت.

 Eyhlamour Mansion  عمارت ایحالمور -
ایــن عمــارت در قــرن ۱۹ میــالدی بنــا نهــاده شــد. نــام ایــن عمــارت از درختــان زیرفــون 
گــر چــه ایــن عمــارت بــه هنــگام  گرفتــه شــده اســت. ا کــه در باغهــای آن وجــود دارد  نمــدار 
گرفــت، امــا امــروزه بــا توســعه شــهر در مرکــز  ج از شــهر اســتانبول جــای مــی  ســاخت در خــار
کــه عمــارت مراســین همــواره جهــت مراســم  گرفتــه اســت. در حالــی  اســتانبول ترکیــه قــرار 
گذشــته از عمــارت مایــت بــه  رســمی و امــور تشــریفات اســتفاده مــی شــده اســت. در 
عنــوان پناهگاهــی امــن بــرای اطرافیــان و محرمــان ســالطین اســتفاده مــی شــده اســت.
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 Bayezid Mosque مسجد بایزید -
کــه بــه دســتور  ایــن مســجد یکــی از مســجدهای تاریخــی اســتانبول ترکیــه مــی باشــد 
بایزیــد دوم ســلطان و خلیفــه امپراتــوری عثمانــی ســاخته شــد. ســاخت ایــن مســجد در 
اســتانبول پنــج ســال بــه طــول انجامیــد )یعنــی از ســال  ۱۵۰۱- ۱۵۰۶ میــالدی(. معمــار 
ــنگی  ــتون های س ــط س ــجد توس ــاالی مس ــای ب ــود. طاق ه ــاه ب ــوب ش ــجد یعق ــن مس ای
کنــاره هــای  گنبــد روی ســتون های ســنگی ســاخته شــده اســت. در  نگــه داشــته شــده  و 
گنبدایــن مســجد ماننــد ایاصوفیــه نام هــای اهلل، محمــد ابوبکــر، عمــر، عثمــان،  ســقف 

علــی، حســن و حســین بــه خــط ترکــی عثمانــی حــک شــده اســت.

Bosphor Strait تنگه بسفر -
کــه دریــای ســیاه را بــه دریــای مرمــره وصــل مــی  تنگــه بســفر در  واقــع  باریکــه آبــی اســت 
کنــد. طــول ایــن تنگــه ۳۰ کیلومتــر و عــرض  کنــد و قــاره اروپــا و آســیا را نیــز از هــم جــا مــی 
کشــتی ایــن منطقــه ترکیه  گــر  در طــول شــب بــا  آن متغییــر  بیــن ۷۰۰ تــا ۳۵۵۰ متــر اســت. ا
را بگردیــد، قطعــا از آن لــذت مــی بریــد، چــون در ۲ طــرف آن بناهــای تاریخــی اســتانبول 
کــه بــا نورپــردازی زیبــا در تاریکــی شــب واقعــا  کاج چراهــان و دلمــه باغچــه قــرار دارد  مثــل 

رویایــی هســتند.

Modern Museum موزه مدرن -
کــه نمایانگــر نقاشــی  مــوزه مــدرن اســتانبول در واقــع انبــاری ســت در ســواحل بســفر 
کــه توانســته در  مــدرن، مجســمه ســازی، عکاســی و دیگــر نســخه هــای هنــری اســت 
ــد. مجموعــه دائمــی  ــر هــم زن ــی آوازه ای ب رســانه هــای ترکیــه و حتــی در مقیــاس جهان
ــا بــه امــروز ادامــه  کــه از اواخــر قــرن ۱۹ آغــاز و ت گویــای داســتانی ســت  هنــر مــدرن ترکیــه 
یافتــه اســت. یــک تــور بــا راهنمــا )آزاد در روز پنجشــنبه در ســاعت ۳ بعــد از ظهــر و ۵ 
بعــد از ظهــر بــا تمــاس و رزرو قبلــی البتــه رزرو تــور مــی توانــد بــرای روزهــای دیگــر در قبــال 
گــروه هــای چهــار نفــره یــا بیشــتر انجــام شــود( مــی توانــد بــه  ۱۰ لیــر بــرای هــر نفــر و بــرای 
کند.ایــن مــوزه همچنیــن دارای یــک فروشــگاه، یــک  شــما دیــدی عالــی از هنــر ترکیــه القــا 
کاخ  کافــه دلپذیــر بــا منظــره ی زیبایــی بــه ســمت  کوچــک، و یــک رســتوران و  ســینمای 
توپکاپــی و دریــای مرمــره مــی باشــد البتــه بــه همــراه غذایــی لذیــذ و نــه چنــدان ارزان.

Shakerin Mosque کرین - مسجد شا
ــوان  ــه عن ــت و ب ــده اس ــداث ش ــا ۲۰۰۹ اح ــال ۲۰۰۵ ت ــال از س ــول ۵ س ــجد در ط ــن مس ای
یکــی از مســاجد مــدرن ترکیــه و جهــان اســالم از آن نــام بــرده می شــود. ایــن مســجد بــه 
دلیــل آنکــه یکــی از معمــاران آن یــک بانــوی مســلمان اســت مشــهور شــده اســت امــا 
ــب  ــم زین ــت و خان ــه اس گرفت ــورت  ــال ص ــرو تای ــه خس ــالن و نقش ــاس پ ــر اس ــاری آن ب معم
کــه یــک مهنــدس معمــار تــرک اســت طراحــی داخلــی و تصحیــح معمــاری  فادیللــی اوغلــو 
خانــم  بازمانــدگان  توســط  مســجد  ســاخت  ســفارش  اســت.  داشــته  برعهــده  را  آن 
کرین از خیریــن ترکیــه داده شــده اســت و بــا موافقــت شــهرداری اســتانبول  ســمیحه شــا
روی زمینــی بــه مســاحت ۱۰.۰۰۰ متــر مربــع و بــا زیــر بنــای ۳۰۰۰ متــر مربــع ســاخته شــده 
ــجد را از  ــن مس ــه ای ک ــزی  ــت و چی ــر اس ــاع ۳۵ مت ــه ارتف ــاره ب ــجد دارای دو من است.مس
ــز می کنــد طراحــی داخلــی غیرمعمــول و مــدرن آن اســت. ســایر مســاجد معاصــر متمای

ســه ســمت ایــن مســجد شیشــه ای مــی باشــد.

Chora Church کلیسای چورا -
کلیســای بیزانســی ســاخته شــده بــود بعدهــا تبدیــل  کــه در ابتــدا بــه منظــور  کلیســا  ایــن 
کلیســا،  کاشــی هــای زیبــای ایــن  بــه مســجد شــد و حــاال یــک مــوزه اســت. موزائیــک هــا و 
نمونــه باقیمانــده از هنــر بیزانســی ترکیــه در دنیاســت. بخــش هایــی از آن در ســال ۴۰۰ 
کــه امــروزه مــی بینیــم حــدود ســال ۱۵۰۰ پیــش در  ســاخته شــده اســت، ولــی ســاختمانی 
کلیســا تقریبــًا در ســه مایلــی شــمال غربــی ســلطان  اســتانبول ســاخته شــده اســت . ایــن 
احمــد قــرار دارد. ایــن مــوزه ترکیــه همــه روزه بجــز چهارشــنبه هــا از ســاعت ۹:۳۰ تــا ۱۸:۳۰ 

بــاز اســت. ورودی آن ۶ دالر آمریــکا اســت.

Atatürk Marine Mansion عمارت دریائی آتاتورک -
کــه توســط رؤســای  از دیگــر دیدنــی هــای اســتانبول عمــارت آتاتــورک یــا فلوریــا ســت 
گرفتــه ، ابتــدا آتاتــورک ایــن  جمهــور ترکیــه در فصــل تابســتان مورداســتفاده قــرار مــی 
کــه  گذرانــدن تابســتان در اســتانبول انتخــاب نمــود  عمــارت را بعنــوان مکانــی بــرای 
ــا بــر جــا بــوده و ادامــه یافتــه ســت. ایــن عمــارت )T( شــکل در  ــا بــه امــروز ایــن ســنت پ ت
ســال ۱۹۳۵ میــالدی ســاخته شــد. طراحــی داخلــی ایــن عمــارت نمونــه زیبائــی ازشــیوه 
طراحــی در قــرن بیســتم اســت. )بازدیــد از ایــن مــکان همــه روزه بــه جــز روزهــای دوشــنبه 

وپنــج شــنبه ممکــن مــی باشــد.(
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Antalya شهر ساحلی آنتالیا
ــب های آرام  ــید و ش ــل خورش ــان، مث ــای درخش ــت؛ روزه ــاحل و دریاس ــهر س ــا، ش آنتالی
کــه اولیــن ســکونت گاه های انســانی  شــبیه بــه مدیترانــه؛ شــهری بــا جمعیــت جــوان 
کافه هــای ســنگی.  ترکیــه را در خــود دارد؛ شــهر هیجــان بازی هــای آبــی و رســتوران ها و 
گــرم و شــرجی اســت.  هــوای آنتالیــا در طــول ســال تغییــر چندانــی نمی کنــد، بیشــتر روزهــا 
کمــی خنک تــر می شــود و چنــد روزی بــاران می بــارد. بهتریــن وقــت ســفر بــه  زمســتان ها 
کــرد؛ بــه هــر حــال  کــه می شــود در دریــا شــنا  آن جــا، از اوایــل فروردیــن تــا اواخــر آبــان اســت 
تعریــف ســواحل آنتالیــا را همــه یــک بــاری شــنیده اند. جــز پالژهــای خصوصــی هتل هــا، 
دیگــری  و  الرا  ماســه ای  ســاحل  یکــی  هســت:  آنتالیــا  در  هــم  عمومــی  ســاحل  تــا  دو 
کــه بــه داشــتن پرچــم  ُکنی آلتــی. ســواحل آنتالیــا از جملــه ســواحلی هســتند  مجموعــه ی 

ــد.  آبــی معروف ان
ســاحل الرا، کــه یکــی از پرطرفدارتریــن ســواحل آنتالیاســت، در شــرق شــهر واقــع شــده و 
بیشــتر هتل هــای شــهر هــم تــوی همیــن منطقــه هســتند. در آنتالیــا بهتــر اســت نگــران 
جــای اقامت تــان نباشــید؛ در شــلوغ ترین روزهــای تعطیــالت هــم هتــل پیــدا می شــود. 
گران تریــن  و  لوکس تریــن  حتــی  یعنــی  اســت،  ارزان  کاًل  آنتالیــا  در  اقامــت  هزینــه ی 
ــه  ــر ب ــا مشابه شــان در شــهرهای دیگــر دنیــا، ارزان ت هتل هــای این جــا هــم در مقایســه ب
کــه امکانــات ســرگرم کننده ی خوبــی  ــر و تمیــزی  نظــر می رســند. هتــل چهــار ســتاره ی ت
ــاال قیمــت دارد. از  ــه ب ــرای هــر شــب از پنجــاه شــصت هزار تومــان ب هــم داشــته باشــد، ب
کــه  کوتــاه را می بینیــد  کیلومتــر بــه ســمت شــرق بیاییــد، آبشــار دوَدن  کــه ده  ســاحل الرا 

کنــارش برپاســت.  کوچکــی هــم در  ــا می ریــزد و بازارچــه ی صنایــع دســتی  بــه دری
ُکنی آلتــی اســت. کنی آلتــی را جــوری  دومیــن ســاحل عمومــی آنتالیــا، مجموعــه ی بــزرگ 
کوچــک، بتواننــد تویــش اوقــات خوشــی داشــته  ــزرگ  کــه از پیــر و جــوان و ب ســاخته اند 
ــک  ــی، ی ــباب بازی های آب ــایل و اس ــر از وس ــز دارد پ ــی هیجان انگی ــارک آب ــک پ ــند: ی باش
کــه دلفین هــای باهــوش و زیبایــی در آن هنرنمایــی می کننــد، یــک  اســتخر دلفیــن دارد 
کــت مینیاتــوری ترکیــه اســت و می تــوان تمــام دیدنی هــای  کــه ما کوچــک دارد  شــهر 
کوچک تــر در آن دیــد، پــارک جنگلــی و محوطــه ی بــازی در  ترکیــه را بــا انــدازه ی ٢٥ برابــر 
ــد  ــان می ده ــم ج ــازش ه ــای روب کافه ه ــتوران ها و  ــنی  و رس ــاحل صخــره ای و ش ــار س کن

بــرای وقت گذرانی هــای طوالنــی.
کـه خــیلی ارزان نیـــست؛ گـاهی  کــسی بگــیرید  بـرای رفــت و آمــد در شــهر، می توانــــید تا

ــا  ــد، ام ــران می پردازی ــافت در ای ــن مس ــرای همی ــه ب ک ــت  ــی اس ــر قیمت ــج براب ــا پن ــار ی چه
کــه بــه غیــر از مبــدأ و مقصــد، اســم ایســتگاه های میانــی  مینی بوس هــای خوبــی دارد 
کــه ســوار  را هــم روی شیشه شــان نوشــته اند. یــک تجربــه ی جالب تــر هــم ایــن اســت 
ــان  ــرِگ آلم ــهر نورنب ــه ی ش ــذرد و هدی ــهر می گ ــز ش ــه از مرک ک ــوید  ــی ای ش ــوای قدیم ترام
و  ســکه ها  از  پنج هزارســاله ای  میــراث  کــه  آنتالیــا  مــوزه ی  از  ترامــوا  اســت؛  آنتالیــا  بــه 
بــه منطقــه ی  و  بــه حرکــت می کنــد  نمایــش می دهــد، شــروع  را  و ســفال ها  فرش هــا 
کاله ایچــی می رســد. کاله ایچــی، معــروف اســت بــه آنتالیــای قدیــم و خانه هــای  قدیمــی 
کشــیده شــده،  کنــار دریــا  کــه تــا پائیــن و  ســنگی و چوبــی اش بــا دیوارهــای ســنگی بلنــدی 
نوشــیدنی های  کاله ایچــی،  کوچــک  چای خانه هــای  و  کافه هــا  می شــود.  محافظــت 
بــا  قلعــه  پاییــن  زیبــای  بنــدرگاه  کنــار  در  کــه  دارد  خوش مــزه ای  ســنتی  و  طبیعــی 

قایق هــای ســفید تفریحــی، حتمــًا خیلــی می چســبد. 
آنتالیــا شــهر ورزش هــای دریایــی مثــل موج ســواری، اســکی روی آب و قایق رانــی اســت. 
تــور رافتینــگ، ســوار شــدن بــر قایق هــای بــادی و حرکــت بیــن رودخانــه ی خروشــان 
کشــتی هــم از مســافران بــا غذاهــا و نوشــیدنی های مختلــف و  رافتینــگ اســت. تــور 
تورهــا،  ایــن  دوی  هــر  در  می کنــد.  پذیرایــی  مدیترانــه  دریــای  روی  زنــده،  موســیقی 
کوتاهــی هســت بــرای این کــه از روی صخره هــا تــوی آب شــیرجه بزنیــد و  توقف هــای 

اوه بلــه چــه هیجانــی! 
کــه از انتهــای خیابــان ایشــیکالر  مرکــز خریــد چنــد طبقــه ی میگــروس و بازارهــای شــلوغی 
خیابــان  هســتند.  گــذار  و  گشــت  و  خریــد  بــرای  خوبــی  جاهــای  می شــوند،  شــروع 

ســنگ فرش ایشــیکالر پــر از رســتوران  هایی بــا غذاهــای جورواجــور اســت. 
مثــل  می شــود،  برگــزار  آنتالیــا  در  زیــادی  برنامه هــای  و  جشــنواره ها  ســال  هــر 
از مهم تریــن  بــه ســی دوره اســت  کــه نزدیــک  جشنواره ی ســینمایی پرتقــال طالیــی 
جشــنواره های ســینمای تجربــی شــناخته می شــود و دوره ی قبــل هــم بهمــن قبــادی، 

بــوده.  داورانــش  هیــأت  رئیــس 
کــه شــب های  کثــرًا جــوان  ــی آنتالیــا میزبان هــای مهربانــی هســتند، مردمــی آرام و ا اهال
ــد و تلویزیــون تماشــا می کننــد.  ــراس خانه هایشــان شــام می خورن ــوی ت ــرم تابســتان ت گ
معمــاری منــازل مســکونی تقریبــًا شــبیه بــه هــم و بســیار ســاده اســت و دیوارهــای ســبز 
ــه ایــن آپارتمان هــا می دهــد.  ــا پنجره هــای ســفید، جلــوه ی خوبــی ب و قرمــز و بنفــش ب

شهر ساحلی آنتالیا
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موقعیت جغرافیایی آنتالیا
آنتالیـــا در منطقـــه مدیترانـــه و در غـــرب ترکیـــه واقـــع شده اســـت. ایـــن شـــهر از ســـمت 
شـــمال بـــا شـــهر بـــوردور، از جنـــوب بـــه دریـــای مدیترانـــه، از شـــرق بـــه شـــهر ســـریک، از 
کمـــر احاطـــه شده اســـت. تنهـــا  کورکوتلـــی و از جنـــوب غـــرب بـــه شـــهر  غـــرب بـــه شـــهر 
بـــه آبشـــار دودن اطـــالق  کـــه در انتهـــا  کســـو می باشـــد  ایـــن منطقـــه رود آ رودخانـــه 

می شـــود.

آب و هوای آنتالیا
گـــرم و  کـــه در فصـــل تابســـتان  کلـــی مدیترانـــه ای بـــوده  آب و هـــوای ایـــن شـــهر بـــه طـــور 
ـــتان  ـــل زمس ـــر در فص ـــارت دیگ ـــه عب ـــد. ب ـــی می باش ـــدل و باران ـــتان معت ـــک و در زمس خش
ـــرودت  ـــع از ب ـــوده و مان ـــه طـــرف ســـاحل در چرخـــش ب ـــا ب ـــرم از ســـوی دری گ امـــواج هـــوای 
ــا ۳۵ درجه اســـت. در  ــن ۳۰ تـ ــتان بیـ ــا در تابسـ ــن دمـ ــردد. میانگیـ ــاد می گـ ــرمای زیـ و سـ
زمســـتان مـــاه ژانویـــه دمـــای هـــوا بـــه طـــور متوســـط بیـــن ۹ تـــا ۱۵ درجـــه می باشـــد و از نظـــر 
کنـــون بـــرف و یخبـــدان در ایـــن شـــهر بـــه نـــدرت دیـــده شده اســـت. بـــه  هواشناســـی تـــا ا
طـــور متوســـط رطوبـــت ســـاالنه در ایـــن منطقـــه %۶۴ اســـت. آنتالیـــا منطقـــه ای ســـاحلی 
گـــرم و طوالنـــی بـــوده و حتـــی نوشـــته اذعـــان شـــده  کـــه دارای تابســـتان های  می باشـــد 
ـــوده و باران هـــای  ـــادر ب ـــی بســـیار ن ـــه و دســـامبر بارندگ ـــه در زمســـتان در مـــاه هـــای ژانوی ک
ســـیل آســـا بیشـــتر در فصـــل پاییـــز دیـــده شـــده  اســـت. بطـــور متوســـط در ســـال ۳۰۰ روز 
آفتابـــی و ۴۰ تـــا ۵۰ روز بارانـــی بـــوده و میانگیـــن دمـــای ســـالیانه حـــدود ۱۸٫۷ درجـــه 

ـــت. ـــراد اس گ ـــانتی  س

ساختار آنتالیا
ــردد  گـ ــی  ــوب مـ ــه محسـ ــی در ترکیـ ــگری و تفریحـ گردشـ ــز  ــوان مرکـ ــه عنـ ــه بـ کـ ــهر  ایـــن شـ
دارای جاذبـــه هـــای فـــراوان و مناظـــر حیـــرت انگیـــزی مـــی باشـــد. در ایـــن شـــهر بلوارهـــای 
کنـــد. در ایـــن شـــهر و در بخـــش  زیبـــا بـــا درختـــان نخـــل و لنگـــرگاه هـــا خـــود نمایـــی مـــی 
کـــه شـــامل  ـــه ایجـــی قـــرار دارد. بافـــت خـــاص منطقـــه  کال قدیمـــی و تماشـــائی آن منطقـــه 
کـــه  کـــم عـــرض و پیـــچ در پیـــچ بـــوده بـــه همـــراه خانـــه هـــای قدیمـــی  خیابـــان هـــای 

کنـــد. توســـط دیوارهـــای قدیمـــی محصـــور شـــده، بســـیار جلـــب توجـــه مـــی 
ـــه شـــکل نعـــل اســـب مـــی  ـــران شـــده و باروهـــای اطـــراف آن ب ـــه ایچـــی شـــهر وی کال بخـــش 
باشـــد. باروهـــا اثـــر مشـــترک دوره هـــای یونـــان باســـتان، روم باســـتان، بیزانـــس هـــا، 
ــل  ــند. در داخـ ــی باشـ ج مـ ــر ــا دارای 80 بـ ــد. باروهـ ــی باشـ ــا مـ ــی هـ ــلجوقیان و عثمانـ سـ
کـــه شـــیروانیش بـــا ســـفال پوشـــانده شـــده اســـت.  باروهـــا حـــدود 3000 خانـــه وجـــود دارد 
ــه  ــود بلکـ ــی شـ ــه نمـ ــی آن خالصـ ــاری تاریخـ ــا معمـ ــا بـ ــا تنهـ ــه هـ ــای ایـــن خانـ ــی هـ گـ ویژ
ایـــن خانـــه هـــا نـــوع زندگانـــی، ســـنتها و آداب و رســـوم آن دوره هـــا را بـــه بهتریـــن شـــکل 

انعـــکاس مـــی دهـــد.
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تاریخچه آنتالیا
ــا بـــه شـــواهد تاریخـــی نـــام  کنان اولیـــه آنتالیـــا نامشـــخص مانـــده انـــد. بنـ کنـــون ســـا تـــا 
کـــه در ۱۵۰ ســـال  گرفتـــه شـــده  گـــون  ایـــن شـــهر از آتالـــوس دوم)Attalos II( پادشـــاه پرما
کـــه در ســـال  کـــرده  اســـت. در حفاری هایـــی  قبـــل از میـــالد بـــر آن ناحیـــه حکومـــت مـــی 
ـــن  ـــه روزگاری ای ـــده، ک ـــخص ش ـــه مش گرفت ـــورت  ـــا ص ـــهDoğu Garajı آنتالی ۲۰۰۸ از ناحی
شـــهر پایـــگاه نیـــروی دریایـــی روم و دارای ناوگان هـــای قدرتمنـــدی بـــوده  اســـت. بعـــد از 
ایـــن حفـــاری معلـــوم شـــد، ایـــن شـــهر بیشـــتر از آن چـــه تخمیـــن می شـــد در حـــدود ۳۰۰ 
کـــه بخشـــی  ســـال قبـــل از میـــالد وجـــود داشته اســـت. در ســـال ۱۳۳ قبـــل از میـــالد آنتالیـــا 
کل  ــر  ــوم جهـــت حکمرانـــی بـ ــال آتالـــوس سـ ــان سـ ــوری روم بوده اســـت. در همـ از جمهـ

امپراطـــوری روم در حیـــن عزیمـــت جـــان خـــود را از دســـت داده اســـت.
بوده اســـت.  چشـــمگیری  رشـــد  و  رونـــق  دارای  باســـتان  روم  زمـــان  در  شـــهر  ایـــن 
گســـترش یافـــت. در دوران امپراطـــوری  مســـیحیت در قـــرن دوم میـــالدی در ایـــن شـــهر 
بیزانـــس آنتالیـــا یکـــی از شـــهرهای مهـــم بـــوده و ایـــن شـــهر در قـــرن ســـیزدهم میـــالدی 
توســـط تـــرکان ســـلجوقی فتـــح و از ســـال ۱۳۲۱ میـــالدی تـــا ۱۴۲۳ میـــالدی بعنـــوان 
پایتخـــت ترکیـــه بوده اســـت. ابـــن بطوطـــه عربـــی در ســـالهای ۱۳۳۵- ۱۳۴۰ مســـافرتی بـــه 

ــد: ــان می کنـ ــور بیـ ــن طـ ــه ایـ کـ ــته  ــا داشـ آنتالیـ
ــی  ــه دارای پوشـــش های طبیعـ ــن منطقـ ــه و ایـ ــا رفتـ ــه زیبـ کـ ــا  ــرف آنتالیـ ــه طـ ــا بـ از آالنیـ
کـــن جـــذاب و دیدنـــی  بـــوده و حجـــم وســـیعی از شـــهر دارای نقـــاط و اما و زیبایـــی 
کـــه  کـــه بـــه چهـــار ناحیـــه تقســـیم شـــده  بوده اســـت. آنتالیـــا داری جمعیتـــی زیـــاد بـــوده 
ــزرگ  ــواری بـ کن بـــوده و در محـــل زندگـــی آن دیـ ــا ــران مســـیحی در اطـــرف بنـــدر سـ تاجـ
کـــه در طـــول شـــب و روزهـــای جمعـــه بســـته  کـــرده و دروازه هایـــی داشـــته  احاطـــه مـــی 
کنان اصلـــی و قدیمـــی ایـــن شـــهر بـــوده و یهودیـــان و  کـــه ســـا مـــی شـــدند. یونانیـــان 
ـــد. مســـلمان ایـــن  کن بوده ان ـــه خـــود ســـا ـــواده ســـلطنتی هـــر یـــک در نواحـــی چهارگان خان

کن بودنـــد. شـــهر نیـــز در شـــهر اصلـــی ســـا
تمـــام ناحیه هـــای ذکـــر شـــده دارای دیوارهـــای و دروازهـــای بلنـــد و مســـتحکمی بودنـــد. 
ایـــن شـــهر دارای باغهـــا و میوه هـــای خیلـــی خوبـــی بـــوده و دارای زرد آلوهـــای بســـیار 
کـــه بـــه عنـــوان اجنـــاس لوکـــس بـــه مصـــر صـــادر مـــی  مرغـــوب بـــه هســـته های شـــیرین 

شده اســـت.
ـــامل  ـــه ش ـــهر دارای ۳۰۰۰ خان ـــن ش ـــالدی ای ـــرن ۱۷ می ـــط ق ـــی در اوس ـــا چلپ ـــه اولی گفت ـــه  ب
بیســـت محلـــه تـــرک نشـــین و چهـــار محلـــه یونانـــی نشـــین بوده اســـت. شـــهر از دیوارهـــا و 

ـــزارش داده  اســـت. گ ـــر رفتـــه و در بنـــدر نیـــز از وجـــود ۲۰۰ قایـــق  دروازه هـــا فرات
در قـــرن ۲۰ میـــالدی در پـــی مهاجـــرت ترک هـــای قفقـــاز و بالـــکان بـــه ایـــن منطقـــه 
ـــه  گان ـــی جدا ـــان در نواح ـــیحیان و یهودی ـــید. مس ـــر رس ـــه ۲۵۰۰۰ نف ـــهر ب ـــن ش ـــت ای جمعی

کن هســـتند. ــا ــراف بنـــدر سـ ایـــن شـــهر در اطـ
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کز خرید آنتالیا مرا
 Terra City Mall مرکز خرید ترا سیتی -

ــا  مرکــز بســیار زیبــای تــرا ســیتی در مــاه ژوئــن ســال ۲۰۱۱ افتتــاح شــد. ایــن مرکــز خریــد ب
ــا ظرفیــت  ــی ب کورت ــود  ــر و ف ــی و خارجــی در مــارک هــای معتب ــواع اجنــاس داخل ــه ان ارائ
کافــه، عنــوان بزرگتریــن مرکــز خریــد آنتالیــا را از  ۸۳۰ نفــر شــامل چندیــن رســتوران و 
کــرد. TerraCity در منطقــه الرا، یکــی از زیباتریــن بخــش هــای شــهر آنتالیــا،  آن خــود 
واقــع شــده اســت. ۱۵۰ فروشــگاه ایــن مجموعــه بــا عرضــه انــواع مــارک هــای معــروف 
دنیــا نظیــر Vetrina، Massimo Dutti، GAP، Pull&Bear، KFC، Apple، Tresera، و 
کوچــک و بــزرگ آن، ایــن مرکــز خریــد را بــه یکــی از جاذبــه هــای توریســتی  و ۳۰ رســتوران 
کاملتریــن مرکــز خریــد  کــرده اســت. تراســیتی بزرگتریــن و  منطقــه الرای آنتالیــا تبدیــل 

شــهر آنتالیــا اســت .

Shemall مجتمع تجاری شی مال -
قســمت  چهــار  بــه  را  آنتالیــا  الرا  ســاحل  کــه  راهــی  چهــار  از  ای  گوشــه  در  مــال  شــی 
کــز نــو پــای خریــد انــواع اجنــاس مــورد  کنــد، واقــع شــده اســت و یکــی از مرا تقســیم مــی 
ــد در مــاه مــی ۲۰۰۸ افتتــاح شــد و تبدیــل  ــز خری گردشــگران ترکیــه اســت. ایــن مرک نیــاز 
گذرانــدن چنــد ســاعت در ۷۰  بــه اولیــن و بزرگتریــن مرکــز خریــد و ُمــد آنتالیــا شــد. بــا 
کارنــد انــواع مــارک هــای  کــه در ایــن مجموعــه ۱۰۰۰۰ مترمربعــی مشــغول بــه  فروشــگاهی 
 Polo، Calvin معتبــر ترکــی و بیــن المللــی بــه چشــمتان مــی خــورد، مــارک هایــی ماننــد
Klain ،Lacoste ،Swatch ،Saat & Saat، و ... عــالوه بــر خریــد در ایــن مجموعــه، مــی 
ــز  ــر، مرک ــینما، تئات ــا، س ــتوران ه ــد رس ــی آن مانن ــی و تفریح ــات رفاه ــایر امکان ــوان از س ت
کــودکان، ســالن ورزشــی، کافــه تریــا و چندیــن امکانــات رفاهــی و تفریحــی دیگــر  تفریحــی 

نیــز بهــره بــرد.

MMM Migros Stores فروشگاه زنجیره ای بین المللی ام ام ام مایگروس -
کونیالتــی قــرار  مایگــرس فروشــگاه زنجیــره ای بیــن المللــی سوییســی اســت و در ســاحل 
کوچــک مختلــف، رســتوران، کافــه  دارد. ایــن مرکــز، ســوپرمارکتی بــزرگ، فروشــگاه هــای 
کنــد و اجنــاس مــارک دار  و ســینما دارد. ایــن مرکــز نیــاز هــای روزانــه شــما را برطــرف مــی 
ــد و از  ــل نمایی ــی می ــای ترک ــد از غذاه ــی توانی ــز م ــن مرک ــود. در ای ــی ش ــه م در آن فروخت

بــودن در آنتایــا لــذت ببریــد.

Deepo Outlet Center مرکز خرید دیپو -
ــدود ۸۰  ــه ح ک ــز معــروف آنتالیاســت  ک ــادش از مرا ــعت زی ــه خاطــر وس ــد ب ــز خری ایــن مرک
مغــازه و ۱۵ رســتوران دارد. تنهــا میــدان اســکی روی یــخ شــهر، در ایــن مرکــز خریــد قــرار 
دارد. مرکــز دیپــو در بخــش شــرقی آنتالیــا قــرار داشــته و ارزش دیــدن را دارد. در ایــن مرکــز 

کثــر برنــد هــای معــروف تــرک یافــت مــی شــود. ا

Tansaş Shopping Center مرکز خرید تانساش -
 تانســاش یکــی از بزرگتریــن فروشــگاه هــای مــواد غذایــی آنتالیــا اســت. در طبقــه اول 
گردنــد. در طبقــه  کیفیــت ارائــه مــی  طیــف متنوعــی از غذاهــای محلــی و خارجــی بــا 
از  را   ... و  تزئینــی  وســایل  الکترونیکــی،  لــوازم  لبــاس،  شــامل  محصــول  هــزاران  دوم 
گــردد. ایــن فروشــگاه همچنیــن دارای پلــه  برندهــای بیــن المللــی و ترکــی عرضــه مــی 
کــه بــرای بــردن خریــداران و لوازمشــان بــه طبقــه دوم مــورد اســتفاده  برقــی عریضــی اســت 
گیــرد. بــه عنــوان قســمتی از خدمــات ایــن مجموعــه تانــش بــرای خانــواده هــا و  قــرار مــی 
کــرده اســت. فرزندانشــان ماشــین مخصــوص خریــد را بــرای اســتفاده در فروشــگاه تهیــه 

Migros فروشگاه زنجیره ای میکروس -
کــه در آنتالیــا  میگــروس یکــی از فروشــگاه هــای زنجیــره ای بیــن المللــی سوئیســی اســت 
نیــز شــعبه دارد. میکــروس بالــغ بــر ۴۷۰ فروشــگاه در ترکیــه دارد و مکانــی بــرای برندهــای 
کامپیوتــری، عطــر، کفــش، البســه و بســیاری از محصــوالت  بیــن المللــی، محصــوالت 

دیگــر مــی باشــد.

21 / www.safaridigar.com

شماره قبلی
ونیکی راهنمای سفری دیگر کتاب های الکتر

یافت کرده اید؟ را در

دانلود رایگان در:
safaridigar.com/download

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com
http://safaridigar.com/download


22 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

Ship Tour Antalya کشتی آنتالیا - تور 
گــرم  هــای  آب  روی  بــر  دریایــی  گشــت  شــامل  و  دارد   مناســبی  قیمــت  تــور  ایــن 
کمــر در  مدیترانــه مــی باشــد. شــما از هتــل خــود توســط اتوبــوس بــه بنــدر زیبــای شــهر 
کشــتی ضمــن تماشــای  کــرده و پــس از ســوار شــدن بــه  ۴۵ کیلومتــری آنتالیــا حرکــت 
کوتــاه در دریــا بــه شــنا پرداختــه و  طبیعــت زیبــای اطــراف ، مــی توانیــد در توقــف هــای 
کشــتی مــی باشــد . در پایــان پــس از بازگشــت  ــر روی عرشــه  لــذت ببریــد. صــرف ناهــار ب
کمــر بپردازیــد.  کمــر مــی توانیــد مــدت زمانــی را بــه بازدیــد از شــهر زیبــای  بــه اســکله شــهر 

Side Tourist Region گردشگری سیده - منطقه 
کــه یکــی از شــناخته شــده تریــن  کــرد  از تفریحــات آنتالیــا مــی تــوان بــه ســیده اشــاره 
گردشــگری ترکیــه بــه شــمار مــی آیــد. ایــن منطقــه بنــدری، در عیــن حــال منطقــه  مناطــق 
ــه معنــای درخــت  ــده، و در معنــای لغــوی ب گردی ای تاریخــی و باســتانی نیــز  محســوب 
انــار مــی باشــد. امــروزه ایــن منطقــه بــه دلیــل ویرانــه هــای باســتانی، ســاحل ماســه ای، 
گردشــگران ارائــه مــی دهــد بــه  یــک  کــه جهــت  رفــاه  مغــازه هــای بــی شــمار و امکاناتــی 
مرکــز توریســتی مهــم تبدیــل شــده اســت. تعــداد بــی شــمار مغــازه، کافــه و رســتوران، کــه 
ــا مــی باشــد، زیبایــی ایــن منطقــه را دو چنــدان  ــا  از دری ــداز زیب همگــی دارای چشــم ان
گرفتــه انــد بــا فــروش  کــه در اطــراف خیابــان هــای پــارک قــرار  نمــوده اســت. مغــازه هایــی 
ارائــه مــی  بــه مشــتریان  را  زیبــا و وســایل چرمــی متنــوع خدمــات خوبــی  جواهــرات 
نماینــد. تــاالر تآتــر تزئیــن شــده بــا ســتو ن هــای زیبــا، در ایــن منطقــه از جملــه زیباتریــن و 
کــه در نزدیکــی دریــا  گورســتان  بــزرگ تریــن تاالرهــا بــه شــمار مــی آیــد. بــازار معبــد آپولــو و 

قــرار دارد از مناطــق تاریخــی دیگــر ایــن منطقــه بــه شــمار مــی آیــد.

Manavgat Waterfall آبشارهای ماناوگات -
کــف  گــر چــه دارای ارتفــاع بلنــدی نیســتند، امــا آب شــیری رنــگ و   آبشــارهای مانــاوگات 
ــرده و صحنــه هــای زیبایــی  ک ــا صخــره هــا برخــورد  ــا قــدرت هــر چــه تمامتــر  ب ــود آن ب آل
را بــه وجــود مــی آورد. وجــود آبشــارها، باغــات چــای و رســتوران هــا، ایــن منطقــه را بــه 
گــردش و تفریــح در  محلــی دلپذیــر و اســتراحتگاهی خنــک خصوصــًا بعــد از یــک روز 

آنتالیــا تبدیــل نمــوده اســت.

National Park Kartepe کاراتپه - پارک ملی 
اقامتــگاه باســتانی پادشــاه آســیتاوادا، کتیبــه هــای هیــت  از   پــارک بقایایــی  ایــن  در 
کــه بــرای پــی بــردن بــه زبــان )هیــت هیــت هــا(  نقــش مؤثــری  هیــت هــا و فنیقــی هــا 
داشــت وجــود دارد. در مــوزه فضــای بــاز ایــن منطقــه آثــار زیــادی متشــکل از ســنگ هــای 
کــه همگــی بیانگــر اهمیــت و جــالل ایــن تمــدن  کاری هــا  حجــاری شــده و  برجســته 
گاو و یــک مجســمه بــا بــدن انســان و ســر شــیر نیــز در ایــن  بــوده وجــود دارد. دو مجســمه 
منطقــه بــه چشــم مــی خــورد. ایــن ناحیــه معمــواًل در طــول جنــگ هــای صلیبــی  همــواره 
کالــه همــواره از  ک  گذشــته قلــه تپــرا صحنــه نبــرد و پیــکار بــوده اســت و در ایــن راســتا در 

گرفتــه اســت. طــرف ارتــش اروپائــی هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی 
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گردشگری آنتالیا  جاذبه های تفریحی و 
Beaches in Antalya سواحل آنتالیا -

گرفتــن ناهمواریهایــش ۶۵۰ کیلومتــر و طول مســتقیمش  طــول ســواحل آنتالیــا بــا در نظــر 
۵۰۰ کیلومتــر مــی باشــد. عمــق دریــا در بخــش هــای غربــی ســاحل آنتالیــا بــه خاطــر شــیب 
کــوه هــای مشــرف بــه ایــن قســمت هــا بیشــتر مــی باشــد. علــی رغــم ایــن در ســاحل  تنــد 
ــی  کمــر پالژهــای طبیعــی بســیار خوب ــراوا و  هــای قــاش، دمــره، فینیکــه، کوملوجــا، تکی
کاره  ــراوا، اولمپیــوس، از  گوینــوک، کمــر، تکی ــر ایــن هــا در ســواحل  وجــود دارد. عــالوه ب
بــل دیبــی عناصــر طبیعــی الزم وجــود دارد.  کســتانتوس و پالژهــای  تــا  کولیــن دنیــا 

پالژهــای رشــیدآوا وکونیــا آلتــی در غــرب آنتالیــا قــرار دارد.
ــا تشــکیل شــده  کــوه و دری در بخــش هــای شــرقی اســتان یــک جلگــه در میــان مــوازات 
کشــیده  اســت و بــه ایــن ترتیــب در ســواحل شــنی از آنتالیــا تــا نزدیکــی هــای قاضــی پاشــا 
کونــوو،  گشــته اســت. در شــرق آنتالیــا هــم پالژهــای  شــده پالژهــای باشــکوهی تشــکیل 
ــز توریســتی ترکیــه مــی  ــرار دارد. شــهر آنتالیــا مهمتریــن مرک ــران ق بلــک، الرا، کارپوزکالدی
کــه برنــده پرچــم آبــی شــده انــد وجــود دارد.  باشــد، در آنتالیــا تعــداد زیــادی از پالژهایــی 
کــه از ســوی اوقــاف آمــوزش محیــط زیســت اروپــا از اوایل  پرچــم آبــی نــام جایــزه ای اســت 
کیفیــت خدمــات رســانی پالژهــا، تمیــزی آبهــای دریــا و  ســال ۱۹۸۷ بــرای بــاال بــردن 
کشــورها اعطــا مــی شــود. اوقــاف آمــوزش محیــط زیســت ترکیــه  دریاچــه هــا و ســواحل بــه 
کمپانــی هــا نظــارت دارد )از  کــه عضــو آمــوزش محیــط زیســت اروپــا اســت بــر فعالیــت هــای 
کوچــک دیدنــی و پالژهــای طبیعــی شــنی و نــرم آنتالیــا  ســال ۱۹۹۲(. وجــود خلیــج هــای 
گــرم شــدن دریــا و آب و هــوای منطقــه در میــان ماههــای مــارس تــا دســامبر  کنــار  در 

باعــث افزایــش فصــل توریســم دریــا شــده اســت.

 Lara Beach ساحل الرا -
ســاحل الرا، کــه یکــی از پرطرفدارتریــن ســواحل آنتالیاســت در شــرق شــهر واقــع شــده 
ــا بهتــر اســت نگــران  و بیشــتر هتل هــای شــهر هــم در همیــن منطقــه هســتند. در آنتالی
جــای اقامت تــان نباشــید؛ در شــلوغ ترین روزهــای تعطیــالت هــم هتــل پیــدا می شــود. 
گران تریــن  و  لوکس تریــن  حتــی  یعنــی  اســت،  ارزان  کاًل  آنتالیــا  در  اقامــت  هزینــه ی 
ــه  ــر ب ــا مشابه شــان در شــهرهای دیگــر دنیــا، ارزان ت هتل هــای این جــا هــم در مقایســه ب

نظــر می رســند.

Roman Baths حمام رومی ها -
کلیــه امکانــات  حمــام رومــی آنتالیــا دارای فضــای آرامــش بخشــی اســت. عــالوه بــر ایــن 
کــه امــروزه از آن بــه  تفریحــی و آسایشــی نیــز در ایــن منطقــه وجــود دارد. در ایــن حمــام 
گــرد هــم  عنــوان مــوزه اســتفاده مــی شــود، مجموعــه ای از بهتریــن آثــار باســتان شناســی 
کاج  آورده شــده اســت.در شــرق منطقــه ســیده-دش و در میــان جنــگل هــای درختــان 
گل لــرزان بــا )پرچــم آبــی و دارای  گل بــه معنــای  کــه شــامل تیترییــن  اقامتــگاه ســورگون 
ــواحل  ــودن س ــل دارا ب ــه دلی ــه ب ک ــت  ــه اس گرفت ــرار  ــوده ق گاچ( ب ــل آ ــاحل آرام( و)کیزی س

گرفتــه اســت. گردشــگران قــرار  ماســه ای و دریــای آرام و آبــی خــود بســیار مــورد توجــه 
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Mediterranean سواحل مدیترانه -
گرفتــن ناهمــواری هــا ۶۵۰ کیلومتــر و طــول مســتقیم  طــول ســواحل آنتالیــا بــا در نظــر 
آن ۵۰۰ کیلومتــر اســت، عمــق دریــا در بخــش هــای غربــی ســاحل آنتالیــا بــه خاطــر شــیب 
کــوه هــای مشــرف بــه ایــن قســمت هــا بیشــتر مــی باشــد. در ســاحل هــای قــاش،  تنــد 
کمــر پالژهــای طبیعــی بســیار خوبــی وجــود دارد،  دمــره، فینیکــه، کوملوجــا، تکیــراوا و 
کارهکولیــن دنیــا تــا  گوینــوک، کمــر، تکیــراوا، اولمپیــوس و از  عــالوه بــر ایــن هــا در ســواحل 

کســتانتوس و پالژهــای بــل دیبــی عناصــر طبیعــی الزم وجــود دارد .

Morad Pasha مسجد مراد پاشا -
کاظــم اوز آلــپ  کاخ هــا در خیابــان  کــه بیــرون از محوطــه  مســجد مــراد پاشــا عثمانــی 
آنتالیــا قــرار دارد، بــه دســتور صدراعظــم مــراد پاشــا در ســال ۱۵۷۰ ســاخته شــده اســت. 
ــا ســنگ  گنبــدی مــی باشــند ب ــه باریــک و ســه  ک ســتون هــای بخــش انتهایــی مســجد 
هــای رنگیــن تزییــن شــده انــد. دیوارهــای ایــن مســجد نمونــه هــای زیبایــی از خطاطــی 

تــرک ســلجوق را بــر خــود جــای داده انــد.

Finike Antalya شهر فینیکه -
ایــن منطقــه بــه واســطه پرتقــال هایــش مشــهور مــی باشــد. طبیعــت و دریــا و تاریــخ 
ــده از  ــه جــای مان ــای ب ــردان شــده اســت. بقای گ کنــار همدیگــر باعــث جــذب جهــان  در 

شــهرهای قدیمــی و تاریخــی لیمیــرا و آریکانــدا بســیار تماشــایی مــی باشــد.

Düden Waterfalls آبشار دودن -
ــوردور واقــع شــده اســت. ــم آنتالیــا - ب آبشــار زیبــای دودن در ۲۸ کیلومتــری جــاده قدی
ــر در  گوزل کیــرک  سرچشــمه ایــن آبشــار دو چشــمه جوشــان بنــام پینارباشــی در منطقــه 
کوتــاه یکــی شــده  ۴۰ کیلومتــری آن اســت. آب ایــن دو چشــمه پــس از طــی مســیری 
از زیرزمیــن در  از طــی مســیری ۱۴ کیلومتــری  پــس  را مــی ســازد. دودن  و رود دودن 
ــاره  ــاه دوب کوت ــان  ک در روی زمیــن جــاری شــده و پــس از یــک جری ــام وارســا ــی بن گودال
ک بــه  گــودال وارســا کــه در  گــودال در اعمــاق زمیــن فــرو مــی رود. آبــی  در طــرف دیگــر 
زمیــن مــی رود پــس از طــی ۲ کیلومتــر در آبریــز آبشــار بیــرون آمــده و آبشــار زیبــای دودن را 
کــه از زمیــن بیــرون می آیــد حداقــل ۱۰ متــر مکعــب در ثانیــه اســت  بوجــود مــی آورد. آبــی 
کثــر دبــی آب پــس از ســر ریــز از بــاالی آبشــار و جــاری شــدن روی زمیــن ۱۵ الــی ۱۶  و حدا
متــر مکعــب درثانیــه اســت. ســرانجام ایــن آب پــس از عبــور از ترکیــه بعــد از ۹ کیلومتــر وارد 

دریــای مدیترانــه می شــود.

Dilek Kaya Village کایا - روستای دیلک 
ــای  ــکان ه ــرار دارد. از م ــان ق ــه جیح ــمال رودخان ــا در ش کای ــک  ــتانی دیل ــتای باس  روس
کوچــک  کــرد. در مــوزه  کاخــی زیبــا اشــاره  دیدنــی ایــن روســتا مــی تــوان بــه شــهر رومــی و 
کــه در آن زمــان در حمــام هــای  کاری ترکیــه  موجــود در آن ۲ نمونــه از هنــر موزائیــک 

رومــی اســتفاده مــی شــده، وجــود دارد .

Karrueche کوپروچای - رودخانه 
کنــار رودخانــه هــا، آبادانــی و طبیعــت زیبــا بــه چشــم میخــورد.  در هرجــای آنتالیــا در 
تنگــه  از  گــذر  از  بعــد  گرفتــه،  سرچشــمه  تــوروس  هــای  کــوه  از  کوپروچــای  رودخانــه 
هــای باریــک و پــر پیــچ و خــم بســیار طبیعــی و زیبــا از مســیر جنوبــی ســریک بــه دریــای 
کــه بــاال رفتــن از آن تقریبــًا  مدیترانــه مــی ریــزد. دو طــرف رودخانــه عمــود و قائــم اســت 
گــودال هــای باریــک  کــه از آب هــای زیــر زمینــی  کوپروچــای  غیــر ممکــن اســت، رودخانــه 
کنــار ایــن  تغذیــه می شــود، یکــی از زیباتریــن مناظــر ترکیــه را تشــکیل مــی دهــد. در 
گرفتــن شــهر تاریخــی )Zerk( درغــرب رودخانــه و در بیــن اراضــی زیبــا،  خصوصیــات، قــرار 
کنــار رودخانــه، برآمده گــی هــا، پــل هــای متعلــق بــه دوران روم باســتان و راه  قلعــه هــای 

کــرده اســت. ــی آنتالیــا اهمیــت رودخانــه را بیشــتر  هــای قدیمـ

Saklikent Town کنت کلی  - شهرک سا
ایــن شــهرک در فاصلــه ۵۰ کیلومتــری آنتالیــا، شــهری اســت ایــده آل بــرای ورزش هــای 
کیرلــی و در  کوهســتانی با زمســتانی. ایــن شــهر در قســمت شــمالی منطقــه باتــالق هــای 
گرفتــه اســت. در مــاه هــای مــارس و  ارتفــاع حــدود ۱۹۰۰-۱۷۵۰ متــری از ســطح دریــا قــرار 
ح  آوریــل عــالوه بــر اینکــه شــما مــی توانیــد صبــح هنــگام در ایــن ارتفاعــات بــه ورزش مفــر
کــه شــاید  اســکی بپردازنــد، ایــن امــکان را خواهیــد داشــت تــا غــذای مــورد دلخــواه را 
کنیــد. ســپس در ارتفاعــات پاییــن تــر بــه ورزش  ک ماهــی باشــد در ایــن محــل میــل  خــورا
مــوج ســواری و شــنا پرداختــه و در صــورت تمایــل حمــام آفتــاب بگیریــد. بــه عــالوه شــما 
کــه  مــی توانیــد قســمتی از وقــت خــود را بــه تماشــای پــارک حفاظــت شــده دوزلرچالــی 
در منطقــه شــمالی آنتالیــا قــرار دارد بگذرانیــد. هــم چنیــن از نزدیــک حیــات وحــش ایــن 

کنیــد. کــه شــامل حیواناتــی چــون آهــو و بزکوهــی مــی باشــد را تماشــا  منطقــه 

MIRA - An Ancient City شهر باستانی میرا -
کالــه  از دیدنــی هــای آنتالیــا، شــهر باســتانی میــرا یــا بــه تعبیــر امــروزی آن شــهر دیمــره و یــا 
ــت.  ــه اس گرفت ــرار  ــه ق ــی نیک ــی ف ــه غرب ــری منطق ــه ۲۵ کیلومت ــهر در فاصل ــن ش ــت. ای س
گــردد. در ایــن شــهر مقبــره  تاریــخ بنــای ایــن شــهر بــه ســالهای ۵۰۰ قبــل از میــالد بــر مــی 
کــی هــای زیبــای روی آن و همیــن طــور  کــه بــا حکا هــای ســنگی زیــادی وجــود دارد 
ــا  ــت ه ــرای توریس ــی را ب ــای فراوان ــت ه ــوالس جذابی ــنت نیک ــر س ــه تآت ــرف ب ــره مش منظ
کــی شــده بــه قــرن چهــارم قبــل از  کنــد.  قدمــت ایــن مقبــره هــای ســنگی حکا ایجــاد مــی 
کــه در پاتــارا زاده شــد. وی در طــول  گــردد. ســنت نیکــوالس شــخصی بــود  میــالد بــر مــی 
ــده از  ــز  دی ــهر نی ــال ۳۴۵ در آن ش ــوده و در س ــهرآمیرا ب ــقف ش ــالدی اس ــارم می ــرن چه ق
جهــان فــرو بســت. همــه ســاله در مــاه دســامبر مجلــس یادبــود ســنت نیکــوالس در شــهر 
گــردد. ایــن مراســم  بــه  باســتانی لیســییا و در ســاحل آفتابــی دریــای مدیترانــه برگــزار مــی 
ــد. پیشــنهاد مــی  ــه خــود جلــب مــی نمای ــه خــود توجــه بســیاری از جهانگــردان را ب نوب

کنیــد. کنیــم حتمــا از ایــن شــهر زیبــا دیــدن 
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Izmir شهر ازمیر
کشــور،  کنــار ایــن  گوشــه و  ازمیــر ســومین شــهر مهــم ترکیــه محســوب می شــود و از هــر 
کــه امــروز شــکلی توســعه یافته و مــدرن پیــدا  تکــه ای را در خــودش دارد: شــهری باســتانی 

کــز مهــم تجــاری هــم بــه شــمار می آیــد.  کــرده و یکــی از مرا
کثــر ٣٠ درجــه دمــا، گــرم و خشــک اســت، ولــی شــب ها بایــد  تابســتان های ازمیــر، بــا حدا
ــرف  ــدرت ب ــه ن ــا ب ــاران دارد، ام ــاد و ب ــتان ها ب ــت. زمس ــا را داش ــم دری ــیم مالی ــار نس انتظ
کرانه هــای  می بــارد، شــاید ســالی یکــی دو بــار. بــا ایــن همــه، باغ هــای زیبــای زیتــون در 
گــرم جلــوه ی دیگــری دارد.  کاج و صخره هــای زرد و نارنجــی در فصــل  دریــا، جنگل هــای 
ــی  ــهر یعن ــی ش ــرودگاه اصل ــًا وارد ف ــند، عموم ــر می رس ــه ازمی ــا ب ــا هواپیم ــه ب ک ــافرانی  مس
کیلومتــر از  فــرودگاه بین المللــی عدنــان منــدرس می شــوند؛ فــرودگاه نزدیــک بــه پانــزده 
کوش آداســی مــی رود، واقــع شــده  ــه ســمت  ــه ب ک ــز شــهر فاصلــه دارد و در جــاده ای  مرک
طبعــًا  اتوبوس هــا  می شــود.  انجــام  اتوبــوس  و  کســی  تا طریــق  از  آن  بــه  رفت وآمــد  و 
به صرفه تــر هســتند و هــر نیــم ســاعت یــک  بــار از ایســتگاه فــرودگاه بــه ســمت مرکــز ازمیــر 
کســی اختصاصــی و اتوبــوس،  گــذار در شــهر، عــالوه بــر تا گشــت و  حرکــت می کننــد. بــرای 
کی ترکیــه( را هــم در نظــر بگیریــد.  کســی های اشــترا می توانیــد متــرو و دولموش هــا )تا
گران تــر اســت.  کســی متر تعییــن می شــود و شــب ها  کســی ها بــه وســیله ی تا کرایــه ی تا
مشــهورش  ســاعت  ج  بــر بــا  را  آن  کــه  اســت  ک  کونــا میــدان  شــهر،  اصلــی  میــدان 
ج ســاعت وســط میــدان نزدیــک بــه صــد ســال پیــش ســاخته شــده و  می شناســند؛ بــر

ازمیــر اســت. تقریبــًا ســمبل 
گرفتــه.  کمرآلتــی قــرار  ک یالــی و ورودی اصلــی بــازار ســنتی  کونــا دور میــدان، مســجد 
کــه اجناس شــان را بیــرون  کوچه هــای باریــک، فروشــنده هایی  ایــن بــازار سرپوشــیده  بــا 
کــه جلــوی مغازه هــا آویــزان اســت، دقیقــًا  مغــازه هــم چیده انــد و فرش هــا و پارچه هایــی 
اتمســفر یــک بــازار ســنتی را دارد؛ می شــود چنــد ســاعتی در بــازار چرخیــد و آخــر ســر 
گرفتــه، کمــی اســتراحت  کــه دور تــا دور بــازار را  کافه هــای خیابــان آنافارتــاالر  تــوی یکــی از 
کافه هــا و رستوران هاســت؛ بــد نیســت تــوی یکــی از همیــن  کــرد. ایــن خیابــان مرکــز 
کنیــد: کومــور  ــه یکــی از غذاهــای ســنتی ترکیــه اســت، امتحــان  ک رســتوران ها، کومــور را 
کــه بــا یــک ســس مخصــوص ترکــی، داخــل  گوجــه  ســاندویچی اســت شــامل پنیــر محلــی و 
گذاشــته می شــود. رســتوران دنیــز هــم در ایــن خیابــان، یکــی از بهتریــن غذاهــای  تنــور 

دریایــی ترکیــه را ســرو می کنــد. 

کمــی دارد، قلعــه ی قدیمــی  کــه بــا مرکــز شــهر فاصلــه ی  یکــی از دیدنی هــای معــروف ازمیــر 
ــون را در  ــای زیت ــبز از باغ ه ــره ای سرس ــه و منظ گرفت ــرار  ــه ق ــه روی تپ ک ــت  ــه اس کادیفکال

پاییــن شــهر نشــان می دهــد. 
آسانســور هــم امــروز یکــی از جاذبه هــای ازمیــر اســت. آسانســور بــا ســاختمان آجــری 
کارش   رنگــش، حــدوداً صــد ســال پیــش توســط یــک تاجــر یهــودی ســاخته شــده و امــروز 
رســاندن توریســت ها بــه بــاالی تپــه اســت. ازمیــر از آن بــاال، چشــم انداز زیبایــی دارد، 
ولــی البتــه ایــن منظــره بــه پــای دیــدن شــهر از داخــل تله کابیــن نمی رســد. تله فریــک 
دریــا  روی  از  متــر،  چهارصــد  از  بیشــتر  ارتفاعــی  بــا  کــه  اســت  ازمیــر  تله کابیــن  همــان 
هــم می گــذرد. دریــای آبــی اژه بــا نخل هــای الغــر ســاحلش، نــه تنهــا از بــاال تماشــایی 
کــردن و آفتاب گرفتــن در فصــل بهــار و  اســت، بلکــه می توانــد جــای مناســبی بــرای شــنا 
تابســتان باشــد. ســواحل عمومــی ازمیــر زیــاد اســت ولــی مشهورترین هایشــان چشــمه و 
کــدام وجــود دارد و  ــه هــر  ــز شــهر ب کــه ســرویس های ثابتــی از مرک فوجادیکیلــی هســتند 

انــواع بازی هــای آبــی در ایــن ســواحل انجــام می گیــرد.
کشــیده شــده و بیــن  ــه مــوازات ســاحل  ــورک، ب ــان آتات ــان ازمیــر، خیاب اصلی تریــن خیاب
خیابــان  امتــداد  در  پیــاده روی  می شــود؛  شــناخته  کــوردون  اســم  بــه  محلــی  اهالــی 
کــوردون یکــی از تفریحــات جوان هــای ازمیــری اســت. انتهــای ایــن خیابــان، مرکــز خریــد 
گــر  ک پیــر بــا یــک ســینما و مجموعــه ای از برندهــای معــروف واقــع شــده. ولــی ا کونــا
خریدکــردن از این جــا شــما را راضــی نمی کنــد، ســری هــم بــه مرکــز خریــد بــزرگ فــروم در 

ــد.  ــوا بزنی ــه ی بورن منطق
قــرار  آنافارتــاالر  خیابــان  حوالــی  یــا  آتاتــورک  بلــوار  اواســط  در  ازمیــر  هتل هــای  بیشــتر 
ــت و  ــت. کیفی ــی اس کار راحت ــهر  ــای ش ــه ی جاه ــه بقی ــا ب ــد از آن ه ــت و آم ــد و رف گرفته ان
کــه قیمت شــان را هــم  نــوع امکانــات هتل هــا، بســتگی بــه تعــداد ستاره هایشــان دارد 
ــا مــدل  ــه مناســب ب ک کنیــد  کل بهتــر اســت هتلــی را انتخــاب  ــاال و پاییــن می کنــد. در  ب
ــه از  ک ــی  ــرای امکانات ــردن ب ــه پرداخت ک ــول اضاف ــد. پ ــالت باش ــما در تعطی ــات ش تفریح
گــر شــب را جــای نامطبوعــی  آن هــا اســتفاده نمی کنیــد، کار بیهــوده ای اســت؛ از طرفــی ا
کــه در طــول روز  کرده ایــد، حتــی وقتــی  کنیــد، مســافرت را بــه خودتــان تلــخ  اســتراحت 

کــرده باشــید.  خیلــی ولخرجــی و خوش گذرانــی 

شهر ازمیر
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تاریخچه ازمیر
)Bayrakl( کلــی که امــروزه بایرا ایــن شــهر در اصــل در هــزاره ســوم قبــل از میــالد در محلــی 
ــه دارای پیشــرفته تریــن  ــروا ، ک ــا ت ــروی ی ــا شــهر ت ــام دارد تاســیس شــد و در آن زمــان ب ن
ــالد ،  ــل از می ــال 1500 قب ــدود س ــود. در ح ــترک ب ــت، مش ــی اس ــی غرب ــگ در آناتول فرهن
ایــن شــهر تحــت نفــوذ قلمــروی هیتــی هــا در آناتولــی مرکــزی در آمــد.در هــزاره اول قبــل 
از میــالد، ایــن شــهر ســیمیرنا )Smyrna( نامیــده مــی شــد و در رده مهــم تریــن شــهرهای 
اتحادیــه ایونیــن ایهــا قــرار داشــت. در طــول ایــن دوره، یکــی از برجســته تریــن نــکات ایــن 
کــه هومــر تاریخــدان و نویســنده یونانــی در آنجــا ســکونت داشــت. فتــح  شــهر ایــن بــود 
ایــن شــهر توســط لیدیــا ایهــا، در حــدود 600 قبــل ازمیــالد، ایــن دوره را بــه پایــان رســاند. 
در سرتاســر دوره حکومــت لیدیــا ایهــا و متعاقــب آن فارســها در قــرن ششــم قبــل از میــالد، 
کوچکتــر از یــك روســتا بــود، باقــی مانــد. در قــرن چهــارم  کمــی  کــه  ازمیــر در حــد محلــی 
قبــل از میــالد و در دوره ســلطنت اســکندر مقدونــی ، شــهر جدیــدی بــر دامنــه هــای 
کــه در قــرن اول قبــل از  کالــه )Kadifekale( احــداث شــد. دوره رومــی هــا در ازمیــر  کادیفــه 
میــالد آغــاز شــد، دومیــن عصــر بــزرگ ایــن شــهر بــود. بدنبــال آن در قــرن چهــارم میــالدی 
امپراطــوری روم شــرقی بــر ایــن شــهر ســلطه داشــت و تــا زمــان پیــروزی ســلجوقی هــا در 
کــرد. در 1415 میــالدی ایــن شــهر، تحــت حکومــت ســلطان  قــرن 11 میــالدی ادامــه پیــدا 

محمــد چلبــی، بــه بخشــی از قلمــرو عثمانــی هــا تبدیــل شــد.

آب و هوای ازمیر
گرمــای  آب و هــوای ازمیــر معتــدل اســت و در تابســتان نســیم مــداوم و روح بخــش دریــا 
ــه ای  ــوع مدیتران کنــد. آب و هــوای ایــن شــهر در مجمــوع از ن خورشــید را متعــادل مــی 
گــرم و خشــک دارد و در زمســتان آب و هوایــی نســبتأ معتــدل  اســت. ازمیــر در تابســتان 
امــا بــا بارندگــی زیــاد دارد. بیشــترین بارندگــی در مــاه هــای آبــان تــا فروردیــن اســت. امــا 

در مــاه هــای خــرداد تیــر و مــرداد بارندگــی و نــزوالت جــوی بــه حداقــل خــود مــی رســد.
گــراد  آب و هــوای ازمیــر در زمســتان درجــه حــرارت هــوا در حــدود ۱۲ تــا ۱۴ درجــه ســانتی 
گرچــه بــرف بــه نــدرت در ایــن شــهر مــی بــارد امــا در آذر مــاه در برخــی مــوارد بــرف  اســت. ا
کــم و بیــش بــرف در مناطــق مختلــف ازمیــر  دیــده مــی شــود. البتــه در دی و بهمــن نیــز 
گــراد مــی  کثــر درجــه حــرارت بــه ۳۰ درجــه ســانتی  دیــده مــی شــود. امــا در تابســتان حدا

کنــون بــه ثبــت رســیده اســت. گــراد نیــز در ازمیــر تــا  رســد. امــا رکــورد ۴۶ درجــه ســانتی 

اقتصاد ازمیر
ازمیــر پــر شــتاب تریــن شــهر از نظــر رشــد و توســعه در ترکیــه اســت. ازمیــر ســومین شــهر 
ــه  ــتانبول در ترکیــه اســت. ب ــد از اس ــدر بع ــهر دومیــن بن ــد. ایــن ش ــی باش ــزرگ ترکیــه م ب
ــه  ــور ترکی کش ــل در  ــل و نق ــاری و حم ــزرگ تج ــای ب ــب ه ــی از قط ــر یک ــل ازمی ــن دلی همی

محســوب مــی شــود.

ساختار ازمیر
کــه در زبــان ترکــی ازمیــر زیبــا نــام دارد، بــر فــراز یــک خلیــج بلنــد و باریــک واقــع  ایــن شــهر 
کشــتی هــا و قایــق هــای تفریحــی، شــیاردار شــده اســت. آب و هــوای  کــه توســط  شــده 
آن معتــدل اســت و در تابســتان، نســیم مــداوم و روح بخــش دریــا ، گرمــای خورشــید را 
کنــد. ایــن شــهرکه در پشــت پیــاده روهــای آراســته شــده بــا نخــل و خیابــان  متعــادل مــی 
کــوه هــای اطــراف بــا شــیب  کننــد، از دامنــه هــای  کــه خــط ســاحلی را دنبــال مــی  هایــی 
هــای پلکانــی افقــی بــه آرامــی بــاال میــرود. ازمیــر ســومین شــهر بــزرگ ترکیــه بــوده و بنــدر 
کــه در تمــام طــول ســال یــک  آن فقــط در رده دوم نســبت بــه اســتانبول قــرار دارد. ازمیــر 
ــگاه  ــر و نمایش ــی هن ــن الملل ــنواره بی ــدت جش ــت، در م ــرزنده اس ــی و س ــن الملل ــهر بی ش

کننــدگان زیــادی دارد. بیــن المللــی، بازدیــد 
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حمل و نقل عمومی ازمیر
کــه در 18 کیلومتــری جنــوب غربــی ایــن  فــرودگاه بیــن المللــی عدنــان منــدرس ازمیــر 
کشــور ترکیــه محســوب مــی شــود.  شــهر واقــع شــده اســت یکــی از بزرگتریــن فــرودگاه هــای 
کســی هــای ون  کســی اختصاصــی، تا حمــل و نقــل عمومــی در ایــن شــهر مبتنــی بــر تا
کســی هــای ایــن شــهر تمامــا بــه رنــگ زرد بــوده  کی، اتوبــوس و متــرو مــی باشــد. تا اشــترا
کرایــه  گیــرد. بــا ایــن وجــود  کســی متــر انجــام مــی  کرایــه بــا اســتفاده از تا خ  و محاســبه نــر
ــه  ــدو ورود ب کســی متــر در ب خ اولیــه تا ــر ــران مــی باشــد. ن گ کســی در ایــن شــهر نســبتا  تا
وســیله در حــدود 2 دالر مــی باشــد و پــس از طــی یــك مســیر 10 کیلومتــری در حــدود 20 

الــی 30 دالر بــا توجــه بــه وضعیــت ترافیــک مــی بایســت پرداخــت نمــود.
کســی هــا فقــط بــه صــورت اختصاصــی اقــدام بــه ســوار نمــودن مســافر مــی نماینــد.  ایــن تا
کــه در شــهر ازمیــر بــه نــام دل مــوش نامیــده  کســیهای ون هســتند  کســی هــای دیگــر تا تا
کی مــورد اســتفاده  مــی شــوند و ظرفیــت 10 سرنشــین را دارا بــوده و بــه صــورت اشــترا
ــد  ــی نماین ــت م ــخصی حرک ــوط مش ــا در خط ــی ه کس ــن تا ــد. ای گیرن ــی  ــرار م ــافران ق مس
کرایــه آنهــا ثابــت بــوده و بــرای هــر نفــر در 1.5 لیــر جدیــد )در حــدود 1 دالر( مــی باشــد.  و 
ایــن خودروهــا در طــی مســیر خــود دارای ایســتگاه نمــی باشــند و بنــا بــه در خواســت 

مســافر توقــف مــی نماینــد.
اتوبــوس هــای شــهر ازمیــر ســرویس نســبتا منظمــی را در ســطح ایــن شــهر بــه مســافران 
عرضــه مــی نماینــد. اتوبــوس هــای ایــن شــهر متعلــق بــه بخــش خصوصــی مــی باشــند امــا 

کرایــه همــه اتوبــوس هــا یکســان و برابــر بــا 1 دالر )1.5 لیــر( اســت. 
کــه در شــهر ازمیــر بــرای تــردد در داخــل شــهر مــی توانیــد از آن  متــرو وســیله دیگــری اســت 
کــه طــی  اســتفاده نمایید.توقــف مــی نماینــد. یکســری اتوبــوس در ایــن شــهر وجــود دارد 

خطوطــی ثابــت و بــا هزینــه ای مناســب مســافران را بــه ازمیــر مــی رســانند.

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com
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Temple of Artemis معبد آرتمیس -
کنونــی ســاخته شده اســت. معبــد آرتمیــس   ایــن بنــا در ســال ۵۵۰ قبــل از میــالد در ترکیــه 
در شــهر افســس )Ephesus( در حــدود ۵۰ کیلومتــری شــهر ازمیــر ترکیــه قــرار داشــته  اســت. 
ایــن معبــد بــه عنــوان زیباتریــن بنــای روی زمیــن شــناخته شــده و بــه همیــن دلیــل در 
کــه زیربنــای باقــی مانــده از ایــن معبــد تاریــخ  میــان عجایــب هفتگانــه جــا دارد. هرچنــد 
ســاخت آن را قــرن هفتــم قبــل از میــالد مشــخص می کنــد. امــا راه یافتــن معبــد آرتمیــس 
در فهرســت عجایــب هفتگانــه بــه حــدود ۵۵۰ قبــل از میــالد مربــوط می شــود. ایــن بنــا 
گفتــه می شــود و از مــکا نهــای دیدنــی ترکیــه بشــمار مــی  کــه بــه آن معبــد بــزرگ مرمریــن 
کرســیفون )Chersiphron( معمــار یونانــی ســفارش  ــه  ــد، توســط قــارون شــاه لیــدی ب آی
کــه توســط ماهرتریــن مجســمه ســازان آن  داده شــد. معبــد بــا مجســمه های برنــزی 
 ،)Pheidias( ــود. هنرمندانــی نظیــر فیدیــاس ــد تزئیــن شــده ب زمــان ســاخته شــده بودن

.)Phradmon( و فرادمــون )Kresilas( کرســیالس ،)Ploycleitus( پلی کلیتــوس
بازرگانــان، جهانگــردان، صنعتگــران و پادشــاهان از ایــن محــل مقــدس دیــدن می کردنــد 
و احتــرام خــود را بــا آوردن هدایــای مختلــف ابــراز می نمودنــد. تحقیقــات اخیــر باســتان 
کــه شــامل مجســمه های طــال و عــاج آرتمیــس،   شناســی بــه یافتــن تعــدادی از ایــن هدایــا 
گردنبندهایــی زیبــا اثــر صنعتگــران دنیــا هســتند منجــر شــده  گوشــواره ها، دســتبندها و 

 است.

Ephesus شهر افسس -
ــده هــای شــهر باســتانی افســس اســت. افســس شــهری  ــی هــای ازمیــر، باقیمان از دیدن
کــه در جنــوب  اســت بــا تمــدن متعلــق بــه ســده چهــارم پیــش از میــالد و دوران نــو ســنگی 
 غربــی ترکیــه واقــع شــده  اســت. افســس جمعیتــی بیــش از ۲۵۰٫۰۰۰ نفــر را در قــرن ۱ قبــل 
کــه دومیــن شــهر بــزرگ جهــان زمــان خــود بــوده  اســت.  از میــالد در خــود جــای مــی داد 
ــتان  ــان باس ــه جه ــب ۷ گان ــی از عجای ــه یک ک ــگاه آرتمیــس را  ــهر نیایش همچنیــن ایــن ش
 John کــه در ســال ۴۰۱ پــس از میــالد توســط بــه شــمار میــر ود را در خــود جــای داده بــود 
ــب  ــیحیت و مذاه ــه مس ــوط ب ــناد مرب ــیاری از اس ــف بس ــت. کش ــن رف Chrysostom از بی
ــی  ــار باق ــت. آث ــرار داده اس ــی ق ــای تاریخ ــن بقای ــم تری ــره مه ــس« را در زم ــین، »افس پیش
کیلومتــری جنــوب شــهر ازمیــر در نزدیکــی  مانــده از ایــن بنــای زیبــا امــروزه در هفتــاد 
گردشــگرانی زیــادی را بــه ســوی خــود جلــب  شــهرکی بنــام ســلجوق قــرار دارنــد و هــر ســال 

می کننــد.
کــه امــروزه از جاهــای دیدنــی ترکیه بشــمار مــی آید ، توســط ولف دیتریش  احیــای افســس 
برخــالف  کــه  افســس  از  قســمتی  ســاختمان های  گرفته اســت.  صــورت  ورت  زیــزل 
انتظــار، محفــوظ مانده انــد، نمونه هــای منحصــر به فــردی از خانه ســازی شــهری رومــی 
کــه مجموعــه ای از موزاییک هــای شیشــه ای  کتشــاف باستان شــناختی  هســتند. ایــن ا
کم نظیــری از زندگــی روزمــره و  نفیــس و فرســک های ســالم را دربرمی گیــرد، اطالعــات 

فرهنــگ آن دوره را ارایــه می کنــد.

کولتور پارک - پارک فرهنگ یا 
ترکیــه  اصلــی  پــارک  و  اســت  باســمانه  و  ک  آلســانا منطقــه ی  دو  بیــن  فرهنــگ  پــارک 
ــگاه  ــل نمایش ــارک، مح ــن پ ــود. ای ــزار می ش ــددی برگ ــای متع ــی رود، برنامه ه ــمار م به ش
کننــده، بــاغ وحــش، رســتوران و باغ هــای آرام و  جهانــی ازمیــر اســت و یــک پــارک ســرگرم 
کــه یــک مــوزه ی تاریــخ و هنــر هــم در آن واقــع شــده و  خلوتــی دارد. پارکــی بســیار بــزرگ 
گذشــته دارد. از اواســط ژوئــن تــا اواســط  کلکســیون جالبــی از ســبک زندگــی ترک هــا در 

جــوالی در ایــن مجموعــه، فســتیوال بین المللــی موســیقی ازمیــر برپاســت.

Muammer Aksoy Parkı کسوی - پارک موامر ا
کــه نمــای جالبــی از خلیــج ازمیــر را در اختیــار  ایــن پــارک یــک پــارک زیبــای ســاحلی اســت 

گــذارد و از مــکان هــای دیدنــی ازمیــر بــه شــمار مــی آیــد. بازدیدکننــدگان مــی 
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کز خرید ازمیر مرا
ک و البســه بــا  کننــد بــه ویــژه خریــد پوشــا بســیاری ازمیــر را بــه قصــد خریــد انتخــاب مــی 
گفــت  کــه یکــی از بهتریــن دوخــت هــا را در دنیــا دارنــد. از ایــن رو بایــد  پارچــه هــای تــرک 
کــز خریــد زیــاد محبوبیــت  گزینــه خوبــی بــرای خریــد اســت. ازمیــر بــا دارا بــودن مرا ازمیــر 
میــان همــه عالقــه منــدان بــه خریــد در ایــن منطقــه را دارد. در خیابــان هــای ناحیــه 
کننــده ، جواهــرات ظریــف و خوشــایند،  کمرالتــی مارکــت مــی تــوان عتیقــه هــای افســون 
کــه در ناحیــه پــر رنــگ و نــگار،  کشــمش خشــک را  تنــوع وســیعی از البســه و انجیــر و 
کــه دو نــوع ماهــی دریایــی هســتند ســرو مــی  غذاهــای خــاص محلــی ترانچــا وچیپــورا را 
کا و در خیابــان  کارشــی یــا ک و  کــوردن در الســنجا کننــد. در پیــاده روهــای تفریحــی 

ــد. ــوان دی جمهوریــت و نیــز در پاســپورت شــیکترین و عالیتریــن مغــازه هــا را مــی ت

Alsancak ک - مرکز خرید آلسانژا
ک )Alsancak( اســت. ایــن منطقــه شــامل فروشــگاه  کــز خریــد ازمیــر آلســانژا یکــی از مرا
وســایل  و  عینــک  بــازی،  اســباب  انــواع  گانــه،  بچــه  مردانــه،  زنانــه،  ک  پوشــا هــای 
ــت  ــد یاف ــا خواهی ــگاه ه ــن فروش ــد را در ای ــما بخواهی ــه ش ک ــه  ــواًل هرچ ــک و اص الکترونی
تامــی  و  پلــی  ری  مادرکییــر،  زارا،  دیــزل،  مانگــو،  بنتــون،  نظیــر  هایــی  مــارک  ماننــد 

. هیلفیگــر

Konak ک کونا - مرکز خرید 
ج ســاعت واقــع شــده  کــه در نزدیکــی بــر ک )Konak( اســت  کونــا مرکــز خریــد دیگــر اســکله 
و شــامل فروشــگاه هــا، رســتوران هــا و ســینما مــی باشــد همچنیــن مــارك هــای معــروف و 

لــوازم آرایــش را مــی توانیــد در ایــن منطقــه بیابیــد.

Balcova مرکز خرید بالکووا -
در  توانیــد  مــی  شــما  کــه  اســت  دیگــری  خریــد  مرکــز   )Balcova( بالکــووا  خریــد  مرکــز 
فروشــگاه هــای آن لــوازم آرایشــی، جواهــرات، لبــاس هــای مــارک دار ماننــد مارکــس و 
کس را بیابیــد همچنیــن ایــن مرکــز  کافــه هایــی ماننــد اســتاربا اسپنســر، بنتــون، لــوی و 

خریــد منطقــه ســرگرمی بچــه هــا را دارا مــی باشــد.

Carrefour کارفور - مرکز خرید 
کارفور )Carrefour( که یك هایپرمارکت است نیز در این شهر وجود دارد. مرکز خرید 

کیپــا )Kipa(، بارنــووا )Bornova( و ای جــی ای  و بســیاری از مرکــز خریــد دیگــر ماننــد 
)EGE( در شــهر ازمیــر واقــع شــده انــد.

گردشگری ازمیر  جاذبه های تفریحی و 
Izmir Parks پارک های ازمیر -

 کولتــور پــارک  محــل اصلــی برپایــی نمایشــگاههای بیــن المللــی ازمیــر ترکیــه بوده وشــامل 
کننــده، بــاغ وحــش، رســتوران و بــاغ هایــی آرام مــی باشــد. الــف  یــک فضــای ســبز ســرگرم 
کا مکانــی آرامــش بخــش بــرای توقــف و اســتراحت اســت. ایــن  ــا کارشــی ی پالــم واقــع در 
پــارک دارای امکانــات ورزشــی نیــز مــی باشــد. پــارک ادنــان ســایگون مرکــزی بــرای فعالیت 
کنســرت هــا و تولیــدات نمایشــی  هــای هنــری؛ وبــا داشــتن یــک آمفــی تئاتــر مخصــوص 
ــز  ــوی نی کس ــارک موامرا ــد. پ ــی باش ــر م ح در ازمی ــای مفــر ــرای برپایــی برنامــه ه ــی ب مکان

یــک پــارک زیبــای ســاحلی بــا چشــم انــدازی زیبــا از خلیــج ازمیــر اســت.

گ - پیست اسکی بزدا
گ ازمیــر مــکان بســیار مناســبی بــرای عالقــه منــدان بــه اســکی اســت.  پیســت اســکی بــزدا
گ بــا ارتفــاع ۲۱۶۰ متــری واقــع اســت. یــک ســفر رفــت و برگشــت  کــوه بــزدا ایــن پیســت در 
کنیــد ۲ ســاعت و نیــم  گــر از Chairlift بــرای بــاال رفتــن اســتفاده مــی  کــوه ا شــما بــه بــاالی 
گرفتــه  کوتــاه تــری نیــز بــرای مبتــدی هــا در نظــر  بــه طــول مــی انجامــد. حتــی مســیرهای 
شــده اســت. پیســت پوشــیده از بــرف مصنوعــی از اوایــل آبــان آمــاده بــه اســتفاده اســت.
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Konak Square ک کنا - میدان 
ج ســاعت خــود در ازمیــر شــهرت دارد. ایــن ســاعت یکــی از  ایــن میــدان بــه خاطــر بــر
ــه ای از طــرف ســلطان عبدالحمیــد  ج هدی ــر ــر ترکیــه اســت. ایــن ب نمادهــای شــهر ازمی
ــه صــورت بســیار پــر نقــش  ــه ســبک اواخــر دوره عثمانــی ســاخته و ب کــه در ۱۹۰۱ ب ــوده  ب
کمرالتــی ازمیــر  ک و بــازار  کنــا کنــار ایــن میــدان مســجد  و نــگاری تزییــن شــده اســت. در 

قــرار دارد.

Historical Mosques Izmir مساجد تاریخی ازمیر -
از دیدنــی هــای ازمیــر، مســاجد تاریخــی آن اســت: مســجد حیســار بزرگتریــن و قدیمــی 
کــه در قــرن ۱۶ ســاخته و در قــرن ۱۹بازســازی  تریــن مســجد در ترکیــه اســت. ایــن مســجد 
شــده اس، دارای یــک انــدرون دلپذیــر، بــا یــک منبــر و محــراب زیبــا اســت. از دیگــر 
بــه قــرن ۲۰ ،شــادیروان در قــرن ۱۷  تــوان ســالپچی اقلــو متعلــق  مســاجد ازمیــر مــی 
کــه متعلــق قــرن ۱۷ مــی باشــند را نــام  کمــر التــی  ســاخته و در قــرن ۱۹ بازســازی شــده و 

ــد. کمــر التــی در ازمیــر ســاخته شــده ان ــه  ــرد. همــه ایــن مســاجد در نزدیکــی محل ب

İnsan Hakları کالری - پارک اینسان حا
هــای  تندیــس  دارای  اســت،  معــروف  ازمیــر  بشــر(  )حقــوق  پــارک  بــه  کــه  پــارک  ایــن 
ــده، ســاالنه  ــر تاریخــی و عظیــم دلفیــن هــای پرن ــه اث مــدرن زیبایــی مــی باشــد، از جمل

کننــد. گردشــگران زیــادی از ایــن پــارک ترکیــه دیــدن مــی 

Church Saint Polykarp کلیسای سینت پلیکارپ -
کلیســای مقــدس.  کــه ســمبلی ســت از هفــت  کلیســا در ازمیــر اســت  قدیمــی تریــن 
بعــد  کلیســا در ســال ۱۵۵  ایــن  پــاپ   )  Apocalypse-Polycarp( اپوکالیپــس مقــدس
کالــه( و در ســن ۸۶ســالگی بــه شــهادت  از میــالد توســط رومــی هــا در محــل ) کادیفــه 
ــه مــرگ  ــر روی چوب کــه مطابــق رســم آن زمــان او را ب رســید. وقتــی رومــی هــا خواســتند 
بســوزانند، شــعله هــای آتــش او را لمــس نکردنــد و بنابرایــن او را توســط ضربــه هــای 

کلیســا در ترکیــه در ۱۶۲۰ بازســازی شــد. شمشــیر بــه قتــل رســاندند. ایــن 

Walking Dream lift محله قدیمی آسانسور -
ــا نــام محلــه ی یهــودی هــا نیــز شــناخته مــی شــود. محلــه ی قدیمــی آسانســور ازمیــر ب
کــه بــاز ســازی شــده انــد. داریــو مرنــو  ایــن محلــه مملــو از خانــه هــای قدیمــی اســت 
کــه در قــرن ۱۹ســاخته شــده توســط داریــو مورنــو ســاخته شــده  ســکاقی، باالبــری اســت 
و در بــاال بــه صــورت پیــاده رویــی بــه طــرف مرکــز شــهر اســت. ایــن پیــاده رو بــا ارتفــاع ۵۱ 
کنــد. رســتوران آسانســور  متــر، گذرگاهــی را بیــن خیابانهــای پایینــی و باالیــی فراهــم مــی 
در قســمت بــاال چشــم انــداز زیبایــی را از شــهر ازمیــر در پیــش روی بیننــده قرارمــی دهــد. 

کنیــد . در ســفر ترکیــه پیــاده روی در ایــن مســیر زیبــا را تجربــه 

Izmir Channels کانال های ازمیر نمونه معماری رومی -
کــه دو نمونــه ی عالــی از  کانــال هــای شــیرینیر و یشــیل دره انــد  از دیدنــی هــای ازمیــر 
کــه در آن زمــان و در تمــام عصــر  کــه از روی رودخانــه ی ملــس  معمــاری رومــی اســت 
گــر بــه معمــاری  کننــد. ا کــرده، عبــور مــی  روم شــرقی و عثمانــی هــا آب ازمیــر را فراهــم مــی 

عالقــه داریــد در ترکیــه نمونــه هــای بســیار عالــی معمــاری رومــی وجــود دارد.

Agora Izmir گورار - بازار آ
کــه امــروز بــر  ایــن بــازار در اصــل در دوره حکومــت اســکندر بــزرگ ســاخته شــد. ولــی آنچــه 
کــه ایــن بنــای زیبــا بعــد از یــک زلزلــه ی ســهمگین  گــردد  جــای مانــده، بــه زمانــی بــر مــی 
در ۱۷۸ قبــل از میــالد مســیح، تحــت حکومــت مارکــوس اریلیــوس دوبــاره بازســازی شــده 
گورا یــا بــازار، در  گــورا ازمیــر تصویــر جالبــی از یــک بــازار دوره ی رومی هاســت.آ اســت. آ

محلــه ی نامــازگاه ازمیــر، در دوره ی اســکندر بــزرگ بنــا شــده اســت.

Izmir Ethnography Museum موزه ی فرهنگ شناسی -
مــوزه فرهنــگ شناســی مقابــل خانــه اپــرا در بلــوار طلعــت پاشــا قــرار دارد. هــر روز غیــر از 
دوشــنبه هــا بــاز اســت در ایــن جــا یــک مجموعــه نفیــس از هنرهــای دســتی مربــوط بــه 
ــی  ــه مســاجد ســلجوقی و عثمان ــوط ب کارهــای دســتی مرب فرهنــگ عامــه، همیــن طــور 
موجــود اســت. ســاختمان ایــن مــوزه در ســال ١٨٣١ ســاخته شــده و در ابتــدا بــه عنــوان 
بیمارســتان از آن اســتفاده می شــد. ایــن ســاختمان چهارطبقــه ی دوســت  داشــتنی، 
مجموعــه  هــای زیبایــی در مــورد هنرهــای محلــی، صنایــع دســتی و آداب و رســوم مــردم 
گلــدوزی و نقاشــی ها در ایــن  اســت.نواع پارچه هــا، ســفالینه ها، جواهــرات، نمونه هــای 
گفتــن دارد. گذاشــته شــده اســت و حــرف هــای زیــادی از ازمیــر بــرای  مــوزه بــه نمایــش 

- شهر تاریخی ازمیر
کلــی در ازمیــر معبــدی اهــدا شــده بــه آتنــا الهــه ی  درحفــاری هــای انجــام شــده دربایرا
ــه قــرن  ــه ایونیــن ایهــا مربــوط ب عشــق و مهــارت و بقایــای دواره هــای شــهری متعلــق ب

هفتــم و پنجــم قبــل از میــالد از زمیــن بیــرون آورده شــده اســت.
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Ankara شهر آنکارا
و  و عثمانــی، شــهر دشــت  رومــی  ترکیــه، شــهر معماری هــای  کشــور  پایتخــت  آنــکارا، 
ــر از میــوه و عســل.  ایــن شــهر از معــدود شــهرهای توســعه یافته ی  موســیقی، شــهری پ
گذشــته  کنــار ظاهــر مــدرن و امــروزی اش، نشــانه های ســنتی دوران  کــه در  دنیاســت 
باستان شناســی   و ســفره های  قلعه هــا  کــرده. ســاختمان های ســنگی،  هــم حفــظ  را 
ــدرن  ــهری م ــاورزی، از آن ش کش ــی و  ــوب بازرگان ــرایط خ ــادی دارد و ش ــهرت زی ــکارا ش آن
کــه پذیــرای توریســت های بســیاری اســت. آنــکارا بــه خاطــر ارتفــاع از ســطح دریــا  ســاخته 
گــرم وخشــک دارد.  کوه هــای دور و بــر، زمســتان های ســرد و برفــی و تابســتان های  و 
ــه  ــر اســت ب کــه هوایــش معتدل ت ــا پاییــز  ــرای همیــن بهتــر اســت حــول و حــوش بهــار ی ب

کنیــد.   آن جــا ســفر 
کــه از بخــش قدیمی  اصلی تریــن خیابــان شــهر، بلــوار آتاتــورک اســت: بلــوار پهــن و زیبایــی 
کشــیده  کیلومتــر بــه ســمت جنــوب  آنــکارا در شــمال شــروع می شــود و حــدود پنــج و نیــم 
کافه هایــی بــا ســقف های  کوچه پس کوچه هــای قدیمــی و رســتوران ها و  گــر  می شــود. ا
کــه از میــدان  چوبــی و دکــور قدیمــی را دوســت داریــد، ســمت بخــش قدیمــی آنــکارا برویــد 
اولــوس شــروع می شــود. میــدان را می توانیــد از روی مجســمه ی ســوار بــر اســب آتاتــورک 
آن  ســنگ فرش  کوچه هــای  تــوی  نیســت  بــد  بشناســید.  گذاشــته اند،  وســطش  کــه 
اطــراف قدمــی بزنیــد، قصــر زیبــای اولــوس را ببینیــد، تــوی بســاط دســت فروش ها ســرکی 
کوچــک  کنیــد. فرش هــای  را تماشــا  یــا مغازه هــای فــرش و آنتیک  فروشــی  بکشــید و 
کــه راحــت تــوی چمــدان جــا می شــوند، ظرف هــای نقــره، آینه هــای  خــوش نقــش و نــگار 
ــه حــال و هــوای  ک چوبــی در دار و جواهــرات قدیمــی، از جملــه ســوغاتی هایی هســتند 
زندگــی ســنتی آنــکارا را در خــود دارنــد. هنــر خیابانــی هــم بــه خاطــر هنرنمایــی نقاش هــا 

و نوازنده هــا در ایــن حوالــی، ســرگرمی خوبــی بــرای مســافران اســت.
ــال، از  کم ــی  ــی مصطف ــوار قاض ــش بل ــد، نب ــوب بیایی ــمت جن ــه س ــه ب ک ــورک را  ــوار آتات بل
کــز خریــد لوکــس  ابتــدای بخــش جدیــد آنــکارا بــا هتل هــا، رســتوران ها، کافه هــا و مرا
از  کــه  کلیــدره  کاوا بــه  می رســید  جلوتــر،  کیلومتــر  دو  می آوریــد.  در  ســر  مدرنــش  و 
محله هــای شــیک و تــر و تمیــز آنکاراســت و در جــای جایــش خانه هــای زیبــا، هتل هــای 
کولــه هــم روی  ج مشــهور آتا گران قیمــت و ســفارت خانه های خارجــی ســاخته اند. بــر
کولــه هــم مرکــز خریــد دارد، هــم ســینما و هــم تپــه ای در همیــن منطقــه واقــع شــده. آتا

گردان گردان و آســانسور شیــشه ای. یک شـام دوست داشــتنی در رســـتوران  رستوران 

بــه ســفرتان  هــوای خوبــی  و  حــال  در شــب،  آنــکارا  زیبــای  بــا چشــم انداز  ج  بــر ایــن 
 . هــد می د

کــم پیــش می آیــد ذائقــه ی  انتخــاب غــذا در رســتوران های آنــکارا خیلــی ســخت نیســت و 
کوفتــه بــه همراه ماســت   ک هــای ترکــی را نپســندد. اســکندرکباب، ســیرابی و  ایرانــی خورا
و ســس های تنــد از غذاهــای پــر طرفــدار ترکیــه هســتند و بــرای دســر هــم می شــود باقلــوا 

کــه بــا چــای و قهــوه ســرو می شــوند.  کادیــف ســفارش داد  یــا 
ــًا در  ــرده. طبع ک ــظ  ــنتی اش را حف ــوای س ــال و ه ــه ح ک ــت  ــهری اس ــکارا ش ــه آن ک ــم  گفتی
چنیــن شــهری موزه هــای دیدنــی و جالبــی هــم پیــدا می شــود. مــوزه ی تمدن هــای 
گرفتــه  کــه داخلــش از عصــر پارینه ســنگی  آناتولیایــی از مهم تریــن موزه هــای آنکاراســت 
کــه در بلــوار  کالســیک، چیزهایــی دارد. مــوزه ی فرهنگ شناســی هــم هســت  تــا دوره ی 
ــای  ــی از هنره ــده و مجموعــه ی نفیس ــاخته ش ــرا س ــه ی اپ ــه روی خان ــا، روب طلعــت پاش

گذاشــته اســت.  ــه نمایــش  ــی را ب دســتی دوره هــای ســلجوقی و عثمان
گل یکــی از مناطــق زیبــای  ج شــوید، کارا کــه از شــهر خــار گــر فرصــت داشــته باشــید  ا
کوه پیمایــی،  گرفتــه؛ مســیرهای  کیلومتــری شــمال آنــکارا قــرار  کــه در هفتــاد  ترکیــه اســت 
تپه هــای سرســبز و مناظــر تماشــایی دارد و یــک قلعــه ی باســتانی مربــوط بــه دوره ی 
عثمانــی هــم بــرای دیــدن هســت. بــا همیــن فاصلــه از ســمت جنوب شــهر، به بــاغ وحش 
ــواری اش،  ــیرهای دوچرخه س ــات مختلــف و مس گل، حیوان ــاغ  ــه ب ک ــید  ــورک می رس آتات

ــتند.  ــکارا هس ــی در آن ــرای وقت گذران ــی ب ــای خوب گزینه ه
خیلــی از هتل هــا، حمــام ترکــی را بــه همــراه ماســاژ بــه ســبک رومــی ارائــه می کننــد. بســته 
کــه انتخــاب می کنیــد، ممکــن اســت برایتــان از چهــل  هــزار  بــه نــوع هتــل یــا حمامــی 
گرمــی هــم  ج بــردارد، امــا بــه امتحانــش مــی ارزد. چشــمه های آب  تومــان بــه بــاال خــر

کــه بــرای اســتراحت و آرامــش مفیدنــد. اطــراف آنــکارا هســت 
از  موظفنــد  کســی ها  تا دارد.  بســتگی  خودتــان  انتخــاب  بــه  آنــکارا  در  نقــل  و  حمــل 
گران تــر  کمــی  کرایه هــا در مقایســه بــا ایــران  کننــد، بــا این حــال  کســی متر اســتفاده  تا
کــردن هزینــه، می توانیــد از متــرو، اتوبــوس و مینی بــوس اســتفاده  کــم  اســت. بــرای 
کــه همــه جــای شــهر را پوشــش می دهنــد و معمــواًل در ایستگاه هایشــان نقشــه ی  کنیــد 
راهنمــای شــهر را هــم دارنــد. هتــل هــم از همــه مــدل و همــه قیمــت پیــدا می شــود، هــم 
گــران و هــم ارزان. هتل هــای چهارســتاره اش بــرای دو نفــر، از شــبی هشــتاد هزارتومــان 

ــاد اســت.  ــاال اتــاق دارنــد و تنوعشــان هــم زی ــه ب ب

شهر آنکارا
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تاریخچه آنکارا
گـــردد؛ کـــه دو  تاریخچـــه منطقـــه بـــه تمـــدن هاتـــی )Hatti(، در عصـــر برنـــز )Bronze( بـــر مـــی 
ـــرن  ـــه در ق ـــن منطق ـــد و ای کردن ـــرف  ـــه را تص ـــن منطق ـــیح ای ـــالد مس ـــل از می ـــال قب ـــزار س ه
  ،)Lydians( و ســـپس لیدیـــان )Phrygians( دهـــم قبـــل از میـــالد بـــه تصـــرف فیریجیـــن هـــا
ایـــران، یونانیـــان، گاالتـــی هـــا )Galatian(، امپراتـــوری روم، ســـلجوقیان،  امپراتـــوری 
ـــی نیـــز در ســـال333 قبـــل از میـــالد، ایـــن  ـــرک هـــا در آمـــد. اســـکندر مقدون ـــی هـــا و ت عثمان
گذرانـــد. در ســـال 1403  کوتاهـــی را در ایـــن شـــهر  شـــهر را بـــه تصـــرف خـــود در آورد و مـــدت 
ـــا ابتـــدای  کنتـــرل عثمانـــی هـــا در آمـــد و در طـــی حکومـــت امپراتـــوری عثمانـــی ت آنـــکارا بـــه 

ـــود. ـــار ایـــن حکومـــت ب قـــرن بیســـتم، شـــهر در اختی
ــتانبول  ــی اسـ ــا یعنـ ــت آنهـ ــی اول، پایتخـ ــا در جنـــگ جهانـ ــی هـ ــی شکســـت عثمانـ در پـ
و بخـــش زیـــادی از فـــالت آناتولـــی توســـط متفقیـــن اشـــغال شـــد. متفقـــان تصمیـــم 
داشـــتند  ایـــن ســـرزمین را بیـــن ارمنســـتان، بریتانیـــا، فرانســـه، ایتالیـــا و یونـــان تقســـیم 
ـــد.  ـــرک هـــا باقـــی بگذارن ـــرای ت ـــی را ب ـــزی آناتول کمـــی از ســـرزمین مرک کننـــد و فقـــط میـــزان 
در مقابـــل ایـــن تصمیـــم، درســـال 1920 رهبـــر ناسیونالیســـت تـــرک، کمـــال  آتاتـــورک،  
ــروزی  در   ــس  از  پیـ ــرد. پـ ــاد  کـ ــکارا  ایجـ ــم در آنـ ــن تصمیـ ــا ایـ ــارزه بـ ــرای مبـ ــی را بـ نهضتـ
کتبـــر 1923، جمهـــوری ترکیـــه  جنـــگ  اســـتقالل ترکیـــه )War of Independence( در 29 ا
گردیـــد و البتـــه چنـــد روز  توســـط ایـــن رهبـــر آزادی خـــواه جایگزیـــن امپراتـــوری عثمانـــی 

کشـــور شـــد. ــتانبول پایتخـــت  ــر 1923 آنـــکارا بـــه جـــای اسـ کتبـ قبـــل از آن در 13 ا

آب و هوای آنکارا
ـــا، ســـرد  ـــه خاطـــر ارتفـــاع از ســـطح دری ـــاره ای دارد؛ زمســـتان هایش ب ـــکارا آب و هـــوای ق آن
گـــرم و خشـــک، البتـــه تابســـتان آنـــکارا از ســـایر شـــهرهای  و پـــر برف انـــد و تابســـتان هایش 
ــود،  ــم می شـ ــک هـ ــی خنـ ــتانی، گاهـ ــب های تابسـ ــت. شـ ــر اسـ ــه مطبوع تـ ــاحلی ترکیـ سـ
کتـــی بـــه همـــراه داشـــته باشـــید. بـــاران بیشـــتر در بهـــار و پاییـــز  کـــه بـــد نیســـت ژا آن قـــدری 
ــوید.  ــدن بشـ ــس شـ ــران خیـ ــد نگـ ــت و نبایـ ــاد نیسـ ــدارش زیـ ــواًل مقـ ــا معمـ ــارد، امـ می بـ
آنـــکارا را بهتـــر اســـت در ماه هـــای مـــه )اردیبهشـــت(، ژوییـــه )خـــرداد(، و از ســـپتامبر تـــا 

ـــد. ـــر( دی ـــر مه ـــا اواخ ـــهریور ت ـــط ش ـــر )از اواس کتب ـــه ی ا نیم

وسایل نقلیه آنکارا
- اتوبوس

گــر چــه اتوبوس هــای آنــکارا ارزان تمــام می شــوند، در عــوض در ســاعات پــر رفــت و آمــد،  ا
خیلــی شــلوغند. در آنــکارا دو مــدل اتوبــوس هســت: یــک مــدل اســمش اتوبــوس بلدیــه 
اســت و شــهرداری اداره اش می کنــد و ماشــین هایش قرمــز، آبــی یــا ســورمه ای اند؛ مــدل 
اتوبوس هــای  آبــی هســتند.  یــا  اداره می کننــد و ســبز  را شــرکت های خصوصــی  دیگــر 

ــد. ــول می گیرن ــافران پ ــت از مس ــای بلی ــی، به ج خصوص

- مترو
کیزیــالی در شــمال غربــی شــروع می شــود، از اولــوس  متــروی آنــکارا دو خــط دارد. یکــی از 
می گــذرد و تــا باتیکنــت مــی رود؛ خــط دیگــر هــم از ایســتگاه آشــتی در غــرب شــهر راه 
کیزیــالی و مالتپــه، بــه دیکیمــوی در شــرق شــهر می رســد.  گذشــتن از  می افتــد و بعــد از 
کــه بــه  کیزیــالی اســت. بلیت هــای الکترونیکــی  محــل تقاطــع ایــن دو خــط در ایســتگاه 
ــم  ــا ه ــند، در اتوبوس ه ــروش می رس ــه ف ــرو ب ــتگاه های مت ــا در ایس ــه ی راه ه ــراه نقش هم

کار می کنــد. ــا ١٢ شــب  ــکارا، از ٦ صبــح ت قابــل اســتفاده اند. متــروی آن

- دولموش
دولمــوش ســرویس ویــژه ای اســت، کــه تنهــا در ترکیــه پیــدا می شــود. ایــن وســیله ی 
کــه می توانــد ماشــین یــا مینی بــوس باشــد، در مســیرهای معینــی حرکــت  حمــل و نقــل 
می کنــد. کرایــه ی هــر مســافر، بــه مســافت طــی شــده بســتگی دارد و مســافران می تواننــد 
کــه می خواهنــد، پیــاده شــوند. بــرای پیــاده شــدن، کافــی اســت  در طــول مســیر هرجــا 

کســی این جــا پیــاده می شــود. ــه بگوییــد: اینجــک وار، یعنــی  ک

کسی - تا
کســی های زرد رنــگ دارنــد و رویشــان هــم بــزرگ نوشــته  همــه ی شــهرهای ترکیــه، تا
کســی متر مشــخص می کنــد: حــدود ١٠٠٠ تومــان ورودی  کرایــه را تا کســی. مبلــغ  شــده تا
بــاال  کرایه هــا  کــه شــب ها  این جاســت  کیلومتــر. جالــب  هــر  بــرای  هــم  کمتــر  کمــی  و 

نمــی رود.
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کز خرید آنکارا مرا
گردشــگران آنــکارا مایلنــد از فروشــگاه هــای قدیمــی در »چیکریکچیــالر یوکوشــو«  معمــوال 
کیــر جیــالر چارشیســی(  )با کننــد. خیابــان مســگران  نزدیــک )Ulus-اولــوس( دیــدن 
محبوبیــت خاصــی دارد و بســیاری از اشــیای جالــب قدیمــی و جدیــد را مــی تــوان در ایــن 
کارهــای ســوزن دوزی شــده.  جــا یافــت، مثــل جواهــرات، فــرش، لبــاس، عتیقــه جــات و 
بــا رفتــن بــه بــاالی تپــه بــه ســمت دروازه ارگ، مــی توانیــد مغــازه هــای جالــب بســیاری را 
کــه ادویــه جــات، میــوه هــای خشــک شــده، آجیــل و هــر نــوع محصــول دیگــری  ببینیــد 

را مــی فروشــند.
ــی هیلمــی واقــع در  ــان »تونال ــکارا  بیشــتر در »کیزیــالی«و در خیاب ــد مــدرن آن ــز خری ک مرا
ج  چانکایــا « یافــت مــی شــوند. ایــن منطقــه شــامل بــازار مــدرن »کاروم« و همچنیــن بــر
کولــه« در ارتفــاع ۱۲۵ متــری، منظــره بــا  کایــاـ مــی باشــد. از بــاالی »آتا کولــه« در »چــان  »آتا
کــه در آن مــی  شــکوهی بــر فــراز تمــام شــهر وجــود دارد. رســتوران چرخانــی نیــز وجــود دارد 
کــوی«،  کل چشــم انــداز لــذت بــرد. »گالریــا« در »اومیــت  تــوان بــه شــکل آســوده تــری از 
 -SA Carrefour( ْکُکپــرو« و کنــت«، »آرمــادا« در »ســوگوت اوزو«، »میگــروس آ مرکــز »بیــل 

کارفــور( در »باتیِکْنــت« ســایر فرصــت هــا بــرای یــک خریــد مــدرن هســتند.

PANORA Shopping Mall مرکز خرید پانورا -
کاربــرد چندگانــه دارد. ایــن مرکــز خریــد را،  کــه  کــز خریــد آنکاراســت  ج پانــورا از مرا بــر
ــرده و در ســال ۲۰۰۸ افتتــاح شــده  ک ــه ســبک ترکــی طراحــی  ــو ب شــرکت معمــاری آنکوگل
ج پانــورا در آنــکارا مرکــز خریــد و مجتمــع مســکونی قــراردارد. مســاحت ایــن  اســت. در بــر
مرکــز خریــد حــدود ۴۰ هــزار متــر مربــع اســت. در ایــن مرکــز، خریــد اجنــاس مــارک دار بــه 

ــر اســت. قیمــت مناســب امــکان پذی

Cepa Shopping Mall مرکز خرید سپا -
مرکــز خریــد ســپا مســاحتی حــدود ۱۶۰ هــزار متــر مربــع را دارد. بزرگتریــن فســت فــود ترکیــه 
کارفــور )Carrefour(، فروشــگاه هــای بیــن المللــی فرانســوی، بــا دو طبقه،  و اولیــن شــعبه 
در ایــن بــازار قــرار دارد. ایــن مرکــز خریــد نیــز در جــاده اســکی شــهر آنــکارا در حومــه شــهر 
کنیــم از ایــن  گــر بــه دنبــال خریــدی بــا قیمــت مناســب هســتید، پیشــنهاد مــی  قــرار دارد. ا

کنیــد. مرکــز خریــد دیــدن 

Kent Park Shopping Centre کنت پارک - مرکز خرید 
کنــت پــارک بــا وســعت ۲۰۰ هــزار متــر مربــع اســت  کــز خریــد آنــکارا، مرکــز خریــد  از دیگــر مرا
کنــار مرکــز خریــد ســپا )CEPA Center( در جــاده اســکی شــهر آنــکارا واقــع شــده و  کــه در 

۲۳۰ مغــازه بــا اجنــاس مختلــف و متنــوع و یــک مرکــز تفریحــی دارد.

Antique Mall بازار عتیقه فروش ها -
ــکارا مشــتریان خــاص خــود را دارد. در ایــن مــکان، تعــداد  ــروش هــا در آن ــازار عتیقــه ف ب
زیــادی دالل عتیقــه و مســگر حضــور دارنــد. منطقــه سیکریکســیالر یوکوســو در نزدیکــی 
ــه  ــروش عتیق ــه ف ــروف در زمین ــی و مع ــیار قدیم ــه بس ــرار دارد و منطق ــوس ق ــه یول منطق

جــات در آنــکارا اســت.

Karum Shopping Mall کاروم - مرکز خرید 
کاروم بــا ۶۲ هــزار مترمربــع زیــر بنــا، ۹ طبقــه دارد؛ ۳ طبقــه همکــف، اول،   مرکــز تجــاری 
دوم، مرکــز خریــد و ۴ طبقــه فوقانــی آن، اداری مــی باشــد و دو طبقــه  زیــر زمین، پارکینگ 
ماشــین اســت. ایــن مرکــز خریــد طــی ســال هــای ۱۹۸۶ تــا ۱۹۹۱ در آنــکارا ســاخته شــد و 

کــز خریــد ایــن شــهر بــه حســاب مــی آیــد. کنــون یکــی از زیباتریــن مرا ا

کادسی - مجتمع تفریحی تجاری تونالی هیلمی 
ــب  ــی مناس ــکارا و مکان ــد آن ــز خری ک ــن مرا ــیک تری ــی از ش کادس ــی  ــی هیلم ــع تونال مجتم
گــردش مــی باشــد. ایــن مــکان بــه خاطــر مغــازه هــای شــیک، فروشــگاه  بــرای تفریــح و 
کــز  هــای لــوازم موســیقی، کافــه تریــا هــا، پاســاژها و ســینماهایش از معــروف تریــن مرا

ــد. ــکارا محســوب مــی آی ــد آن خری

AnkaMall Shopping Center مرکز خرید آنکا -
مجتمــع تجــاری آنــکا در ســال ۲۰۰۶، بــه مرکــز خریــد مایگــروز )Migros( کــه قبــال بــزرگ 
تریــن مرکــز خریــد ترکیــه بــا وســعت ۱۲۰ هــزار متــر مربــع بــود، ۱۸۰ هــزار متــر مربــع افــزوده 
شــد و آنــکا مــال بــا مجمــوع ســیصد هــزار مترمربــع وســعت پدیــد آمــد. آنــکا مــال دومیــن 
مرکــز خریــد بــزرگ در ترکیــه بعــد از مرکــز خریــد جواهیــر )Çevahir Mall( اســتانبول 
کوپــرو  اســت. ایــن مرکــز ۳۰۰ فروشــگاه دارد و در شــمال غربــی مرکــز شــهر آنــکارا، در ا

گرفتــه اســت. )Akköprü( قــرار 
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گردشگری آنکارا  جاذبه های تفریحی و 
Anıtkabir بنای آنت کابیر -

گــذار  کمــال آتاتــرک، بنیــان  آنت کابیــر بــه معنــی قبــر یادمانــی، محــل دفــن مصطفــی 
ــا نشــان پادشــاهی  کبیــر شمشــیری ب جمهــوری ترکیــه اســت. در بخــش هدایــای آنیــت 
ــرک اســت و همچنیــن  ــه آتات ــه رضــا شــاه پهلــوی ب ــه هدی ک ــه چشــم مــی خــورد  ــران ب ای
ــرده اســت.  ک ــم  ــرک  تقدی ــه اولیــن رئیــس جمهــور ترکیــه آتات ــه ب ک ــره ای از رضــا شــاه  پرت
کبیــر شــامل بخــش هــای مختلــف مــی باشــد. بخــش هــای ایــن یادمــان عبارتنــد  آنیــت 
از: اصالنلــی یــول )جــاده شــیرها(، میــدان مراســم، مــزار آتاتــرک، کتابخانــه و اتــاق هــای 
کبیــر مــی  کــه بــه نــام هــای مختلــف نامیــده شــده اند. بــرای بازدیــد از آنیــت  مختلــف 

ــد. ــاده ش ــان پی ــتگاه تاندوغ ــرده و در ایس ک ــتفاده  ــکارا اس ــروی خــط آن ــوان از مت ت

Enjek منطقه اینجک -
سرســبز  مناطــق  میــوه،  درختــان  بــا  آنــکارا،  غــرب  جنــوب  کیلومتــری   ۱۵ در  اینجــک 
کنان آنــکارا بــرای  و جایــگاه هــای جالــب پیــک نیــک خــود، ناحیــه مــورد عالقــه ســا

کــرده اســت. گردشــگران ترکیــه را نیــز بــه خــود جلــب  اســتراحت اســت و توجــه 

Gavur Kalesi گاوورکالسی - معبد تاریخی در 
گاوورکالســی مــی  کــه بیشــتر مــود توجــه تاریــخ نــگاران اســت، معبــد  از دیدنــی هــای آنــکارا 
باشــد. گاوورکالســی در ۶۰ کیلومتــری از ســمت آنــکارا بــرروی بزرگــراه هایمانــا نزدیــک دره 
کــوی، بقایــای یــک معبــد رو بــاز مربــوط بــه هیتــی هــا، یــک مقبــره و دو نقــش برجســته از 

خدایــان هیتــی مشــاهده مــی شــوند.

- کوه ِالما داغ
از تفریحــات زمســتانی آنــکارا، کــوه ِالمــا داغ )بــا ارتفــاع ۱۸۵۵ متــر(، در ۲۳ کیلومتــری 
شــرق آنــکارا ســت؛ کــه از بیشــتر مناطــق شــهر قابــل مشــاهده اســت. اولیــن بــارش بــرف بــر 
کــوه، خبــر از آغــاز زمســتان و شــروع فصــل اســکی و ورزش هــای زمســتانی ترکیــه مــی  روی 

دهــد، کــه مــی تــوان از انجــام آن هــا در ایــن مرکــز تفریحــی دلپذیــر لــذت بــرد.

Kocatepe Mosque کوکاتپه - مسجد 
ــه  ک ــدف  ــهر می باش ــن ش ــاجد ای ــن مس ــن و بزرگ تری ــکارا از جدیدتری ــه آن کوکاتپ ــجد  مس
کــه در ســال  در ابتــدای شــهر جدیــد واقــع شــده اســت. مســجدی بــه ســبک عثمانی هــا 
۱۹۸۷ کامــل شــد و بــا طــال و مرمــر، پنجره هایــی بــا شیشــه هــای رنگــی، کاشــی های 
کــه در میــان  کریســتالی بســیار بــزرگ تزئیــن شــده اســت. غرفه هایــی  تزئینــی و چلچــراغ 
کــه در ســال ۱۹۹۳ از  ایــن مســجد وجــود دارد؛ هماننــد مســجدالنبی در مدینــه می باشــد 
ســوی شــاه محمــد عبدالعزیــز عربســتان ســعودی بــه رئیــس جمهــور دمیــرال اهــدا شــد. 

Yeni Mosque Cenab Ahmet مسجد ینی جناب احمد -
ــه وســیله معمــار ســینان معــروف در قــرن  ــه ب ک ــکارا  ــی هــا در آن بزرگتریــن مســجد عثمان
۱۶ بــر پــا شــد، مســجد ینــی جنــاب احمــد اســت. منبــر و محــراب ایــن مســجد از جنــس 
ــکارا )ســنگ ســماق قرمــز( ــوده و خــود مســجد ســاخته شــده از ســنگ آن مرمــر ســفید ب
کــه نمونــه ای از یــک دســت ســاخت بســیار ظریــف اســت.)Yeni Cami- ینــی  مــی باشــد 

جامــی( در خیابــان )Ulucanlar- اولوجانــالر( قــرار دارد.

گرم آب معدنی  - چشمه های 
ــا در ۸۰  کاپلیج ــام  ــا حام ــد، کیزیلج ــود دارن ــکارا وج ــی در آن ــرم آب معدن گ ــمه  ــش چش ش
کاپلیجــا در ۷۲ کیلومتــری بــه ســمت جنــوب و بــه  کیلومتــری بــه ســمت شــمال، هایمانــا 
ــو  کاپلیجــا، دوتل ــاش  ــه ترتیــب آی ســمت شــمال غــرب در ۵۷، ۸۵، ۳۰ و ۸۰ کیلومتــری ب
ــرم دارای  گ ــوک و مالیکــوی در پوالتلــی. حمــام هــای آب  کاپلیجــا، ملیــک شــاه در چوب

گــی هــای ســودمندی بــوده و البتــه لــذت بخــش هســتند. ویژ

Atatürk Forest Farm and Zoo پارک جنگلی آتاتورک -
کــز تفریحــی بســیار مهــم در آنــکارا تلقــی می شــود و  پــارک جنگلــی آتاتــورک، یکــی از مرا
ــوالت  ــد و محص ــک، می باش ــک نی ــرای پی ــی ب ــه و محل های ــش، چایخان ــاغ وح دارای ب
ــکارا در حومــه  ــارک ترکیــه تولیــد می کنــد. بســیاری از تفریحــات آن متنوعــی نیــزدر ایــن پ
شــهر قــرار دارنــد و وســایل نقلیــه عمومــی بــرای دسترســی بــه آنهــا وجــود دارد . بــرای ایــن 

پــارک اتوبــوس، مینــی بــوس و قطــار وجــود دارد.

Lion's Den Mosque )مسجد لیونزدن )اصالن خان -
ــوان ســرامیکی می باشــد  ــا ال ــه دیگــری از معماری هــای ســلجوقیان ب ایــن مســجد نمون
ــز دن(  ــام  )لیون ــن ن ــه ای ــوار آن، ب ــل دی ــیر در داخ ــای ش ــمه ه ــی مجس ک ــس از حکا ــه پ ک
ــه نظــر مــی رســد. کمــی غیرطبیعــی ب ــی آن  ــده شــد. ردیف هــای ســتون های چوب خوان

Ankara Citadel ارگ آنکارا -
ــد  ــا ش ــم بن ــدازه مه گ ــون  ــک رخنم ــر روی ی ــا ب ــه ایه ــط غالطی ــکارا توس ــای ارگ آن ــر بن زی
و توســط رومــی هــا تکمیــل شــد. رومــی هــای شــرقی و ســلجوقی هــا بازســازی هــا و 
کــه قدیمــی تریــن بخــش آنــکارا  الحاقاتــی را انجــام دادنــد. ناحیــه اطــراف و داخــل ارگ 
اســت و حــاوی بســیاری از نمونــه هــای ظریــف معمــاری ســنتی اســت. همچنیــن نواحــی 
ســر ســبزی بــرای اســتراحت وجــود دارنــد. منطقــه آنــکارا در زمــان هاتــی هــا و هیتــی هــا 
ــاز  ــه هــای ب ــوده اســت. بســیاری از خان حــدود ۲۰۰۰ ســال قبــل از میــالد، مهــد شــراب ب
کــه  ســازی شــده ســنتی ترکیــه در محوطــه ارگ بــا تبدیــل شــدن بــه رســتوران هایــی 
کــرده  کننــد، زندگــی جدیــدی را پیــدا  غذاهــای محلــی و بیــن المللــی و شــراب ســرو مــی 

انــد .

Senselik Park پارک شادی سنسلیک -
ایــن مرکــز تفریحــی بســیار محبــوب اســت و در بیــن ایســتگاه قطــار و ســاختمان اپــرا 
آنــکارا، قــرار دارد. در تابســتان ها، پــارک شــادی، مغــازه هــای اغذیــه فروشــی، محصــوالت 
ــا و  ــتوران ها، چایخانه ه ــی، رس ــای پاروی ــا قایق ه ــراه ب ــزرگ هم ــتخر ب ــک اس ــی، ی نمایش
تفریحــات بســیار زیــاد دیگــری وجــود دارد. تمامــی ایــن تســهیالت از مــاه اردیبهشــت تــا 

ــاز می باشــد. مهــر ب

Bayindir Dam سد بایندر -
ســد باینــدر در بزرگــراه سامســون در ۱۲ کیلومتــری آنــکارا واقــع اســت. بــا زیبایــی طبیعــی، 
بــرای  محبــوب  محلــی  بــه  مــکان  ایــن  شــنا،  اســتخر  و  زدن  کمــپ  محــل  چایخانــه، 
خارجیــان و افــراد محلــی درآمــده اســت. اتوبــوس و مینــی بــوس بــرای رفتــن بــه ایــن 

ــت. ــا اس ــل مهی مح

Haci Bayram Mosque مسجد حاجی بایرام -
ــرار دارد و در  ــوس ق ــه اول گوســتوس در محل ــکارا بعــد از معبــد آ ــرام آن مســجد حاجــی بای
کنــار آرامــگاه صوفــی نامــدار حاجــی بایــرام ولــی   اصــل در ســال ۱۴۲۷ ســاخته شــده و در 
گــذار فرقــه بایرامــی واقــع شــده اســت. ایــن مســجد توســط معمــار ســینان در قــرن  بنیــان 
ــی در ســال ۱۷۱۴ ســاخته شــده اســت.  ــرام ول ــوه هــای حاجــی بای ۱۶ و توســط یکــی از ن
امــروز ایــن مســجد مشــخصات مســاجد قــرن ۱۷ و ۱۸ را نشــان مــی دهــد. ایــن مســجد 
از آجــر و قطعــات ســبز رنــگ ســاخته شــده در حــال حاضــر ایــن مســجد بــرای مراســم 
رســمی و غیــر رســمی اســتفاده مــی شــود و غالبــا عــروس و دامادهــای جــوان از آن دیــدار 
کننــد. مقبــره حاجــی بایــرام در جنــب محــراب ســاخته شــده و ایــن نمونــه مقبــره  مــی 

قــرن پانزدهــم اســت.

Jolyon column ستون ژولیون -
ایــن ســتون واقــع در اولــوس در ۳۶۲ بعــد از میــالد احتمــاال بــرای بــزرگ داشــت یــک 
ــر ارتفــاع دارد و دارای یــک  ــا شــد. ایــن ســتون ۱۵ مت ــر پ ــور روم ب مالقــات از طــرف امپرات

دکوراســیون برگــی مرســوم بــر روی سرســتون خــود اســت.

Kubiak ک کوبا - سد 
دارای  اســت،  واقــع  آنــکارا  کیلومتــری   ۱۲ در  کــه  ســد  ایــن  اطــراف  جنگلــی  مناطــق   
کــی  کوچــک، چایخانــه و جایــی بــرای ها محل هایــی بــرای پیــک نیــک، رســتوران های 
می باشــد. ایــن مــکان محلــی بســیار زیبایــی اســت تــا بــا اتومبیــل در آن دور بزنیــد. 

اتوبــوس شــهری نیــز بــرای تــردد در ایــن محــل وجــود دارد.
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TRT Museum موزه رادیو و تلویزیون -
ــه دوران آغازیــن فعالیــت  ــوط ب ــار و ادوات مرب ــو و تلویزیــون ترکیــه TRT آث در مــوزه رادی
گذاشــته شــده  گرامافــون هــا و رادیــو هــای قدیمــی  بــه نمایــش  رادیــو در ترکیــه از جملــه 
در  ترکیــه  تلویزیــون  و  رادیــو  مدیــره  هیــات  مرکــزی  ســاختمان  در  مــوزه  ایــن  اســت. 
منطقــه اورن واقــع شــده اســت. مــوزه رادیــو و تلویزیــون روزهــای دوشــنبه، چهارشــنبه و 

ــاز اســت.  ــا ســاعت ۱۵ ب جمعــه از ۱۱ صبــح ت

Glbasy گلباسی - منطقه 
کنیــا و در ســاحل  گلباســی آنــکارا در ۲۵ کیلومتــری جنــوب غربــی آنــکارا در آزاد راه  منطقــه 
ــه و ســاحل دریاچــه اســت  دریاچــه مــوگان واقــع شــده، دارای رســتوران، کافــه، چایخان
کنــار  کــه در  گرمــای تابســتان را قابــل تحمــل می کنــد، بــه خصــوص اســتخر شــنایی  کــه 
دریاچــه قــرار دارد، مــکان بســیار مناســبی جهــت قایــق ســواری اســت. اتوبوس هــای 

شــهری، نقــل و انتقــال بســیار خوبــی را بــرای ایــن محــل فراهــم می آورنــد.

Painting Museum موزه نقاشی -
 مــوزه نقاشــی و مجســمه ســازی در نزدیکــی مــوزه فرهنــگ قــرار دارد، کــه مجموعــه غنــی 
از هنــر تــرک متعلــق بــه اواخــر قــرن ۱۹ تــا بــه امــروز را در خــود جــای مــی دهــد. در ایــن مــوزه 
گالــری هایــی بــرای نمایــش آثــار مهمــان وجــود دارد. مــوزه نقاشــی همــه روزه  همچنیــن 
کشــور را  گنجینــه ای از تاریــخ ایــن  غیــر از روزهــای دوشــنبه بــاز اســت. مــوزه هــای ترکیــه 

در خــود جــا داده انــد.

Aviation Museum موزه هوانوردی -
کــه در آن مــدل  از دیدنــی هــای آنــکارا مــوزه هوانــوردی در منطقــه اتیمســگوت اســت 
گذاشــته  کوچــک و بــزرگ هواپیمــا هــا و همینطــور عکــس هــای هوایــی بــه نمایــش  هــای 
شــده اســت. ایــن مــوزه آنــکارا همــه روزه غیــر از روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه بــاز اســت 

و در ترکیــه بازدیدکننــدگان زیــادی دارد.

Ankara Museum of Republic موزه جمهوریت -
گردشــگران بــوده اســت. از دیدنــی هــای آنــکارا  شــهر زیبــای آنــکارا همــواره مــورد توجــه 
ــه آغــاز قیــام جمهــوری  ــوط ب مــوزه جمهوریــت اســت  کــه در ایــن مــوزه اســناد مهــم مرب
گذاشــته شــده اســت در نزدیکــی مــوزه جنــگ آزادیبخــش  خواهــی ترکیــه بــه نمایــش 
گرفتــه اســت.این مــوزه غیــر یکــی از  ــرار  و در محــل دومیــن ســاختمان پارلمــان ترکیــه ق
موزهــای ترکیــه ســت و در روزهــای دوشــنبه و تعطیــالت مذهبــی و ملــی از ســاعت ۱۳:۳۰ 

تــا ۱۵ بــاز اســت.

The Temple of Augustus and Rome گوستوس و روم - معبد آ
ــه  گرفت ــرار  ــکارا  ق ــرام آن ــی بای ــاورت مســجد حاج ــوس و در مج ایــن مــکان در ناحیــه پول
گوســتوس و روم آنــکارا بعــد از فتــح آناتولــی مرکــزی توســط امپراتــوری  اســت. معبــد آ
نیــز   Ancyranum Monumentum رانــوم آنکــی  از میــالد ســاخته و  قــرن قبــل  روم، در 
گســترش دادنــد و در قــرن پنجــم توســط  نامیــده مــی شــود. در قــرن دوم، رومــی هــا آن را 
کلیســا تبدیــل شــد. در ســفر خــود بــه ترکیــه حتمــا از ایــن مــکان دیــدن  بیزانســی هــا بــه 

کنیــد و لــذت ببریــد.

State Art and Sculpture Museum موزه مجسمه سازی و نقاشی -
کمــی  از دیدنــی هــای آنــکارا مــی تــوان بــه مــوزه نقاشــی و مجســمه ســازی  کــه بــه فاصلــه 
کــرد. ایــن مــوزه  یــک مجموعــه غنــی  گرفتــه، اشــاره  ازمــوزه فرهنــگ شناســی آنــکارا قــرار 
گالــری هــای  ــا امــروز  را در خــود جــای مــی دهــد و  از هنــر اصیــل تــرک از اواخــر قــرن ۱۹ ت
متعــددی بــرای نمایــش بــه مهمــان وجــود دارد. مــوزه آنــکارا همــه روزه غیــر از دوشــنبه 

هــا بــاز اســت و آمــاده بازدیــد عالقمنــدان مــی باشــد.

قصد سفر به کشور زیبای 
ترکیه را دارید؟

نیاز به مشاوره و راهنمایی 
دارید؟

با لبخند پاسخگوی شما 
هستیم!

آژانس مسافرتی سفری دیگر

021 - 88 85 10 80
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Kusadasi کوش آداسی شهر 
کنــاره ی دریــا،  کاج  کوش آداســی بــا دیدنی هــای تاریخــی، ســواحل زیبــا و جنگل هــای 
بــرای خــود ترک هــا هــم شــهری ییالقــی و تفریحــی بــه حســاب می آیــد. تابســتان های 
کوش آداســی، هــر  گــرم و آفتابــی و زمســتان های معتــدل و بارانــی، باعــث شــده ســفر بــه 
ــن  ــار ای ــا، به ــام این ه ــا تم ــی ب ــد؛ ول ــته باش ــودش را داش ــای خ ــال، جذابیت ه ــع س موق
گل کاری شــده،  کاغــذی رنگارنــگ و دریــای آرام و خیابان هــای  گل هــای  شــهر بــا وجــود 

چیــز دیگــری اســت. 
در  کــه  ازمیــر،  فــرودگاه  طریــق  از  آن جــا  بــه  رفتــن  ولــی  نــدارد،  فــرودگاه  کوش آداســی 
مرکــز شــهر،  بــه  رفتــن  بــرای  اســت.  امکان پذیــر  واقــع شــده،  هشــتادکیلومتری شــهر 
کیلومترشــمار  کســی ها را  کســی هســت و هــم اتوبــوس و مینی بــوس. کرایــه ی تا هــم تا
کنیــد، هزینــه ی اتوبــوس و مینی بــوس  گــر نخواســتید ول خرجــی  مشــخص می کنــد و ا
ــی ها  کس ــتر از تا ــی بیش کم ــیر  ــودن مس ــد پیم ــت، هرچن ــتر نیس ــر بیش ــا ده لی ــج ت ــن پن بی
 یــک ســاعت طــول می کشــد. بــرای رفــت و آمــد داخــل شــهر هــم از همیــن 

ً
و حــدودا

شــهر،  اصلــی  خیابان هــای  تمــام  در  اتوبوس  هــا  می شــود.  اســتفاده  وســایل نقلیه 
ایســتگاه دارنــد و مرکــز اصلی شــان، میــدان ســوکه در مرکــز شــهر اســت. 

کوش آداســی، بــه ســواحل شــنی و صخره ایــش معــروف اســت. یکــی از پرطرفدارتریــن 
کــه  کادینــالر دنیــزی در قســمت جنوبــی شــهر اســت  ســواحل عمومــی، ســاحل شــنی 
آبــی مثــل شــنا، غواصــی و اســکی روی آب مناســب اســت.  انــواع ورزش هــای  بــرای 
کــه  کوچــک هســت  کشــتی ها و قایق هــای  کوش آداســی دو اســکله ی مخصــوص  در 
کشــیده شــده.  کــه بــه مــوازات ســاحل  بهترین شــان، اســکله ای اســت در ابتــدای بلــوار 
گشــت چنــد  کنیــد. تورکشــتی، یــک  کشــتی ثبت نــام  از ایــن اســکله می توانیــد بــرای تــور 
ــاری  ــه یکــی دوب ک ــرم اژه اســت  گ کوچــک دو طبقــه در آب هــای  کشــتی های  ــا  ســاعته ب
هــم در ســواحل مختلــف توقــف می کنــد و می شــود تــوی دریــا شــیرجه زد و پذیرایــی 
کامــل ناهــار را هــم شــامل می شــود. تمــام انرژی تــان را بــرای دریــا نگذاریــد؛ آدالنــد، پــارک 
کوش آداســی یکــی از بزرگ تریــن پارک هــای آبــی اروپاســت و دنیایــی از بازی هــای  آبــی 

آبــی را در خــودش دارد. 
کــه بــا یــک جــاده ی باریــک بــه شــهر وصــل  کوچکــی اســت  کبوتــر هــم جزیــره ی  جزیــره ی 
و یک جورهایــی  پرنده هــا می شــود  پرنــدگان، خانــه ی  می شــود؛ در فصــل مهاجــرت 
ــه دنبــال  ک ــرای آدم هایــی  ــج و خلــوت دارد و ب کوش آداســی اســت؛ ســاحلی دن ســمبل 

ــای زیبایــی اســت.  ــند، ج ــان باش ــد دور از هیج ــتند و می خواهن آرامــش هس

آتاتــورک و اســکله اســت؛ کاروانســرایی  بلــوار  کاروانســرای اوکــوز محمدپاشــا، نزدیکــی 
ــا  ــه قلعــه دارد. برنامــه ی شــب ترکیــه ب ــه قــرن ١٧ و ســاختمانی شــبیه ب اســت متعلــق ب
کاروانســرا، خیابــان  کنــار  کاروانســرا برپاســت. از  آوازهــای محلــی ترکــی هــر شــب در همیــن 
کوش آداســی می رســید  بــازار قدیمــی  بــه  کــه مســتقیم برویــد،  باربــاروس هایرتیــن را 
کــرده، کوچه هایــش ســنگ فرش اســت و ماشــین  کــه بافــت ســنتی خــودش را حفــظ 

اجــازه ی ورود نــدارد. 
کــه بیشــتر اتفاق هــای جالــب در همیــن مرکــز شــهر می افتــد، بــد نیســت یکــی از  حــاال 
کنیــد، هــم نزدیــک دریاســت و  ــرای اقامــت انتخــاب  ــی را هــم ب هتل هــای همیــن حوال
کوچــک بــا  هــم رفــت و آمــد بــه همه جــای شــهر از این جــا راحــت اســت. از هتل هــای 
ــزرگ و لوکــس ایــن  طرف هــا پیــدا می شــود،  ــا هتل هــای ب ســاختمان های سفیدشــان ت

ــرای هــر شــب اســت.  ــان ب ــصت-هفتاد هزارتوم ــبی ش ــم از ش ــا ه قیمت ه
ک نباشــید، بهتریــن رســتوران ها نزدیکــی  در مرکــز شــهر بهتــر اســت نگــران خــورد و خــورا
کباب هــای ترکــی طرفدارهــای بیشــتری دارنــد. در  بــازار هســتند. غذاهــای دریایــی و 
کــه ترک هــای بیشــتری می بینیــد، نــه توریســت های  کل بهتــر اســت جایــی غــذا بخوریــد 
کســی جاهــای درســت و حســابی شــهر خــودش را بهتــر از  بیشــتری؛ بــه هــر حــال هــر 

می شناســد.  غریبه هــا 
تــور  کوش آداســی می کشــاند،  بــه  را  زیــادی  کــه هــر ســال مســافران  از جاهایــی  یکــی 
از  ســاله  هــزار  چندیــن   اســت  شــهری  بازمانده هــای  افه ســوس،  اســت.  افه ســوس 
گرفتــه و رفتــن بــه آن از هــر دو  کوش آداســی قــرار  کــه بیــن ازمیــر و  امپراطــوری ُرم شــرقی 
ــا بعدازظهــر طــول می کشــد و ناهــار را هــم در یکــی از  ــور از صبــح ت شــهر ممکــن اســت. ت
رســتوران های محلــی صــرف می کننــد. قبــل از رســیدن بــه افه ســوس، خانــه ای قدیمــی 
گذرانده انــد و امــروز  کــه حضــرت مریــم ده ســال آخــر عمرشــان را این جــا  وجــود دارد 
تبدیــل بــه زیارتــگاه شــده اســت، می توانیــد روی دیوارهــای بیــرون خانــه، شــمع روشــن 
کنیــد. بعــد از آن شــهر زیبــای افه ســوس  کنیــد یــا از چشــمه ی آرزوهــا بنوشــید و آرزو 
گالدیاتورهــا و بقایایــی از آمفی تئاتــر  اســت بــا ســتون های ســنگی بــزرگ، میــدان نبــرد 
کــه می گوینــد اصحــاب   و دروازه هــای شــهر. کوه هــای شــمال افه ســوس، جایــی اســت 
کــوه نزدیــک بــه دویســت ســال خوابیــده بودنــد.  ایــن  کهــف تــوی غــاری در دامنــه ی 
کوچــک  همــه چشــم انداز منحصر بــه فــرد، ایــن همــه داســتان و هیجــان، در بنــدری 

می افتــد. اتفــاق 

کوش آداسی شهر 
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کوش آداسی تاریخچه 
کــه در ۳۰۰۰ ســال قبــل از میــالد مســیح از فــالت مرکــزی  ایــن شــهر توســط مردمانــی 
کرده انــد پایــه ریــزی شده اســت. آب و هــوای معتــدل  آناتولــی بــه ایــن مــکان مهاجــرت 
کشــاورزی  کنان آن داده بــود تــا بــه تولیــد محصــوالت  ایــن منطقــه ایــن اجــازه را بــه ســا

ماننــد زیتــون، انگــور و انجیــر در زمین هــای حاصــل خیــز اطــراف بپردازنــد.
کــوش آداســی در ســال ۵۴۶ قبــل از میــالد بــه تصــرف ایرانیــان درآمــد. در ســال ۲۰۰ قبــل 
از میــالد امپراتــوری روم ایــن شــهر را بــه تصــرف خــود درآورد و بعــد از تقســیم امپراتــوری 
رم، امپراتــوری رم شــرقی بــر ایــن شــهر تســلط یافــت. یــک زلزلــه باعــث تغییــر مســیر 
کوشــی آداســی  رودخانــه، آب و هــوا و در نتیجــه نابــودی شــهر افســوس در نزدیکــی 
کوشــی آداســی بــه عنــوان یــک معبــر مهــم مــورد  گردیــد و در آن زمــان ایــن امــر باعــث شــد 
گیــرد. پــس از حملــه ســلطان محمــد فاتــح، ایــن شــهر در ســال ۱۴۱۳ توســط  توجــه قــرار 
امپراتــوری عثمانــی اداره می شــد. در دوران ســلطنت عثمانی هــا، کوشــی آداســی بــه 

ســاختمان های بــا شــکوه مشــهور شــد.
کــه در آن می تــوان معمــاری دوران  کاروانســرای اوکاز محمــد پاشــا یکــی از بناهایــی اســت 
ــن ارگ  ــاجد و همچنی ــا و مس ــه، دیواره ــود. دروازه قلع ــاهده نم ــوح مش ــی را بوض عثمان
کننــده ســبک  کــه منعکــس  کبوتــر، در دوره عثمانــی ســاخته شده اســت  قلعــه در جزیــره 
معمــاری دوران اســت. پــس از جنــگ جهانــی اول در ســال ۱۹۱۹ کوشــی آداســی مــورد 
گرفــت و طــی یــک مبــارزه طوالنــی در ســال ۱۹۲۲ کوشــی  تاخــت و تــاز یونانیــان قــرار 

آداســی بخشــی از جمهــوری ترکیــه شــد.

کوش آداسی آب و هوای 
کامــال مدیترانــه ای اســت بــا  کــه هــوای آن  کــوش آداســی ایــن اســت  از خصوصیــات 
ــول  ــام ط ــا در تم ــا تقریب ــت ه ــرد. توریس ــبتا س ــای نس ــتان ه ــرم و زمس گ ــای  ــتان ه تابس
کننــد و از ســواحل بــی نظیــر آن لــذت مــی برند.امــا بهتریــن  ســال بــه ایــن شــهر ســفر مــی 

ــا اواخــر تابســتان مــی باشــد. زمــان بــرای ســفر بــه ایــن ســاحل زیبــا اواخــر بهــار ت
کــه بســیار  کــوش آداســی  کنیــم در ســفر ترکیــه حتمــا بــه جزیــره  بــه شــما پیشــنهاد مــی 
کــوش آداســی  دیدنــی ســت، برویــد و از دیدنــی هــای ایــن شــهر لــذت ببریــد. آب و هــوای 
کامــال ســرد و بهــار آب  تابســتان هــا شــرجی و پائیــز هــوای نســبتا ســرد و زمســتان هــوای 

و هــوای معتــدل دارد.

کوش آداسی اقتصاد 
کشــور ترکیــه محســوب مــی شــود و بیشــتر  کــوش آداســی یکــی از شــهرهای توریســتی 
درآمــد ایــن شــهر از راه صنعــت توریســم مــی باشــد.همچنین ایــن شــهر یــك پــورت بــرای 
کشــتی هــای خصوصــی  کــروز بــوده و بنــادر آن جایگاهــی بــرای قایقهــا و  کشــتی هــای 
کوچــك اســت. بــا توجــه موقعیــت ایــن شــهر، بســیاری از شــرکتها ســعی در راه انــدازی 
ح هــا بیشــتر در زمینــه  ح هایــی بــرای جــذب ســرمایه هــای خارجــی دارنــد. ایــن طــر طــر

ــه ویــژه در بخــش مســکن اســت. صنعــت ســاخت و ســاز ب

کوش آداسی ساختار 
کافــه هایــی  باقــی مانــده خانــه هــای قدیمــی در نزدیکــی ســاحل بــه رســتوران هــا و 
ــا  ــر آن ه ــت س ــه پش ــتند و تپ ــهر هس ــی ش ــاختار قدیم ــر س گ ــان  ــه بی ک ــد  ــده ان ــل ش تبدی
ــوک هــای آپارتمــان نماینگــر ســاخت و ســاز دهــه 80 میــالدی  ــزرگ و بل ــا هتــل هــای ب ب

ــت. ــون اس کن ــا  ت

کوش آداسی حمل و نقل عمومی 
کــه 90 کیلومتــر بــا آن  کوشــی آداســی، فــرودگاه ازمیــر اســت  نزدیــک تریــن فــرودگاه بــه 
کســی  کســی اختصاصــی، تا فاصلــه دارد. حمــل و نقــل عمومــی در ایــن شــهر مبتنــی بــر تا
خ  ــر ــد. ن ــی باش ــران م گ ــبتا  ــهر نس ــن ش ــای ای ــی ه کس ــد. تا ــی باش کی م ــترا ــای ون اش ه
کســی متــر در بــدو ورود بــه وســیله در حــدود 2 دالر مــی باشــد و پــس از طــی یــك  اولیــه تا
کســی  مســیر 10 کیلومتــری در حــدود 20 الــی 30 دالر مــی بایســت پرداخــت نمــود. ایــن تا

هــا فقــط بــه صــورت اختصاصــی اقــدام بــه ســوار نمــودن مســافر مــی نماینــد.
دل  نــام  بــه  مارماریــس  شــهر  در  کــه  هســتند  ون  هــای  کســی  تا دیگــر  هــای  کســی  تا
کی  مــوش نامیــده مــی شــوند و ظرفیــت 10 سرنشــین را دارا بــوده و بــه صــورت اشــترا
کســی هــا در خطــوط مشــخصی حرکــت  گیرنــد. ایــن تا مــورد اســتفاده مســافران قــرار مــی 
کرایــه آنهــا ثابــت بــوده و بــرای هــر نفــر در 1.5 لیــر جدیــد مــی باشــد. ایــن  مــی نماینــد و 
خودروهــا در طــی مســیر خــود دارای ایســتگاه نمــی باشــند و بنابــه در خواســت مســافر 
کــه طــی خطوطــی ثابــت  توقــف مــی نماینــد. یکســری اتوبــوس در ایــن شــهر وجــود دارد 

ــه ازمیــر مــی رســانند. ــا هزینــه ای مناســب مســافران را ب و ب
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کوش آداسی کز خرید  مرا
کــه  کــوش آداســی در مســیری  ج از شــهر  گــر در ســفر ترکیــه، قصــد خریــد داشــتید، در خــار ا
کنیــد. فاصلــه آن از شــهر  بــه شــهر بــدروم میرونــد در ناحیــه ســوکه هــم مــی توانیــد خریــد 
 Adidas, کــوش آداســی حــدود ۴۰ دقیقــه اســت. در آنجــا مــی توانیــد مارکهایــی مثــل

کنیــد. Nike, Benetton, Billabong, Levis را پیــدا 
کــرده ایــد بــا احتمــال قــوی آژانــس مســافرتی ترکیــه  کــوش آداســی ســفر  چنانچــه بــا تــور بــه 
گــر هــم غیــر از  بــرای شــما برنامــه بازدیــد و خریــد از ســوکه را تــدارک دیــده اســت، البتــه ا
ــور لیــدر خــود درخواســت انجــام  ــاد باشــد مــی توانیــد از ت ــان زی ــر تعدادت گ ایــن باشــد و ا
ایــن تــور را داشــته باشــید همچنیــن دسترســی بــه ســکه از طریــق “دلمــوش” هــا امــکان 
پذیــر اســت. البتــه شــما بایــد ۲ کــورس دلمــوش ســوار شــوید تــا بــه ایــن منطقــه دسترســی 

کنیــد. پیــدا 
کثــر مواقــع بیشــتر  ا بــه صرفــه اســت و در  از Outlet Factory ih بســیار مقــرون  خریــد 
کــه مــی توانیــد تمامــی  گرفتــه انــد  فروشــگاه هــا تخفیــف هــای بــا درصدهــای بــاال در نظــر 
خریــد هــای خــود را از ایــن منطقــه انجــام دهیــد. معمــوال یکــی دیگــر از برنامــه هــای 
تورهــای مســافرتی بازدیــد یــک روزه از شــهر “ازمیــر” مــی باشــد.در ازمیــر نیــز پاســاژ بســیار 
کــرد. بهتریــن خریــد ترکیــه   کــه مــی تــوان بــه فروشــگاه Zara در آن اشــاره  بزرگــی مــی باشــد 

کــوش آداســی میتوانیــد از “ســوکه” و ” ازمیــر” انجــام دهیــد. را در ســفر بــه 

Kus Shopping Center Kusadasi کاله ایچی - مرکز خرید 
کــرد . ایــن مرکــز خریــد  کالــه ایچــی اشــاره  کــوش آداســی مــی تــوان بــه  کــز خریــد  از مرا
کــه ســرگرمی  کالــه ایچــی اســت  کــوش واقــع در محلــه  کــوش آداســی بــه نــام  معــروف 
ــه  ــه ب ک ــیری  ــی در مس ــوش آداس ک ــهر  ج از ش ــار ــب دارد. در خ ــام ش ــرای تم ــز  ب ــی نی های
شــهر بــدروم مــی رونــد در ناحیــه ســوکه آوت لتــز اســت، کــه در آنجــا هــم مــی توانیــد خریــد 
کــوش آداســی حــدود ۴۰ دقیقــه اســت. در آنجــا مــی توانیــد  کنیــد. فاصلــه آن از شــهر 
کنیــد. مرکــز خریــد دیــدن  مــارک هایــی مثــل آدیــداس، نایــک، بنتــون، لیوایــز را پیــدا 

ــد. کنی

Soke Shopping مرکز خرید سوکه -
کــوش آداســی، مرکــز خریــد ســوکه شــرایط بهتــری دارد. خریــد از ســوکه از  کــز خریــد  از مرا
طریــق دلمــوش هــا امــکان پذیــر اســت، البتــه شــما بایــد ۲ کــورس دلمــوش ســوار شــوید 
کنیــد. خریــد از آوت لــت فکتــوری بســیار مقــرون بــه  تــا بــه ایــن منطقــه دسترســی پیــدا 
کثــر مواقــع بیشــتر فروشــگاه هــا تخفیــف هــای بــا درصدهــای بــاال در  صرفــه اســت و در ا
کــه مــی توانیــد تمامــی خریــد هــای خــود را از ایــن منطقــه انجــام دهیــد. گرفتــه انــد  نظــر 
کــوش آداســی ترکیــه مــی توانیــد از ســوکه  انجــام  بهتریــن خریدهــای خــود را در ســفر بــه 

دهیــد و از ســفر ترکیــه نهایــت اســتفاده را ببریــد .
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Biok Mondares پارک ملی بیوک مندرس -
کــوش آداســی و ســوکه قــرار دارد  پــارک ملــی بیــوک منــدرس در محــدوده شهرســتانهای 
کــوش آداســی - ســوکه قابــل رفــت و آمــد مــی باشــد. فاصلــه ایــن پــارک  و از طریــق جــاده 
ــا ســوکه ۳۴  کــوش آداســی ۲۸ کیلومتــر و ت ــا  کــوش آداســی ســت ت ــه از تفریحــات  ک ملــی 
کــوه سامســون بــه  کــه از پیشــروی  کیلومتــر اســت. بافــت ژئولوژیکــی شــبه جزیــره دیلــک 
دریــای اژه بوجــود آمــده از تــوده هــای متعلــق بــه دوران پالزوئیــک، مزوزوئیــک و نئــوژن 

کــه یکــی از نواحــی منــدرس اســت. بــوده 
ــت.  ــه اس ــب توج ــیار جال ــره بس ــبه جزی ــن ش ــع ای ــنگی مرتف ــنی، دره ای، س ــای ش پالژه
منطقــه  در  نظیــر  بــی  گیاهــی  پوشــش  یــک  دارای  ملــی  پــارک  ایــن  شــمالی  بخــش 
گیاهــان  کلیــه انــواع  گیاهــان تیــره شــاه بلــوط و دفنــه و نیــز  مدیترانــه اســت. بــه ویــژه 
مخصــوص ناحیــه مدیترانــه در ایــن شــبه جزیــره بــا طــراوت و زیبایــی خاصــی دیــده مــی 
شــود. شــاه بلــوط مخصــوص نواحــی جنگلــی آناطولــی شــمالی، بیــد، ســرو و غیــره تنهــا در 
کنــار هــم وجــود دارد. پــارک ملــی، آخریــن نقطــه غربــی آناطولــی  کشــور در  ایــن منطقــه از 
ک پشــتهای  کــه نســل آن در حــال انقــراض اســت. همچنیــن فــک مدیترانــه و ال اســت 
گرفتــه انــد در  کشــورهای مدیترانــه ای تحــت حمایــت و حفاظــت قــرار  کــه در  دریایــی 

ــد و رشــد یافتــه انــد. کنــاره هــا و ســواحل ایــن پــارک ملــی امــکان زاد و ول
کــه در دامنــه تپــه دیلــک در محــدوده  گــوزل چاملــی  منطقــه مقــدس واقــع در روســتای 
شــمال شــرقی پــارک ملــی قــرار دارد بــه قــرون ۸-۹ پیــش از میــالد تعلــق داشــته و بــه 
 Ionia کــه مرکــز سیاســی و علمــی Panionion کنفدراســیون کنفرانــس هــای  عنــوان محــل 
گردشــگاه هایــی بــرای اســتفاده  گرفــت. در ایــن پــارک ملــی  بــوده مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گردشــگران را بــرآورده مــی نمایــد. همچنیــن بوفــه و قهــوه  روزانــه وجــود دارد و نیازهــای 
ــا  کاروان ه ــادر و  ــود دارد. در ایــن مــکان امــکان پذیرایــی در چ ــز وج ــه صحرایــی نی خان

نیــز وجــود دارد.

Kusadasi Inn کوش آداسی - کاروانسرای تاریخی 
کاروانســرای ایــن شــهر  بــا بیــش از ۳۰۰ ســال قدمــت امــروزه تبدیــل بــه اقامتگاهــی بــا 
ایــن  انــدرکاران  اغلــب دســت  اســت.  واقــع شــده  آداســی  کــوش  در  معمــاری خــاص 
کننــد برخورد  کار مــی  کــه در ایــن اقامتــگاه  کســانی  اقامتــگاه ترکیــه ، عثمانــی انــد. تمامــی 
کاروانســرا معمــاری هــای قــرون وســطی را  ــاق هــای ایــن  ــد. ات بســیار دوســتانه ای دارن
گــر قصــد  یــادآور مــی شــوند. ایــن مــکان عمومــی ارزش یــک بــار دیــدن را دارد، حتــی ا

اقامــت در آنجــا را نداشــته باشــید.

Karaja Cave Town کاراجا - غار 
رو  ایــن  از  و  اســت  فعــال  غیــر  غــار  یــک  و  آداســی  کــوش  هــای  از دیدنــی  کاراجــا  غــار 
کــه از شــکاف هــای ســقف مــی  رودخانــه ای در آن وجــود نــدارد، لیکــن قطــرات آبــی 
کــه باعــث بوجــود آمــدن انــواع ســنگ قطــره هــا مــی شــود. همچنیــن در داخــل غــار  چکــد 
ــار  ــل غ ــوای داخ ــت ه ــود دارد. رطوب ــک وج کوچ ــه  ــد حوضچ ــن و چن ــتخرهای تراوت اس

ــد. ــی یاب ــود افزایــش م ــل رفتــه ش ــه داخ ــتر ب هرچــه بیش
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کوش آداسی  گردشگری  جاذبه های تفریحی و 
Kusadasi Cruise Port کوش آداسی - بنادر قایق های تفریحی 

کشــتی هــای توریســتی ترکیــه و یــک بنــدر قایــق  کــوش آداســی ۲ اســکله مخصــوص  در 
کــوش آداســی در هــر فصــل  ــا ظرفیــت ۶۵۰ قایــق وجــود دارد. در بنــدر  هــای تفریحــی ب
کننــد. از ایــن بنــدر در مــاه هــای بهــار و تابســتان )از اوایــل  گیــری مــی  کشــتی هــا پهلــو 
کتبــر ( ســفرهای منظــم قایــق هــای موتــوری بــه جزیــره یونانــی ســاموس  آوریــل الــی ۲۰ ا
گیــرد.  برگــزار مــی شــود. ایــن ســفرها در مــاه هــای زمســتان بــه صــورت چارتــر انجــام مــی 
گیرد.  در بنــدر در هــر ســاعت از روز تورهــای تفریحــی بــا قایــق هــای مســافربری انجــام مــی 
کننــد در بنــدر مســتقر مــی  ــزار مــی  ــی برگ ــه تورهــای آب ک قایــق هــای تفریحــی ترکیــه نیــز 

باشــند.

Pigeon Island کبوتر - جزیره 
کــه بــا یــک جــاده ی باریــک بــه شــهر وصــل  کوچکــی اســت  کبوتــر جزیــره ی  جزیــره ی 
ــت  گف ــوان  ــی ت ــود و م ــا می ش ــه ی پرنده ه ــدگان، خان ــرت پرن ــل مهاج ــود و در فص می ش
کــه  کوش آداســی اســت؛ ســاحلی دنــج و خلــوت دارد و بــرای مســافرانی  ســمبل شــهر 
دنبــال آرامــش هســتند و می خواهنــد دور از هیجــان شــهرهای پــر تجمــل ترکیــه باشــند، 

جــای زیبایــی اســت.

Mohammed Pasha کاروانسرای محمد پاشا -
کــوش آداســی را  کاروانســرای محمــد پاشــا  کــوش آداســی مــی تــوان  از دیدنــی هــای 
کــه در حاشــیه آن اســت و فاصلــه آن تــا  کشــتی بــه جزایــری  کــه مــی تــوان بــا  نــام بــرد 
ــرد. در  ــذت ب ــک روز ل ــه در ی ــای مدیتران ــرد و از آب دری ک ــفر  ــت س ــم اس ک ــیار  ــاحل بس س
کــه  کــرد؛ ســوراخهای تــوپ  کــرد و بــه مناطــق اطــراف ســفر  کرایــه  شــهر مــی تــوان جیــپ 
در دیوارهــای بیرونــی وجــود دارد، بــه جهــت دفــاع از شــهر در مقابــل دزدان دریایــی 
ســاخته شــده اســت. مســجد داخــل قلعــه نیــز در ســال ۱۶۱۸ از طــرف صــدر اعظــم اوکــوز 

محمــد پاشــا ســاخته شــده اســت.

Guverjin Adasi Kusdasi گوورجین آداسی -
نــوزده و در  کــه در قــرن  کالنتــری قدیمــی ســت   ایــن  کــوش آداســی  از دیدنــی هــای 
کالنتــری و جهــت مقابلــه بــا تهاجمــات  هنــگام قیــام مــورا از ســوی عثمانــی هــا بــه عنــوان 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــی  س ــوش آداس ک ــا در  ــره ه ــی از جزی احتمال

Cave Sir Telaiiini غار سیر تالئینی -
کاراجاســو در بیــن روســتاهای یــوکاری چــام آداســی و نارلــی   ایــن غــار در شهرســتان 
بــه غــار از هــر دو روســتا وجــود  کــوش آداســی قــرار دارد. امــکان رفــت و آمــد  گدیــک 
ــر اســت.  ــا یــک پیــاده روی ۲۰-۲۵ دقیقــه ای نزدیــک ت گدیــک ب ــی  دارد. روســتای نارل
کــه از جاهــای دیدنــی ترکیــه مــی باشــد،  همچنیــن بــه خرابــه هــای Afrodisian نیــز 
کلــی غــار ۳۴۸ متــر )ســالن اصلــی ۱۴۷متــر ( بــوده و عمیــق تریــن  نزدیــک اســت.طول 
ــه ورودی -۳۲ متــر اســت. ایــن غــار ترکیــه یــک غــار افقــی و خشــک  نقطــه آن نســبت ب
اســت. دهانــه غــار بســیار تنــگ اســت. پــس از ۴-۵ متــر محوطــه اصلــی غــار شــروع مــی 
گرفتــه بــه صــورت دیــوار در آمــده اســت  کنــار هــم قــرار  کــه بــا  شــود. ســالن بــا ســتون هایــی 
کتیت،  کلیــه اتــاق هــای داخــل ســالن، اســتاال بــه ۵-۶ بخــش تقســیم شــده اســت. در 
کــه دمــای خارجــی ۲۸ درجــه و میــزان  گمیت و ســتون وجــود دارد. هنگامــی  اســتاال

رطوبــت %۴۴ باشــد دمــای غــار ۱۷ درجــه و میــزان رطوبــت نیــز %۸۵ مــی شــود.

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com
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Marmaris شهر مارماریس
کــه ایــن شــهر ســاحلی را برازنــده ی  آفتــاب طالیــی و دریــای فیــروزه ای مناظــری ســاخته 

کــه توریســت ها بــه آن داده انــد: جواهــر ترکیــه.  لقبــی می کنــد 
کشــور واقــع شــده، ولــی رســیدن بــه  بــا این کــه مارماریــس در جنــوب  غربی تریــن نقطــه ی 
کیلومتــری شــهر و فــرودگاه میــالس  آن خیلــی مشــکل نیســت. فــرودگاه داالمــان در صــد 
کــه  کم تــر از ١٥٠ کیلومتــر فاصلــه دارد، پذیــرای مســافرانی اســت  کــه تــا مارماریــس  بــودروم 
ــز  ــرف مرک ــه ط ــا ب ــن فرودگاه ه ــر دوی ای ــند. از ه ــهر می رس ــن ش ــه ای ــی ب ــای هوای از راه ه
گــران نیســت، امــا  کســی ها خیلــی  کســی هســت و هــم اتوبــوس. کرایــه ی تا شــهر، هــم تا
اتوبوس هــا هــم هــر نیــم ســاعت یــک بــار حرکــت می کننــد و دردســری ندارنــد. از جنــوب 
کــه بــه مارماریــس می رســند و مســافران  و شــمال ترکیــه جاده هــای زیــادی هســتند 
ــن  ــه ای ــی ب ــای زمین ــال از راه ه ــر س ــه، ه ــود ترکی ــی خ ــه از اهال ــی و چ ــه خارج ــادی، چ زی

شــهر می آینــد. 
بهتــر اســت لباس هــای ســبک همــراه خودتــان بیاوریــد، چــون آب و هــوای مارماریــس در 
کم تــر از  گــرم اســت و تنهــا در روزهــای زمســتان ممکــن اســت بــه  تمــام فصل هــای ســال 
کــه دریــای این جــا در تمــام  گــی باعــث شــده  ١٥ درجــه ی ســانتی گراد برســد. همیــن ویژ
گــذار در شــهر  گشــت و  طــول ســال بــرای شــنا و دیگــر ورزش هــای آبــی مناســب باشــد و 
مســافران را اذیــت نکنــد، ولــی بهتریــن وقــت ســفر بــه مارماریــس از اوایــل بهــار تــا اواســط 
تابســتان اســت. ایــن وقــت ســال، تعــداد توریســت ها خیلــی زیــاد اســت، پــس بهتــر 
اســت از قبــل بــه فکــر رزرو هتــل موردعالقه تــان باشــید؛ از بیــن هتل هــای مختلــف بــا 
کــه بیشــتر دوســت  کنیــد  ســتاره های متفــاوت و یــا ویالهــای ســاحلی، همانــی را انتخــاب 
بــا چهــار ســتاره،  یــک هتــل  و  بــا هــم متفــاوت اســت  داریــد. ســرویس های هتل هــا 
امکانــات و پذیرایــی خــوب می توانــد از ٦٠-٧٠ هــزار تومــان بــه بــاال هزینــه داشــته باشــد. 
ــورک در جــوار  ــه مجســمه ی آتات ــه ب ک گمنلیــک اســت  ــوار ا ــان شــهر، بل اصلی تریــن خیاب
کــه یــک پــارک ســاحلی زیبــا نیــز در  ســاحل ختــم می شــود: ســاحل اصلــی مارماریــس 
کســی های زردرنگــی  خــودش دارد. بــرای ایــن طــرف و آن طــرف رفتــن در شــهر، بــه جــز تا
کــه جــا بــرای  کســی متر مجهــز هســتند، می توانیــد دولمــوش یــا همــان ون هــا را  کــه بــه تا
مســیرهای  در  مینی بوس هــا  ماننــد  دولموش هــا  شــوید.  ســوار  دارنــد،  مســافر  یــازده 
ــش  ــه انگیزترین بخ ــد.  وسوس ــادی ندارن ــه ی زی ــد و هزین ــد می کنن ــت و آم ــخصی رف مش
ســفر بــه یــک شــهر ســاحلی، دریاســت. این جــا هــم تــا دل تــان بخواهــد تفریحــات و 
ــه و ــفاف مدیتران ــای ش ــی در آب ه ــنا و غواص ــل ش ــده، مث ــا ش ــی برپ ــرگرمی های دریای س

کشــتی بــه ســواحل  دریــای اژه، مــوج ســواری، قایق ســواری و از همــه زیباتــر ســفر بــا 
کشــتی، موســیقی زنــده اجــرا می شــود  هم جــوار ایچیملــر و یــا تونــوک. در بیشــتر تورهــای 
و بــا نوشــیدنی و ناهــار از مســافران پذیرایــی می کننــد. کشــتی ها در اســکله ی زیبــای 
ایچملــر توقــف می کنــد و می شــود تــا وقــت برگشــتن بــه مارماریــس در بــازار ســاحلی آن جــا 
کــه  کــرد. تــور غواصــی هــم تقریبــًا بــه همیــن شــکل اجــرا می شــود، بــا ایــن تفــاوت  خریــد 
ــاد می دهنــد چگونــه از روی  تجهیــزات غواصــی را در اختیــار مســافر می گذارنــد و بــه او ی
کشــتی بــه اعمــاق دریــای آبــی شــیرجه بزنــد. البتــه هــر دوی ایــن تورهــا را  عرشــه ی 
کــروز بــه صــورت خصوصی تــر تجربــه  می تــوان بــا صــرف هزینــه ی بیشــتر و در قایق هــای 

کــرد. 
کارهــای بــه یــاد ماندنــی در مارماریــس، تــور جیپ ســافاری اســت؛ تــوری یک روزه  یکــی از 
کــه از جلــوی هتــل خودتــان شــروع می شــود و بــا دیــدن درختــی ١٨٠٠ ســاله در روســتای 
کاج و آویشــن ایــن منطقــه خیلــی  بوزبــورون و آبشــار تارگــوت ادامــه پیــدا می کنــد. عســل 
ــیربرنج  ــر ش ــی، دس ــتورانی جنگل ــار در رس ــرف ناه ــد از ص ــت بع ــر اس ــت و بهت ــروف اس مع
کنیــد. بعــد از ظهــر، جیپ هــا بــه تنگــه ی یاالنجــی  ترکــی را بــه همــراه عســل امتحــان 
کــه منظــره ای زیبــا و فراموش نشــدنی  دارد. در  کم عمــق  می رونــد، تنگــه ای بــا آب هــای 
انتهــا هــم جیپ ســواری جلــوی هتــل تمــام می شــود. ســرگرمی هیجان انگیــز بچه هــا در 
ــاالی  ــادی دارد و ب ــازی خیلــی زی کــه وســایل ب ــم اســت  ــوا دری ک ــارک آبــی آ مارماریــس، پ
کاج هــا و چنارهــای ســبزرنگش، از آن جــا  گرفتــه. منظــره ی زیبــای شــهر بــا  یــک تپــه قــرار 

تماشــایی اســت. 
کــه رســتوران های مارماریــس تنــوع غذایــی زیــادی دارنــد، ولــی انتخــاب غــذا  بــا ایــن 
ــا بهتریــن  ــذ ب کباب هــای لذی کار ســختی نیســت، غذاهــای دریایــی، کوفتــه و  در آن جــا 
ــا مشابه شــان  ــی ســرو می شــوند و در مقایســه ب ــه خوب کیفیــت در همــه ی رســتوران ها ب
گیاهــی  گیاه خوارهــا هــم دلمه هــای  در ایــران حداقــل نصــف قیمــت را دارنــد. بــرای 
مختلفــی  زیتون هــای  غذاهــا  بیشــتر  کنــار  در  اســت.  خوبــی  پیشــنهاد  جورواجــور 
از غذاهــا و  از غــذای اصلــی خوشــمزه تر هســتند. مجموعــه ای  گاهــی  کــه  می گذارنــد 
کــرد، شــبی مملــو از موســیقی  نوشــیدنی های ترکــی را می شــود بــا تــور شــب ترکــی تجربــه 
ــا ترانســفر از هتــل حــدود صــد لیــر هزینــه دارد.  کــه ب ــازی و نمایش هــای ســنتی  و آتش ب
گــرم مارماریــس را می تــوان بــا جنب وجــوش نیمــه ی شــرقی شــهر، بــازار و  شــب های 

گذرانــد.  کافه هــای همــان حوالــی 

شهر مارماریس
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تاریخچه مارماریس
ــا  ــه 3400 ســال پیــش از میــالد مــی رســد ب کــه تاریــخ آن ب ســکونت اولیــه در مارماریــس 
کــه مشــتقی  ــا  کاری کار بــود آغــاز مــی شــود. نــام منطقــه  کــه نــام رئیــس آن  آمــدن قومــی 
و مدیترانــه،  اژه  برکــت ســواحل دریــای  اســت.  بــود داده شــده  قبیلــه  رئیــس  نــام  از 
ایــن منطقــه را جــذاب نمــوده اســت. و بدیــن جهــت مارماریــس در طــول قــرون تحــت 
گرفتــه اســت. در تورهــای تفریحــی در مارماریــس  کمیــت تمــدن هــای بســیاری قــرار  حا
کاریــا، رودوس و آدا، مصــر آشــور، ایــون، دور ، پــرس، مقدنیــه،  مــی تــوان آثــار تمــدن هــای 
ســوریه، روم، بیزانــس، ســلجوقیان و عثمانــی را مشــاهده نمــود. نــام اولیــه ایــن شــهر 

ــوده اســت. فیســکوس ب

آب و هوای مارماریس
گردشــگران ترکیــه ایــن  مارماریــس نیــز یکــی از مناطــق توریســم پذیــر ترکیــه اســت، اغلــب 
کننــد. تورهــای جــذاب ترکیــه  گــردش در فصــل زمســتان انتخــاب مــی  ــرای  منطقــه را ب
کــه تحــت تاثیــر آب و هــوای مدیترانــه ای مــی  در مارماریــس فــراوان هســتند. مارماریــس 

گــرم و خشــک و زمســتان هایــی معتــدل و بارانــی اســت. باشــد دارای تابســتان هــای 

اقتصاد مارماریس
گیاهــان معطــر خــود  کــه تــا چنــدی پیــش بــا ماهیگیــری، صنایــع ابــری و  ماماریــس 
مشــهور بــود، امــروز بــه صــورت یــک شــهر و مرکــز توریســتی بزرگــی در آمــده اســت. امــروزه 
کارخانجــات  کشــتی هــای تفریحــی دریــای مدیترانــه، در  بــه واســطه بنــادر طبیعــی بــرای 
کشــتی هــای تفریحــی انجــام مــی  کشــتی ســازی خلیــج یاالنجــی نیــز تعمیــر و نگهــداری 

پذیــرد.

ساختار مارماریس 
شــهر مارماریــس شــهری توریســتی اســت و ایــن شــهر در مواقعــی از ســال دارای جمعیــت 
رنــگ  ســفید  هایــی  ســاختمان  از  شــهر  ســاختار  باشــد.  داشــته  توریســت  کــه  اســت 
کاغــذی بســیار زیبــا بــه آنهــا شــکل و ظاهــری زیبــا بخشــیده  گل هــای  کــه  تشــکیل شــده 

اســت.

حمل و نقل عمومی مارماریس 
فــرودگاه داالمــان در فاصلــه 100 کیلومتــری ایــن شــهر قــرار دارد. در بیــن ســاعات 7 الــی 
22 ســفرهای منظــم برقــرار مــی باشــد. فــرودگاه میــالس شــهر بــودروم نیــز در فاصلــه 147 

کیلومتــری قــرار دارد ، فــرودگاه نزدیــک دیگــری بــه ایــن شــهر مــی باشــد.
کســی هــای ون  کســی اختصاصــی، تا حمــل و نقــل عمومــی در ایــن شــهر مبتنــی بــر تا
کســی  خ اولیــه تا گــران مــی باشــد. نــر کســی هــای ایــن شــهر نســبتا  کی مــی باشــد. تا اشــترا
متــر در بــدو ورود بــه وســیله در حــدود 2 دالر مــی باشــد و پــس از طــی یــك مســیر 10 
کســی هــا فقــط  کیلومتــری در حــدود 20 الــی 30 دالر مــی بایســت پرداخــت نمــود. ایــن تا

بــه صــورت اختصاصــی اقــدام بــه ســوار نمــودن مســافر مــی نماینــد.
ــام دل مــوش  ــه ن ــه در شــهر مارماریــس ب ک کســیهای ون هســتند  کســی هــای دیگــر تا تا
مــورد  کی  اشــترا صــورت  بــه  و  بــوده  دارا  را  سرنشــین   10 ظرفیــت  و  میشــوند  نامیــده 
کســیها در خطــوط مشــخصی حرکــت مــی  گیرنــد. ایــن تا اســتفاده مســافران قــرار مــی 
کرایــه آنهــا ثابــت بــوده و بــرای هــر نفــر در 1.5 لیــر جدیــد مــی باشــد. ایــن  نماینــد و 
خودروهــا در طــی مســیر خــود دارای ایســتگاه نمــی باشــند و بنابــه در خواســت مســافر 

توقــف مــی نماینــد.

38 / www.safaridigar.com

شماره قبلی
ونیکی راهنمای سفری دیگر کتاب های الکتر

یافت کرده اید؟ را در

دانلود رایگان در:
safaridigar.com/download

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com
http://safaridigar.com/download


39 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

کز خرید مارماریس مرا
بســیاری از مغــازه هــا فــروش علوفــه توریســتی معمــول و همچنیــن تخصــص هــای محلــی 
ماننــد لــذت ترکــی، فــرش و غیــره، بیشــتر از لبــاس هــای مــارک بــه صــورت جعلــی و بســیار 
ــایزها را  ــد )س ــی باش ــوب م ــگفت انگیــزی خ ــه طــرز ش ــا ب کیفیــت آن ه ــا  ارزان اســت، ام
کــه در بازارهــا خریــد  کنیــد، بــه ویــژه هنگامــی  کنیــد چــک  قبــل از اینکــه اقــدام بــه خریــد 
کنیــد(. مراقــب باشــید! بــا وجــود اطمینــان از فروشــندگان، بیشــتِر دی وی دی هــا  مــی 

کــرد. کار نخواهنــد  و بــازی هــا 
گــر شــما قــادر بــه چانــه زدن هســتید، چــرم واقعــی را مــی توانیــد بــا یــک قیمــت مناســب  ا
ــا 3 برابــر قیمــت اولیــه  کنیــد. بــه طــور معمــول شــروع قیمــت هــا حداقــل 2  ی خریــداری 
ــر شــما  گ ــد، ا مــی باشــد. آرایــش مــو و درمــان هــای زیبایــی قیمــت هــای مناســبی دارن
تمایــل بــه تاتــوی دائــم داریــد، بایــد از مســائل مربــوط بــه بهداشــت تاتــو مطمئــن شــوید.
بــرای مــواد غذایــی، ســوپرمارکت هــای بــزرگ در پایــان جــاده اصلــی قبــل از بنــدرگاه 
کــه بازارهــای ســهام تقریبــا همــه چیــز از جملــه  و لنگــرگاه بــه نــام Tansas وجــود دارد 
مــارک هــای بیــن المللــی اســت. Tansas یــک شــرکت خواهــر بــه نــام Migros مــی باشــد 
کــه دارای دو فروشــگاه در مارماریــس، یکــی در بنــدر و دیگــر فروشــگاه هــای بــزرگ تــر 
بــر روی جــاده اصلــی نزدیــک بــه ســاختمان دادگاه مارماریــس مــی باشــد. یکــی دیگــر از 
هایپــر مارکــت هــا واقــع در جــاده اصلــی باالتــر از حومــه Armutalan،Kipa تقســیم ترکیــه 
ــا قیمــت هــای  ــام تجــاری بیــن المللــی و ب ــا ن از تســکو و طیــف عظیمــی از محصــوالت ب

ــه مــی دهــد. رقابتــی را ارائ
کثــر توریســت هــا از بازارهــای دیدنــی در مارماریــس )Armutalan( و Icmeler لــذت مــی  ا
کاالهــای یکســان را در مغــازه هــای محلــی مــی فروشــند  برنــد. در ایــن بازارهــا بســیاری از 
کمــی بیشــتر بزنیــد. بــه هــر حــال هیچ کــس بــدش نمی آیــد یــک خریــد  و مــی توانیــد چانــه 
 Armutalan خــوب و مناســب هــم در برنامــه ی ســفرش داشــته باشــد. بــازار منطقــه

مارماریــس در 5 شــنبه هــا مــی باشــد و بــازار Icmeler هــر 4 شــنبه برپــا مــی شــود.
گردشــگران  ک پشــت هــا را بــه  کننــد بچــه ال مواظــب باشــید برخــی از تــرک هــا ســعی مــی 
کنند.  بفروشــند و بــه قاچــاق آن هــا در چمــدان بــه عنــوان حیوانــات خانگی تشــویق مــی 
کشــورهای اتحادیــه  ک پشــت بــه بیشــتر  البتــه آنهــا در هواپیمــا خواهنــد مــرد. واردات ال

گونــه ای در معــرض خطــر مــی باشــند. اروپــا جــرم مــی باشــد و آنهــا بــه عنــوان 

گردشگری مارماریس  جاذبه های تفریحی و 
Bozburun بوزبورون -

کــه اســتراحتگاه و توقفــگاه اتوبــوس هــا در ۵۰  از تفریحــات مارماریــس، بوزبــورون اســت 
گل آویشــن  کاج و  کیلومتــری غــرب مارماریــس اســت و طبیعــت بــی نظیــری دارد. عســل 
کهنســال ۱۰۰۰ ســاله در ایــن روســتا قــرار  ایــن منطقــه بســیار مشــهور اســت. یــک درخــت 
کتبــر یــک فســتیوال بیــن المللــی  دارد و در ایــن روســتا در بیــن تاریــخ هــای ۲۶-۲۸ ا

برگــزار مــی شــود.

Atlantis Water Park پارک آبی آتالنتیس -
 بــزرگ تریــن پــارک آبــی در مارماریــس پــارک آبــی آتالنتیــس اســت، کــه یــک روز پــر از 
گــروه هــای  هیجــان را بــرای شــما بــه ارمغــان مــی آورد. پــارک آبــی آتالنتیــس بــرای تمــام 
ــتخرموج دار،  ــودکان، اس ک ــتخر  ــی، اس ــای آب ــره ه ــر سرس ــی نظی ــات متفاوت ــنی تفریح س
گلــف، بولینــگ، رســتوران، بــار و ... را پیشــنهاد مــی دهــد. ایــن پــارک  کوچــک  زمیــن 
گیــر همــراه بــا چتــر بــه صــورت  آبــی بــا داشــتن ســاحل اختصاصــی و تخــت هــای آفتــاب 
گذرانــدن یــک روز سرشــار از خوشــی مــی باشــد. پیشــنهاد  رایــگان، مــکان مناســبی بــرای 

کنیــم حتمــا از ایــن پــارک زیبــا دیــدن نماییــد. مــی 

Sarıana Türbesi آرامگاه ساریانا -
کنــار یــک مســجد قــرار دارد. ســلطان  ایــن مقبــره در محلــه ســاریانا مارماریــس و در 
کهانــت  کــه  ســلیمان قانونــی پیــش از ســفر رودوس در ایــن مــکان بــه زیــارت فاطمــه آنــا 
گرفتــن اقــدام بــه محاصــره رودوس مــی  وی مشــهور بــود مــی رود و پــس از جــواب مثبــت 
نمایــد. پیــش از حرکــت از مارماریــس ترکیــه هــزاران ســرباز عثمانــی بــا شــیر دوشــیده شــده 

گاو فاطمــه آنــا صبحانــه خــورده و عــازم ســفر مــی شــوند. از 

Marmaris Castle قلعه و موزه مارماریس -
قلعــه مارماریــس توســط ســلطان عثمانــی، شــاه ســلطان ســلیمان عثمانــی باشــکوه در 
ــود در  ــر رودس Rhodes ب ــرای حکومــت ب ــدارک ب ــه وی در حــال ت ک ــی  ســال ۱۵۲۲، زمان
گردیــد. البتــه برخــی دیگــر  کــه مرکــز اساســی برایــش محســوب مــی شــد، بنــا  مارماریــس 
کــه قلعــه ســال هــا پیــش ســاخته شــده، امــا در زمــان ســلطان ســلیمان و پــس  معتقدنــد 

گشــته اســت. از فتــح رودس بازســازی 
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Dalyan Caunos کائونس - منطقه دالیان 
شــهر ماهیگیــران یــا دالیــان  در ســال ۴۰۰ پیــش از میــالد مســیح بنــا شــده و در آن زمــان 
گردشــگری معــروف بــه شــمار رفتــه  کائونــس نامیــده مــی شــد. امــروزه ایــن شــهر یــک مرکــز 
کــه در صخــره هــا تراشــیده شــده اســت  کــه بــا طبیعــت زیبــا و مقبــره پادشــاهان لیکیــان 
کنــد. همچنیــن یکــی از دالیــل شــهرت ایــن  توجــه بازدیدکننــدگان را بــه خــود جلــب مــی 
منطقــه وجــود مناطــق طبیعــی اســت. ایــن منابــع شــامل حوضچــه هــای آب دارای 
کــه در  گل و لجــن تــه نشــین شــده اســت. آن طــور  کــه بــه صــورت  ســولفور مــی باشــد 
کســیر جوانــی اســت و مــی توانــد در بهبــود برخی  گل طبــی حــاوی ا افســانه هــا آمــده آب و 
از بیمــاری هــای پوســتی مفیــد باشــد. شــما در همراهــی بــا تــور ترکیــه تحــت تاثیــر محیــط 
ک پشــت هــای  کــه مــی توانیــد زندگــی چنــد میلیــون ســاله ال گرفــت؛ جایــی  قــرار خواهیــد 

کنیــد. کارتــا - کارتــا را بــر روی زمیــن از نزدیــک مشــاهده  غــول پیکــر معــروف 

Turkish Night شب ترکی در مارماریس -
از جملــه ســرگرمی هــا و تفریحــات مارماریــس شــب ترکــی ســت. شــب ترکــی، نمایشــی 
کــه توســط هنرمنــدان تــرک  از موســیقی و اجــرای نمایــش هــای ســنتی ترکــی اســت 
کننــده افســانه ای شــما را بــه دوران  در مارماریــس اجــرا مــی شــود. ایــن فضــای محــو 
کنــد. ســلطنت عثمانــی بــاز میگردانــد و ســفر ترکیــه را بــرای شــما بــه یادماندنــی مــی 

Wild River قایق سواری در رودخانه وحشی -
از تفریحــات مارماریــس  تــور هــای متعــدد آن اســت. یکــی از تورهــای بســیار جالــب و 
کوهســتان قایــق هــای مخصــوص  هیجــان انگیــز، پائیــن رفتــن از رودخانــه خروشــان 
ــا اســتقبال زیــادی از طــرف مــردم همــراه بــوده اســت. ایــن تــور نفــس  اســت. ایــن تــور ب
گیــر، در داالمــان مارماریــس برگــزار خواهــد شــد و یکــی از رودخانــه هــای معــروف بــه 
ــور انتخــاب  ــرای ایــن ت ــوده اســت، ب ــام قدیمــی آن اینــدوس ب ــه ن ک ــر  طــول ۲۲۹ کیلومت
شــده اســت. بــا شــرکت در ایــن تــور راهنمایــان بــه شــما تمامــی اطالعــات الزم را داده و 

کــرد. تجهیــزات الزم را مهیــا خواهنــد 

Loryma Building بنای لوریما -
کــه قبــال  از دیدنــی هــای مارماریــس و آثارتاریخــی ترکیــه، لوریماســت . در منطقــه ای 
کنــون در منتهــی الیــه جنــوب غربــی  بنــام Oplosika )توپخانــه( نامیــده مــی شــد و ا
شــبه جزیــره بوزبــورون قــرار دارد قصبــه لوریمــا ســاخته شــده اســت. جالــب تریــن بنــا در 
ــی  ــده و بخوب ــع ش ــی واق ــر روی بورونباش ــه ب ک ــت  ــتحکاماتی اس ــکونی، اس ــه مس محوط
کنــاره جزیــره رودوس ترکیــه  کــه در  گردیــده مــی باشــد. در ایــن اســتحکامات  حفاظــت 
ج مربعــی وجــود دارد. امــروزه  و از ســنگ هــای تراشــیده شــده منظــم ســاخته شــده ۹ بــر
ج شــمالی آن قابــل مشــاهده اســت. در ســفر مارماریــس از بازمانــده ایــن بنــا  فقــط بــر

کنیــد . دیــدن 

Hydas Ancient City Ruins Marmaris حصار هیداس -
 Erine جــاده  روی  بــر  و  مارماریــس  کیلومتــری   ۳۵ در  هیــداس  حصــار  هــای  خرابــه 
Bybassion قــرار دارد. در جنــوب ایــن خرابــه هــا یــک آرامــگاه دیــده مــی شــود. در ۳ 
ج قــرار  ــر روی ایــن بــر گــور ب ج نگهبانــی ســاحلی و چنــد  کیلومتــری هیــداس نیــز یــک بــر
دارد. شــهرک باســتانی هیــداس در تفریحــگاه ســلیمیه ترکیــه واقــع در شــمال جزیــره 

قــرار دارد. بوزبــورون 

Marmaris Museum موزه مارماریس -
کــه در داخــل قلعــه  از دیدنــی هــای مارماریــس، مــوزه زیبــای آن اســت. مــوزه مارماریــس 
ــا بازســازی قلعــه در بیــن  کشــتی هــای تفریحــی ترکیــه قــرار دارد، ب واقــع در پشــت بنــدر 
ســالهای ۱۹۸۰-۹۰ در ســال ۱۹۹۱ بــرای بازدیــد عمــوم آمــاده و افتتــاح شــده اســت. از 
کــه ســقفی بــا معمــاری ضربــی دارد وارد حیــاط شــده و بــا پلــکان هــای ســمت  ورودی آن 
ــوان بــه حصارهــا رفــت و آمــد نمــود. دو مــکان بــه عنــوان  چــپ و راســت محوطــه مــی ت
ــتی،  ــای خش ــل ه ــا قندی ــالن ه ــن س ــت. در ای ــده اس ــاده ش ــی آم ــتان شناس ــالن باس س
 ،Hellenisti آثــار شیشــه آی، ســکه هــا و اشــیاء تزیینــی متعلــق بــه دوران هلینیســتی
کنیــدوس، بــورگاز، حصــار اونــو بــه دســت آمــده  کــه در حفاریهــای نواحــی  روم و بیزانــس 
بــه نمایــش در آمــده اســت. در ســالن Etnografy نیــز، کاالهــای مــورد اســتفاده روزانــه، 
بافتنــی، فــرش، گلیــم، مبلمــان، لــوازم مســی آشــپزخانه، ســالح هــا و لــوازم زینتــی متعلــق 
گذاشــته شــده اســت. در حیــاط نیــز انــواع  بــه ســال هــای آخــر دوران عثمانــی بــه نمایــش 

مختلفــی از آثــار ســنگی وجــود دارد.
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Bodrum شهر بودروم
بــودروم بــا آب و هــوای معتدلــش یکــی از بهتریــن انتخاب هــا بــرای لذت بــردن از دریــای 
کــه  شــرجی  و  گــرم  تابســتان های  اســت.  ســال  فصل هــای  تمــام  در  مدیترانــه  و  اژه 
کــه هــوا حداقــل تــا ١٥ درجــه ی  مناســب شــنا و حمــام آفتــاب اســت و زمســتان هایی 
امکان پذیــر می کنــد؛  را  آرامــش غواصــی  و  گــرم  و آب هــای  ســانتی گراد ســرد می شــود 
کــه شــکوفه های بــادام هــم  ولــی بهتریــن زمــان بــرای ســفر، از مــاه نوامبــر تــا آوریــل اســت 

کــرده باشــد.  مناظــر را دیدنی تــر 
کــه از  دسترســی بــه بــودروم عــالوه بــر فــرودگاه بودروم-میــالس از طریــق جاده هایــی 
شــهرهای دیگــر ترکیــه می آینــد هــم میســر اســت. بــودروم بــرای خــود ترک هــا هــم شــهر 
تعطیــالت اســت و ترک هــای زیــادی روزهــای تعطیــل خــود را در ویالهــا و قایق هــای 

بــودروم می گذراننــد.  در  شــخصی ساحلی شــان 
کســی هــای ســبزرنگ بــا مبلغــی در  فــرودگاه تقریبــًا در ٣٥ کیلومتــری شــهر واقــع شــده و تا
گشــت  حــدود ده تــا دوازده هــزار تومــان، مســافران را بــه مرکــز شــهر می رســانند. ولــی برای 
کم هزینه تــری هســت: دولموش هــا یــا همــان مینی بوس هــای  گــذار در شــهر، راه هــای  و 

شــهری تــا ســاعت ده شــب تــوی مســیرهای مشــخصی رفــت و آمــد می کننــد. 
کــه قلــب شــهر و شناخته شــده ترین  بــودروم بــه شــهر قلعــه نیــز مشــهور اســت. دژ بــودروم 
ــطی  ــرون وس ــه ق ــت آن ب ــه قدم ک ــت  ــوزه ای اس ــر م ــال حاض ــت، در ح ــودروم اس ــای ب ج
ــودروم  ــه در ب ک ــه ی جهــان  می رســد. مقبــره ی هالیکارنانــوس یکــی از عجایــب هفت گان
ــه  ک ــود شــد و شــوالیه های ســنت جان  ــه ناب ــه دســت زلزل ــود، در قــرن ١٦ ب واقــع شــده ب
کــرده بودنــد، از ســنگ های مقبــره ی فروریختــه بــرای ســاختن  ایــن ناحیــه را اشــغال 
کردنــد. هنــوز هــم ســنگ های بــراق و مرمــر مقبــره، روی دیوارهــای  همیــن دژ اســتفاده 
ایــن قلعــه ی عظیــم قابــل تشــخیص هســتند. کنــار قلعــه، مــوزه ی باستان شناســی زیــر 
کشــتی ترکــی دفن شــده زیــر آب را در خــود جــا داده؛  کــه بقایــای  کــرد  آب را می شــود پیــدا 

ایــن موزه هــا بــه غیــر از دوشــنبه ها، هــر روز هفتــه تــا بعــد از ظهــر بــاز هســتند. 
کشــیده  کــه در فاصلــه ی قلعــه تــا مقبره  گــرم، ســاحل زیبــای هالیکارنــاس  در تمــام فصــل 
ــگان  ــی اســت. اســتفاده از تخت هــای ســاحلی رای شــده، مناســب شــنا و ورزش هــای آب
کنــار ســاحل از توریســت ها پذیرایــی   کافه هــای هالیکارنــاس  هســتند و رســتوران ها و 
گــر دیــدن ماســه های طالیــی  می کننــد. بیشــتر ســواحل بــودروم شــنی اســت، ولــی ا
کچــی برویــد. آب در    گومبــت یــا بارتا بــرای شــما لذت بخش تــر اســت بــه دو تــا ســاحل 
کم عمــق اســت و مــی توانیــد بــا خریــد یــک عینــک شیشــه ای،  کناره هــای ســاحل بســیار 

گــر وسوســه ی  کوچــک زیــر آب را ببینیــد؛ البتــه ا ســنگ های رنگارنــگ و ماهی هــای 
ــا میانه هــای  گرفتــه باشــید. تورهــای غواصــی شــما را ت ــده  ــای اژه را نادی غواصــی در دری
را تحویل تــان دادنــد،  راهنمایی هــای الزم  و  این کــه تجهیــزات  از  بعــد  و  آب می برنــد 
می توانیــد در دنیــای فیــروزه ای مدیترانــه شــیرجه بزنیــد. کارهــای هیجان انگیــز دیگــری 
گــر  کــه ا مثــل موج ســواری و اســکی روی آب هــم در ســواحل بــودروم امکان پذیــر اســت 
کــه موج هــا  کنیــد، بهتــر اســت صبــح باشــد  بــرای اولیــن بــار می خواهیــد آن هــا را تجربــه 
آرام تــر هســتند و عصرهــا دریــا را بــرای حرفه ای ترهــا بگذاریــد و خودتــان در مرکــز شــهر 
کــه بــدون قــالده  گشــتی بزنیــد. در بــودروم می توانیــد ســگ های اهلــی زیــادی را ببینیــد 
کــه آزاری ندارنــد،  تــوی شــهر پرســه می زننــد، مســئوالن شــهرداری بــه ایــن حیوانــات 

ــد.  ــان نکنن ــم اذیت ش ــافران ه ــت مس ــر اس ــد و بهت ــیدگی می کنن رس
کنیــم، قســمت شــرقی خیلــی مدرن تــر اســت. قســمت غربــی،  گــر شــهر را دو قســمت  ا
ــودروم را در  ــنبه بازار ب ــت. سه ش ــرده اس ک ــظ  ــی اش را حف ــای محل ــنتی و بازاره ــت س باف
تمــام ترکیــه می شناســند و بــه خاطــر رونــق نســاجی در منطقــه، بــازار پــر از پارچه هــا و 

ــد.  ــم دارن ــی ه ــی خوب ــت خیل ــه قیم ک ــت  ــی اس ــای رنگارنگ لباس ه
گــر دنبــال هتل هــای  بیشــتر هتل هــای جمــع و جــور در همیــن مرکــز شــهر هســتند، ولــی ا
ــر بگیریــد. هزینــه ی  ــر هســتید، بایــد سراغشــان را در نواحــی خلوت ت پنج ســتاره و بزرگ ت
بــه  هزارتومــان   ٦٠-٧٠ از  گومبــوت  در  چهارســتاره  هتــل  یــک  در  اقامــت  شــب  یــک 
کــه رســتوران ها  باالســت. یکــی از امتیازهــای اقامــت در هتل هــای مرکــز شــهر ایــن اســت 

ــود.  ــه شــما نزدیــک خواهنــد ب گومبــوت ب کافه هــای  و 
کــه حیــاط بزرگــی بــا درخت های  کــوکادون یــک خانــه ی قدیمــی متعلــق بــه قــرن ١٩ اســت 
مــوز و نخــل دارد و امــروز بعــد از بازســازی تبدیــل بــه رســتورانی مشــهور بــا موســیقی زنــده 
کــه بوفــه ی مزه هــای ترکــی اش طرفدارهــای ویــژه ای  و آشــپزخانه ی بین المللــی شــده 
کباب هــا  بهتریــن  از  یکــی  کــه  همین جاســت  نزدیــک  هــم  کوفتجیســی  مارینــا  دارد. 
کــه  کارهایــی  کوفته هــای ترکــی را دارد و در عیــن حــال بســیار ارزان اســت. یکــی از  و 
ــور جیــپ ســافاری اســت؛ یــک ســفر  کامــل را بهــش اختصــاص بدهیــد، ت ــد یــک روز  بای
کوه هــا و روســتا های اطــراف بــودروم.  کوهســتانی در میــان  ماجراجویانــه بــا ماشــین های 
بــا جیــپ ســافاری می شــود بــا ســبک زندگــی روســتایی و لباس هــای ســنتی ترکــی آشــنا 
کــرد. تــور از  شــد، در رســتوران های ســنگی غــذا خــورد و یــا از یــک بنــای باســتانی بازدیــد 

ــًا دوازده ســاعت طــول می کشــد. ٨ صبــح شــروع می شــود و تقریب

شهر بودروم
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تاریخچه بودروم
گذشــته هالیکارناســوس خوانــده مــی شــد، مهــد تمــدن هــای بســیاری  کــه در  بــودروم 
ــیاری از  ــغال بس ــرض و اش ــورد تع ــته م گذش ــرون  ــول ق ــه در ط ک ــهر  ــن ش ــت. ای ــوده اس ب
ــز  ک ــی از مرا ــته یک گذش ــهر در  ــن ش ــد. ای ــی آمدن ــای اژه م ــر دری ــه از جزای ک ــود  ــی ب مردمان
کــه نســبت  کاریــا  کیــا و  بســیار مهــم محســوب مــی شــد و در منطقــه بیــن ایونیــا، لــی 
ــا شــد. ایــن  کاری ــودروم یکــی از شــهرهای مهــم  ــرار دارد. ب کوچکتــر اســت ق ــه ســایرین  ب
خ نامــدار هــرودوت اولیــن دریاســاالر زن آرتیمیســا  منطقــه، افــراد مشــهوری همچــون مــور

اول و آرتیمیســا دوم را پــرورش داده اســت. 
کمیــت پــارس هــا، مقدونیــه ای هــا، امپراتــوری هــای  بــودروم در طــول تاریــخ تحــت حا
روم و بیزانــس بــوده اســت. بیزانــس در ســال 1071 در ماالزگیــرت پــس از شکســت از 
داده  دســت  از  را  آناطولــی  بــروی  خــود  کمیــت  حا ســلجوقی،  ســلطان  ارســالن  آلــپ 
اســت. ســلطان عثمانــی محمــد چلبــی در ســال 1415 در هالیکارناســوس ســکونت داده 
شــده اســت. شــوالیه هــای رودوس قلعــه بــودروم امــروزی را ســاخته و منطقــه را تحــت 

ــد.  ــرار داده ان کمیــت خــود ق حا
کــه دریــای مدیترانــه را بصــورت یــك دریاچــه تــرک در آورده  ســلطان ســلیمان قانونــی 
اســت در طــی حملــه خــود بــه رودوس در ســال 1522 همــراه بــا رودوس، بــودروم را هــم 

کــرده اســت. بــه ســرزمین عثمانــی اضافــه 

آب و هوای بودروم
از  لذت بــردن  بــرای  انتخاب هــا  بهتریــن  از  یکــی  معتدلــش  هــوای  و  آب  بــا  بــودروم 
گــرم و  ســواحل دریــای اژه و مدیترانــه در تمــام فصل هــای ســال اســت. تابســتان های 
کــه هــوا حداقــل تــا  کــه مناســب شــنا و حمــام آفتــاب اســت و زمســتان هایی  شــرجی 
ــر  ــرم و آرامــش غواصــی را امکان پذی گ ١۵ درجــه ی ســانتی گراد ســرد می شــود و آب هــای 
کــه شــکوفه های  می کنــد؛ ولــی بهتریــن زمــان بــرای ســفر، از مــاه نوامبــر تــا آوریــل اســت 

کــرده باشــد. بــادام هــم مناظــر را دیدنی تــر 

اقتصاد بودروم
بــودروم یــک مرکــز توریســتی اســت بیشــتر درآمــد ایــن شــهر از ایــن صنعــت اســت. صنایــع 
کارخانــه  کرجــی در  دیگــری نیــز در ایــن شــهر وجــود دارد. ســاخت قایــق هــا بــه مــدل 
گذشــته  گشــته، همانند  کنــون نــام آن بــه شــهر بــودروم عجین  کــه ا کشــتی ســازی ایچملــر 
کارخانــه مــی باشــد بــا تکنولــوژی  کــه خــود بــه انــدازه  ادامــه دارد. در ایــن تاسیســات 
کشــتی هــای تفریحــی بادبانــی بســیار لوکــس بطــول 30 متــر تولیــد مــی شــود.  در  مــدرن 
کشــتی بــه ظرفیــت 275 کشــتی قــرار دارد. همچنیــن در 12 منطقــه  بــودروم یــک لنگــرگاه 
گیــرد.  صنایــع دســتی،  کشــتی هــا انجــام مــی  نیــز خدمــات مربــوط بــه تعمیــر و نگهــداری 

کشــاورزی و نســاجی از دیگــر صنایــع ایــن منطقــه اســت.

ساختار بودروم 
گــی هــای مشــترک معمــاری ســنتی بــودروم، طبقــات ورودی بــدون پنجــره، درب  ویژ
ــا پــل هــا مــی باشــد. ایــن خانــه هــا  ــا ورود ب هــای طبقــه دوم و پلــکان هــای داخلــی و ی
کنــت، گوموشــلوک  گرفتــه انــد در مرکــز، در اورتا کــه بــر اســاس قانــون تحــت حفاظــت قــرار 
کــه  ــا بــه وفــور دیــده مــی شــوند. شــخصیت هــای هنــری و ادبــی  کای کوجــا  در روســتای 
کــرده و جذابیــت خاصــی  در ایــن مــکان ســکونت مــی نماینــد، ایــن خانــه هــا را بازســازی 

بــه بــودروم مــی بخشــند.

حمل و نقل عمومی بودروم 
فــرودگاه میــالس - بــودروم در 30 کیلومتــری مرکــز شــهر اســت .حمــل و نقــل عمومــی در 
کســی  کی مــی باشــد. تا کســی هــای ون اشــترا کســی اختصاصــی، تا ایــن شــهر مبتنــی بــر تا
کســی متــر در بــدو ورود بــه وســیله  خ اولیــه تا گــران مــی باشــد. نــر هــای ایــن شــهر نســبتا 
در حــدود 2 دالر مــی باشــد و پــس از طــی یــك مســیر 10 کیلومتــری در حــدود 20 الــی 30 
کســی هــا فقــط بــه صــورت اختصاصــی اقــدام بــه  دالر مــی بایســت پرداخــت نمــود. ایــن تا
کــه در  کســی هــای ون هســتند  کســی هــای دیگــر تا ســوار نمــودن مســافر مــی نماینــد. تا
شــهر بــدروم بــه نــام دل مــوش نامیــده مــی شــوند و ظرفیــت 10 سرنشــین را دارا بــوده و 

گیرنــد.  کی مــورد اســتفاده مســافران قــرار مــی  بــه صــورت اشــترا

کز خرید بودروم مرا
ــرد، اســتفاده از پیــپ در ترکیــه  ک ــه چــی اشــاره  کال ــه  ــوان ب ــودروم مــی ت ــد ب ــز خری ک از مرا
گــردد. در اینجــا مــی توانیــد انــواع مختلــف و  بــه زمــان هــای دور )عصــر عثمانــی( بــاز مــی 
کــز  کــز خریــد اواســیس، چارشــی، لیمــان از مهــم تریــن مرا متنوعــی از پیــپ را بیابیــد. مرا
ــی  ــز م ــن دراویک ــود. در ایم ــی ش ــوب م ــهر محس ــن ش ــه ای ــارک دار ترکی ــاس م ــد اجن خری
گــر مایــل بودیــد بــه  توانیــد صنایــع دســتی ترکیــه و فــرش هــای قدیمــی را ببینیــد و ا

ــد. قیمــت مناســب بخری
گســترده انــد امــا دسترســی بــه آن هــا آســان اســت.  کــز خریــد بــودروم در ســطح شــهر  مرا
هــا،  بافتنــی  ک چــرم،  پوشــا اســت.  یافتــه  توســعه  بســیار  بــدروم  در  صنایــع دســتی 
ــوازم دکــوری تولیــدی در بــودروم را  منجــوق، زینــت آالت نقــره ای، ســوزن دوزی هــا و ل
کــرد.  مــی تــوان از فروشــگاه هــای جــاده بیــن میــدان اســکله تــا هالیکارنــاس خریــداری 
ــرای  ــده آل ب ــز ای ک ــی از مرا ــودروم یک ــازار ب ــی دارد. ب ــهرت جهان ــودروم ش ــای ب ــدل ه صن
کــه در  خریــد و فــروش اســت. در بــدروم و اطــراف آن ۶ روز در هفتــه بازارهــای محلــی 
غ تــا جــان آدمیــزاد عرضــه مــی شــود، برپــا  آنهــا از میــوه تــا خشــکبار و بــه قولــی از شــیر مــر
مــی شــود. ســه شــنبه بــازار بــدروم را فرامــوش نکنیــد. پارچــه هــای ۱۰۰ درصــد دســتباف 
ــن  ــده از ای ــه ش ــوری تهی ــای دک ــی ه ــاس و بافتن ــرده و لب ــزی و پ ــودروم و رومی ــالس ب می

کــرد. ــوان از ایــن بازارهــا خریــداری  پارچــه هــا را مــی ت
ــی  ــی از دیدن ــازار هفتگ ــت. ب ــودروم اس ــد از ب ــرای بازدی ــی ب ــان خوب ــنبه زم ــه ش ــح س صب
کــه هــر ســه شــنبه در جریــان اســت و مــردم بــرای خریــد بــه ســوی  هــای  بــودروم اســت 
کاالهــای تقلبــی و لبــاس، ســاعت،  ایــن بــازار مــی شــتابند. در ایــن بــازار مــی توانیــد انــواع 
ــی  ــتند، ول ــل نیس ــد اص ــه برن ک ــد  ــری بخری ــای دیگ ــف و چیزه ــازی، کی ــباب ب ــش، اس کف
کــی  بســیار شــبیه بــه اصــل هســتند. همچنیــن مــی توانیــد از دســت فــروش هــا خورا
بخریــد.  جــات  علفــی  و  خشــک  هــای  گل  و  ســبزیجات  غ،  مــر تخــم  مثــل  هایــی 
فروشــندگان محصــوالت مزرعــه خــود را بــرای فــروش بــه ایــن بــازار مــی آورنــد، اغلــب آنهــا 

ــد. ــیده ان ــی پوش ــاس محل ــه لب ک ــتند  ــی هس زنان
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گردشگری بودروم  جاذبه های تفریحی و 
- قایق سواری در بودروم

ــا  ــتید! ب ــه نیس ــکلی مواج ــا مش ــال ب ــان اص ــردن اوقاتت ک ــر  ــرای پ ــما ب ــودروم، ش ــهر ب در ش
تورهــای روزانــه قایــق ســواری مــی توانیــد بــه بازدیــد از ســواحل زیــب، غواصــی و شــنا در 
کنیــد، از عجایــب زیــر آبــی عکــس بگیریــد  آب هــای نیلگــون بــودروم برویــد. ماهیگیــری 
و انــواع ورزش هــای آبــی را انجــام دهیــد. در اغلــب تورهــای قوایــق ســواری اســتفاده از 
ــل وصــف همــراه  ــر فاب ــات غی ــا هیجان ــور ترکیــه همــواره ب ــگان اســت. ت ــوازم غواصــی رای ل

اســت.

- طبیعت تماشایی بودروم
گونــدوان،  کــوی، تورکبوکــو، تربــا و  از تفریحــات بــودروم، طبیعــت بــی نظیــر آن اســت. گل 
در ســاحل شــمالی ایــن شــبه جزیــره ترکیــه، از جــاده قابــل دیــدن هســتند و یــا بهتــر 
کــرده و پــارو بزنیــد تــا خلیــج هــای آرام، بــاغ هــای مرکبــات و  کرایــه  کــه یــک قایــق  اســت 
کــه هنــوز بــرای خــرد  کوچــک  کنیــد. آســیاب هــای بــادی  کشــف  جزیــره هــای جنگلــی را 
کار مــی رونــد، در بــاالی تپــه هــای اطــراف پوشــیده  کــردن دانــه هــای غــالت در ترکیــه بــه 
گرفتــه انــد. تربــا یــک دهکــده امــروزی اســت دارای ویالهــای  از درختــان زیتــون، قــرار 

کــه در ۸ کیلومتــری شــمال بــودروم واقــع شــده اســت. تفریحــی و یــک بنــدرگاه زیبــا 

- موزه رو باز
کاریــا بــه این نــام خوانده  گــور Mausoleion از پادشــاهان  ایــن مــوزه بــه علــت قــرار داشــتن 
کامــال تخریــب و از بیــن رفتــه  کــه بــر اثــر زلزلــه بــزرگ آناطولــی  مــی شــود و ایــن بنــای یادبــود 
کوچــک در  و یکــی از عجایــب هفتگانــه جهــان بــه شــمار مــی رفــت، امــروزه یــک مــوزه 
گیــرد از نــام  ایــن شــهر اســت. کلمــه Mozele )آرامــگاه( کــه امــروزه مــورد اســتفاده قــرار مــی 
کثــر ســنگ هــای مربــوط بــه Mausoleion در  پادشــاهMausoleion گرفتــه شــده اســت. ا
ســاخت قلعــه بــو دروم بــکار رفتــه و قطعــات زیبــای منقــوش آن نیــز در هنــگام حفــاری 

هــای قــرن ۱۹ از ســوی انگلیســی هــا بــه مــوزه بریتانیــا منتقــل شــده اســت.

- موزه باستان شناسی زیر زمینی
ایــن مــوزه در نــوع خــود یکــی از بــزرگ تریــن و مهــم تریــن مــوزه هــای جهــان اســت. آثــار 
کــه در قلعــه  بــه دســت آمــده از حفــاری هایــی از ســال ۱۹۶۰ آغــاز شــده در ایــن مــوزه 
گــذارده شــده اســت. در ایــن مــوزه آلبــوم  گرفتــه و بــه نمایــش  بــودروم ســاخته شــده قــرار 
Amphora مدیترانــه شــرقی، آثــار بدســت آمــده از تحقیقــات انجــام یافتــه در مــرداب 
گذاشــته شــده اســت. مــرداب هــای ایــن منطقــه شــامل  هــای نزدیــک بــدروم بــه نمایــش 
کشــتی  یاســی آوا، شــیطان دره ســی، بنــدر ســرچه مــی باشــد. مشــاهده قدیمــی تریــن 

غــرق شــده جهــان نیــز از آثــار جالــب توجــه منطقــه اســت.
 

 
- سفر آبی در بودروم

کــه از بــودروم  گــوک اوا  گــوک آواســت. خلیــج  از تفریحــات بــودروم، ســفر دریایــی در خلیــج 
کــه از طرف  بــه طــرف جنــوب شــرقی امتــداد مــی یابــد، بــه عنــوان مســیر یــک ســفر دریایی 
کنــون بــا عنــوان ســفر آبــی  کشــف شــده از آن زمــان تــا  گیــر آلکارنــاس و عــذرا ارهــات  ماهــی 
گــوک اوا حرکــت مــی  کــه قایــق هــا از بــودروم بــه طــرف  گــذاری شــده اســت. هنگامــی  نــام 
کننــد. دریانــوردی و ســاخت  کشــف مــی  کننــد، زیبایــی هــای زیــر آب هــای شــفاف را 
گردشــگران ترکیــه افزایــش  قایــق از صدهــا ســال پیــش در بــودروم مرســوم بــوده و بــا نیــاز 
کشــتی تفریحــی یکــی از منابــع مهــم درآمــد ایــن شــهر شــده  کنــون توریــزم  یافتــه اســت. ا
کارگــی، آال  گاجیــک، پابــوچ بورنــو، جزیــره  کارا آرا )جزیــره ســیاه( کارا  کنــی ماننــد  اســت. اما
کــه در هنــگام ســفر آبــی دیــده مــی شــوند.  کیشــال و چوکرتمــه از اولیــن مــکان هایــی اســت 
کوچــوک چاتــی، بیــوک چاتــی، هفــت جزیــره، لونگــوز، دگیرمــن،  ایســتگاه هایــی ماننــد 
ــره  ــر زیبایــی هــای طبیعــی، جزی ــز اســت. عــالوه ب ــی بســیار تمی کاراجــا ســووت دارای آب
کــن تاریخــی جالــب توجــه  کرامــوس و هفــت جزیــره نیــز از اما ســدیر Sedir، شــهر باســتانی 

اســت. بــرای دیــدن ایــن همــه زیبایــی مــی بایــد ۷-۱۰ روز فرصــت داشــت.

- سواحل زیبای بودروم
گســتردگی هــای ســاحل شــنی را در ایــن ناحیــه دارا ســت  کنــت یکــی از بلندتریــن  ــا   ارت
کــی  کنــد. کارااینجیــری  و مــکان ایــده آلــی را بــرای اســتراحت در تنهایــی فراهــم مــی 
گذرانــدن روزهایــی پــر تحــرک  کــه بــرای  از زیباتریــن ســواحل در شــبه جزیــره اســت 
کنــار روســتاییان محلــی، ایــده آل  کنــار دریــا و غــروب هایــی همــراه بــا آســایش در  در 
کیــارالر نیــز الیــق شــهرت خــود در میــان ســواحل ترکیــه، بــه خاطــر ســاحل زیبــا و  اســت. ا

ــد. ــی باش ــزش م ــیار ری ــای بس ــن ه ــیده از ش پوش

- قلعه بودروم
 Peter ــر ــام پت ــای رودوس و بن ــوالیه ه ــوی ش ــالدی از س ــم می ــرن پانزده ــه در ق ــن قلع ای
St. در طــی ۹۹ ســال ســاخته شــد. در هنــگام ســاخت ایــن قلعــه ســنگ هــای آرامــگاه 
گرفتــه اســت. در دوران عثمانــی  Mau solos در دیوارهــای قلعــه مــورد اســتفاده قــرار 
کلیســای داخــل آن بــه یــک مســجد در بــودروم تبدیــل  کــردن یــک منــاره بــه  بــا اضافــه 
کوچــک تــرک نیــز ســاخته شــده اســت. ایــن  شــد. همچنیــن در ایــن مــکان یــک حمــام 
گرفــت امــروزه بــه  کــه در ســال ۱۵۹۵ بــه عنــوان زنــدان مــورد اســتفاده قــرار مــی  قلعــه 
صــورت مــوزه در آمــده اســت. وســعت ایــن قلعــه حــدود ۳۰۰۰۰ متــر مربــع بــوده و دارای 
ج هــای فرانســوی، انگلیســی، ایتالیایــی، آلمانــی و  ج هــا، بــر ج مــی باشــد. ایــن بــر ۵ بــر

ج مــار اســت. نیــز بــر
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گکوا - آب های نیمه شفاف و عمیق خلیج 
کرانــه جنوبــی شــبه جزیــره بــودروم، در  کــه دور از  گکــوا ســت  یکــی از ایــن خلیــج هــا 
کننــد و خــط  کــم رنــگ تغییــر مــی  گســتره ای از آبــی بســیار تیــره تــا فیــروزه ای بســیار 
کــم بــا انــواع رنــگ هــای ســبز اســت. در نزدیکــی  ســاحلی آن یــک ناحیــه جنگلــی مترا
کنــد و شــب  کوهســتان را در برابــر غــروب آفتــاب منعکــس مــی  ــا نیــم رخــی از  شــب، دری

هنــگام در اثــر تابــش فسفرســانس مــی درخشــد.
گــردش دو، ســه یــا  کرایــه یــک قایــق از بــودروم بــه یــک  مــی تــوان از طریــق یــک تــور و یــا 
گولــوک و لنگرگاهــی بــه همیــن نــام نیــز در شــمال شــبه  هفــت روزه از خلیــج رفــت. خلیــج 
کــه پســر دلفیــن  گفتــه مــی شــود  جزیــره بــودروم و بــر روی دریــای اژه جــای دارد. در ترکیــه 
کمــی دورتــر بــه ســمت شــمال بــه نــام Lassos بــه دنیــا آمــده اســت.  افســانه ای در مکانــی 
کــه بــا  گولــوک، در انتهــای یــک خلیــج عمیــق و باریــک  وارویــل باســتانی، در جنــوب 

گرفتــه اســت. دامنــه هــای پوشــیده از درختــان زیتــون احاطــه شــده، جــای 

- دهکده تماشایی بیتز
کــه در حــدود ۵ مایلــی بــودروم اســت. ســواحل زیبــا و  بیتــز دهکــده آرام و زیباییســت 
گــر بــا خــودروی  کوتاهــی مــی توانیــد از بــدوروم بــه آنجــا برســید. ا بکــری دارد و در مــدت 
کنیــد، در غیــر ایــن صــورت  شــخصی بــه آنجــا مــی رویــد، بــه راحتــی پارکینــگ پیــدا مــی 
کســی هــا شــما را بــه آنجــا مــی برنــد. ایــن دهکــده بــه خاطــر بــاغ هــای نارنگــی اش  تا
بســیار  اینجــا  در  آب  روی  اســکی  مثــل  آبــی  هــای  ورزش  همچنیــن  اســت.  معــروف 
محبــوب اســت. در پالژهــای آن، مــی توانیــد از ســایبان هــا، چترهــا و بالــش هــای رایــگان 

ــد. کنی ــتفاده  اس

گومبت - منطقه 
از جاذبــه هــای  بــودروم فاصلــه دارد و بخشــی  از شــهر  کیلومتــر  گومبــت دو  منطقــه 
از توریســت اســت و  پــر  ایــن منطقــه همیشــه  بــودروم محســوب مــی شــود.  دیدنــی 
کــه از ســرگرمی هــای بــودروم خســته شــده انــد. رســتوران  گزینــه ای بــرای افــرادی اســت 
کافــه هــای آن همیشــه شــلوغ هســتند و بزرگتریــن و  هــای هندیــف مکزیکــی و چینــی و 
گومبــت هســتند. خانــواده هــا و فرزندانشــان مــی تواننــد از ســاحل  زیباتریــن هتــل هــا در 

ــد. ــذت ببرن گومبــت ل ــی  ــواع و اقســام ســرگرمی هــای آب ــی و ان ــم عمــق و طوالن ک

- قلعه قاضی
قلعــه قاضــی بــا دریــا و باغــات نارنــج محصــور شــده و در ۲۳ کیلومتــری بــودروم واقــع شــده 
 Helenisti کــه نمونــه جالبــی از معمــاری دوره اســت و نــام خــود را از باقیمانــده قلعــه 

ترکیــه اســت، گرفتــه اســت.
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- مساجد و آرامگاه های بودروم
از دیدنی های بودروم، مساجد و آرامگاه های بودروم است، به عنوان نمونه:

مسجد مصطفی پاشا
کشــتی ســازی بــه بــودروم آمــده  کارخانــه  هنگامیکــه مصطفــی پاشــا بــرای ســاخت یــک 

بــود در ســال ۱۷۲۳ ایــن مســجد را ســاخته اســت.
مسجد تپه جیک 

از سوی مباشر مصطفی پاشا به نام حمام آغا ساخته شده است.
مسجد عدلیه 

بــا پــول هــای ارســالی از طــرف عبدالحمیــد دوم و پــول هــای جمــع آوری شــده از مــردم 
در ســال ۱۹۰۱ ســاخته شــده اســت.

گنبــدی، آرامــگاه مصطفــی پاشــا شــامل قبــور  آرامــگاه ســالدیر شــاه خراســانی، آرامــگاه 
ــی  ــن دیدن ک ــز از اما ــا نی ــون باب کوی ــگاه  ــا،  آرام ــر پاش ــا جعف ــان دری کاپیت ــا و  ــی پاش مصطف

بــودروم هســتند.

گوموشلوک  - پالژ 
کــه  ناحیــه ای  ایــن منطقــه و در  اســت. در  تمیــز آن  بــودروم، پالژهــای  تفریحــات  از 
کنــد، آثــار باقیمانــده از بنــدر قدیمــی را مــی تــوان  جزیــره تاوشــان را بــه زمیــن متصــل مــی 
مشــاهده نمــود. گوموشــلوک بــا دریــای تمیــز، ماهــی هــای خــوش طعــم و بــا زیبایــی 
هــای طبیعــی خــود بســیار جــذاب اســت. گوموشــلوک، بــا ســاحل بســیار عالــی خــود، در 
ســمت غربــی شــبه جزیــره جــای دارد و بــرای شــنا، حمــام آفتــاب و ورزش هــای آبــی در 
ــا  ــی ب ــق های ــیده از زنب ــت پوش ــی اس ــلوک محل گوموش ــاحل  ــتند. س ــده آل هس ــه ای ترکی

گل هــای آبــی رنــگ.

کارا آوا - پالژ 
کیلومتــری  کــه در ۶  ایــن جزیــره  اســت.  بــودروم، ســاحل جزیــره ســیاه  تفریحــات  از 
ــرم شــفابخش خــود در ترکیــه مشــهور اســت. ایــن آب از یــک  گ ــا آب  ــرار دارد ب ــودروم ق ب
گل حاصلــه از غــار در درمــان بســیاری از بیمــاری هــا  غــار طبیعــی ســرازیر مــی شــود و نیــز 

ــر مــی باشــد. موث

- پالژ توربا
کــه یــک روســتای شــیرین و   روســتای توربــا در ۵ کیلومتــری بــودروم اســت. از توربــا 
کاج و  پرجنــب و جــوش بــا دریایــی بســیار تمیــز و شــفاف و درختــان همیشــه سرســبز 
زیتــون اســت، مــی تــوان از طریــق دریــا بــه دیدیــم، میلــت و پــری انــه  تورهــای تفریحــی 

ــود. ــزار نم ــه برگ ترکی
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تماس با آژانس سفری دیگر

تلفن تماس:

021 - 88 85 10 80

پست الکترونیک:

info@safaridigar.com

وب سایت:

www.safaridigar.com

آدرس:

ک 76، طبقه دوم کوچه 4 و 6، پال کریمخان، بین  تهران، خیابان میرزای شیرازی، باالتر از 
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