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ANTALYA
Yeryüzü Cenneti

Antalya, antik kentleri, alt›n kumsallar›, Akdeniz
mavisi koylar›, denizle kucaklaﬂan ormanlar›,
tropik bitkileri, akarsular› ve ﬂelaleleri ile dünya
çap›nda bir turizm merkezi...
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Köprülü Kanyon
Manzaras› ve do¤al güzelli¤iyle dillere destan
olan Köprülü Kanyon,
Bolasan Köyü ile Beﬂkonak aras›nda bulunan 14
km. uzunlu¤unda, 100 m.
derinli¤inde bir vadi.
1973 y›l›nda do¤al park
ilan edilerek koruma alt›na al›nan Köprülü Kanyon, ülkemizin en ilgi çeken rafting alanlar›ndan
biri olarak da tan›n›yor.

Nas›l gidilir?
Köprülü Kanyon Milli
Park›’na Antalya’dan
49. kilometreden ayr›lan
bir yol ile gidiliyor.
‹l merkezinden ya da
Manavgat üzerinden
bölgeye düzenlenen
otobüs ve minibüs
seferleri mevcut.

Otogar: (0242) 8141503
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AKSU

Düden ﬁelalesi

elek yak›nlar›nda yer alan Aksu,
yeﬂil ve mavinin muhteﬂem uyumuyla göz kamaﬂt›ran çok özel bir k›y› ﬂeridi. Uluslararas› standarttaki
otel ve tatil köyleri ile yeni turizm
cennetlerimizden biri olan Aksu’nun
tarihi M.Ö. 2000’li y›llara uzan›yor.
Aksu; Frigler, Lidyal›lar, Persler ve
Romal›lar›n kal›nt›lar›yla, zengin bir
tarihi mirasa ev sahipli¤i yap›yor.

S

B

Perge
ntalya’ya 18 km. uzakl›kta bulunan
Perge, Antik Pamfilya Bölgesi’nin
önemli bir ﬂehri. Aziz Paul’un ilk vaazlar›n› verdi¤i kent, ilk olarak Hititler taraf›ndan M.Ö 1500 y›llar›nda kurulmuﬂ. ‹nce iﬂlemeli mermer rölyeflerin
yer ald›¤› görkemli tiyatrosuyla hayranl›k uyand›ran Perge’de birçok eser
stadyum yolunda sergileniyor.

A

ular kenti Antalya’n›n en ünlü
ﬂelalelerinden biri de Düden
ﬁelalesi. Düden ﬂelalesi iki kez harikalar yarat›yor. Birincisi Lara Plaj›
yolunda, Antalya’dan 8 kilometre
uzakl›kta yer al›yor. Burada Düden
Suyu büyük bir gürültü ile 50 metre
yükseklikteki falezlerden denize
dökülüyor. Düden suyunun Antalya’n›n 15 kilometre kadar kuzeyinde
“Düdenbaﬂ› ﬁelalesi” denilen di¤er
bir ça¤layan› bulunuyor.
Düden ﬁelalesi

Kurﬂunlu ﬁelalesi
100’den fazla kuﬂ çeﬂidini de bar›nd›ran geniﬂ bir alan içinde bulunuyor.
ﬁelalenin arkas›nda yer alan gizli ma¤ara ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdi¤i yerlerden biri.

Golf cenneti: BELEK
Yüzmeyi, güneﬂlenmeyi ve golf sporunu
sevenler için Antalya’n›n 40 kilometre
uza¤›ndaki modern tatil merkezi Belek,
kusursuz olanaklar sunuyor. Ekim ay›
baﬂ› ve may›s sonuna dek yüksek sezon
yaﬂayan golf tesisleri Belek’te çok popüler. Golfçular›n yüzde 98’ini baﬂta ‹skandinav ülkeleri ve Almanya’dan gelen turistler oluﬂturuyor.
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YEME-‹ÇME
Özel Lezzetler,
Seçkin Mekanlar
Bir turizm baﬂkenti olma
yolunda h›zla ilerleyen
Antalya’da, Frans›z
mutfa¤›ndan Çin mutfa¤›na
kadar de¤iﬂik mutfaklar›n
incelikli örneklerini bulmak
mümkün.

ezzet düﬂkünlerinin çok keyif alaca¤› ﬂehirlerden biri Antalya. Yöresel
lezzetlerden dünya mutfaklar›na kadar her tür seçenek
bulunabiliyor. Ayr›ca Antalya’n›n de¤iﬂik malzemelerle yap›lan birçok özel yeme¤i var. Taratorlu piyaz,
laba, hibeﬂ, saç kavurmas›, tand›r kebab›,
Arap kaday›f›... Bu arada reçelleri de unutmamak gerekir. Greyfurt, limon, portakal,
bergamot, turunç ve benzeri narenciye
ürünlerinin yan›nda, patl›can, karpuz ve incirden de yap›lan pek çok reçel çeﬂidi bulunuyor. Akdeniz’in bu güzel kentinde deniz ürünlerinin ise tad› bir baﬂka güzel... Taze bal›klar›n, ahtapotun, kalamar›n ve midyenin lezzeti bile al›ﬂt›¤›m›zdan çok farkl›...

L

Daha çok yabanc› turistlerin ilgisini çeken Kaleiçi’nde restoranlarda yemekler de buna ba¤l› olarak turistlerin be¤enisine göre sunuluyor.
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ALIﬁVER‹ﬁ
Zengin Seçenekler
ünya çap›nda markalar›n yer ald›¤› lüks
butiklerin, çok katl› al›ﬂveriﬂ merkezlerin yan› s›ra yerel ürünlere yer veren mütevaz› dükkanlar› da bulabilirsiniz Antalya’da.
Seramik heykellerden, çinilere, ahﬂap iﬂlerinden, kilim ve heybelere kadar çok çeﬂitli
ürünler mevcut. Antalya’da turistik hediyeliklere en çok rastlayaca¤›n›z bölge olan
Kaleiçi’nden çeﬂitli yöresel dokuma hal›lar,
deri ürünler, Antalya’ya özgü biblolar sat›n
alabilirsiniz.

D

Gece Hayat›
Antalya geceleri de epey renkli...
Gece kulüpleri, yat liman› lokantalar›, Konyaalt›’ndaki restoranlar ve lüks otellerin yan› s›ra;
Kaleiçi’ndeki yan yana s›ralanan
bar ve kafeler de¤iﬂik e¤lence
alternatifleri sunuyor. Hareketli
geçen bir günün yorgunlu¤unu
atmak için yapabilece¤iniz en iyi
ﬂey, akﬂam serinli¤inde Kaleiçi
kafelerinde oturup so¤uk bir
ﬂeyler içmek olabilir. Barlar ve
gece kulüpleri ise geceyi uzatmak isteyenlere renkli alternatifler sunuyor.

Yörenin kök boyas› ile boyanan “Döﬂemealt› hal›lar›” da çok ünlü. Karain Ma¤aras›’n›n
da bulundu¤u geniﬂ bir bölgeye Döﬂemealt› deniyor ve buras› Antalya bölgesinin en
eski el sanatlar› merkezi olma özelli¤i taﬂ›yor. Günümüzde Antalya’n›n en önemli el
sanatlar›ndan olan dokumac›l›k da Yörüklerin göçebe yaﬂay›ﬂ›n›n bir parças›.
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lkemizin en önemli antik
yörelerinden biri olan Side,
tarihi zenginlikleri, plajlar› ve
modern konaklama tesisleriyle
her y›l turist ak›n›na u¤ruyor. Side’nin merkez ve yak›n çevresindeki eski kentin surlar›, Manavgat Çay›’ndan kente su taﬂ›yan kemer kal›nt›lar› ve hemen
yan› baﬂ›ndaki antik kent görülmeye de¤er.

Ü

Manavgat, Side’den farkl› olarak
kendine özgü do¤al yap›s› ve yöresel zenginlikleriyle öne ç›k›yor. Büyük turistik otelleri, Seleukia gibi tarihi yöreleri ve rafting, jip safari, yamaç paraﬂütü
gibi outdoor olanaklar› ile Akdeniz’in önde gelen merkezlerinden biri. Manavgat Çay›, Manavgat’› ikiye bölüyor. Çay üzerindeki gezinti tekneleri, Manavgat’tan baﬂlayarak ﬂelaleye ve
bo¤aza günübirlik turlar düzenliyorlar. Manavgat merkezinden
3 km. kuzeyde bulunan Manavgat ﬁelalesi, bölgenin önemli
do¤al güzelliklerinden. ﬁelalenin çevresinde bal›k lokantalar›
ve geniﬂ piknik alanlar› bulunuyor. Manavgat Çay›’n›n kimi bölümlerinde yüzmek ve dal›ﬂ yapmak mümkün.
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SORGUN
orgun’daki orman›n denize bakan kesiminde birbirinden güzel
turistik tesisler bulunuyor. SideSorgun aras›ndaki geniﬂ kumsal
halka aç›k. Side-Sorgun yolu üzerinde piknik alanlar› ve bahçeli restoranlar bulabilirsiniz. Orman içindeki
yürüyüﬂ parkurlar›n› kullanabilir;
gezinti için çevredeki çiftliklerden at
kiralayabilirsiniz.

S

T‹TREYENGÖL
orgun’dan do¤uya devam edildi¤inde bir süre sonra Side’nin en
popüler tatil merkezine ulaﬂ›l›yor.
Gölle deniz çevresine da¤›lm›ﬂ, çam
a¤açlar› içine yerleﬂtirilmiﬂ çok say›da
tesisin kuruldu¤u mevkiye Titreyengöl
deniyor.

S

Titreyengöl asl›nda bir göl de¤il. Manavgat Çay›’n›n bir kolunun denize dökülmeden önce epey geniﬂlemesi ve
ak›nt›s›n›n yavaﬂlamas› ile göle benzemiﬂ. Rüzgârda suyun ürperiﬂiyle de
bu ad› alm›ﬂ. Çevresi s›k olmayan çam
a¤açlar›yla çevrili olan Titreyengöl,
hem konaklama olanaklar› hem de
do¤al güzellikleriyle öne ç›k›yor.
S‹DE-MANAVGAT< AKDEN‹Z 13
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GÖRMEDEN DÖNMEY‹N!

Side Antik Kenti
ntik kentin, Akdeniz’e uzanan
küçük bir yar›mada üzerinde
M.Ö. 7. yüzy›lda Bat› Anadolu’da yaﬂayan Kymeliler (Bugünkü Alia¤a)
taraf›ndan kuruldu¤u söylenir. ﬁehirde kullan›lan yerel dile göre “Side” nar anlam›na gelmektedir. Side
antik kenti, M.Ö. 1 ile M.S. 3. yüzy›llar aras›nda en parlak dönemini
yaﬂam›ﬂt›r. Kent; hem Akdeniz’in

A
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önemli bir liman kenti ve eseri pazar› hem de kültür ve e¤itim merkeziydi. 5. yüzy›ldan sonra önemini
yitiren kentten günümüze çok say›da tarihi eser kalm›ﬂt›r.
Bugün asfalt kapl› olan ve her iki
yan›nda yer yer sütunlu galerinin
izlenebildi¤i ana cadde, agora ve tiyatrodan sonra yar›maday› kat ederek limana ulaﬂ›r.
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Side Müzesi
oma dönemine ait agora hamam›, 1960-61 y›llar›nda
restore edilerek 1962 y›l›nda
müzeye dönüﬂtürülmüﬂ. Müzenin bahçesinde aç›k sergileme
alanlar› var. Müzede Helenistik,
Roma ve Bizans döneminden
kalma yaz›tlar,

R

silah kabartmalar›, heykeller,
torsolar, lahitler, portreler, ostotekler, amforalar, kandiller, buhurdanlar, sunaklar, mezar stelleri, sütun baﬂl›klar› ve kaideleri
sergileniyor.

Side Müzesi:
(0242) 753 10 06

Side Tiyatrosu
20 bin kiﬂi kapasiteli tiyatro, Pamfilya tiyatrolar› içinde en büyük ve an›tsal olan›. Böylelikle, geç Roma döneminde
arena olarak iﬂlevlendirilebilen ve
gladyatör gösterileri ile hayvan mücadelelerine ev sahipli¤i yapan tiyatro,
Bizans döneminde ise aç›k hava kilisesi
olarak kullan›lm›ﬂ. Tiyatronun sahne
k›sm› ise harap durumda. Kuzey bat›da
kemerli bir yap› içinde bulunan latrine
(tuvalet) bölümü de oldukça dikkat çekici. Tiyatronun günümüzdeki kal›nt›lar›
M.S. 2. yüzy›la tarihleniyor.
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Manavgat ﬁelalesi
anavgat Çay›, Manavgat’›n 4 km.
kuzeyinde Manavgat ﬁelalesi’ni
oluﬂturur. ﬁelale çevresi, kanallar ve
setlerle düzenlenerek güzel bir mesire yeri haline getirilmiﬂ. 94 km.
uzunlu¤undaki Manavgat Çay›, antik
devirde su kemerleri arac›l›¤›yla Seleukia ve Side kentlerinin su ihtiyac›n› karﬂ›larm›ﬂ. Ç›nar a¤açlar›n›n gölgesindeki mesire yerinde, yer yer
oluﬂan küçük anaforlar› izleyip suyun
huzur dolu sesini dinleyebilece¤iniz
lokantalar, seyir teraslar› ve çay bahçeleri bulunur. Burada yemek yemeyi düﬂünürseniz Manavgat Çay›’n›n
serin sular›nda yetiﬂen lezzetli alabal›klar›n tad›na bakabilirsiniz.

M

Çay›n biri kayna¤›nda, di¤eri de ilçe
merkezine 4 km. kuzeyde olmak üzere iki ﬂelalesi var. ﬁelalenin sular›
3-4 m. yukar›dan ve yavaﬂ yavaﬂ h›z
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kaybederek akar. Kent yak›nlar›na
kadar yemyeﬂil akan bu çay, burada
ikinci bir ﬂelale meydana getirir; Büyük ﬁelale’ye gelmeden, Manavgat’tan 2 km. sonra sa¤da, Küçük ﬁelale yolu ayr›l›r. Yoldan 1 km. içeride,
çay›n Küçük ﬁelale bölümü karﬂ›n›za
ç›kacak. Büyük ﬁelale’ye göre daha
alçak bir yükseltiden dökülen Küçük
ﬁelale’nin çevresi de bir mesire yerine dönüﬂtürülmüﬂ.

DO⁄A SPORLARI
afting, rüzgar sörfü, snuggling ve
jip safari bölgedeki en popüler
etkinlikler… Çevredeki seyahat acentalar› Toros Da¤lar›’na jip safari turlar› düzenliyor. Günlük turlar sabah›n
erken saatlerinde baﬂlay›p akﬂama
kadar sürüyor. Göz kamaﬂt›ran sualt›
zenginlikleri nedeniyle bölgede bir
süredir dal›ﬂ yasa¤› uygulan›yor. Si-

R

ANTALYA

9/18/08

7:58 AM

Page 17

MANAVGAT
ÇAYI’NDA RAFTING
anavgat Çay›, ülkemizdeki
rafting merakl›lar› için önemli bir merkez. Zorluk derecesi yüksek olan Manavgat Çay› amatör
gruplar için tehlikeli olabilir. Manavgat’ta profesyonel sporcular›n
rafting yapmas› tavsiye edilirken
yanlar›nda yöre sakini bir k›lavuz
bulundurmalar› öneriliyor.

M

de’de yamaç paraﬂütü de yasak. Titreyengöl bölgesinde snuggling oldukça
yayg›n iken, ‹brad› ve yerleﬂim merkezleri civar›, da¤ bisikleti, trekking
ve yamaç paraﬂütü için çok uygun koﬂullara sahip.
Çeﬂitli seyahat acentalar› rafting turlar›
da organize ediyor. Bot, kürek, can yele¤i ve kasklar› acentalar karﬂ›l›yor; yan›n›za sadece mayo alman›z yeterli.
Köprüçay, Manavgat, Dragon Nehirleri
ile Cehennem Suyu rafting için mükemmel güzergâhlar.

Rafting, ﬁahap Köprüsü ile Sevinç
köyü aras›ndaki 19 km. boyunca,
yer yer iki taraf› dik ve aﬂ›lmas› güç
kanyonlar›n içinde yap›l›yor. Geçiﬂler aras›nda Manavgat Çay›’n›n ak›ﬂ
h›z› yavaﬂlad›¤›ndan çevreyi izlemek mümkün. Dinlenmek için uygun noktalarda verilen molalarda,
çevredeki el de¤memiﬂ do¤an›n
güzelli¤i ve kanyonlardaki kaynak
sular›n›n köpürerek çaya kar›ﬂmas›
büyüleyici bir atmosfer yarat›yor.
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YEME-‹ÇME
Lezzet Üssü
ek çok tatil merkezinde oldu¤u gibi
Side ve Manavgat’ta da deniz ürünleri revaçta. Manavgat ﬁelalesi ve Titreyengöl civar›nda pek çok deniz ürünleri
lokantas› bulunuyor. Yöreye özgü sebzeli et yemekleri, türlüler ve kebap çeﬂitleri pek çok restoran›n mönüsünde
yer al›yor. Side’de ‹ngiliz ve Çin mutfa¤›ndan örnekler sergileyen yerler de
var. Side Liman›’nda nefis manzaras›
olan çok say›da restorana rastlayabilirsiniz. Bal›k yemek istiyorsan›z, gece için
rezervasyon yapt›rman›z gerekiyor.

P

ALIﬁVER‹ﬁ
Al›ﬂveriﬂin Her Türü
uristik eﬂyalar, hediyelikler, dokuma hal›lar, deri ceketler ve çantalar Manavgat ve civar›nda en çok talep
gören ürünler. Köylerde dokunan hal›lar, dü¤üm say›lar›n›n çoklu¤u ve s›k
dokunmuﬂ olmalar› ile ünlü. Cam ve
seramik eﬂyalar da ilgi çekici. Özellikle
seramik biblolar, vazolar, çeﬂitli mücevher kutular›, ilginç biçimlerdeki
tuzluklar yerli ve yabanc› ziyaretçilerin
vazgeçemedikleri hediyelik eﬂyalardan. Manavgat, çiçekleriyle de ünlü.

T

Ören yerlerinde pek çok yabani k›r çiçe¤ine rastlanabiliyor. Baﬂka bölgelerde eﬂine pek rastlanmayan bu çiçek
türleri, seralarda uygun koﬂullarda
büyütülüyor ve çiçekçilerde sat›l›yor.
Side’de de çok say›da hal›c›, gümüﬂçü,
deri giyim ma¤azas› ve kuyumcu bulunuyor. El yap›m› heykelciklerle seramik eﬂyalar revaçta.
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