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KARADEN‹Z
Yeﬂil ve mavinin kucaklaﬂmas›

El de¤memiﬂ koylar›n yemyeﬂil ormanlarla
buluﬂtu¤u Karadeniz bölgesi, benzersiz do¤al
güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle Türkiye’nin
en özel yerlerinden biri.
nan›lmaz güzellikteki yaylalar, k›-

‹y› ﬂeridi boyunca s›ralanan tenha
plajlar, birbirinden ﬂirin bal›kç› köyleri, cana yak›n insanlar… Tanr›n›n
Karadeniz’e ba¤›ﬂlad›¤› güzellikler
saymakla bitecek gibi de¤il. Do¤u
Karadeniz’in yaylalar›, Kartalkaya
ve Ilgaz Da¤lar›’ndaki k›ﬂ turizm
merkezleri, Abant Gölü ve Yedigöller gibi popüler sayfiye yerleri, Bolu,
Düzce, K›z›lcahamam Kapl›calar›,
Amasra, Cide, Sinop, Trabzon ve
Amasya’da yo¤unlaﬂan tarihi eserler bölgeye her geçen gün daha fazla turistin ak›n etmesini sa¤l›yor.
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Bu yay›n ve di¤er tüm Boyut
ürünlerini edinmek için yukar›daki
telefon numaras›ndan gönderim
ücreti ödemeden sipariﬂ
verebilirsiniz.
Bu yay›n›n her türlü yay›n hakk›,
fikir ve sanat eserleri kanunu
gere¤ince Boyut Yay›n Grubu’na
aittir. Tan›t›m amac›yla yap›lacak
k›sa al›nt›lar d›ﬂ›nda, yay›nc›n›n
yaz›l› izni olmaks›z›n hiçbir yolla
ço¤alt›lamaz.
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Göynük
öynük, sahip oldu¤u tarihi evler, camiler,
türbe, çeﬂme ve hamamlardan oluﬂan
toplam 127 adet sivil mimari eser sebebiyle
"Kentsel Sit Alan›" ilan edilmiﬂ. Gazi Osman
Paﬂa Camisi ve Hamam›, Akﬂemsettin Türbesi
ile Saat Kulesi Göynük'ün en önemli tarihi yerlerinden.

G

Yedigöller
edigöller Milli Park›,
ziyaretçilerine tablo tad›nda
manzaralar sunan bir do¤a
harikas›. Baﬂta kay›n a¤açlar›
olmak üzere meﬂe, gürgen,
k›z›la¤aç, karaçam, sar›çam gibi
onlarca farkl› türde a¤açla kapl›
olan Milli Park, yabani
hayvanlar›n da yuvas›. Geyik,
karaca, ay›, kurt ve tilki
bunlardan sadece birkaç›.

Göynük

Y

Akçakoca
kçakoca, as›rl›k ç›nar a¤açlar›,
kumsal› ve dalgal› denizi ile
sevimli bir sahil kasabas›. Küçük
otelleri ve plajlar› yaz aylar›nda turistlerin ak›n›na u¤ruyor. Ceneviz
Kalesi’ne u¤ramamazl›k etmeyin.

A

Mudurnu Evleri
arihi Türk evleri ile ilgi çeken
Mudurnu özellikle hafta sonu
gezilerinin gözdesi. Kent, s›n›rlar›
içinde yer alan 165 ev, 8 cami, çok
say›da çeﬂme ve hamamdan oluﬂan toplam 173 mimari de¤er koruma alt›nda. Armutçular Kona¤›
Türk sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri.

T

Sünnet Gölü
öynük’e 27 km. mesafedeki Sünnet
Gölü'ne Bolu-Göynük yolu üzerinden
ulaﬂ›l›yor. Etraf› karaçam a¤açlar›yla kapl› göl,
deniz seviyesinden 820 metre yükseklikte,
derinli¤i ise 22 metre. K›ﬂ aylar›nda donan
gölün çevresi yürüyüﬂ için ideal. Göldeki
mercan ve alabal›klar›n avlanmas› serbest.

G
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Abant Gölü
bant, Bolu’nun 35 km. güneybat›s›nda çam ve köknar
a¤açlar› ile kapl› bir krater gölü. Nadir su bitkilerinden
olan sar› ve beyaz nilüfer çiçekleri ve lezzetli alabal›¤› ile ünlü. Yeralt› sular› ile beslenen
gölün çevresi flora ve fauna
bak›m›ndan oldukça zengin.
Çok say›da
yaban hayvan›na da ev sahipli¤i yapan
gölün çevresindeki ormanlar; piknik,
kamping, sportif olta bal›kç›l›¤›, yürüyüﬂ,
tekne, fayton ve atla gezinti gibi
aktiviteler için çok uygun.

A

Gölcük
olu'nun 13 km. güneyindeki
etraf› çam ve köknar a¤açlar› ile kapl› göl görülmeye de¤er
güzellikte. Yüzeyi 45 bin metrekarelik bir alan› kapl›yor. Araç giremedi¤i için havas› çok temiz,
etraf çok sessiz. Bu yüzden kafa
dinlemek ve huzurlu bir yürüyüﬂ
yapmak için ideal...

B

Gölcük

Kartalkaya
onumu nedeniyle özellikle ‹stanbul ve Ankara çevresinden
oldukça ra¤bet gören Kartalkaya, ülkemizin en eski kayak
merkezlerinden. Hafta sonu gibi k›sa zaman dilimlerini de¤erlendirmek isteyenlerin ak›n›na u¤rayan kayak merkezinde,
özel teﬂebbüse ait çok say›da otel bulunuyor.

K
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ÖNEML‹
TELEFONLAR

ZONGULDAK
ömür üretimiyle tan›nan kent, ayn› zamanda önemli bir liman. ﬁehrin do¤usundaki manzaral› yol, çay bahçeleri ve
restoranlar›yla turistlerin sakin bir ö¤le sonras› geçirebilece¤i
Kopuz ve Uzunkum’a ulaﬂ›yor. Zonguldak yöresinin çok bilinmeyen bir baﬂka ilginç yan› da ma¤aralar›. Bu ma¤aralar girmek profesyonel ma¤arac›l›k bilgisi gerektiriyor.

K

ZONGULDAK
Valilik
Tel: (0372) 253 46 86
Belediye
Tel: (0372) 253 46 86
Hastane
Tel: (0372) 257 67 00
Polis
Tel: (0372) 252 46 92

Cehennema¤z› Ma¤aralar›
ehennema¤z› Ma¤aralar› (Kehanet Ma¤aralar›), Karadeniz
Ere¤lisi’nin geçmiﬂte Ayazma olarak adland›r›lan ‹nönü
Mahallesi’ndeki dört ma¤aran›n ortak ad›. Yunan Mitolojisine
konu olan Cehennema¤z› Ma¤aralar›, H›ristiyanl›¤›n yasak oldu¤u dönemlerde gizli gizli yap›lan tap›nmalar için kullan›ld›¤›
san›lan ilk ibadet merkezlerinden biri.

C

Jandarma
Tel: (0372) 253 85 27
Otogar
Tel: (0372) 257 13 11

ÖNEML‹
TELEFONLAR
BARTIN
Valilik
Tel: (0378) 227 19 18
Belediye
Tel: (0378) 227 00 16
Hastane
Tel: (0378) 227 72 79
Polis
Tel: (0378) 227 72 79

BARTIN
hﬂap evleriyle tan›nan sevimli bir kent Bart›n. Bu evler Osmanl› sivil mimarisinin en güzel örneklerinden. Yolunuz
buralara düﬂerse "Daraba" denen a¤aç çitlerle çevrili bahçeli
Bart›n evlerini mutlaka görmelisiniz. Sandalla, Bart›n nehrinde keyifli bir gezinti de yapabilirsiniz.

A

‹tfaiye
Tel: (0378) 227 20 72

Kurucaﬂile
al›kç› sandallar›
üretimiyle tan›nan Kurucaﬂile, Karadeniz’de ahﬂap tekne
yap›mc›l›¤›n› sürdüren tek liman. Neredeyse her evin alt› tersane oldu¤u kasabada Kap›su plaj› gibi
denize girilebilecek
çok say›da yer var.

B

Amasra
iletler taraf›ndan kuruldu¤unda (M.Ö. 6. yüzy›l) Sasamos ad›yla an›lan Amasra, Karadeniz k›y›s›n›n en güzel
kasabalar›ndan biri. Ad›n› Prenses Amatris’ten alan Amasra, iki yan›nda birer körfez bulunan yar›mada ile onun ucundaki ikinci bir yar›mada olan Boztepe üzerine kurulu. Do¤uya do¤ru ilerlendi¤inde mükemmel plajlar›, konaklama imkanlar› ve güzel restoranlar› ile tipik bir bal›kç› köyü olan
Çakraz’a ulaﬂ›l›yor.

M

Jandarma
Tel: (0378) 238 51 38
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Cide

Abana

ilometrelerce uzanan sahili, k›y›ya
dimdik inen da¤lar›n önündeki koylar› ve çevresini saran yemyeﬂil ormanlar›yla gezilip görülecek bir yer Cide.
Hangi isimle ne zaman nerede ve kimler
taraf›ndan kuruldu¤u kesin olarak bilinmese de oldukça eski bir geçmiﬂe sahip.
Tarih boyunca bu topraklarda Gasgaslar, Paflagonyal›lar, Henetler, Romal›lar, Bizansl›lar, Candaro¤ullar› ve Osmanl›lar hüküm sürmüﬂ.

K

K

astamonu'nun sahildeki 4 ilçesinden biri olan Abana, ﬂehrin en turistik bölgesi. O kadar ki; k›ﬂ›n 3 bin olan
nüfusu yaz aylar›nda 15-20 bini buluyor.
‹lçenin bu kadar popüler olmas›nda
yaklaﬂ›k 6 km uzunlu¤undaki kumsal
baﬂrole sahip. I¤rava ve Karabalç›k
ma¤aralar›, bir zamanlar korsanlara
bar›nakl›k yapan Hac›veli koyu ve Siyelik Kayalar› görülmesi gereken do¤al
güzellikler.

Ilgaz Da¤› Milli Park› ve
Kayak Merkezi
at› Karadeniz Bölgesi’nde, Kastamonu ve Çank›r› ve il s›n›rlar› içerisinde yer alan Ilgaz Da¤› Milli park› ülkemizin cennet köﬂelerinden biri.
Önemli bir k›ﬂ sporlar› merkezi olan Ilgaz muhteﬂem do¤as›yla daha fazla ilgiyi hak ediyor.

B
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AMASYA
erhat’›n ﬁirin için da¤lar› deldi¤i Amasya, Antik ça¤›n ünlü
co¤rafyac›s› Strabon’un do¤du¤u yer. Kent, Yeﬂil›rmak boyunda uzanan dar bir bo¤az›n içine kurulu. Nehrin bir taraf›nda
cumbal› konaklar s›ralan›yor. S›rtlar›n› yaslad›klar› da¤larda
ise Pontus krallar›n›n kaya mezarlar› yer al›yor. Daha yukar›larda ise Amasya Kalesi var. ﬁehir merkezine 65 km. uzakl›ktaki krater gölü Borabay ve Milli Park adeta bir cennet.

F

ÖNEML‹
TELEFONLAR
AMASYA
Valilik
Tel: (0358) 218 10 33
Belediye
Tel: (0358) 218 80 00
Hastane
Tel: (0358) 218 40 00
Polis
Tel: (0358) 218 50 05
Jandarma
Tel: (0358) 218 12 49
Otogar
Tel: (0358) 218 80 12
‹stasyon
Tel: (0358) 218 12 39

Ünye
Do¤u Karadeniz’in en hoﬂ tatil
kasabalar›ndan biri olan Ünye,
plajlar› ve kamping imkanlar›
ile önemli bir tatil merkezi.
Ünye Kalesi, kasaban›n 7 km.
gerisinde, f›nd›k a¤açlar›
aras›nda yükselmekte.
Giriﬂinde Pontus krall›¤›
dönemine ait bir kaya mezar›
bulunuyor.

ORDU
Valilik
Tel: (0452) 223 18 61
Belediye
Tel: (0452) 761 21 44
Hastane
Tel: (0452) 234 32 32

ORDU
rdu yolu güzergah›n›n en önemli tatil kasabas› Fatsa. Eski
ad› Bolaman olan Fatsa, 10 km. do¤usundaki Bolaman
Kalesi ile an›l›rm›ﬂ. Bolaman Kona¤› Bizans ya da Ceneviz iﬂi
kale üzerinde 18. yüzy›lda inﬂa edilmiﬂ ahﬂap bir konut.
Zamanla kentin ad› de¤iﬂmiﬂ ve Fatsa ad›n› alm›ﬂ.

O

ÖNEML‹
TELEFONLAR

Polis
Tel: (0452) 234 15 20
Jandarma
Tel: (0452) 517 01 22
Otogar
Tel: (0452) 233 17 98
Liman
Tel: (0452) 223 29 27
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ÖNEML‹
TELEFONLAR

G‹RESUN

G‹RESUN
Valilik
Tel: (0454) 216 16 00

ski Cerasos’un Romal› generali Luculus, ilk kiraz a¤açlar›n› Avrupa’ya bu ﬂehirden götürmüﬂ. A¤açlarla kapl› da¤lar
ve Karadeniz’in sular› aras›nda s›k›ﬂm›ﬂ olan Keﬂap, Tirebolu,
Görele, Vakf›kebir ve Akçaabat kasabalar› Giresun - Trabzon
yönünde yer al›yor.

Belediye
Tel: (0454) 216 10 50
Hastane
Tel: (0454) 216 10 30

E

Polis
Tel: (0454) 216 40 90
Jandarma
Tel: (0454) 216 06 55
Otogar
Tel: (0454) 215 01 27
Liman
Tel: (0454) 216 11 06

Meryem Ana
H›ristiyanl›¤›n Karadeniz’de yeni yay›lmaya
baﬂlad›¤› y›llarda yap›lm›ﬂ olan kaya gömütü.
Gizli geçitle Kufa Kuyusu'na aç›ld›¤› ve eskiden
üç katl› olan tap›na¤›n ﬂifahane olarak
kullan›ld›¤› tahmin ediliyor.

Giresun Adas›

Giresun Kalesi

aradeniz'in tek adas›. Her y›l 20 May›s’ta ada üzerindeki Bizans döneminden kalma manast›rda toplanan yöre halk›, sahilden toplad›klar› çak›l taﬂlar›n› adaya b›rak›yor. Bunu yapanlar›n
dileklerinin yerine gelece¤ine inan›l›yor.
Karaya uzakl›¤› 1 mil.

K

K
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alenin günümüze kadar gelebilen
kal›nt›lar› merkez kule ve ona ba¤l›
güneydeki sur duvarlar›. Antik kaynaklarda "Bronz Duvarl› Kale" olarak an›lan
Giresun Kalesi’nin, Pontus Kral› Pharnakes I zaman›nda yap›ld›¤› tahmin ediliyor.
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Ayasofya Müzesi

Hamsiköy
rabzon’dan Gümüﬂhane’ye do¤ru
giden yolda Zigana da¤› eteklerinde
yemyeﬂil ormanlar içinde Hamsiköy.
Sütlac› ile ünlü olan Hamsiköy, do¤ayla
baﬂ baﬂa huzur bulmak isteyenler için
harika bir yer. Alabal›klar›n tad›na bakman›z› tavsiye ederiz.

T

Sürmene-Of
ürmene’nin tarihi M. Ö. 5. yüzy›la kadar uzan›yor. B›çaklar›yla meﬂhur
bu tipik Karadeniz kasabas›n›n 4 km do¤usunda, 1800’lü y›llarda inﬂa edilen sivil mimarinin en güzel örneklerinden
Kastel Kona¤› yer al›yor. 13 km’lik sahil
yolu Sürmene’yi Of’a ba¤l›yor. Of sahillerinde denize girebilirsiniz.

S

Vazelon Manast›r›
Kuruluﬂ tarihi tam olarak
bilinmiyor., 13. yüzy›ldan
sonra Maçka'n›n dini,
kültürel ve ekonomik
yap›s›nda etkili olmuﬂ.
Sümela Manast›r›'n›n,
yörenin en zengin manast›r›
olan Vazelon Manast›r›'n›n
gelirleri ile yapt›r›ld›¤›
söylenir.

12 KARADEN‹Z> TRABZON

13. yüzy›lda Kral Manuel I taraf›ndan yapt›r›lan
kilisenin yap›m›nda Selçuklu taﬂ iﬂçileri de çal›ﬂm›ﬂ. Yap›, çok iyi bir taﬂ iﬂçili¤ine sahip. Taﬂ
süsleme ve fresk bak›m›ndan çok zengin.
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K›zlar Manast›r›
(Panagia Theoskepastos)
4. yüzy›lda, III.Alexios (1349-1390)
döneminde kurulmuﬂ, 19. yüzy›lda
geniﬂletilmiﬂ. Theoskepastos sözcü¤ü
"Tanr› taraf›ndan örtülmüﬂ ve korunmuﬂ" anlam›na geliyor. Günümüzde geniﬂ kütlesi ile ayakta kalabilmiﬂ ender
yap›lardan biri.

1

Peristera Manast›r›

Peristera Manast›r›
(Kuﬂtul Manast›r›)
ap›, Sümela Manast›r›’n›n küçü¤ü.
300 metrelik dik bir kaya kütlesinin
üzerine kurulu olan manast›r›n içinde
külliyesi de bulunuyor. Trabzon-Maçka
yolunun 22 kilometresindeki ﬁahinkaya
yol ayr›m›ndan 14 km. gidildi¤inde Peristera Manast›r›’na ulaﬂ›l›yor.

Y

St Eugeneus Kilisesi
(Yeni Cuma Camii)
izans döneminde Trabzon kentinin
koruyucu azizi oldu¤una inan›lan
St.Eugenios'a atfen yap›lan kilise, 13. ve
14. yüzy›la tarihlendiriliyor. Fetihten
sonra camiye dönüﬂtürülerek, giriﬂ mekan› ve minare ilave edilmiﬂ.

B

Uzungöl

Uzungöl
zungöl, eﬂsiz do¤al güzellikleri ile
Karadeniz'in son y›llardaki en gözde
turizm merkezlerinden biri. Vadinin ortas›nda bulunan ve yamaçlardan düﬂen
kayalar›n Holdizon deresinin önünü kapatmas›yla oluﬂan göl, altyap› hizmetleri aç›s›ndan oldukça donan›ml›. Uzungöl’ün 10 km. güneyindeki Holdizon
da¤lar› (3000 m.) ve Bal›kl›göl çevresi
yaya yürüyüﬂü ve vahﬂi do¤ay› gözlemlemek için son derece uygun.

U
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ÖNEML‹
TELEFONLAR

GÜMÜﬁHANE

GÜMÜﬁHANE

Santa Kiliseleri
Grubu (Dumanl›)

Valilik
Tel: (0456) 213 10 05
Belediye
Tel: (0456) 213 10 10
Hastane
Tel: (0456) 213 15 56
Polis
Tel: (0456) 213 14 67
Jandarma
Tel: (0456) 213 10 51
‹l Kültür Müdürlü¤ü
Tel: (0456) 213 34 73
‹l Turizm Müdürlü¤ü
Tel: (0456) 213 34 72

umanl›, Gümüﬂhane'ye 45-50 km mesafede bulunuyor.
Terzil'de St. Theodor Kilisesi, Binatl›'da ‹lyas Peygamber
Kilisesi, ‹ﬂhan'da St. Kiryaki Kilisesi ve ‹ﬂhan Piﬂtoflu'da St.
Christopher Kilisesi, Çakall›'da Çakall› Kilisesi, Çinganl›'da St.
Konstantinos ve St. Petros kiliseler grubunun en önemlileri.
Kiliselerin 1860-1870'lerde yap›ld›¤› san›l›yor.

D

Kov Kalesi
nadolu’nun en görkemli Bizans kalelerinden biri olan Kov,
yüksek bir tepenin üzerine kurulu. Ç›karken biraz zorlansan›z bile görece¤iniz manzaraya de¤ecek. Gümüﬂhane madenlerini korumak amac›yla 1361 y›l›nda Trabzon ‹mparatoru
III. Aleksios taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂ.

A

Zigana Yaylas›
032 m. yükseklikteki Zigana yaylas› ayn› zamanda her türlü
alt yap›s› tamamlanm›ﬂ bir kayak merkezi. Yaz aylar›nda
çim kaya¤›, k›ﬂ aylar›nda kayak turizmine elveriﬂli ender beldelerden biri. Nemli deniz iklimi ile kara iklimi aras›nda çok ilginç
bir co¤rafya sergileyen Zigana yaylas›ndan 3 km. patika yolla
ulaﬂ›lan Limli (Saranoy) gölü görülmeye de¤er.

2

ÖNEML‹
TELEFONLAR
R‹ZE
Valilik
Tel: (0464) 213 06 25
Belediye
Tel: (0464) 213 05 16
Hastane
Tel: (0464) 213 04 92
Polis
Tel: (0464) 416 20 16
Jandarma
Tel: (0464) 223 70 91
Otogar
Tel: (0464) 223 38 51
Liman
Tel: (0464) 612 10 71

R‹ZE
6. yüzy›l ‹slam Paﬂa Camii ile Ceneviz kalesinin kal›nt›lar› bu
tipik Karadeniz ﬂehrinde mutlaka görülmesi gereken yerler. Rize’nin güneyindeki da¤larda dünyaca tan›nan Anzer bal›
sayesinde tan›nan Anzer köyü ayn› zamanda botanik özelli¤i ve
yürüyüﬂlere elveriﬂlili¤i aç›s›ndan hoﬂ bir mekan. Anzer ve ‹kizdere Yaylalar› aras›ndaki ‹kizdere Kanyonu planör tarz› uçuﬂ
sporu için önemli bir nokta. Ayn› zamanda, buradan yöreyi kuﬂbak›ﬂ› seyretmek mümkün.

1
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F›rt›na Deresi
açkar da¤lar›n›n Karadeniz'e bakan yamaçlar›ndaki derelerin birleﬂmesi ile oluﬂmuﬂ bir do¤a harikas›. Çay bahçeleri içerisinden geçen, üzeri kemer
köprülerle süslü 57 km. uzunlu¤undaki F›rt›na deresi,
raftinge elveriﬂli parkurlara sahip.

K

ﬁimﬂirli Camii
Yürüyüﬂ Turlar›
Çaml›hemﬂin’de organize grup ya
da yerel rehberle, kat›rl› ya da
kat›rs›z, çad›rl› ya da pansiyon
konaklamal› yürüyüﬂ turlar›
düzenlemek mümkün.
Verçenik'ten Alt›parmak da¤›na
dek kuﬂ uçuﬂu 70-80 kilometrelik
alanda say›s›z yürüyüﬂ güzergah›
oluﬂturabilirsiniz.

aradeniz yöresindeki ahﬂap camilerinin en güzel
örneklerinden olan ﬁimﬂirli
Camii, derin bir vadiye bak›yor. 1849’da bütünüyle kestane a¤ac›ndan inﬂa edilen ‹kizdere’deki yap›n›n iki katl› iç
mekan› inan›lmaz bir ahﬂap
iﬂçili¤ine sahip.

K

Zilkale
›rt›na Vadisi'ndeki Zilkale, bölgenin
en dikkate de¤er tarihi
eserlerinden biri. ‹lçe merkezinin
15 km güneyinde, F›rt›na Deresi’nin
bat› yamaçlar› üzerinde kurulmuﬂ.
Kalenin üzerinde inﬂa edildi¤i sarp
kaya kütlesi, denizden 750 metre, dere
yata¤›ndan ise yaklaﬂ›k 100 metre
yüksekte. Kalenin 14.- 15. yüzy›llara ait
oldu¤u tahmin ediliyor.

F
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Çaml›hemﬂin
o¤u Karadeniz’in en güzel yörelerinden olan Çaml›hemﬂin; yaylalar›, kapl›calar›, macera
dolu do¤a aktivitelerine olanak tan›yan zengin co¤rafyas›, yeﬂili ve
sisli zirveleriyle benzerine az
rastlanan bir do¤a harikas›. Yaylalar, hem do¤a yürüyüﬂleri, hem
bisiklet turlar› için mükemmel
parkurlar oluﬂturuyor. Ayder
kapl›calar›, birçok rahats›zl›¤a iyi
gelen sular›yla sa¤l›k turizminin
önemli adreslerinden biri.

D

Ayder Yaylas›
aradeniz yaylalar›n›n en ünlüsü.
Her türlü alt yap› hizmeti tamamlanm›ﬂ olan 1350 metre yükseklikteki
yayla kasaba görünümünde. Zengin flora ve faunas›n›n yan› s›ra kapl›cas› ile de
ünlü. 50 derece s›cakl›ktaki kapl›ca suyunun romatizma, kad›n hastal›klar› ve
mide rahats›zl›klar›na ﬂifa da¤›tt›¤›na
inan›l›yor.

K

Aﬂa¤› ve Yukar› Kavron
Yaylalar›
ﬂa¤› Kavran -Yukar› Kavron yaylalar› aras› üç kilometre. Aﬂa¤› Kavron
Yaylas› (1800 m.) 5 sene önce düﬂen bir
ç›¤ sonucu hane say›s›nda önemli kay›p-

A

16 KARADEN‹Z> R‹ZE

lar yaﬂam›ﬂ. 2300 m. rak›ml› Yukar› Kavron yaylas› Kaçkar da¤› zirvesine (3. 937
m.) yaklaﬂ›k 8 km. uzakl›kta yer al›yor.
Bölgede yer alan Büyük Deniz ve Küçük
Deniz gölleri (3100 m) birbirine çok yak›n
göller.

‹kizdere-Anzer
(Ball›köy) Yaylas›
TT, bakkal, kasap, f›r›n, manav,
k›r kahvesi ve lokantalar›n bulundu¤u 3.000 m. rak›ml› yaylada alt
yap› hizmetleri tamamlanm›ﬂ durumda. Çok say›da hastal›¤a ﬂifa
verdi¤ini inan›lan ünlü Anzer Bal›n›
bu yaylada bulabilirsiniz. Anzer Yaylas›, Rize'nin ‹kizdere ilçesinin 39
km. güneyinde yer al›yor.
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‹kizdereÇa¤›rankaya
Yaylas›
az aylar›nda dolmuﬂlarla gidilebilen yaylaya manzaral› bir yolla ulaﬂ›l›yor.
3200 m. rak›ml› Ça¤›rankaya Yaylas›, ad›n›
yaylan›n çevresindeki
dik yamaçl› kaya ve
uçurumlar›n ses yank›s› oluﬂturmas›ndan
alm›ﬂ. Elektrik ve telefon gibi altyap›ya
sahip olan Ça¤›rankaya yaylas›nda, bakkal, kasap, k›r kahvesi de bulunuyor.

Y

ARTV‹N

ÖNEML‹
TELEFONLAR

rtvin, do¤as› ve yöreye has eski Türk evlerinin güzelli¤iyle ilgi uyand›ran ﬂirin bir Do¤u Karadeniz kenti. Her Haziran’da, turist gruplar› ile parlak giysili yerel halk, Kafkasör
festivalinde bir araya geliyor. Bo¤a güreﬂleri kutlamalar›n en
ilgi çekici etkinli¤i. Artvin’in içinden geçen Çoruh nehri rafting’e en uygun nehirlerimizden.

A

Öﬂkvank
As›l ad› Oﬂki olan Öﬂkvank bir Gürcü
kilisesi. 973 y›l›nda yap›lan kilise Artvin
Rönesans›n›n son büyük baﬂyap›t›
say›l›yor. Gürcistan’daki Kutais Katedrali
ile Tiflis yak›nlar›ndaki Sveti Tskhoveli
Kilisesi’ne buras› örnek teﬂkil etmiﬂ.

ARTV‹N
Valilik
Tel: (0466) 212 11 17
Belediye
Tel: (0466) 212 37 11
Hastane
Tel: (0466) 212 10 40
Polis
Tel: (0466) 212 10 28
Jandarma
Tel: (0466) 611 25 01
‹tfaiye
Tel: (0466) 212 37 14
Otogar
Tel: (0466) 511 49 49
Liman
Tel: (0466) 351 40 67
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Dört Kilise
Katedral boyutlar›nda, sade bir yap›.
Çevresindeki yap› kal›nt›lar› ile bir
manast›r kompleksine ait oldu¤u
anlaﬂ›l›yor Bat› Gürcistan
hükümdar› David Magostar
taraf›ndan yap›lm›ﬂ.

Kaçkarlar
o¤u Karadeniz bölgesinin en yüksek da¤ silsilesinden olan Kaçkar
da¤lar›nda (3972 m), da¤ t›rman›ﬂlar›
için Türkiye'nin en uygun trekking
parkurlar› bulunuyor. Yöreye gelen
da¤c› gruplar› ve da¤c›lar genellikle
Yusufeli Yaylalar köyünden, RizeÇaml›hemﬂin Ayder yaylas›na yürüyerek Trans-Kaçkar yürüyüﬂlerini tamaml›yor. Ayr›ca yörenin di¤er da¤›
olan Alt›parmak da¤lar›nda da uygun
trekking parkurlar› var.

D

Kafkasör Yaylas›
er y›l Haziran ay›n›n son haftas›nda
düzenlenen ve üç gün süren bo¤a
güreﬂleri etkinlikleri, yörenin en ilgi çe-

H

kici sosyal olay›. Konaklama için, önceden rezervasyon yapt›rmak kayd›yla
yayladaki bungalovlarda kalmak mümkün. Temel ihtiyaç malzemelerini yan›n›zda getirmeyi unutmay›n. Bo¤a güreﬂleri etkinliklerinde günübirlik sat›ﬂ yerleri de kuruluyor.

Borçka-Karagöl
öl çevresindeki ormanlar vaﬂak,
boz ay›, çengel boynuzlu da¤ keçisi,
da¤ tavu¤u ve y›rt›c› kuﬂlara ev sahipli¤i
yap›yor. Gölde alabal›k avlamak da
mümkün. An›t a¤açlar›, derelerindeki
k›rm›z› pullu alabal›¤›, Saf Kafkas ar›lar›yla üretilen Karakovan Macahel bal› gibi çeﬂitli özellikleri bulunan Camili yöresi do¤a ve çevreyi seven turistleri yo¤un
ilgisini çekmekte.

G

H›rç›n sularda do¤aya
karﬂ› ç›k›ﬂ
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Karadeniz’in do¤al harikalar›ndan
biri olan Çoruh Nehri, rafting merakl›lar› için uygun bir güzergah
sunuyor. Mescit Da¤›’ndan do¤an
ve Türkiye topraklar› içinde yaklaﬂ›k 335 km. yol kat eden Çoruh
Nehri ile birlikte F›rt›na Deresi’nin
ayn› bölgede bulunmas›, bölgenin
rafting potansiyelini gözler önüne
seriyor. Bölgede son zamanlarda
uluslararas› rafting ﬂampiyonalar›
da düzenlenmekte.
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