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BODRUM
Her koyunda sakl› bir cennet… Her köﬂesinde
mandalina kokular›… Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege’nin ma¤rur k›z› Bodrum…
Ad›na ﬂark›lar yap›lmas›,
ﬂairlere, yazarlara ilham
vermesi boﬂuna de¤il elbet. Çünkü do¤an›n ve tarihin taçland›rd›¤› bu s›cak
ﬂehirde her ﬂey göz kamaﬂt›r›c› güzellikte.
Sürprizlerle dolu bir Bodrum gezisi için haz›r olun!
Zira tatilinizi unutulmaz
k›lacak birçok detay sizi
bekliyor olacak. Nereden
baﬂlarsan›z baﬂlay›n keﬂif
keyfi bir serüvene dönüﬂe-

cek bu harikulade ﬂehirde.
Zamana meydan okuyan
ve kenti bir yar›mada üzerinden selamlayan Bodrum Kalesi, mavinin arz›
endam etti¤i göz alabildi¤ine uzanan koylar, nonstop gece hayat›, dal›ﬂ,
surf, trekking ve tüm su
sporlar›, efsanelere kaynakl›k eden sakl› cennetler, mitolojinin kahramanlar›n›n izinde tarih turlar›
ve daha fazlas›…
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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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GÖRMEDEN DÖNMEY‹N!

Bodrum Kalesi
.S. 15 yüzy›la uzanan tarihinde Rodos
ﬁövalyeleri’nin s›¤›na¤› olan Bodrum
Kalesi, tüm ﬂehre hakim bir noktada ziyaretçileri selaml›yor. Zengin tarihin görkemli yap›lar›ndan biri olan kale ayr›ca
dünyan›n en büyük sualt› arkeoloji müzesi. ‹nﬂas› 99 y›l süren yap›, hem tarihi de¤eri hem de panoramik manzaras›yla hayranl›k uyand›r›yor. Halikarnassos'un ilk
kuruldu¤u dönemde Zephyrion adas› üzerine kurulan kale Bodrum’un da en önemli simgelerinden. Duvarlar› Mausolos An›t
Mezar›’n›n taﬂlar› ve rölyefleriyle süslü
kalenin 30.000 m2'lik alan›nda; Frans›z,
‹ngiliz, ‹talyan, Alman kuleleri ve Y›lanl›
Kule olmak üzere toplam beﬂ kule bulunuyor. Osmanl› döneminde cami ve Türk
hamam› da eklenen Bodrum Kalesi,
1595’te hapishane olarak da kullan›lm›ﬂ.

M

Mausoleion
Aç›k Hava Müzesi
ünyan›n 7 harikas›ndan biri olarak
an›lan 42 metre yüksekli¤indeki an›t
mezar, Karya Kral› Mausolos’un mezar›
burada oldu¤u için bu isimle an›l›yor.
Kraliçe II Artemisia taraf›ndan M.Ö. 353
y›l›nda dönemin ünlü mimarlar›na yapt›r›lan an›t, büyük Anadolu depremiyle neredeyse tamamen y›k›lm›ﬂ. Günümüzde yerine müze yap›lan an›t mezar, Mausoleion’a ait kal›nt›lar›n görülebilece¤i bir yer.
An›ta ait birçok taﬂ Bodrum Kale'sinin yap›m›nda kullan›lm›ﬂ, rölyefli güzel parçalar ise ‹ngilizler taraf›ndan British Museum'a götürülmüﬂ.

D
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Mavi yolculuk

Halikarnas Bal›kç›s› ve Azra Erhat'›n keﬂfetti¤i
ve isim verdi¤i bir tatil biçimi olan “Mavi
Yolculuk”, Akdeniz ve Ege’nin masmavi sular›nda
birbirinden güzel koylarla buluﬂturuyor
ziyaretçileri. Gökova Körfezi ile Marmaris ve
Antalya aras›nda yap›lan yolculuk, haf›zalardan
ç›kmayacak bir tatil vaat ediyor.
Bodrum'dan demir alan tekneler, uçsuz bucaks›z
deniz üzerinde ilerlerken, tatilcileri
keﬂfedilecek birçok nokta bekliyor.

I

Karaada, Kargac›k Bükü, Pabuç Burnu, Karg›
Adas›, Alak›ﬂla ve Çökertme, Mavi Yolculuk'ta
görülen ilk yerler. Di¤er önemli duraklar ise
Küçük Çat›, Büyük Çat›, Yedi Adalar, Longöz,
De¤irmen Bükü, Karacasö¤üt gibi denizi berrak
ve a¤açlarla çevrelenmiﬂ koylar. Ayr›ca Sedir
Adas›, Keramos Antik Kenti, Yedi Adalar gibi
tarihi yerlerin de görüldü¤ü tur program›
7 ila 10 gün sürüyor.

Güvercinlik
Sörfseverlerin popüler koyu, göz
alabildi¤ine uzanan sahiliyle hakl›
bir üne sahip. Bodrum'a 25 km.
uzakl›ktaki bu cennet köﬂe, Salih
Adas›’n›n tam karﬂ›s›nda bulunuyor. Zengin do¤as›na, göz al›c› panoramik manzaralar eﬂlik ediyor.
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Begonvilli
beyaz evler
Bodrum’a tepeden bakt›¤›n›zda
begonvilleriyle süslü bembeyaz
evler beldenin tipik karakteristik
özelli¤ini oluﬂturur. Bodrum’a
özgün bir görüntü veren beyaz,
çat›s›z bu sevimli evler adeta onun
bir simgesi haline gelmiﬂ.
Bodrum merkezde yasal koruma
kapsam›ndaki bu evlerin hemen
hemen hepsinde güneﬂ enerjisi
kullan›l›yor.

Gündo¤an
al›kavak ve Göltürkbükü
aras›nda, kayal›k bir tepe
üzerinde konumlanan Gündo¤an uzun sahil ﬂeridi ve çam
a¤açlar›yla oldukça göz al›c› bir
yerleﬂim. Eskiden Farilya olarak bilinen Gündo¤an’da, M.Ö.
9. yüzy›la ait bir Bizans manast›r›n›n kal›nt›lar›n›n bulundu¤u
Tavﬂan Adas›’n› ziyaret etmeyi
unutmay›n. Sahilindeki Yal› Camii ve simge haline gelmiﬂ yel
de¤irmenleri görülebilecek di¤er yerlerden. Turizm gelirinin
yan› s›ra sünger avc›l›¤› ve bal›kç›l›k Gündo¤an’da önemli geçim
kaynaklar›.

Y
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Akyarlar

Turgutreis

ir zamanlar Turgutreis’e ba¤l›
bir bal›kç› köyüyken, h›zla ivme kazanan turistik özellikleriyle
büyük ilgi gören bir tatil merkezi
olan Akyarlar, Bodrum’un sörf
cenneti olarak an›l›yor. Bodrum’a
13 km uzakl›ktaki beldenin antik
ad› Arhialla ve Kos Adas›’na en yak›n k›y›. Tepeler üzerindeki bembeyaz evlerden Yunan adalar› da
görülebiliyor. Nefis kumsal›, p›r›l
p›r›l deniziyle büyük ilgi gören
Akyarlar Forbes dergisine göre
dünyan›n en lüks plajlar›ndan birine
sahip.
Üstelik
hemen
karﬂ›s›ndaki ﬂirin bir Yunan adas›
olan Kos Adas›’n› da vize almaks›z›n ziyaret edebilirsiniz.

odrum'dan sonra yar›madan›n en
kalabal›k yerleﬂim merkezi olan
Turgutreis, ola¤anüstü güzellikteki koylar›yla ünlü. Avrupa’n›n en modern
marinalar›ndan birinin inﬂa edildi¤i bu
ﬂirin yer, ilçe merkezine 20 km. uzakl›kta.
Ad›n› 16. yüzy›l›n büyük Osmanl› denizcisi
Turgut Reis'ten alan beldede ünlü denizci
için yap›lan görkemli heykel, yar›madan›n
bat› taraf›ndan Ege’yi selaml›yor. Yaz›n en
s›cak günlerinde bile rüzgar alan ve göz
alabildi¤ine uzanan 2.5 km. uzunlu¤undaki sahil ﬂeridine sahip yörede irili ufakl› birkaç ada da görüﬂ alan› içinde. Turgutreis gün geçtikçe artan turizm potansiyeline cevap verebilecek nitelikte al›ﬂveriﬂ ve konaklama olanaklar›yla modern
bir kent görünümünde.

B
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Gümbet

Ortakent

odrum’a en yak›n belde olan Gümbet
özellikle yabanc› turistler taraf›ndan
tercih ediliyor. Bu nedenle otellerin ve
gece klüplerinin yo¤unlaﬂt›¤› bölge yaz
aylar›nda oldukça kalabal›k oluyor. S›¤
bir denize sahip olan bölgenin kumsal›
ise, sörf sporu için son derece elveriﬂli.

M

B

Sahil k›sm›na paralel olan caddelerde
çok say›da cafe, bar ve hediyelik eﬂya sunan dükkan mevcut. Gümbet’de görülmesi gereken yerlerin baﬂ›nda Halikarnas Bal›kç›s›’n›n müzesi ve mezar› geliyor. Bölgede ayr›ca Sald›r ﬁah Yat›r› yer
al›yor. ‹nan›ﬂa göre gerçek ad› bilinmeyen bu kahraman, savaﬂ s›ras›nda kafas›
kopmas›na ra¤men, elinde süngüsü ile
savaﬂmaya devam etmiﬂ; baﬂ›n›n ve gövdesinin düﬂtü¤ü yerlere ayr› ayr› mezarlar yap›lm›ﬂ. Bu türbe dini günlerde ziyaret edilen bir an›t mezar halini alm›ﬂ.

andalina bahçeleriyle tan›nan olan Ortakent, yar›madan›n tam ortas›nda yer al›yor.
Denizi s›cak ve kumlu olan Ortakent’in mandalina bahçeleri oldukça ünlü. Birçok restoran ve
cafenin yer ald›¤› sahil su sporlar›na olanak sa¤l›yor. Ortakent
Kule Evler ve Miken Mezarlar›
yörede görülmesi gereken yerlerden. Mavi yolculuk yapmak
isterseniz ise Karg› Koyu oldukça ideal. Ortakent sahilini geçerek devam edildi¤inde ulaﬂ›lan
koyda kumsal, yar›mada üzerindeki bir çok sahilden çok daha
huzurlu ve güzel. Yörenin biraz
ilerisinde yer alan Yahﬂi Koyu da
temiz kumsal› ve canl› denizi ile
tercih edilecek plajlardan.
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Bardakç›

Bitez

odrum liman›n›n hemen
d›ﬂ›nda yer alan Bardakç›
Koyu, lüks otelleri, küçük pansiyonlar› ve kumsal boyunca
uzanan restoranlar›yla büyük
ilgi görüyor. Bölge efsaneleriyle de oldukça ünlü. Buradaki berrak su birikintisinde kendini gören Hermafroditus’un,
kendi aksine aﬂ›k olmas›yla
baﬂlayan hikaye, koya mitolojik bir de¤er kat›yor.

ark›larda ad› geçen ünlü Bitez, yar›madan›n en güzel koylar›ndan biri
olarak bu ünü hak ediyor. Kumlu ve s›cak
bir denize sahip olan semt, Bodrum'a 10
km. uzakl›kta. Sahilden içeri k›s›mlara
gidildikçe mandalina ve turunç a¤açlar›na s›kça rastlayaca¤›n›z Bitez ayn› zamanda sörfe elveriﬂli rüzgar›yla da ünlü.
Dünyan›n dört bir köﬂesinden gelen birçok sörfçünün u¤rak yeri olan Bitez sahilleri, deniz bisikleti, kano ve di¤er motorlu su sporlar› için de ideal.

B

ﬁ

Do¤an›n ve tarihin taçland›rd›¤›
bu topraklarda her ﬂey göz
kamaﬂt›r›c› güzellikte.
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C›v›l c›v›l Bodrum çarﬂ›s›nda irili
ufakl› çok say›da dükkan bulunuyor.
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