آنتالیا
راهنمای گردش و تفریح در آنتالیا

ویرایش نخست

نسخـه تعامیل
بـرای داشــتـن تـجـربـه کـاربـری بـهـتـر،
بـا بـرنــامه  Acrobat Readerبخــوانید.

تقدیم به عاشقان سفر و ماجراجویی

توجه! ایـن کتـاب بهصـورت تعاملی طراحـی
شـده اسـت تا بـه راحتی بین صفحـات جابهجا
شـوید .بـرای اسـتفاده بهتـر از ایـن ویژگـی،
پیشـنهاد میکنیـم برنامـه آکروبـات ریـدر را از
لینکهـای زیـر دانلـود و نصـب کنیـد.

بـرای اسـتفاده بهتـر از این کتاب ،یـک راهنمای
استفاده تنظیم شـده است .در صورت تمایل،
میتوانیـد ایـن راهنمـا را مطالعـه کنیـد؛ در غیر
این صورت مسـتقیما به فهرست کتاب بروید.
راهنمای استفاده

فهرست کتاب

ایـن کتـاب هـر چنـد وقـت یـک بـار بهروزرسـانی
میشـود .بـرای دریافـت آخریـن نسـخه کتـاب
سـفر روی دکمـه زیـر کلیـک کنیـد.
دریافت آخرین نسخه

تهیه و انتشار :شرکت سفرهای ابابیلع )(alibaba.ir
نگارش :فرانک پرکمی
ویراستاری :مدیحا فراهانی
دیزاین :رامین پهلوان حسینی
صفحه آرایی و اجرا :محمود ساکی ،زهرا ساکی
نوبت انتشار :اول ،شهریور 1400
مشخصات ظاهری :دیجیتال 856 ،صفحه ،مصور

دریافت آخرین نسخه

کتاب سفـر علـیبابا
برای دریافت کتاب سـفر سـایر شهرهای ایران
و دنیـا کافی اسـت روی دکمه زیر کلیک کنید.
مشاهده همه کتابهای سفر

قصه این کتاب!

قصه این کتاب!

قصه این کتاب!
هـر کسـی کـه یـک بـار سـفر کـرده باشـد میدانـد کـه
برنامهریـزی قبـل از سـفر کار شـیرین ،امـا پیچیدهای
اسـت .کمبود اطالعات بهروز ،جامع و مطمئن باعث
میشـود تـا نتوانیـد برنامـه دقیقـی بـرای سـفرتان
بچینیـد و سـردرگم شـوید.

ماجـرا به برنامهریزی قبل از سـفر محدود نمیشـود
و در حیـن سـفر هـم موقعیتهایـی پیـش میآید که
شـما نیـاز به اطالعات فـوری و قابل اعتمـاد دارید.

قصه این کتاب!

مـا با انتشـار مجموعهکتابهای سـفر ابابیلع سـعی
کردهایـم راه حلی برای این مشـکل پیدا کنیـم .اولین
کتـاب را به اسـتانبول اختصـاص دادهایم که معموال
اولیـن مقصـد خارجـی هموطنـان اسـت .در دومیـن
کتاب به سراغ جزیره زیبای کیش رفتهایم و حاال نوبت
به شهر زیبای آنتالیا رسیده است.

فرانک پرکمی ،نویسنده کتاب سفر آنتالیا

کتابـی کـه در دسـت داریـد ،جامعتریـن راهنمـای
گـردش و تفریـح در شـهر سـاحیل آنتالیـا اسـت.

قصه این کتاب!

تجربـه چنـد سـالهمان در حـوزه گردشـگری بـه مـا
کمـک کـرد تـا سـیر تـا پیـاز اطالعـات موردنیـاز بـرای
یـک سـفر اسـتثنایی بـه آنتالیـا را بـه صـورت یکجا (و
برای همیشـه رایگان) در اختیار شـما همراهان عزیز
ابابیلع قـرار بدهیـم تا تجربهای دلچسـب از سـفر به
ایـن شـهر زیبـا داشـته باشـید.
خوشـبختانه کتابهـای سـفر ابابیلع دیجیتـال
هسـتند؛ نـه وزن چمدانتـان را سـنگین میکنند و نه
جایـی میگیرنـد؛ مهمتـر از همـه اینکـه قـرار نیسـت
درختـی بـه خاطـر چـاپ آنهـا از زندگی سـاقط شـود.
راسـتی حتمـا راهنمـای اسـتفاده از کتـاب را بخوانیـد
تـا بتوانیـد از همـه قابلیتهـای کتـاب بـه خوبـی
اسـتفاده کنیـد .اگـر هم کتـاب برایتـان مفید بـود ،آن
را بـه دوسـتانتان معرفـی کنیـد .فرامـوش نکنیـد کـه
شـما تنهـا حامـی مـا هسـتید!
سفر به سالمت.

راهنمای استفاده

فهرست کتاب

مجموعه کتابهای سفر اباب یلع

نویسنده کتاب سفر بعدی باشید!
عیلبـابــا بـرای جلــدهــــای بعــــدی از مجموعـه
کتابهــــای سفـــــر ،بـه دنبـــــــال نویسنـــدگان
خـوشذوق میگـردد؛ کسـانی کـه بتواننـد زیـر و
بـم سـفر بـه شـهرهای مختلـف ایـران و جهـان را
بـه مسـافران دیگـر منتقـل کننـد.
اگر شـهرهای محبوب ایران یا جهان را مثل کف
دسـتتان میشناسـید ،اگر دسـتی به قلـم دارید
و فکـر میکنیـد میتوانیـد بـه مسـافران دیگـر
کمک کنید تا تجربه بهتری از سـفر به آن شـهرها
داشـته باشـند ،کافی اسـت روی دکمه زیر کلیک
کنیـد و در بخـش نظـرات ،درخواسـتتان را بـه
همـراه نـام ،نـام خانوادگـی و شـماره تماسـتان،
بعالوه اسـم شـهری که میخواهیـد در موردش
بنویسـید ،بـرای ما ارسـال کنید تا همـکاران ما با
شـما تمـاس بگیرند.
ثبت درخواست

راهنمای استفاده از کتاب

راهنمای استفاده
از کتاب

راهنمای استفاده از کتاب

کادرهای مهم
در متـن ایـن کتـاب ،سـه نـوع کادر بـا عناویـن «بهتـر
اسـت بدانیـد کـه« ،»...فوتوفـن» و «حواسـتان
باشـد!» بـه چشـم میخـورد کـه هـر کـدام شـما را بـا
اطالعـات تکمیلی آن بخـش آشـنا میکننـد.

بهتر است بدانید که...
محتـوای ایـن کادر ،اطالعـات تکمیلی مرتبط
بـا هـر بخـش را بـه شـما ارائـه میدهد.

فوت و فن
اینجا ،مهارتهایی به شما معرفی میشود
که کمک میکند مثل یک مسافر باتجربه سفر
کنید.

حواستان باشد!
ایـن کادر اطالعـات خیلی مهـم و از جنـس
هشـدار را بـه شـما ارائـه میدهـد.

راهنمای استفاده از کتاب

کادرهای اطالعات بازدید
در پایـان معرفـی هـر جاذبـه ،دو کادر وجـود دارد کـه
هـر کـدام به شـما اطالعـات بازدیـد از آن مـکان را ارائه
میدهـد.

آدرس
شـامل نام شـهر ،نـام منطقه ،نام محلـه ،نام
خیابـان ،نام کوچـه و پالک

ساعت کاری
شـامل سـاعت و روزهای کاری کـه میتوانید
از جاذبـه موردنظـر دیدن کنید.

شماره تماس
بـرای انجـام هماهنگـی یـا رزرو میتوانیـد بـا
شـمارههای هـر مجموعـه تمـاس بگیریـد.

راهنمای استفاده از کتاب

مسیر دسترسی
شـاید در نگاه اول خوانش مسـیر دسترسـی
کمی گیجکننده به نظر برسـد ،اما با خواندن
ایـن راهنمـا بـه راحتـی میتوانیـد در شـهر
جابهجـا شـوید .در ادامـه راهنمـای خوانـش
مسـیر دسترسـی ارائه شـده اسـت.

راهنمای استفاده از کتاب

خوانش مسیر دسترسی
در این بخش اولویت همیشه با وسیله نقلیه عمومی
است ،اما گاهی برای دسترسی به بعضی از مکا نها
هیچ گزینهای جز تاکسی وجود ندارد.

عالمتهای مربوط به مسیر دسترسی
دلموش

تاکسی

قایق

پیادهروی

اتوبوس

تراموا

بـرای رسیـــــدن بـه پـارک آتاتــــــورک بایــــد ســـــوار
ترامــــــوای خــــط  T2-NOSTALJIشویــــد و سـپس
در ایسـتگاه  Müzeپیـاده شـوید و هشـت دقیقــــه
پیـادهروی کنیـد .بـرای مسـیر پیـادهروی میتوانیـد
از دکمـه مسیـــــریابی کمـک بگیریـد .ایـن مسیـــــر
دسترسی به شکل زیر نمایش داده میشود:

راهنمای استفاده از کتاب

مسیر دسترسی
ترمواهـای خـط  T2-NOSTALJIو
پیـاده شـدن در ایسـتگاه Müze

 8دقیقه پیادهروی

راهنمای استفاده از کتاب

لینکهای خارجی
در بخشهـای مختلـف کتـاب ،واژه یـا عبارتـی از متـن
با رنگ خاصی مشـخص و زیر آن خط کشـیده شـده
اسـت کـه اصطالحا بـه این متنهـا هایپرلینـک گفته
میشـود .بـا کلیـک روی ایـن هایپرلینکهـا ،شـما بـه
وبسـایتهایی ارجـاع داده میشـوید کـه در متـن بـه
آنها اشـاره شـده است.
امـا گاهی شمـــا از طـــریق دکمــههـــای مختـــلف به
وبسـایتهای خارج از کتاب منتقـــل میشوید .برای
مثـال در انتهـای بخـش آدرس هـر مـکان ،دکمـهای
طراحـی شـده کـه شـما را بـه برنامـه گوگلمـپ ارجاع
میدهـد و بـه همیـن راحتـی میتوانیـد مسـیریابی
مـکان موردنظـر را مشـاهده کنیـد.
مسیریابی

راهنمای استفاده از کتاب

لینکهای داخیل
در بخـــــشهای مختلــف کتـــــاب ،کلـــــماتی داخــــل
کادرهای رنگی بــه چشــم میخــورد کــه روی هــر
کــدام کلیــک کنیــد ،بــه بخشــی از کتــاب ارجــاع داده
میشــوید کــه مفصلتــر راجــع بــه آن موضــوع
توضیــح داده شــده اســت.
همچنیـن در کل کتـاب ،فهرسـتها قابـل کلیـک
هسـتند تـا شـما بتوانیـد بـه سـرعت بـه مطلـب
موردنظرتـان دسترسـی پیـدا کنیـد .به عنـوان مثال:
جاذبه شماره 1
جاذبه شماره 2
جاذبه شماره 3

راهنمای استفاده از کتاب

منوی پایین صفحه
در پاییـن همـه صفحـات ،عالمتهایـی میبینیـد که
هـر کـدام به شـما کمک میکننـد تا بتوانید بـه راحتی
در بیـن صفحـات کتـاب حرکت کنید.

کارکرد عالمتها
دو فلش به سمت راست
در هـر کجـای فصـل موردنظر که باشـید،با اسـتفاده
از ایـن عالمـت بـه تیتر بعـدی منتقل میشـوید.
بـرای مثـال ،اگـر هنـگام مطالعـه متـن حمـام رومـی
باشـید ،بعـد از لمس این آیکون بـه تیتر بعدی ،یعنی
دروازه هادریـان منتقـل میشـوید.

دو فلش به سمت چپ
در هـر کجـای فصـل موردنظر که باشـید ،با اسـتفاده
از ایـن عالمـت بـه تیتر قبیل منتقل میشـوید.
بـرای مثـال ،اگـر هنـگام مطالعـه متـن قلعـه آالنیـا
باشـید ،بعـد از لمس این عالمت بـه تیتر قبیل ،یعنی
مسجد یولی مناره منتقل میشوید.

راهنمای استفاده از کتاب

خانه
در هـر کجـای کتاب باشـید ،با اسـتفاده از این عالمت
بـه فهرسـت اصیل کتاب منتقل میشـوید.
برای مثال ،اگر هنگام مطالعه متن خانه موزه آتاتورک
باشید ،بعد از لمس این آیکون ،به فهرست اول کتاب
منتقل میشوید.

منوی همبرگری
در هر کجای فصل موردنظر که باشید ،با استفاده از
این عالمت به فهرست آن فصل منتقل میشوید.
برای مثال ،اگر هنگام مطالعه متن پارک کارالی اوغلو
باشـید ،بعـد از لمـس ایـن عالمت به فهرسـت فصل
گشتوگذار منتقل میشوید.

راهنمای استفاده از کتاب

چکلیست
در پایـان بعضـی از بخشهـــــا ،چکلیسـتی از تمــــام
جاذبههـــــای معرفیشـــده آن بخـش ،مشــــــاهده
میکنیـد .ایـن لیسـت بـه شـما کمک میکنـد تا پیش
از سفر ،بتوانید لیست جاذبههای منتخب آن بخش
را عالمـت بزنیـد .به عنـوان مثال:

انتخاب جاذبه گردشگری
کدام جاذبه گردشگری نظرتان را جلب کرد؟ در
چـک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تـا یادتان
باشـد به آنها سـر بزنید.
جاذبه شماره 1
جاذبه شماره 2
جاذبه شماره 3

راهنمای استفاده از کتاب

دفترچه یادداشت
بـرای اینکـه به راحتی بتوانید نـکات موردنظرتان را در
جایی یادداشـت کنید ،در پایان هر فصل یک صفحه
یادداشت در نظر گرفته شده است .به عنوان نمونه:

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

فهرست کتاب

فهرست کتاب

1

آنتالیا،شهرساحلهایفیروزهای
به آنتالیا خوش آمدید!
آنتالیا از دیروز تا امروز

2

برنامهریزی قبل از سفر
آب و هوای آنتالیا
بهترین زمان سفر
راههای سفر به آنتالیا
برآورد هزینه سفر
خرید و تبدیل ارز
معرفی هتلها
بیمه سفر

فهرست کتاب

سفر با کودکان
سفر معلولین و افراد کمتوان
چکلیست سفر
خرید سیمکارت
تفریحات رایگان
اپلیکیشنهای کاربردی

3

گشت و گذار
موزهها و آثار تاریخی
محلههای توریستی
جزیرههای تفریحی
پارکها و فضاهای عمومی

فهرست کتاب

4

خرید و بازارگردی
مراکز خرید
راستههای خرید
بازارهای سنتی
بازارهای محیل یا هفتگی

5

خورد و خوراک
کافهها
رستورانها
تنقالت

6

بازی و سرگرمی
شهربازیها

فهرست کتاب

مراکز تفریحی
پارکهای آبی
ساحلها
ماساژ و حمامهای ترکی

7

فرهنگ و هنر
سینماها
سالنهای اجرای زنده

8

حمل و نقل
آنتالیا کارت
وسایل حمل و نقل عمومی
اجاره خودرو

فهرست کتاب

قوانین رانندگی در ترکیه

9

سالمت و درمان
مراکز درمانی
داروخانهها

10

باید بدانید!
قوانین مهم و ضروری
لغات و کلمات پرکاربرد
شماره تماسهای ضروری

11

ضمیمه
نقشهها
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فصل 1
آنتالیا ،شهر ساحلهای
فیروزهای
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فهرست فصل آنتالیا ،شهر ساحلهای
فیروزهای
به آنتالیا خوش آمدید!
آنتالیا از دیروز تا امروز
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به آنتالیا خوش آمدید!
آنتالیـا شـهری اسـت بـرای همه؛ چـه طرفـدار آبتنی
و حمـام آفتـاب در سـواحل باشـید ،چـه عالقهمنـد
بـه بازدیـد از اماکـن تاریخـی و اسـتراحت و تفریـح در
هتلهـای مجلل ،در هر صورت آنتالیا شـهری اسـت
کـه در آن بـه شـما خـوش خواهـد گذشـت .سـواحل
بینظیـر و محیـط مـدرن شـهری ،آنتالیـا را بـه مقصد
مناسـبی برای سـفرهای دوستانه ،خانوادگی و حتی
مـاه عسـل زوجهـا تبدیـل کرده اسـت.

سـواحل فیـروزهای آنتالیـا و اماکـن تاریخـی آن،
میتوانـد ترکیـب جذابـی بـرای گـذران تعطیلات
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بـرای شـما و همسـفرانتان باشـد .سالهاسـت کـه
سـرمایهگذاریهای زیـادی در این بنـدر تاریخی انجام
شـده و بـه همیـن دلیـل هـم بعضـی افـراد ترجیـح
میدهند به جای تجربه سفر به شهرهای دیگر ترکیه
و یـا حتـی سـفر بـه کشـورهای دیگـر ،از گشـتوگذار
در آنتالیـا لـذت ببرند .آنتالیا در لیسـت پنج شـهر امن
ترکیـه قـرار گرفتـه و میتوانیـد بـا خیـال راحـت بـه آن
سـفر کنید.
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آنتالیا از دیروز تا امروز
جالـب اسـت بدانیـد کـه آنتالیـا یکـی از نخسـتین
سـکونتگاههای انسـان در ترکیـه اسـت .شـاید ایـن
سـوال بـه ذهنتـان خطـور کنـد کـه ایـن شـهر در چـه
زمانـی و توسـط چـه کسـی سـاخته شـد؟

آتالــــــوس فیالدلفــــوس دوم ،پادشـــــاه پرگامـــوم
( )Pergamumیا پرگامـــــــون ( ،)Pergamonحــــدود
 200سـال پیـش از میلاد مسـیح ایـن بنـدر دریایـی را
بنـا کـرد .بـه همیـن ترتیـب بـود که ایـن شـهر در ابتدا
آتالیـا ( )Attaleiaنـام گرفـت و بـه مـرور زمان بـه آنتالیا
( )Antalyaتبدیـل شـد .در زمـان آتالـوس سـوم ایـن
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شـهر بـه حکومـت روم واگـذار شـد.
در قرون وسطی ،آنتالیا یکی از سنگرهای دفاعی روم
شـرقی و یکی از مهمترین مناطق در زمان جنگهای
صلیبـی بـود .سـپاهیان بـا گـذر از این منطقه خـود را
بـه فلسـطین میرسـاندند .پیشـرفت آنتالیـا در زمان
حکومت رومیان بسیار چشمگیر بود و دروازه هادرین
( )Hadrianو بـرج هیدیرلیک ( )Hidirlikیادگارهای آن
دوران هستند.

پس از این دوره ،مسلمانان کمکم قدرت گرفتند و در
سـال  1207م .کیخسـرو ،پادشاه سـلجوقیان ،موفق
به فتح این شهر شد .در سال  1391م .سلطان بایزید
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عثمانی آنتالیا را تحت سلطه خود درآورد .امپراطوری
عثمانی به مدت  500سـال ادامه داشت.
آنتالیـا حتـی از اتفاقات جنگ جهانـی اول هم در امان
نبود .بین سالهای  1914تا 1918م ،.امپراتوری عثمانی
تجزیه شـد و این شـهر سـاحیل پس از چانهزنی بین
فرانسـه ،بریتانیـا و ایتالیـا ،نصیـب ایتالیاییهـا شـد.
این شهر در سال  1920م .دارای چندین آسیاب بزرگ
بـود و بـه دلیـل موقعیـت اسـتراتژیک خـود ،مرکـزی
بـرای واردات و صـادرات بـه حسـاب میآمـد .البتـه
هنـوز هـم اهمیـت تجاری خـود را حفظ کرده اسـت.

امـا در کنـار همـه ایـن اتفاقاتـی کـه در آنتالیـا رخ داد،
باید بگوییم که سـرانجام آتاتورک در سـال  1921موفق
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شـد نیروهـای بیگانه را بیـرون و آنتالیا را به جمهوری
ترکیـه اضافه کند.

بهتر است بدانید که...
منطقـه پرگامـوم کـه پادشـاه آن ،آنتالیـا را بنا
کـرد ،در حـال حاضـر شـهری اسـت بـه اسـم
برگامـا ( )Bergamaواقـع در ترکیـه فعلی.
آنتالیا در زمان سلطه رومیان بخشی از استان
پامفیلیا سکوندا ( )Pamphylia Secundaبود.
آنتالیـا از ابتـدای شـکلگیری تاکنون ،همواره
یکـی از مراکـز مهـم تجـاری و نظامـی در منطقه
بوده اسـت.
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نظرتان مهم است
بـه پایـان فصـل «آنتالیـا ،شـهر سـاحلهای
فیـروزهای» رسـیدیم .بـرای بهتـر شـدن کتـاب
سـفر آنتالیـا در نســخههـــای بعــدی ،بـــه
بــازخـــوردها و راهنماییهای شـما نیاز داریم.
لطفـا بـه لینـک زیر برویـد و در بخـش نظرات به
مـا بگوییـد نظرتان در مـورد این فصل چه بود.
جـای کـدام مطالب خالی بود؟ پیشـنهاد شـما
بـرای بهتـر شـدن محتـوای کتـاب چیسـت؟
همچنیـن ،اگر مغایرتـی در اطالعات این فصل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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فصل 2
برنامهریزی قبل از سفر
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برنامهریزی قبل از سفر
الزمـه یـک سـفر خـوب و لذتبخـش ایـن اسـت کـه
موخـم کار
از قبـل بـرای آن برنامهریـزی کـرده و از چ 
اطالع داشته باشید .در این بخش از کتاب ،گامبهگام
همـراه شـما خواهیـم بود تـا برای سـفرتان بـه آنتالیا
یـک برنامهریـزی دقیـق و مناسـب داشـته باشـید.

برنامهریزی قبل از سفر
41

فهرست فصل برنامهریزی قبل سفر
آبوهوای آنتالیا
بهترین زمان سفر
راههای سفر به آنتالیا
برآورد هزینه سفر
خرید و تبدیل ارز
معرفی هتلها
بیمه سفر
سفر با کودکان
سفر معلولین و افراد کمتوان
چکلیست سفر

برنامهریزی قبل از سفر
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خرید سیمکارت
تفریحات رایگان
اپلیکیشنهای کاربردی
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فصل  - 2بخش 1
آبوهوای آنتالیا
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آبوهوای آنتالیا
آبوهوای آنتالیا گرم و مدیترانهای و بیشـتر روزهای
سال آفتابی است .بیشترین میزان بارش در ماههای
فروردیـن ،آبـان ،بهمـن و اسـفند اتفـاق میافتـد .بـه
طور کیل ،چون در آنتالیا تغییرات آبوهوایی کمی رخ
میدهـد ،گردشـگران در تمـام طـول سـال میتوانند
بـه این منطقه سـفر کنند.
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فصول مختلف در آنتالیا
بهار :آبوهوای مطبوع
هـوا در فصـل بهـار و بـا نزدیک شـدن به تابسـتان به
تدریـج گرم میشـود.

تابستان :آبوهـوای گرم و خشک
گــرمترین ماههای سال ،خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور
هستند .دمای هوا در تیر ماه به طور متوسط حدود
 34درجه اسـت .بـه عالوه ،تیرمـاه آفتابیترین زمان
سال در آنتالیا است.
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پاییز :مرطوب و بارانی
تقریبـا شـرجیترین ماه سـال ،آذر اسـت .پـس اگر به
بارندگی و رطوبت عالقه ندارید ،این ماه را برای سـفر
بـه آنتالیا انتخاب نکنید.

زمسـتان :بارندگی زیــاد
دمـای هـوا در بهمـن مـاه در پایینتریـن حالـت و بـه
طـور متوسـط  15درجـه سـانتیگراد اسـت.
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حداقل و حداکثر دمای آنتالیا در
ماههای مختلف
زمان

دما

از اواسط دی تا اواسط اسفند

بین  7تا  18درجه سانتیگراد

از اواسط اسفند تا اواسط
اردیبهشت

بین  8تا  26درجه سانتیگراد

از اواسط اردیبهشت تا اواسط تیر

بین  15تا  34درجه سانتیگراد

از اواسط تیر تا اواسط شهریور

بین  23تا  31درجه سانتیگراد

از اواسط شهریور تا اواسط آبان

بین  23تا  27درجه سانتیگراد

از اواسط آبان تا اواسط دی

بین  15تا  21درجه سانتیگراد
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فصل  - 2بخش 2
بهترین زمان سفر
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بهترین زمان سفر
ایـن کـه چـه زمانـی را بـرای سـفر بـه آنتالیـا انتخـاب
میکنید ،به مسـائل مختلفی چون سـلیقه ،بودجه
و هـدف شـما بسـتگی دارد .برخـی از ماههای سـال،
شـرایط جوی مناسـبتری دارنـد و در نتیجه ،هزینه
سـفر در ایـن ماههـا گرانتـر از ماههـای دیگـر خواهد
بـود .امـا اگـر ترجیـح میدهیـد در زمان خلوتی سـفر
کـرده و بتوانیـــد هزینههـــای خـــود را تـا حـد زیادی
کنتـرل کنید ،بهتــــر اسـت ماههـــــای کممسافــــر را
انتخـاب کنید.
به یاد داشتـــه باشیــد که بسیـــاری از رویدادهــــــای
هیجانانگیــــــز در ماههــــای پرطرفـــــدار سـال روی
میدهنـد .پـس پیـش از تصمیمگیـری همـه چیـز را
سـبک سـنگین کنید.
در ایـن قسـمت میتوانیـد مزایـا و معایـب سـفر بـه
آنتالیـا را در هـر یک از فصول سـال بخوانید و با توجه
بـه سـلیقه ،بودجـه و هدفتان ،مناسـبترین زمان را
برای سـفر خـود انتخـاب کنید.
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فصل بهار
یکـی از بهتریـن زمانهای سـفر به آنتالیـا ،فصل بهار
اسـت .هـم میتوانیـد از هـوای مطبـوع ایـن شـهر
لـذت ببریـد و هـم از تعطیلات نـوروز اسـتفاده کنید.
هرچـه بـه تابسـتان نزدیکتـر میشـویم ،هـوا گرمتـر
شـده و بـرای ورزشهـای مختلف آبی و حمـام آفتاب
مناسـبتر میشـود .ممکـن اسـت در طـول عیـد بـه
خاطـر سـرد بـودن آب نتوانیـد شـنا کنیـد امـا بـا بـاال
رفتـن دمـای آب ،بـه تدریـج شـرایط برای شـنا در دریا
مهیـا میشـود.
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فصل تابستان
در فصـل تابسـتان هـوا گـرم و خشـک اسـت .بـا ایـن
کـه هـوا گرم اسـت ،اما مسـافران زیادی در تابسـتان
بـه آنتالیـا سـفر میکننـد .بـه همیـن دلیـل ،هزینـه
اقامـت و پرواز در این فصل کمی بیشـتر از زمانهای
دیگر اسـت .در ضمن ،شـنا کردن در دریا و اسـتفاده
از تفریحـات آبـی در ایـن فصـل رایجتـر اسـت .اگـر در
تابسـتان سـفر میکنیـد و نگـران گرمـا هسـتید،
میتوانیـد در طـول روز در اقامتـگاه خـود باشـید و
توگذار
شـبها کـه هـوا مطبوعتـر اسـت ،بـه گشـ 
بپردازیـد.
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فصل پاییز
گردشـگران کمتـری در فصـل پاییـز بـه آنتالیـا سـفر
میکننـد و ایـن موضـوع باعـث شـده کـه هزینههـا
در ایـن مـدت تـا حـد خوبـی کاهـش پیـدا کند .هـوا در
ابتـدای ایـن فصـل مطلوبتـر اسـت .بـه علاوه ،اگـر
اهل خرید هسـتید ،ممکن اسـت بتوانید حراجهای
خوبـی در اواخـر پاییـز پیـدا کنیـد.
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فصل زمستان
تقریبـا میتـوان گفـت کـه چیـزی به اسـم بـارش برف
در آنتالیـا وجـود نـدارد .اما باز هم به دلیل سـرما ،این
فصـل بـرای شـنا و تفریحـات آبـی مناسـب نیسـت.
پـس اگـر بـه دنبـال چنیـن سـرگرمیهایی هسـتید،
بهتـر اسـت زمـان دیگـری را برای سـفر انتخـاب کنید.
بـه دلیـل کاهش تعـداد مسـافران ،هزینههای سـفر
در ایـن فصـل بـه نسـبت پایینتـر اسـت .همچنیـن،
حراجهـای سـال نـو میلادی هـم ممکـن اسـت بـه
ذائقه بعضی گردشگران که به دنبال خرید هستند،
خـوش بیاید.
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حواستان باشد!
اگر فقط قصد سفر به آنتالیا را دارید ،میتوانید
از زمانهای گفته شده و شرایط هر یک برای
تصمیمگیری استفاده کنید ،اما اگر قرار است
در یک سفر طوالنی به شهرهای دیگر ترکیه
هم سر بزنید ،بهتر است آبوهوا و شرایط آن
شهرها را نیز جداگانه مدنظر قرار دهید.
کسانی که به عشق تفریحات آبی و دریایی
به این منطقه سفر میکنند ،باید حتما به زمان
سفر خود دقت کنند .برای مثال ،در طول عید
ممکن است وسوسه شوید که تعطیالت را در
آنتالیا بگذارنید ،اما چون هوا هنوز کمی سرد
است ،موفق نشوید یک دل سیر آبتنی کنید.
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فستیوالهای آنتالیا
در هـر فصلی کـه بـه آنتالیـا سـفر کنیـد ،فسـتیوال یا
کارناوالی برای جشن و شادی وجود خواهد داشت.
کافـی اسـت از زمـان دقیق آنها مطلع شـوید.
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تقویم فستیوالهای آنتالیا
زمان

دما

فستیوال بینالملیل
اپرا و باله آسپندوس

از  11خرداد تا  9مرداد

فستیوال مجسمههای شنی

از  11اردیبهشت تا  9آبان

فستیوال بینالملیل
فیلم پرتقال طالیی

از  11تا  18مهر

فستیوال شهر قدیم کالیچی

از  17تا  19مهر

نمایشگاه محصوالت
غذایی آنفاس

از  27تا  30دی

فستیوال بینالملیل پیانو آنتالیا

متغیر

فستیوال گل برف ایبرادی

نیمه دوم اسفند

فستیوال بینالملیل
موسیقی و رقص محیل

 4تا  8مهر

فستیوال رویای رنگها

متغیر

فستیوال بینالملیل فولکلور

شهریور

فستیوال کشتی سنتی
)(Oil Wresteling
فستیوال لیشن-کاش
)(Lycian-Kaş

اواسط مرداد
از اواسط خرداد تا اواسط تیر

فستیوالهای الیف استایل

تابستان

فستیوال بینالملیل پاییز

از اواخر مهر تا اوایل آبان

فستیوال بینالملیل تئاتر آنتالیا

از  27اردیبهشت تا  9خرداد
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تقویم فستیوالهای آنتالیا
زمان

دما

فستیوال کودکان

از  30فروردین تا  4اردیبهشت

حواستان باشد!
زمـــانهـــــایی که در جـــــــــدول «تقــــــــویم
فسـتیوالهای آنتالیـا» ذکـر شـده بـه صـورت
تقریبی اسـت .اگـر قصد بازدید از فسـتیوال یا
رویـداد خاصـی را داریـد ،پیـش از سـفر از زمـان
دقیق برگزاری آن مطمئن شوید .گاهی ممکن
اسـت زمان برخی از فسـتیوالها در سالهای
مختلف تغییـر کنند.
بـا توجـه بـه شـرایط فعـــلی شـیوع ویـروس
کرونـا در دنیــــا ،ممکـن اسـت فستیــوالهای
مختلـف هر لحظـه تصمیم بگیرنـد برنامههای
خـود را لغـو یـا جابهجـا کننـد .بنابرایـن ،پیـش
از سـفر از برگـزاری رویـــدادهای موردنظرتـان
اطمینـان حاصـل کنیـد.
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فصل  - 2بخش 3
راههای سفر به آنتالیا
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راههای سفر به آنتالیا
راههای مختلفی برای سـفر به ترکیه و شـهر ساحیل
آنتالیا وجود دارد .اگر وقت و حوصله داشته باشید،
سـفر زمینـی هـم کمهزینهتـر اسـت ،هـم تجربیـات
بیشـتری در آن به دسـت خواهیـد آورد .در عین حال
سـفر هوایـی هزینـه بیشـتری دارد ،امـا سـری�عتر بـه
مقصـد خواهیـد رسـید و زمانی را از دسـت نخواهید
داد .بنابرایـن ،انتخـاب مسـیر و روش سـفر بـه آنتالیا
بسـتگی زیـادی بـه بودجـه و زمـان و هدفتان از سـفر
دارد.
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بهتر است بدانید که...
خوشـبختانه بـا توجـه به تفاهمنامـه منعقد
شـده بیـن ایـران و ترکیـه ،شـما بـرای سـفر بـه
ایـن کشـور نیـازی بـه ویـزا نداریـد؛ امـا فقـط 3
مـاه میتوانیـد بـدون ویـزا در ترکیـه بمانیـد.
اگـر قصـد داریـد بیـن  90تـا  180روز در ترکیـه
بمانیـد ،بایـد پیـش از سـفر بـه کنسـولگری
ترکیه در ایران مراجعه کنید و درخواسـت ویزا
بدهیـد.
اعتبار ویزای توریستی ترکیه  3ماه است .در
ایـن مدت شـما اجـازه کار یـا تحصیـل در ترکیه
را نخواهید داشت.
گذرنامـه شـما بایـد در زمـان ورود بـه کشـور
ترکیـه حداقـل  6مـاه اعتبـار داشـته باشـد .اگر
اعتبـار آن کمتـر از  6مـاه اسـت ،پیـش از سـفر
بایـد بـا مراجعـه بـه پلیـس 10+گذرنامـه خـود را
تمدیـد کنید.
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فرامـوش نکنیـد کـه بایـد پیـش از هـر سـفر
خارجـی ،عـوارض خـروج از کشـور را بپردازیـد.
بهتـر اسـت این کار را بـرای دقیقه  90و روزهای
آخـر نگذاریـد .اگـر پرداخـت شـما در مـرز یـا
فـرودگاه بـه مشـکل بخـورد ،زمـان ارزشـمند
خـود را از دسـت خواهیـد داد .کافـی اسـت از

طریـق سـامانه پرداخـت عـوارض خـروج از
کشـور ،هزینـه را به صـورت اینترنتـی پرداخت
کنید .
بـرای سـادهتر کـردن برنامهریـزی سـفر خـود
میتوانیـد از تورهـای آنتالیا اباب یلع اسـتفاده
کنید.

فوت و فن
بـرای ایـن که در طول مسـیر خسـته نشـوید
و زمـان برایتـان زودتر سـپری شـود ،پیشـنهاد

میکنیـم کـه بـه اپیزودهـای پادکسـت رادیـو
دور دنیـا گـوش کنیـد.
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فهرست راههای سفر به آنتالیا
سفر با هواپیما
سفر ترکیبی قطار و کشتی
سفر با اتوبوس
سفر با خودروی شخصی
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 -1سفر با هواپیما
یکـی از بهترین و سـری�عترین راههای سـفر به آنتالیا،
راه هوایی اسـت .شـما میتوانید از شهرهای تهران،
اصفهان ،تبریز ،شـیراز و مشهد به آنتالیا سفر کنید.
تعـداد پروازهایـی کـه بـه آنتالیـا انجـام میشـود ،از
هـر مبدایـی متفـاوت اسـت .بـرای مثـال پـرواز تهران
بـه آنتالیـا تقریبـا هـر روزه صـورت میگیـرد ،امـا در
شـهرهای دیگر ممکن اسـت تعداد چنین پروازهایی
کمتر باشـد .پرواز تهران-آنتالیا حدود  4ساعت و 50
دقیقـه طـول میکشـد .اما ایـن تنها زمان خـود پرواز
اسـت و تاخیرهـای احتمالـی در نظـر گرفتـه نشـده
است.

معموال دو فرودگاه ،میزبان مسافران آنتالیا هستند؛
یکـی فرودگاه بینالملیل آنتالیا و دیگری هم فرودگاه
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اسـپارتا اسـت .مدتـی اسـت کـه بـه خاطـر تحریمهـا
پروازهای ایرالینهای ایرانی تنها به فرودگاه اسـپارتا
انجـام میشـود کـه بیـن دو شـهر اسـپارتا و بـوردور
قرار گرفته و در نزدیکی آنتالیاسـت .فرودگاه اسـپارتا
در فاصلـه  154کیلومتـری آنتالیـا قـرار گرفتـه و با این
کـه طـی کـردن ایـن مسـیر گاهـی بیـن  3تا  4سـاعت
طـول میکشـد ،امـا بـه دلیـل پایینتـر بـودن هزینـه
ایرالینهـای ایرانـی ،انتخـاب بسـیاری از مسـافران
آنتالیاست.

شـما میتوانیـد بـه صـورت آنالیـن هزینـه و زمـان
پروازهای مختلف را در وبسایت اباب یلع بررسی کرده
و بلیـط خـود را رزرو کنیـد .بـرای ایـن کار اینجـا کلیـک
کنید .
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حواستان باشد!
قبـل از خریـد بلیـط ،بـرای درک بهتـر تفـاوت
ط سیسـتمی و چارتـر اینجـا کلیـک کنیـد.
بلیـ 
برخـی از بلیطهـا غیرقابلاسـترداد هسـتند.
پـس در هنـگام خریـد بلیط ،دقـت کنید.
حتما از سـه سـاعت قبـل از پـرواز در فرودگاه
حضـور پیـدا کنیـد تـا از تغییـر در پروازهـا اطالع
پیـدا کنیـد یا اگر وسـیلهای را جا گذاشـتهاید ،از
نظـر زمانـی به مشـکل نخورید.
حتمـا وسـایل تیـز و دیگـر مـواردی را کـه بـه
هـر نحـو میتوانـد امنیـت پـرواز و مسـافران را
بـه خطـر بیانـدازد ،در داخـل چمدان یـا کولهای
بگذاریـد کـه قـرار اسـت به قسـمت بـار تحویل
دهیـد .در غیـر ایـن صـورت ،وسـیله را پیـش
از ورود بـه هواپیمـا از شـما میگیرنـد و اجـازه
حمـل آن را نخواهیـد داشـت.
در هنـگام ورود و خـروج از آنتالیـا بایـد بـه
قوانیـن گمرکـی توجـه کنید .پـس از چک کردن
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گذرنامـه و تحویل بار ،در صورتی که نیاز اسـت
مراحـل گمرکـی را طـی کنیـد ،بـه قسـمت قرمز
رنـگ برویـد .در غیـر ایـن صـورت ،کافـی اسـت
وارد بخـش سـبز رنگ شـوید.
ورود ارز بـه کشـور ترکیـه آزاد اسـت ،امـا
نمیتوانیـد بیـش از  5000دالر ارز از ایـن کشـور
خـارج کنیـد .مگـر آن کـه ایـن مبلـغ را در هنگام
ورود به ترکیه همراه خود داشـته باشـید و در
گذرنامـه شـما ثبـت شـده باشـد.
اگـر قصـد داریـد در آنتالیـا زیـاد خریـد کنیـد،
پیـش از انتخـاب پـرواز برگشـت بـه میـزان بـار
مجـاز ایرالیـن موردنظـر دقت کنیـد .در غیر این
صـورت باید هزینه جداگانـهای برای اضافه بار
بپردازید.
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فوت و فن
اگـر مشـکل گرفتـن مرخصـی نداریـد و در
انتخاب زمان سـفرتان آزاد هستید ،میتوانید
زمانهای خاصی را برای سـفر به آنتالیا در نظر
بگیریـد که مسـافر کمتـر و بلیط ارزانتر اسـت.
معمـوال هزینـه بلیـط ایرالینهـای داخیل به
ترکیـه از ایرالینهـای خارجی کمتر اسـت.
چمدانهـا و دیگـر وسـایل خـود را بـه خوبـی
ببندیـد و روی آنهـا عالمتـی بگذاریـد کـه از
چمدانهـای مشـابه دیگـر قابـل تشـخیص
باشـد .بهتـر اسـت مـارک چمـدان را هم بـه یاد
داشـته باشـید تا در صورت گم شدن ،راحتتر
آن را برایتـان پیـدا کننـد.
خریـــد بلیـط لحظـه آخـــری بـرای کســـــانی
کـه محدودیـت زمانـی و یـا برنامـه دقیقـی
بـرای سـفر ندارنـد ،بسـیار مناسـب اسـت.
ایـن بلیطهـا معمـوال در فاصلـه کمـی از
پـرواز بـه فـروش میرسـند .ایـن موضـوع
بسـتگی بـه ایـن دارد کـه بلیطهـا فـروش رفته
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باشـند یـا خیـر ،بنابرایـن ممکن اسـت یـک روز
بلیـط لحظه آخـری پیدا کنیـد و روز دیگر موفق
بـه ایـن کار نشـوید .بـه علاوه ،دقـت کنیـد کـه
چـون ایـن نـوع از بلیطهـا ،چارتـری هسـتند،
بـرای اسـترداد آنهـا ممکـن اسـت به مشـکل
بخورید .برای بررسی بیشتر بلیط لحظه آخری
اینجـا کلیـک کنید.
اگـر بـه تازگـی سـرما خـورده باشـید ،ممکـن
اسـت در لحظـه فرود هواپیما بـه دلیل این که
ارتفاع منطقه بسیار پایین و در سطح دریاست،
دچـار گـوش درد شـوید .اگـر احسـاس کردیـد
کـه چنیـن حالتـی بـه شـما دسـت میدهـد ،بـا
انگشـتان خـود ،گوشـتان را مسـدود کنیـد تـا
فشـار هوایـی کـه در آن جریـان دارد تغییر پیدا
نکند .الزم نیسـت که انگشـت خود را در گوش
فـرو کنیـد ،همیـن کـه بـا قسـمت پهـن یکـی از
انگشـتان ،آن را بپوشـانید ،کافی اسـت.
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بهتر است بدانید که...
معمـوال هتلها برای راحتی مسـافران خود،
خدمـات ترانسـفر ارائـه میدهند .بـه این معنا
کـه در فـرودگاه بـه دنبـال شـما میآینـد و در
پایان سـفر نیز شـما را به فرودگاه میرسـانند.
در صورتـی کـه هتل شـما چنین خدماتـی ارائه
میدهـد ،از قبـل ،سـاعت و شـماره پـرواز خود
را در اختیار ایشـان قرار دهیـد .برای پیدا کردن
نماینـده هتـل ،کافی اسـت به دنبال شـخصی
باشـید کـه برگـهای بـا نـام شـما ،نـام هتـل یـا
آژانـس مسـافرتیتان در دسـت دارد.
گاهـی اوقـات ممکن اسـت شـما نیمه شـب
بـه مقصد برسـید .پس حتمـا از زمان رسـیدن
خـود بـه مقصد مطلع شـوید تا بتوانیـد در بدو
ورود ،اتـاق خـود را تحویـل بگیرید .شـاید بهتر
باشد با هتل خود برای چنین شرایطی از قبل
هماهنگ کنید.
ایرالینهـای مختلفـی مثـل قطـر ایرویـز،
پگاسـوس ،ترکیـش ایرالینـز و آنادولوجـت در
مسیر ایران -آنتالیا فعالیت میکنند .اگر پرواز
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شـما بـه آنتالیـا غیرمسـتقیم باشـد ،بسـته
بـه ایرالیـن توقـف بیـن راهـی شـما در کشـور
متفاوتـی خواهـد بـود .در ضمـن ،پروازهـای
تهای
ایرانی به فرودگاه اسپارتا از طریق شرک 
هواپیمایـی چـون ماهـان ،کاسـپین ،ایـرانایر،
تابـان ،زاگـرس و قشـم ایـر انجـام میشـود.
معمـوال ترانسـفر کسـانی کـه بـا تور بـه آنتالیا
سـفر میکنند و پروازشـان به مقصـد فرودگاه
اسپارتاسـت ،بـر عهد تور اسـت.
بـرای بررسـی بیشـتر شـرایط فـرودگاه آنتالیـا
( )AYTاینجـا و بـرای بررسـی شـرایط فـرودگاه
اسـپارتا اینجـا کلیـک کنید.
برای اطالع از آخرین محدودیتهای پروازهای

خارجـی بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا اینجـا
کلیک کنید.
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 -2سفر ترکیبی قطار و کشتی
یکـی از روشهـای کمهزینـه و راحـت بـرای سـفر بـه
آنتالیـا ،سـفر بـا قطـار اسـت .قطـار علاوه بـر امنیـت
باالیـی کـه دارد ،وسـیله بسـیار راحتی اسـت ،به ویژه
وقتی که در کوپه هستید .میتوانید هر وقت خسته
شـدید ،کمی راه بروید و یا دراز بکشـید .دیدن مناظر
مسـیر هـم جذابیـت خـاص خـودش را دارد و تا حدی
شـما را سـرگرم میکنـد .اگـر همـراه بـا دوسـتان و یـا
خانـواده سـفر میکنیـد ،بـا گرفتن یک کوپه دربسـت
میتوانید تا رسـیدن به مقصد کامال راحت باشـید ،از
مصاحبـت همدیگـر لذت ببرید و احسـاس خسـتگی
نکنید.

اگر انتخاب شما برای رفتن به ترکیه قطار است ،باید
بدانید که فقط تا آنکارا یا وان را میتوانید روی مسیر
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ریلی حسـاب کنیـد و باقـی راه را بایـد بـا اتوبـوس یـا
تاکسـی طی کنید .فاصلـه آنکارا تا آنتالیـا حدود 487
کیلومتـر و فاصلـه وان تا آنتالیا حـدود  1488کیلومتر
اسـت .بنابرایـن ،در صورتـی کـه برنامـه خاصـی بـرای
بازدیـد از شـهرهای بیـن وان تـا آنتالیـا نداریـد ،بهتـر
اسـت از ایـن مسـیر قطار اسـتفاده نکنید کـه بیش از
سـه برابر مسـیر آنکارا-آنتالیا اسـت.
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حواستان باشد!
قطـاری کـه از ایـران بـه ترکیـه مـیرود ،تنها از
دو شـهر تهـران و تبریـز مسـافرگیری میکنـد.
اسـتفاده از قطـار مزایـای خـاص خـودش را
دارد و آلودگـی بسـیار کمتـری تولیـد میکنـد.
امـا بـه خاطـر داشـته باشـید کـه سـفر بـا قطـار
بسـیار طوالنیتـر اسـت و ممکـن اسـت تاخیـر
هم داشـته باشـد .بـه علاوه ،گاهـی در مرحله
تشـریفات گمرکـی و گذرنامـه ،اگـر مسـافری
در حـال قاچـاق یـا  ...باشـد ،تاخیر بیشـتری در
انتظـار شـما خواهـد بـود.
در طـول مسـیر ،بـه هیـچ عنـوان مسـئولیت
وسایل یا بار کسی را برعهده نگیرید که ممکن
اسـت دردسـرهای زیـادی داشـته باشـد .حتی
نبایـد وسـایل کسـی را حمـل کنیـد! چـون در
صورتـی کـه وسـیله موردنظر مشـکیل داشـته
باشـد ،شـما هـم شـریک جـرم خواهیـد بـود.
حمـل بـار دیگـران خلاف قوانیـن اسـت ،بـه
خصـوص در مرحلـه تشـریفات گمرکـی.
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بهتر است بدانید که...
حمـل بـار تجـاری (بـاری کـه بـه قصـد فـروش
وارد ایـران میشـود) در قطـار ایران-ترکیـه
ممنـوع اسـت .بـه علاوه ،فضـای محـدودی
در داخـل کوپـه وجـود دارد .بنابرایـن از همـراه
آوردن وسـایل و بـار اضافـی خـودداری کنیـد.
همراه داشتن حیوانات زنده (حتی حیوانات
خانگی) در داخل قطار ممنوع است.
زمانیکهواردقطارمیشوید،یکبستهخوراکی
بهشمادادهمیشود.برایصبحانه،نهاریاشام
باید جداگانه درخواست بدهید و خرید کنید.

فوت و فن
اگر از گوش دادن به پادکست لذت میبرید،
میتوانیـد بـرای کوتاهتـر شـدن مسـیر ،اپیـزود

اول رادیـو دور دنیـا (دور دنیا با قطار) را از اینجا
لوهوای سفر با قطار
بشنوید که شما را در حا 
غرق میکند.

برنامهریزی قبل از سفر > راههای سفر به آنتالیا
75

قطار تهران-آنکارا
سـفر بـا قطـار از ایـران بـه ترکیـه و بالعکـس ،بـه یـک
هفتـه زمان نیـاز دارد .چرا که هر هفته فقط یک قطار
برای رفت و یکی برای برگشـت بین دو کشور جابهجا
میشـود .قطـار شـب از تهـران حرکـت میکنـد و از
شـهرهای کـرج ،قزویـن ،زنجـان ،میانه ،مراغـه ،تبریز
و رازی میگـذرد .در مـرز رازی همـه مسـافران بایـد بـا
تمـام بارهایشـان بـرای بازرسـی و ارائه مـدارک و ثبت
مهـر خـروج پیـاده شـوند کـه در ایـام خلـوت سـال،
حـدود  2سـاعت و نیـم زمـان میبـرد.

بعـد از تکمیـل مسـافران ،قطار حرکـت میکند و بعد
از نیـم سـاعت بـه ایسـت بازرسـی ترکیـه میرسـد و
بـار مسـافران و کل قطـار بـا دسـتگاه و سـگ بازرسـی
میشـود .باز هم در ایام خلوت حدود  2سـاعت و نیم
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اینجا معطل خواهید شـد .سـرانجام بعد از  2ساعت
قطـار وارد وان میشـود .در آنجـا بایـد از قطـار پیـاده
شـوید و بـه اسـکله وان برویـد و بـا کشـتی خودتان را
به اسـکله تاتوان برسـانید.

سـفر دریایـی در دریاچـه وان حـدود  5سـاعت زمـان
میبـرد و یکـی از جاذبههـای ایـن مسـیر بـه شـمار
میآیـد .بعـد از رسـیدن به سـاحل باید خودتـان را به
ایسـتگاه قطـار تـاتوان برسـانید و سـوار قطارهـای
آنـکارا شـوید.
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بهتر است بدانید که...
مـدت زمـان سـفر زمینـی بـا قطـار از تهـران تـا
آنـکارا حـدود  60سـاعت ( 2روز) تخمیـن زده
میشـود.
زمانـی کـه قطـار ایران بـه وان میرسـد ،قطار
ترکیـهای هم بـه مقصد ایـران وارد این منطقه
میشـود و پس از آن مسـافرین دو قطار با هم
جابهجا میشـوند.
بـا خریـد بلیط قطـار تهران-آنـکارا ،دیگر هیچ
هزینـهای بـرای کشـتی و قطـار دوم پرداخـت
نمیکنیـد.
توجه داشته باشید که در هنگام عبور از مرز،
کل مسـافران بـه همـراه بارهایشـان باید برای
بازرسـی و ارائـه مـدارک از قطـار پیـاده شـوند.
بدین صورت ممکن است بین  5الی  6ساعت
را خـارج از قطـار سـپری کنیـد .پـس ایـن نـوع
سـفر را بـرای فصـول خیلی گـرم یا سـرد سـال
پیشـنهاد نمیکنیم.
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در خـاک ایـران هـر مسـافر بعـد از بازرسـی،
میتواند سوار قطار شود؛ اما در پاسگاه ترکیه
تـا بازرسـی تمام مسـافران تمام نشـود ،کسـی
حـق خـروج از سـالن و سـوار شـدن بـه قطـار را
ندارد.
حـد مجـاز بـار بـرای هـر مسـافر بـه انـدازه
چمدانـی اسـت کـه در قسـمت بـاالی کوپـه جـا
شـود ( 50*40*30سـانتیمتر) .ایـن قطارهـا
واگـن مخصوصـی بـرای اضافـه بـار ندارنـد .به
همین دلیل ،در صورتیکه بار شما به اندازهای
باشـد که حقوق سـایر مسـافران کوپـه پایمال
شـود ،از ورود آن جلوگیـری خواهـد شـد.
همـراه داشـتن حیـوان خانگـی در کوپه قطار
ممنوع اسـت.

بـرای خریـد بلیـط قطـار تهران-آنـکارا اینجـا
کلیک کنید .در حال حاضر (بهار  )1400قطارهای
بینالمللی بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا در
دسـترس نیستند.
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حواستان باشد!
بـه هر روشـی که از ایـران به ترکیه بروید ،باید
عـوارض خـروج خـود را پرداخـت کرده باشـید.

کافی است از طریق سامانه پرداخت عوارض
خـروج از کشـور ،هزینه را به صـورت اینترنتی
پرداخت کنید.
بـه هـر طریقـی کـه بخواهیـد وارد کشـور
ترکیه شـوید ،باید گذرنامه داشـته باشید؛ هم
خودتـان ،هـم همراهانتـان.
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 -3سفر با اتوبوس
یکـی از بـه صرفهتریـن راههـای سـفر بـه آنتالیا ،سـفر
بـا اتوبـوس اسـت .البتـه بایـد حـال و حوصلـه  30تـا
 35سـاعت سـواری در اتوبوس را داشـته باشـید .به
خصـوص هرچـه شـهر مبـدا شـما دورتـر باشـد ،ایـن
فاصلـه هـم بیشـتر خواهـد شـد .البتـه بـا این کـه راه
طوالنی و سخت است ،اما میتوانید در مسیر مناظر
را تماشـا کنیـد و از زیباییهـای آن لـذت ببریـد.

برای سـفر به آنتالیا با اتوبوس ،در واقع باید به شـهر
آنـکارا سـفر کنیـد .در تهـران میتوانیـد از پایانههـای
غـرب یـا بیهقـی اسـتفاده کنیـد و در تبریـز از پایانـه
مرکزی .معموال اتوبوسهای تهران از قزوین ،زنجان
و میانـه عبـور میکننـد تا به تبریز برسـند .بعـد از گذر
از مرنـد و ماکـو بـه مرز بازرگان میرسـند.
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همـه مسـافران و وسایلشـان در مـرز بازرسـی
میشـوند .در واقـع مسـافران بـه همراه بارهایشـان
بایـد از اتوبـوس پیاده شـوند و بعد از این که اتوبوس
هـم کامـل چک شـد ،دوباره سـوار شـوند و به مسـیر
خـود ادامـه دهنـد .در خـاک ترکیـه هـم ،مسـافران،
وسایلشـان و اتوبـوس مجـددا بررسـی میشـوند.

اگر انتخاب شـما برای رفتن به ترکیه اتوبوس اسـت،
بایـد بدانیـد کـه فقـط تـا آنـکارا یـا وان را میتوانیـد
مسـتقیم از ایران سـفر کنید .سـپس برای طی کردن
باقی مسـیر که  ۴۸۷کیلومتر اسـت ،باید از تاکسـی یا
اتوبـوس دیگری اسـتفاده کنید.
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حواستان باشد!
بـرای خرید بلیـط اتوبوس تهران-آنکارا اینجا
کلیک کنید.
از آنجایـی کـه راه طوالنـی اسـت و معطلی
زیـادی دارد ،سـفر با اتوبوس به افراد سـالمند
و یـا کسـانی که بچـه دارند ،توصیه نمیشـود.
در حالت عادی و روزهای خلوت ،بازرسی مرز
حدود یک سـاعت طول میکشـد ،امـا در زمان
شـلوغی ،همه چیز طوالنیتر خواهد بود .پس
آماده تاخیرهای چندساعته باشید.
هـر مسـافر میتوانـد  20کیلوگـرم بـار حمـل
کنـد .اگـر بـار شـما بیشـتر از ایـن میـزان اسـت،
بایـد بـا راننـده هماهنـگ کنید .ممکن اسـت تا
 20کیلوگـرم (بـا هزینـه جداگانـه یـا رایـگان) بـه
شـما اجـازه اضافـه بـار دهد.
بازرسـی مرز بسیار جدی اسـت .اگر داروهای
غیرمجـاز ،بیـش از سـه بسـته سـیگار ( 600نـخ
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مصرف شخصی) یا کاالیی با ارزش بیش از 80
دالر بـه همـراه داشـته باشـید ،توقیـف خواهد
شد.
پرداخـت عـوارض خروج از کشـور را فراموش
نکنیـد .اگـر این موضوع را فرامـوش کنید و کار
شـما در مـرز بـه طـول بیانجامـد ،ممکن اسـت
اتوبـوس مجبور شـود بدون شـما حرکت کند.
از دسـتگاههای خودپـرداز مـرز هـم میتوانیـد
اسـتفاده کنیـد ،امـا ممکـن اسـت پشـت
صفهـای طوالنـی بمانیـد یـا مبلـغ اشـتباهی
را پرداخـت کنیـد و نتوانیـد پـول خـود را پـس
بگیرید .بنابراین ،پیش از شروع سفر ،از طریق
سـامانه پرداخـت عـوارض خـروج از کشـور،
هزینـه را بـه صـورت اینترنتـی پرداخـت کنیـد.
بـه هـر طریقـی کـه بخواهیـد وارد کشـور
ترکیه شـوید ،باید گذرنامه داشـته باشید ،هم
خودتـان ،هـم همراهانتـان.
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بهتر است بدانید که...
اتوبـوس در بیـن راه برای خرید مواد خوراکی
و وعدههـای غذایـی توقف میکند.
اتــوبـــوسها هــــر ســـه الی چهــــار سـاعت
برای ســــرویس بهــــداشتی توقف میکننـــد.
سرویسهای بهـــداشتی بین مسیــــر ممکن
اسـت خیلی تمیـز و بهداشـتی نباشـند .بـه
عالوه ،اسـتفاده از آنها در ترکیه پولی است و
خبـری از شـلنگ نیسـت .پس بطری یا اسـپری
آب بـه همراه داشـته باشـید.

فوت و فن
اتــــوبـــوسهـــای آنــــکارا  VIPو  25نفــــره با
صندلیهـای تختخوابشـو هسـتند .امـا باز
هـم سـپری کـردن این مـدت زمـان در اتوبوس
ممکـن اسـت کار هـر کسـی نباشـد .بنابرایـن،
پیـش از تصمیمگیـری حتمـا مطمئـن شـوید
کـه در چنیـن سـفری دچـار کمـردرد یـا پـادرد
نمیشـوید.
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 -4سفر با خودروی شخصی
سـفر بـا خـودروی شـخصی بـه آنتالیـا هـم میتوانـد
تجربـه بسـیار جالبـی باشـد .اختیـار برنامـه سـفر در
دسـت خودتان اسـت و در کشـور ترکیه هم نیازی به
گرفتـن تاکسی  ،اجاره کردن خودرو و ...نداریـد.

مـرز زمینی مشـترک بیـن ایران و ترکیه ایـن فرصت را
میدهـد تـا بتوانیـد بـا ماشـین شـخصی خودتـان به
ایـن کشـور سـفر کنیـد .همانطـور کـه در ادامـه شـرح
خواهیم داد ،شما از طریق  3مرز سرو  ،بازرگان و
رازی میتوانید وارد کشـور ترکیه شـوید که با توجه
بـه مسـیر سـفرتان میتوانیـد از بیـن آنهـا انتخـاب
کنید.
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حواستان باشد!
برگه کاپوتاژ خودرو را باید تا پایان سـفر حفظ
کنید.
ممکـن اسـت بـرای تعمیـر خودروهایـی کـه
تولیـد داخـل هسـتند ،در کشـور ترکیـه بـه
مشـکل بخوریـد.

فوت و فن
راننــــدگی طوالنیمــــدت میتـــواند شمـا را
خسـته کنـد .بهتـر اسـت با کسـانی سـفر کنید
کـه بتواننـد گاهی بـه جای شـما رانندگی کنند.
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مرز بازرگان
مـرز بـازرگان یکـی از اصیلتریـن راههـای سـفر زمینی
بـه آنتالیاسـت .ایـن مرز که در بخش شـمالی اسـتان
آذربایجـان غربـی و در نزدیکی شـهر ماکو قـرار گرفته،
امکانـات و مسـیر نسـبتا خوبـی دارد .بعـد از عبـور
از شـهرهای مرنـد و ماکـو ،بـه مـرز بـازرگان خواهیـد
رسـید .نام مرز ترکیه در این منطقه ،گوربوالغ اسـت.

فاصله مرز بازرگان تا آنتالیا 1546 :کیلومتر
ساعت کاری :شبانهروزی
مسـیر پیشـنهادی :بـرای رسـیدن بـه آنتالیـا
از مـرز بـازرگان ،در مسـیرهای متفاوتـی میتوانیـد
حرکـت کنیـد؛ امـا مـا در اینجـا کوتاهتریـن مسـیر را به
شـما معرفـی میکنیم که به طور کامـل در جدول زیر
تشـریح شـده اسـت.
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مسیر مرز بازرگان تا آنتالیا
مسیر

مسافت

گوربوالغ (بازرگان) تا دوغوبایزید

 35کیلومتر

دوغوبایزید تا آغری

 94کیلومتر

آغری تا ارزروم

 184کیلومتر

ارزروم تا ارزینجان

 188کیلومتر

ارزینجان تا سیواس

 244کیلومتر

سیواس تا کایسری (قیصریه)

 196کیلومتر

کایسری (قیصریه) تا آکسارای

 155کیلومتر

آکسارای تا قونیه

 149کیلومتر

قونیه تا سیدیشهر

 90کیلومتر

سیدیشهر تا ماناوگات

 138کیلومتر

ماناوگات تا آنتالیا

 74کیلومتر
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مرز رازی
مـرز رازی از مـرز بـازرگان کوچکتـر اسـت و بـه همیـن
دلیـل اگـر ایـن منطقـه را انتخـاب کنیـد ،پروسـه
وقتگیرتـری را پشـت سـر خواهیـد گذاشـت .ولـی،
توآمـد کمتری از این مـرز صورت
بـه صـورت کیل ،رف 
میگیـرد.

فاصله مرز رازی تا آنتالیا 1590 :کیلومتر
سـاعت کاری :نیمـه اول سـال از سـاعت  9تـا ،17
نیمـه دوم سـال از سـاعت  9:30تـا ( 16:30بـه وقـت
ایران)
مسیر پیشنهادی :برای رسیدن به آنتالیا از این
مـرز ،در مسـیرهای متفاوتـی میتوانیـد حرکت کنید؛
امـا مـا در اینجـا کوتاهتریـن مسـیر را بـه شـما معرفی
میکنیم که به طور کامل در جدول زیر تشـریح شـده
است.
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مسیر مرز رازی تا آنتالیا
مسیر

مسافت

مرز رازی (کاپیکوی) تا وان

 102کیلومتر

وان تا تاتوان

 134کیلومتر

تاتوان تا بیتلیس

 24کیلومتر

بیتلیس تا کزلوک

 76کیلومتر

کزلوک تا سیلوان

 47کیلومتر

سیلوان تا دیاربکر

 79کیلومتر

دیاربکر تا سیورک

 86کیلومتر

سیورک تا نیزیپ

 183کیلومتر

نیزیپ تا قاضی آنتپ

 40کیلومتر

قاضی آنتپ تا عثمانیه

 136کیلومتر

عثمانیه تا آدانا

 87کیلومتر

آدانا تا ارغیل

 192کیلومتر

ارغیل تا کارامان

 87کیلومتر

کارامان تا ماناوگات

 251کیلومتر

ماناوگات تا آنتالیا

 74کیلومتر
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بهتر است بدانید که...
نام مرز ترکیه در این منطقه کاپیکوی است.
قطــــار تهــــران -آنــکارا هــم از ایــن مرز عبــــور
میکنــد.
اگـر تـا مـرز رازی رفتیـد و بعد تصمیـم گرفتید
که بدون خودروی شـخصی وارد ترکیه شوید،
میتوانیـد خـودروی خـود را در پارکینـگ روبـاز
مـرز رازی بگذاریـد و بـا تاکسـی یا ون به سـمت
شـهر موردنظرتـان حرکت کنید.
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مرز ِسرو
یکـی دیگـر از گزینههـای شـما بـرای سـفر زمینـی بـه
آنتالیـا ،مـرز سـرو اسـت کـه در شـهر سـرو در نزدیکـی
ارومیه قرار دارد .به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی
این شهر ،این مرز آبوهوای سردی دارد .بهتر است
پیـش از انتخـاب ایـن مـرز آبوهـوای منطقـه را چـک
کنید.

فاصله مرز سرو تا آنتالیا 1612 :کیلومتر
ساعت کاری :شبانهروزی
مسیر پیشنهادی :برای رسیدن به آنتالیا از این
مـرز ،در مسـیرهای متفاوتـی میتوانیـد حرکت کنید؛
امـا مـا در اینجـا کوتاهتریـن مسـیر را بـه شـما معرفی
میکنیم که به طور کامل در جدول زیر تشـریح شـده
است.
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مسیر مرز سرو تا آنتالیا
مسیر

مسافت

سکوا
مرز ِسرو تا یوک ِ

 40کیلومتر

یوکسکوا تا حکاری

 70کیلومتر

حکاری تا شرناق

 184کیلومتر

شرناق تا قزلتپه (ماردین)

 154کیلومتر

ن شهر
قزلتپه (ماردین) تا ویرا 

 73کیلومتر

ویران شهر تا شانیل اورفه

 165کیلومتر

شانیل اورفه تا نیزیپ

 103کیلومتر

نیزیپ تا قاضی آنتپ

 40کیلومتر

قاضی آنتپ تا دوزیچی

 114کیلومتر

دوزیچی تا عثمانیه

 31کیلومتر

عثمانیه تا آدانا

 95کیلومتر

آدانا تا ارغیل

 194کیلومتر

ارغیل تا کارامان

 87کیلومتر

کارامان تا ماناوگات

 251کیلومتر

ماناوگات تا آنتالیا

 74کیلومتر
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فوت و فن
در نزدیکی مرز سـرو یک بازارچه مرزی وجود
دارد کـه میتوانیـد اجنـاس تـرک را بـا قیمـت
مناسـب از آن تهیـه کنیـد.

بهتر است بدانید که...
مرزهـای زمینـی تقریبا همیشـه باز هسـتند،
حتـی در طـول تعطیالت رسـمی.
انتخـاب مسـیر از مـرز تـا آنتالیـا بسـتگی بـه
نظـر شـما دارد .میتوانیـد بـا بررسـی دقیـق
شـهرهای مسـیر و زمانـی کـه در اختیـار دارید،
در ایـن مـورد تصمیمگیـری کنیـد.
مسـیرهای گفتـه شـده صرفـا پیشـنهادی
هسـتند .شـما میتوانیـد بنابـر سـلیقه خـود،
هرجایـی کـه تمایـل داشـتید ،راه خـود را کـج
کـرده و از شـهرهای مدنظرتـان بازدیـد کنیـد.
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به حمایت شما دلگرمیم
این کتاب را به عاشقان آنتالیاگردی معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:

تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین
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مـــدارک الزم بـــرای ســـفر بـــا خـــودروی
شـــخصی
بـرای ایـن کـه بتوانیـد بـا خـودروی خـود وارد کشـور
ترکیـه شـوید ،بایـد مراحلی را پشـت سـر بگذاریـد و
مدارکـی را بـه همـراه داشـته باشـید .هـر مرحلـه بـه
صـورت جداگانـه و بـا پرداخـت هزینـه قابـل انجـام
اسـت.

گواهینامـه بینالمللی :همانطـور کـه واضح
اسـت ،چـه بخواهیـد بـا خـودروی خودتـان رانندگـی
کنیـد و چـه بـا خـودرو کرایـهای ،بـه یـک گواهینامـه
معتبـر بینالمللی نیـاز داریـد .ایـن گواهینامـه بـه
صـورت یـک تـا سـه سـاله صـادر میشـود.
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پالک بینالملیل :پس از اقدام برای گواهینامه،
بایـد بـرای خـودروی خود بـه دنبال پلاک ترانزیت هم
باشـید .این پالک متعلق به خودرو اسـت و در هنگام
فـروش باید آن را در اختیار مالک بعدی بگذارید.
برچسـب  CDو  :IRاز ایـن دو برچسـب بـرای
شناسایی خودروی شما در یک کشور دیگر استفاده
میشـود .الزم نیسـت آنهـا را روی شیشـه خـودرو
نصـب کنید.
کاپوتـاژ و مجوز خروج خـودرو :در نهایت باید
بـرای دریافـت برگه مجوز خروج خـودرو اقدام کنید.
بیمـه خـودرو :بـرای دریافـت بیمـه مخصـوص
ترکیـه هـم میتوانیـد در مـرز اقـدام کنیـد.

بهتر است بدانید که...
کاپوتـاز یعنـی شـما میتوانیـد خودرویتـان را
بدون پرداخت عوارض گمرکی مجدد از کشـور
خارج کنید و دوباره آن را با خودتان برگردانید.
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حواستان باشد!
بـرای انجـام فرایندهـای اداری و دریافـت

مدارک فوق ،کافی است به کانون جهانگردی
و اتومبیلران�ی جمه�وری اسلامی ای�ران
مراجعه کنید .در غیر این صورت ممکن اسـت
دچـار ضـرر و زیـان شـوید.
باید به یاد داشـته باشـید که در هنگام سـفر
بـا خـودروی شـخصی ،علاوه بـر هزینههـای
موردنیـاز بـرای دریافـت مـدارک فـوق ،بایـد
حواسـتان به هزینه بنزین هم باشد که خییل
بیشـتر از هزینـه کاپوتـاژ خواهـد بـود.
اگـر صنـدوق عقـب خـودروی خـود را پـر از
بنزیـن کنیـد تـا در مسـیر ترکیـه از آن اسـتفاده
کنیـد ،علاوه بـر اینکـه بـرای جـان خودتـان و
همراهانتـان بسـیار خطرنـاک اسـت ،بـه جـرم
قاچاق سـوخت دسـتگیر خواهید شـد .پس از
ایـن کار جـدا خـودداری کنیـد.
هزینـه تعمیـرات احتمالـی خـودرو را نیـز در
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این مسیر طوالنی حتما مدنظر داشته باشید.
به یاد داشـته باشـید که جادهها در مسـیری
کـه در پیـش رو داریـد ،لزومـا خـوب و مناسـب
نیسـتند .به سـختیها و نامالیمات مسـیر نیز
توجه داشـته باشـید .مخصوصا که یک تغییر
ناگهانـی در آبوهـوا میتواند جاده سـالم را پر
از ناهمـواری کند.
حتما پیش از سفر ،خودروی خود را برای یک
چکاپ اساسـی به تعمیرگاه ببرید و از سالمت
خودروی خود مطمئن شوید.
بهتر اسـت چند جمله ترکی بلد باشـید تا اگر
در مسـیر گـم شـدید یـا بـه مشـکیل برخوردید،
بتوانیـد از مـردم محلی کمک بگیریـد .حتی اگر
به زبان انگلیسـی مسـلط هسـتید ،پیـدا کردن
کسـی کـه بـه زبـان انگلیسـی بـا شـما صحبـت
کنـد ،ممکن اسـت کمی دشـوار باشـد.
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برآورد هزینه سفر
بـرآورد هزینـه سـفر کاری اسـت کـه فقـط از عهـده
خودتـان برمیآید و نـه هیچ کس دیگری .در حقیقت
ایـن شـما هسـتید کـه از بودجـه و عالیـق خـود خبـر
داریـد .برخـی از افـراد عالقـه زیـادی بـه هتلهـای
لوکـس و چنـد سـتاره دارنـد و بعضـی دیگـر ترجیـح
میدهنـد هزینههـای خـود را بـه بازدیـد از دیدنیهـا
و تفریحـات مختلـف اختصاص دهند .برخی عاشـق
رسـتورانهای درجـه یـک یـا امتحـان کـردن انـواع
مختلـف خوراکیهـا هسـتند ،در حالـی کـه بعضیها
رسـتورانهای محلی و راحـت را ترجیـح میدهنـد.

علاوه بـر ترجیحـات ،بودجـهای کـه در اختیـار داریـد
هـم اهمیـت باالیـی دارد .اگـر بودجـه شـما الیتناهـی
اسـت کـه بـه مشـکیل بـر نخواهیـد خـورد .امـا اگـر

برنامهریزی قبل از سفر > برآورد هزینه سفر
102

بودجـه مشـخصی داریـد ،بهتـر اسـت پیش از سـفر،
اولویتهـای خـود و همچنیـن ،هزینههـای ضـروری
را مشـخص کنیـد و انجـام کارهایـی را که از دید شـما
بسـیار لذتبخـش هسـتند و از پـس هزینههـای آن
برمیآییـد ،در بـاالی لیسـت خـود قـرار دهیـد .البتـه
حتی اگر محدودیت بودجه ندارید ،باز هم بهتر است
یـک سـری از گزینههـای مختلـف را بـه دقـت بررسـی
کنیـد تـا در قبـال هزینـهای کـه میکنیـد ،خدمـات
باکیفیتـی دریافـت کنید و به زبان سـاده ،پول خود را
دور نریزیـد.

در ایـن قسـمت هزینههایـی را کـه تقریبـا بـرای همه
مشـترک هسـتند ،بررسـی میکنیم:
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هزینه حملونقل
شـما میتوانیـد بسـته بـه انتخابتـان بـا هواپیما ،
قطار  ،اتوبوس یـا خودروی شخصی بـه آنتالیـا
سـفر کنید .هزینه سـفر هوایی از همه بیشـتر است.
هزینه سفر زمینی ،به خصوص در فصول پرمسافر،
بسـیار بهصرفهتـر خواهـد بود.
بـرای تخمیـن هزینههـای حملونقـل ،کافـی اسـت
وارد وبسـایت ابابیلع شـوید و وسـیله نقلیه و مبدا
و مقصدتـان را مشـخص کنیـد.

هزینه اقامت
بـه هـر روشـی کـه بـه آنتالیـا سـفر کنیـد ،بایـد مبلغـی
را بابـت اقامـت خـود در نظـر بگیریـد .ایـن کـه در
کـدام منطقـه از آنتالیـا اقامـت داشـته باشـید ،نقـش
تعیینکنندهای در هزینههای شـما دارد .سوئیتها
و یـا هتلهایی کـه در مراکـز توریسـتی قـرار دارنـد،
معمـوال گرانتـر از مناطـق دیگـر هسـتند .همچنیـن،
اگـر تمایـل داریـد در یـه فضـای شـخصی و مسـتقل
اقامـت داشـته باشـید ،میتوانیـد در آنتالیـا ویلا هم
اجـاره کنید.
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هزینه رفتوآمد در شهر
راههـای مختلفـی بـرای رفتوآمـد در آنتالیـا وجـود
دارد ،ماننـــــــــد اتوبوس  ،دلموش  ،تراموا ،
اتوبـوس دریایی  ،اجــاره خـودرو  ،تاکسی و
خـودروی شخصی که هر یـک هزینههای متفاوتی
دارنـد .اگـر قصـد داریـد بـا خـودروی شـخصی سـفر
کنیـد ،باید هزینه بیمه ،کاپوتـاژ ،بنزین و جریمههای
احتمالـی را هـم لحـاظ کنیـد.

هزینه خورد و خوراک
یـا بایـد در رسـتورانها غـذا بخوریـد یـا در صـورت در
اختیـار داشـتن امکانـات در محـل اقامـت ،خودتـان
آشـپزی کنیـد .در هـر صورت ،بایـد مبلغـی را نیز برای
خـورد و خـوراک در نظـر بگیریـد.
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سایر هزینهها
هزینـه صـدور یـا تمدیـد پاسـپورت ،بیمه مسـافرتی،
عوارض خروج از کشور ،هزینه تور ،خرید سیمکارت،
خریـد سـوغات و تفریحـات و  ...هـم از مـوارد دیگـری
هسـتند که بهتر اسـت پیش از سـفر در بودجهبندی
خـود آنها را لحـاظ کنید.

فوت و فن
لزومـا قیمتهـای باالی منوی یک رسـتوران
بـه معنـای کیفیـت بـاالی غذاهـای آن نیسـت.
سعی کنید قبل از انتخاب یک رستوران ،نظرات
مردم را در اپلیکیشـنهایی مثل فوراسکوئر
یا گوگلمپس بخوانید.
در بعضـی از مـوارد ،اگـر تعـداد همراهانتـان
بیشـتر باشـد ،بهصرفهتـر خواهـد بـود .بـرای
مثال ،کرایه ماشین دربستی بین اعضای گروه
تقسـیم میشـود و سـهم هـر یک از مسـافران
کمتـر خواهـد بود.
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خرید و تبدیل ارز
واحـد پـول کشـور ترکیـه لیـر ( )Liraاسـت کـه بـا نماد
 TRYیـا  TLشـناخته میشـود .بـرای سـفر بـه آنتالیـا
بایـد پیـش از سـفر بـرای تبدیـل ارز بـه صرافیهـای
ایـران مراجعـه کنیـد .امـا در داخـل شـهر آنتالیـا هـم
صرافیهـای زیـادی وجـود دارنـد .حتـی یکسـری از
ایـن صرافیهـا ،ایرانـی هسـتند و شـما میتوانیـد از
دسـتگاه کارتخوان ایشان هم استفاده و ریال خود
را بـه لیـر تبدیـل کنید.
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حواستان باشد!
رنـگ اسـکناسهای  5لیـری بـا  50لیـری،
یکسـان اسـت .پس هنگام دریافت یا پرداخت
مراقـب باشـید کـه ایـن دو را اشـتباه نگیریـد.
پیـش از تبدیـل ارز ،از چنـد صرافـی قیمـت
بگیریـد.
همـه پولهـای خـود را در یک جا نگـه ندارید.
اگر به مکان شـلوغی میروید ،حتما حواستان
بـه کیـف یـا محـل نگهـداری پـول باشـد .بهتـر
است آن را در یک کیف داخل لباس خود پنهان
کنید.
اگـر پـول را داخـل جیـب خـود نگـه میدارید،
سـر جیـب خـود را سـنجاق قفلی بزنیـد تـا از
دسـت جیببرهـا در امـان باشـید!
صرافیهایی که کلمه  Dövizروی سردرشان
نوشته شده است ،معتبرتر هستند.
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بهتر است بدانید که...
تبدیـل ارز در هتـل یـا فـرودگاه ممکـن اسـت
برایتـان گرانتـر تمـام شـود .بهتـر اسـت بـرای
ایـن کار ،بـه صرافیها یا بانکها مراجعه کنید.
بـرای ایـن کار معموال باید گذرنامه خـود را ارائه
دهید.
حتمـا فیـش پولـی را کـه دریافـت کردهایـد
تـا آخریـن لحظـه پیـش خـود نگـه داریـد تـا اگـر
بـه اشـتباه پـول تقلبـی بـه شـما داده بودنـد،
بتوانیـد پیگیـری کنیـد.
جواهرفروشـیها و آژانسهـای گردشـگری
هـم کار تبدیـل ارز را انجـام میدهنـد ،امـا
صرافیهـا و بانکهـا اعتبـار بیشـتری دارنـد.
البتـه بـرای دریافـت خدمـات از دو گزینـه اول،
نیـازی بـه ارائـه گذرنامـه نیسـت.
بیشـتر مکانهای گردشـگری ،رسـتورانها و
 ...ارزهایـی چـون دالر و یـورو را نیز میپذیرند.
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اگر حساب خارجی داشته باشید ،میتوانید
از دستگاههای  ATMهم استفاده کنید .شاید
بهتـر باشـد پیـش از سـفر بـه بانـک خـود اطالع
دهیـد کـه قـرار اسـت در ترکیـه کارت بکشـید.
ممکـن اسـت در جریـان نباشـند؛ فکـر کننـد
کارت شـما دزدیـده شـده و بـرای حفـظ امنیت
حسـاب ،آن را مسـدود کننـد.

فوت و فن
اگـر قرار نیسـت بـه این زودیها دوبـاره عازم
ترکیـه شـوید ،همـه پـول خـود را بـه لیـر تبدیل
نکنیـد .چـون اگـر لیـری کـه تبدیـل کردیـد ،زیاد
بیایـد و بعـدا دوبـاره بخواهیـد آن را بـه ریـال
یـا ارز دیگـری تبدیـل کنیـد ،دچـار ضـرر و زیـان
خواهید شـد .نگران نباشید؛ در آنتالیا صرافی
زیـاد اسـت و هـر جـا نیاز به لیر داشـته باشـید،
بـه سـرعت میتوانیـد پولتـان را تبدیـل کنید.
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معرفی هتلها
انتخـاب یـک هتـل خـوب کار آسـانی نیسـت؛ بـه
خصـوص ایـن کـه کیفیـت خدماتی کـه در هتـل ارائه
میشـود ،تاثیر زیادی بر تجربه شـما از سـفر به آنتالیا
دارد .بنابرایـن ،در ایـن بخـش بـه بررسـی فاکتورهای
مهـم در انتخـاب هتل میپردازیم تـا بتوانید با در نظر
ت و سـلیقه شـخصی ،گزینه مناسبی را
گرفتن اولوی 
انتخـاب کنید:

موقعیت جغرافیایی
موقعیـت جغرافیایـی هتـل نقـش مهمـی در
تصمیمگیـری شـما دارد .بهتـر اسـت تـا جـای ممکـن
بـه مراکـزی کـه قصـد بازدیـد از آنهـا را داریـد نزدیـک
باشـید تا هزینه رفتوآمد شـما باال نرود .اما در عین
حـال ممکـن اسـت بخواهیـد بـه جـای اسـتراحت در
یـک محلـه توریسـتی ،از آرامـش و سـکوت یـک محله
خلوتتـر لـذت ببریـد .تصمیـم بـا شماسـت.
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هزینه اقامت
بودجـهای کـه بـرای اقامتـگاه خـود در نظـر داریـد،
فاکتـور کلیـدی در انتخـاب هتل ،سـوئیت ،آپارتمان و
ویال اسـت .اگر بیشـتر وقت خـود را خـارج از اقامتگاه
میگذرانیـد و بیشـتر ترجیـح میدهیـد یـک خوابـگاه
تمیـز داشـته باشـید ،میتوانیـد کمتـر هزینـه کنیـد.
امـا اگـر لوکـس بـودن هتـل و خدمـات ویـژه آن و یـا
چشـمانداز اتاق برای شـما اهمیت ویژهای دارد ،باید
بودجـه بیشـتری را بـرای اقامـت در نظـر بگیریـد.

حواستان باشد!
اجاره یک سوئیت مبله و یا یک واحد آپارتمان
بـرای افـرادی کـه خانوادگی سـفر میکننـد و یا
بیـش از  3-2نفـر هسـتند ،بهصرفهتـر خواهد
بـود ،چـون هزینهها تقسـیم بـه تعـداد نفرات
میشود.
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امکانات و خدمات
اگـر انتظـار شـما از هتـل ،فراتـر از یـک خوابـگاه تمیز و
صبحانـه اسـت ،بایـد عالوه بر مـواردی کـه در باال ذکر
شـد ،دیگر خدمات هتل را هم به دقت بررسـی کنید.
آن وقـت اسـت کـه تنـوع اتاقهـا ،امکانـات داخـل یـا
خـارج از اتاق ،کیفیت خدمـات ،پذیرایی در وعدههای
مختلـف ،کیفیـت غـذا ،اینترنـت وایفـای رایـگان و
پرسـرعت ،چشـمانداز اتاق و داشـتن بالکن ،داشـتن
باشـگاه ورزشـی و اسـتخر ،آشـنا بودن پرسـنل هتل
بـه زبـان انگلیسـی ،غـذا و برنامههـای مخصـوص
کـودکان ،خدمـات اسـپا و ماسـاژ ،دکوراسـیون و ...
هـم اهمیـت پیـدا میکند.

بهتر است بدانید که...
بعضـی از هتلهـا  All Inclusiveهسـتند .به
ایـن معنا که شـما هزینـهای پرداخت میکنید
و در قبـال آن پذیرایـی تمـام عیـاری از شـما
میشـود.
در هتلهای ( uallیوآل) به صورت شبانهروزی
از شما پذیرایی میشود و میتوانید هر وقت
که خواستید از خدمات هتل استفاده کنید.
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مسائل بهداشتی
مـواردی ماننـد رعایـت بهداشـت و نظافـت اتاقهـا
چیزی نیست که بتوانید از داخل سایت خود هتل در
مـورد آن اطالعاتی کسـب کنید .هیـچ هتیل به پایین
بـودن سـطح بهداشـت در اتاقهـای خـود اعتـراف
نمیکنـد .شـما میتوانیـد بـرای اطلاع بیشـتر در این
زمینه از آشنایانی که تجربه مشابهی داشتهاند ،کمک
بگیریـد .در ضمن میتوانید از تجربه مسـافران دیگر

در سـایتهایی چـون  booking.comو tripadvisor
استفاده کنید.
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حواستان باشد!
برخـی از هتلهـا بابـت اتاقهـای رو بـه دریـا
هزینه بیشـتری از مشتریان دریافت میکنند؛
ولـی ممکـن اسـت در چشـمانداز دریـا درخـت
یـا سـاختمانهایی باشـند کـه ایـن تجربـه را
محقـق نکنند .پیش از پرداخت هزینه بیشـتر،
از چشـمانداز موردنظر اطمینـان حاصل کنید.
کیفیت هتلهای آنتالیا ممکن است با ستاره
روی سـردر آنها مطابقت نداشته باشد و این
در هر هتیل متفاوت اسـت .مثال ممکن اسـت
کیفیـت خدمـات یـک هتـل  4سـتاره از دیـدگاه
مشـتریان در حد یک هتل  3سـتاره باشد.
پیـش از رزرو هتـل بـه سـاعت تحویـل گرفتن
اتـاق ( )Check inو سـاعت تحویـل دادن اتـاق
( )Check outدقـت کنیـد.
حتمـا بـه خدمـات رایـگان هتـل و خدمـات
غیررایـگان آن دقـت کنیـد تـا در لحظـه تسـویه
حسـاب غافلگیـر نشـوید .اسـتفاده از اسـتخر،
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خشکشـویی و  ...ممکن اسـت شامل هزینه
جداگانهای باشد.
معمـوال خوراکیهـای داخـل اتـاق و یخچـال
(مینیبار) رایگان نیستند و باید بعدا هزینه آن
را تسـویه کنید .همچنین ،ممکن است هزینه
ایـن خوراکیها در مقابل خرید از سـوپرمارکت
بیشتر باشد.
اگـر فرزنـد کوچکـی داریـد کـه بایـد بـا شـما در
یـک اتاق باشـد ،چیدمـان و نوع تخـت کودک را
حتمـا بررسـی کنید.
ایـن کـه اقامـت کـودکان زیر چه سـنی رایگان
اسـت ،بـر طبـق قوانین هـر هتل ممکن اسـت
متفاوت باشـد.
حتمـا از قوانیـن کنسلی هتـل اطلاع پیـدا
کنیـد .ایـن قوانیـن ممکـن اسـت در زمانهای
مختلـف متفاوت باشـد .برای مثـال ،گاهی کل
هزینه شـما سـوخت میشـود ،گاهـی هزینه
چنـد شـب اقامـت از شـما کسـر میشـود و یـا
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ایـن کـه برای جلوگیـری از ضرر ،ایـن گزینه را در
اختیارتـان قـرار میدهنـد کـه تاریـخ رزرو خـود
را تغییـر دهیـد .برخـی از اتاقهـا هـم غیرقابـل
اسـترداد هستند.
برای تماشـای برخی از شـبکههای تلویزیونی
ترکیه باید پـول پرداخت کنید.
بـه دلیل شـیوع ویروس کرونـا در حال حاضر
(بهـار  )1400بایـد در محوطـه داخلی هتلهـا
ماسـک بزنید .بخشهایی از خدمات هتل هم
ممکـن اسـت به همیـن دلیل ارائه نشـود.
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بهتر است بدانید که...
معمـوال صبحانـه بخشـی از خدمـات هتـل
اسـت و هزینـه آن در قیمـت هـر اتـاق لحـاظ
شـده اسـت .امـا اگـر رایـگان نباشـد ،هزینه آن
ممکـن اسـت از کافههـا بیشـتر یـا کمتر باشـد.
ایـن موضـوع بـه هتـل شـما بسـتگی دارد.
هزینـه اقامـت در تاریخهایـی کـه تقاضـا
باالست ،مانند تعطیالت یا در زمان رویدادهای
مختلـف ،بیشـتر از زمانهـای دیگـر اسـت و
ظرفیـت هتلهـا هـم زود تکمیـل میشـود.
بهتـر اسـت پیـش از سـفر ،بـرای رزرو هتـل یـا
دیگـر گزینههـای اقامتـی اقـدام کنیـد؛ در ایـن
صـورت احتمـال ایـن کـه گزینههای خـوب را از
دسـت بدهیـد ،کم خواهـد بود .بعلاوه ،وقتی
در داخـل خـود آنتالیـا اقـدام به پیدا کـردن ویال
یـا سـوئیت کنیـد و شـما را مسـتاصل ببیننـد،
ممکـن اسـت کمـی گرانفروشـی کننـد.
در زمانهـای شـلوغی هرچـه زودتـر اقـدام
بـه رزرو هتـل کنیـد ،بهتـر اسـت .هـم قیمتها
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پایینتـر خواهـد بـود و هم گزینههـای خوب را
از دسـت نخواهید داد.
اگـر زودتـر از زمـان تحویـل گرفتـن اتـاق بـه
هتـل رسـیدید ،میتوانیـد بارهـای خـود را بـه
انبـار تحویل دهید و گشـتی در منطقه بزنید یا
در داخـل البـی منتظـر بمانیـد تا اتـاق را تحویل
بگیریـد .حتـی اگـر سـاعت پـرواز شـما دیرتـر از
سـاعت تحویـل هتـل اسـت و بارهـا دسـت و
پایتان را برای گشتوگذار بستهاند ،میتوانید
از ایـن روش اسـتفاده کنیـد.
ترانســـفر از فـــرودگاه در لیســـت خدمـــات
بیشـــتر هتلهـــای آنتالیـــا قـــرار دارد؛ امـــا
ترانس ــفر رای ــگان ممک ــن اس ــت ج ــزو خدم ــات
همـــه هتلهـــا نباشـــد .بعضـــی از افـــراد بـــا
سوءاس ــتفاده از ای ــن قابلی ــت هتله ــا ،خ ــود
را ب ــه ج ــای رانن ــده هت ــل ج ــا میزنن ــد و وقت ــی
شـــما ســـوار خـــودرو شـــدید ،شـــرکتهای
تفریحاتـــی مختلفـــی را معرفـــی میکننـــد و
پیشـــنهاد میدهنـــد کـــه خدمـــات تفریحـــی
موردنظرت ــان را از آن گروهه ــا خری ــداری کنی ــد.

برنامهریزی قبل از سفر  >  معرفی هتلها
121

ه هتل اطمینان پیـدا کنید و تنها
پـس ،از راننـد 
پـس از رسـیدن بـه هتـل ،در مورد خریـد کوپن
تفریحـات تصمیم بگیرید.
بـرای اطلاع از آخریـن اخبـار مربـوط بـه
محدودیت رزرو هتلهـای خارجی اینجا کلیک
کنیـد.

فوت و فن
بهتـر اسـت آدرس یـا کارت هتـل را بـه همراه
خـود داشـته باشـید تـا بـرای گفتـن آدرس بـه
راننـده تاکسـی ،ارسـال خریدهـا بـه هتـل ،در
هنـگام گم شـدن و غیـره ،از آن اسـتفاده کنید.
حتمـا آدرس محـل اقامـت خـود را در لبـاس
کـودک خـود هـم بگذاریـد تـا در صـورت گـم
شـدن ،بتواننـد بـا شـما تمـاس بگیرنـد.
اگـر قـرار اسـت مـاه عسـل یـا مراسـم ویـژه
دیگـری را در آنتالیـا بگذرانیـد ،بـه هتـل خـود
اطالع دهید .شـاید خدمات خاصی برای شـما
در نظـر بگیرنـد.
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در ادامـه منتخبـی از هتلهـای آنتالیـا را بـر اسـاس
هایـم و در پایان هر
تعداد سـتاره به شـما معرفـی کرد 
بخـش ،لینـک رزرو آنالیـن هـر هتـل را قـرار دادهایـم.
شـما میتوانیـد بـه راحتـی و در تاریخ موردنظـر ،برای
خـود و همراهانتـان رزرو هتـل را انجـام دهیـد.
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فهرست هتلها
هتلهای  5ستاره
هتلهای  4ستاره
هتلهای  3ستاره

برنامهریزی قبل از سفر  >  معرفی هتلها
124

فهرست هتلهای  5ستاره
هتل ریکسوس داون تاون
هتل تایتانیک بیچ الرا
هتل ریکسوس پرمیوم ِب ِلک
هتل کرون پالزا

هتل رامادا پالزا
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 -1هتل ریکسوس داون تاون
Rixos Downtown Hotel

هتـل ریکسـوس یکـی از بهتریـن هتلهای  5سـتاره
آنتالیا اسـت که به دلیل قرارگیری در سـاحل کنیالتی
هـم چشـمانداز رو بـه دریـا و هـم چشـمانداز رو بـه
رشتهکوههای توروس دارد .عالوه بر اتاقهای شیک
و بالکنهـای اختصاصی ،یکـی از نکات قابل توجه در
مـورد ایـن هتـل ،گواهـی سـازگاری بـا محیط زیسـت
اسـت .شـما میتوانیـد از خدمـات  All Inclusiveاین
هتل هـم بهرهمند شـوید.
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حواستان باشد!
شـما نمیتوانید از بیرون هتل غذا سـفارش
دهید.
ورود حیوانـات خانگـی بـه ایـن هتـل ممنـوع
است.
افـراد زیـر  18سـال باید بـرای اقامت همراه با
والدین خود باشـند.
سـاحل در طـول زمسـتان قابـل اسـتفاده
نیسـت .
هزینه اقامت کودکان  12سـال به باال معادل
یک فرد بزرگسـال محاسبه میشود.
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بهتر است بدانید که...
اگـر بـرای مـاه عسـل بـه آنتالیـا میرویـد،
میتوانیـد از پذیرایـی ویـژه عـروس و دامـاد در
هتـل ریکسـوس اسـتفاده کنیـد.
سـرگرمیهای ایـن هتـل در حـدی اسـت
کـه شـاید دیگـر الزم نباشـد بـرای لذت بـردن از
تفریحـات آبـی یـا غیرآبـی از هتل خارج شـوید.
پرسـنل ایـن هتـل بـه زبانهـای انگلیسـی،
روسـی و ترکـی مسـلط هسـتند.
در ایـن هتـل نمیتوانیـد تخـت اضافـی
درخواسـت دهیـد .درخواسـت گهـواره بـرای
کـودکان زیـر  2سـال رایـگان اسـت.
سـرو غذا و نوشـیدنی ممکن اسـت به خاطر
شـیوع ویـروس کرونـا دچـار تغییراتـی شـده
باشد.
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امکانات:
کلــوپ کــودکان شــامل پــارک آبــی و اســتخر
ســرباز و سرپوشــیده
س ــه رس ــتوران

ســرو انواع خوراکیها

باش ــگاه مجه ــز و م ــدرن

ســالن کنفرانــس

ســالن ســامت و اســپا

تفریحـــات ســـاحیل

برگـــزاری مراســـم

ورزشـــی چـــون یـــوگا و زومبـــا
اختصاصــی

پارکینـــگ

خدمــات اختصاصــی معلولیــن

انواع کالسهای ورزشی وایفای سراسری
رایـگان

زمیـن تنیـس

غرفـــه اســـنک

دارت

ســـونا

پینگپنـگ

حمـــام ترکـــی

ترانس ــفر فرودگاه ــی (ب ــا هزین ــه)
خودرو

روزنامه

صنـــدوق امانـــات
کالسـکه
کــودک
ســاحیل

صرافی

اج ــاره

میز تور

باغ

تـــور دوچرخهســـواری

زمیـن بـازی سرپوشـیده و روبـاز

دســتگاه فکــس و فتوکپــی
صرافی

ســاحل

شــبکههای

تلویزیونـــی مخصـــوص کـــودکان
خشکشــویی

فروشــگاه

جابهجایـــی ویلچـــر
آرایشگاه و ...

چتــر

خدمـــات

امکانــات بــرای

خدمـــات  24ســـاعته
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فاصله تا مکانهای محبوب
تا ساحل 300 :متر
تا فرودگاه آنتالیا 20 :کیلومتر
تا برج ساعت 3 :کیلومتر
تا دروازه هادریان 3/4 :کیلومتر
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آدرس
ُ
آنتالیا ،ساحل کنیالتی ،بلوار ساکیپ سابانچی

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  VF63و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Sakıp Sabancı
Blv. 2

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو هتل ریکسوس داون تاون
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 -2هتل تایتانیک بیچ الرا
Titanic Beach Lara Hotel

ایـن هتـل در یک بنای شـبیه کشـتی سـاخته شـده و
یکـی از مزایـای آن قـرار گرفتـن در سـاحل الرای آنتالیا
اسـت .شـما میتوانید بـا اقامـت در اتاقهای خاصی
از این هتل از چشـمانداز زیبای رو به دریا لذت ببرید.
در ایـن هتل خدمـات  All Inclusiveارائه میشـود.
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حواستان باشد!
هزینه اقامت کودکان  12سـال به باال معادل
یک فرد بزرگسـال محاسبه میشود.
ورود حیوانـات خانگـی بـه ایـن هتـل ممنـوع
است.

بهتر است بدانید که...
اگر تازه ازدواج کردهاید ،میتوانید از سوئیت
مخصوص ماه عسـل هتل تایتانیک استفاده
کنید.
کارکنـان ایـن هتـل بـه زبانهـای انگلیسـی،
آلمانـی ،روسـی و ترکـی مسـلط هسـتند.
در ایـن هتـل نمیتوانیـد تخـت اضافـی
درخواسـت دهیـد .درخواسـت گهـواره بـرای
کـودکان زیـر یـک سـال رایـگان اسـت.
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امکانات:
کلـوپ کـودکان

اسـتخر

سـالن نمایـش

روبـاز فصلی

چتـر سـاحیل

سرسـره آبـی

پارک آبی

سـالن کنفرانس

رسـتوران با

وایفای سراسـری رایگان

غذای بینالملیل

ترانسـفر فرودگاهـی
اختصاصی معلولین
بیلیارد

پینگپنگ

خدمـات

پارکینـگ
زمین تنیس

سالن

استخر آب گرم

استخر

کـودک

سـاحل اختصاصـی

کلـوپ گلـف

دارت

بولینگ

غرفه اسنک

قایقرانی

سالن اسپا و سالمت

باربیکیو
ورزشی مدرن
باغ
فتوکپی

باشگاه

صرافی

دستگاه خودپرداز

تراس آفتابگیر

دسـتگاه فکس و

کالسکه

آرایشـگاه
لباس در اتاق

انبار چمدان

خشکشـویی

امـکان اتـوی

خدمات  24ساعته

نگهـداری کـودک و نــوزاد
اجاره خودرو و ...

فروشگاه
خدمات

صنــدوق امانـات
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فاصله تا مکانهای محبوب
تا ساحل :صفر کیلومتر
تا فرودگاه آنتالیا 13/6 :کیلومتر
تا آبشار دودن 7/7 :کیلومتر
تا تم پارک لند آو لجندز 15/5 :کیلومتر
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آدرس
آنتالیا ،منطقه الرا ،خیابان الرا توریزم یولو

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  LC07Aو پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Yaşar Sobutay
Bulv.11

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو هتل تایتانیک بیچ الرا
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 -3هتل ریکسوس پرمیوم ِب ِلک
Rixos Premium Belek Hotel

در ایـن هتـل زیبا میتوانیـد از خدمـات All Inclusive

و  700متـر سـاحل اختصاصـی بلـک لـذت ببریـد.
بعالوه ،چشـمانداز دریای مدیترانـه و جنگل درختان
پسـته از دیگـر مزایـای اقامت در این مجموعه اسـت.
ایـن هتـل در منطقـهای که به سـرزمین گلف شـهرت
دارد ،سـاخته شـده اسـت .بنابرایـن ،گلفبازهـا برای
دسترسـی بهتـر به زمینهـای گلف میتواننـد در این
هتـل اقامت داشـته باشـند.
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حواستان باشد!
هزینه اقامت کودکان  12سـال به باال معادل
یک فرد بزرگسـال محاسبه میشود.
ورود حیوانـات خانگـی بـه ایـن هتـل ممنـوع
است.

بهتر است بدانید که...
در صـورت تمایـل میتوانیـد بـرای کـودک زیر
 2سـال خـود ،گهـواره و بـرای کـودک تا  11سـال
خـود بـه صـورت رایگان تخـت اضافـه بگیرید.
ارائه خدمات نوشیدنی و غذا ممکن است به
دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا دارای محدودیـت
باشد.
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امکانات:
پارکینـــگ

وایفـــای سراســــــری رایـــگان

تفریحات دریایی بولینگ قایقرانی دارت
زمین تنیس

پینگپنگ

غرفــه اســنک

بیلیارد

بولینگ

ســالن بدنســازی

اســتخر

سرپوشــیده و روبــاز
هزینــه)

خدمــات ترانســفر (بــا

اجــاره دوچرخــه

کالســکه

انبــار چمــدان

اجــاره خــودرو
خدمــات صرافــی

زمیــن بــازی سرپوشــیده و روبــاز کــودک
خدمات اختصاصی معلولین
مرکــز اســپا و ســامت
چتر ساحیل
امانـات
کودک

بوفه کودک

آرایشــگاه

کالسهای ورزشی

بـاغ

فروشـگاه

ســونا
صندوق

وسـایل بـازی

خدمات نگهداری از کودک (با هزینه)

خشکشویی اتوی لباس مرکز کنفرانس
رستوران

دستگاه فکس و فتوکپی و ...
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فاصله تا مکانهای محبوب
تا ساحل :صفر کیلومتر
تا فرودگاه آنتالیا 35/3 :کیلومتر
تا کلوپ گلف گلوریا 3/5 :کیلومتر
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آدرس
آنتالیا ،منطقه بلک ،خیابان کنگره ،پالک 18

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  BO28و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Belek

 13دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو هتل ریکسوس پرمیوم ِب ِلک

 ﺑﺨ��ﺪ
 ﺳـﺒﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋـﯽ از اﻧﻮاع ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺴـﺎﻓﺮﺗ� در
اﺧﺘﯿـﺎر ﺷـﻤﺎ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﺳـﻠﯿﻘﻪﺗﺎن و
ﺑﻮدﺟـﻪای ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺳـﻔﺮ اﺧﺘﺼـﺎص دادهاﯾـﺪ ،ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘ��ﻨﺸﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮر
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 -4هتل کرون پالزا
Crowne Plaza Hotel

بـرای داشـتن چشـماندازی زیبـا از دریـای مرمـره و
ُ
سـاحل کنیالتی میتوانید در هتل کـرون پالزا اقامت
کنید .امکانات این هتل هم مانند موارد قبیل بسـیار
عالـی اسـت و تقریبـا تمـام نیازهـای شـما را بـرآورده
میکنـد.
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حواستان باشد!
هزینه اقامت کودکان  12سـال به باال معادل
یک فرد بزرگسـال محاسبه میشود.
ورود حیوانـات خانگـی بـه ایـن هتـل ممنـوع
است.
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بهتر است بدانید که...
کارکنـان ایـن هتـل بـه پنـج زبـان انگلیسـی،
آلمانی ،عربی ،روسـی و ترکی مسـلط هسـتند.
اسـتخرهای روبـاز و سرپوشـیده در طـول
سـال فعـال هسـتند.
در ایـن هتـل امـکان اضافـه کـردن گهـواره و
تخـت اضافـی وجـود نـدارد.
سـفارش غـذا و نوشـیدنی از بیـرون ممنـوع
اسـت.
در حـال حاضـر و بـه دلیـل شـیوع ویـروس
کرونا امکان اسـتفاده از سـالن ورزشـی و اسـپا
وجـود نـدارد.
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امکانات:
پارکینگ

بوفه اسنک

ساحل

بدنســازی

زمین تنیس

دوچرخهســواری

پینگپنــگ

ســالن بیزنــس

زمیــن بــازی کــودک

سالن

بوفــه کــودک

کلــوپ کــودکان

شــبکههای تلویزیونــی مخصــوص کــودک
اتــــاق مخصــــوص افــــراد دارای آلــــرژی
آرایشــگاه

انبــار چمــدان
و سرپوشــیده

ســوئیت عــروس و دامــاد

خشکشــویی

اجــاره خــودرو

ترانســفر فرودگاهــی
معلولیــن

صرافــی

خدمــات مخصوص

دســتگاه فکــس و فتوکپــی

خدمــات  24ســاعته
حمـــام ترکـــی
دوچرخهسـواری
مرکز اسـپا

اســتخر روبــاز

رســتوران
بـــاغ

تــراس

پینگپنـــگ

صندلـی و چتـر سـاحیل

سـالن بیلیارد و ...
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فاصله تا مکانهای محبوب
تا ساحل چاکیل 1 :کیلومتر
تا فرودگاه آنتالیا 21 :کیلومتر
ُ
تا ساحل کنیالتی 2/3 :کیلومتر
تا موزه آنتالیا 5/9 :کیلومتر
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آدرس
آنتالیا ،کنیالتی ،محله گورسو ،بلوار آکدنیز

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خط  104و پیاده شدن
در ایسـتگاه Akdeniz Bulvarı 16

 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو هتل کرون پالزا
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 -5هتل رامادا پالزا
Ramada Plaza Hotel

یکـی دیگـر از بهتریـن هتلهـای آنتالیـا ،هتـل رامـادا
پالزا است که در یک منطقه ساحیل و نزدیک منطقه
تاریخـی کالیچـی قرار گرفته اسـت .شـما میتوانید از
اتاقهـای رو بـه دریای ایـن مجموعه اسـتفاده کنید.
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حواستان باشد!
هزینه اقامت کودکان  13سال به باال معادل
یک فرد بزرگسال محاسبه میشود.
ورود حیوانـات خانگـی بـه ایـن هتـل ممنـوع
است.

بهتر است بدانید که...
در ایـن هتـل امکان درخواسـت تخت اضافه
وجود ندارد .درخواسـت گهـواره برای کودکان
زیر  3سـال رایگان اسـت.
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امکانات:
رســتوران

کافه

س ــالن بدنس ــازی
حمــام ترکــی

ســالن بیلیارد

مرک ــز اس ــپا و س ــامت

اســتخر روبــاز و سرپوشــیده

ترانســفر فرودگاهــی (بــا هزینــه)
اجـاره خـودرو

پارکینــگ

وایفـای سراسـری رایـگان

ساحل اختصاصی
رســـتوران

ســونا

صرافی

باغ

تراس

منـــوی مخصـــوص رژیمـــی

کتابخانه خشکشویی خدمات نگهداری
از کـــودک و نـــوزاد

آرایشـــگاه

امکانات ویژه معلولین

فروشـــگاه

پینگپنگ

سالن

کنفرانس دستگاه فکس و فتوکپی و ...

فاصله تا مکانهای محبوب
تا پارک کارالی اوغلو 800 :متر
تا فرودگاه آنتالیا 13 :کیلومتر
تا شهر قدیم مارینا 1/4 :کیلومتر
تا برج ساعت 1/4 :کیلومتر
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آدرس
آنتالیا ،فوزی چاکماک ،محله گنچلیک ،پالک 22

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KC06

یـا  KL08و پیـاده شـدن در ایسـتگاه
Işiklar-2
 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو هتل رامادا پالزا

برنامهریزی قبل از سفر  >  معرفی هتلها
152

فهرست هتلهای  4ستاره
هتل گرند پارک الرا
بوتیک هتل آلپ پاشا
هتل آکرا وی
هتل کورنر پارک

هتل کالب فالکون
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 -1هتل گرند پارک الرا
Grand Park Lara Hotel

هتـل گرنـد پـارک الرا یکـی از هتلهای خیلی خوب 4
سـتاره بـا سـاحل اختصاصـی و اتاقهـای رو بـه دریـا
اسـت .میتوانیـد بـا هزینـهای کمتـر از هتلهـای 5
سـتاره ،از اقامـت در ایـن هتـل لـذت ببریـد.
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حواستان باشد!
هزینه اقامت کودکان  13سال به باال معادل
یک فرد بزرگسال محاسبه میشود.
ورود حیوانـات خانگـی بـه ایـن هتـل ممنـوع
است.
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بهتر است بدانید که...
استخر بزرگساالن در کل سال قابل استفاده
اسـت ،امـا اسـتخر کـودکان بـه صـورت فصیل
فعال میشـود.
کارکنـان ایـن هتـل میتواننـد بـه هفـت زبان
فارسـی ،انگلیسـی ،آلمانـی ،روسـی ،ترکـی،
فرانسـوی و هلنـدی صحبـت کننـد.
امـکان سـفارش تخـت اضافـه در ایـن هتـل
وجود ندارد .درخواسـت گهـواره برای کودکان
زیـر  2سـال رایگان اسـت.
خدمـات  All Inclusiveایـن هتل از سـاعت 10
صبح تا  12شـب برقرار هسـتند.
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امکانات:
پارکینگ

وایفای سراسری رایگان

پارک

آبی انواع ورزشهای آبی در محل رستوران
غرفه اسنک ترانسفر فرودگاهی (با هزینه)
خدم ــات مخص ــوص معلولی ــن
بــاغ

تــراس

فروشـــگاه

خشکشــویی

اجــاره دوچرخــه

س ــونا

ماســـاژ

س ــالن بدنس ــازی

اجــاره خــودرو

اســتخر کــودک

انب ــار چم ــدان

آرایشــگاه

اتـــاق جلســـات

حم ــام ترک ــی
روبــاز

صراف ــی

ب ــاغ

اســتخر

ســاحل اختصاصــی
دارت

کارائوک ــه

ش ــبکههای تلویزیون ــی مخص ــوص ک ــودک
زمیـــن بـــازی سرپوشـــیده و روبـــاز کـــودک
خدمـات نگهـداری از کـودک و نـوزاد

کلوپ

پینگپنـگ

دارت

کـودک
بیلیـارد

غـذای کـودک

دسـتگاه فکـس و فتوکپی و ...
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فاصله تا مکانهای محبوب
تا آبشارهای دودن 3 :کیلومتر
تا فرودگاه آنتالیا 13/4 :کیلومتر
تا مرکز خرید اوت لت دیپو 11 :کیلومتر
تا دروازه هادریان 9/4 :کیلومتر

برنامهریزی قبل از سفر  >  معرفی هتلها
158

آدرس
آنتالیا ،منطقه الرا ،آکسو ،خیابان ِک ِمرآغزی
َ
ِتسیسلر ،پالک 339

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  511یـا LC07

یا  LC07Aو پیاده شـدن در ایستگاه
Lara Turizm Yolu
 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو هتل گرند پارک الرا
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 -2بوتیک هتل آلپ پاشا
Alp Paşa Boutique Hotel

اگـر بوتیک هتل آلپ پاشـا را انتخـاب کنید ،در فاصله
کمی از دروازه هادریان  ،برج هیدیرلیک و بسیاری
دیگـر از دیدنیهـای آنتالیـا خواهیـد بـود .هتـل آلـپ
پاشا در سال  2017برنده جایزه بهترین رستورانهای
لوکس دنیا شـده است.
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حواستان باشد!
هزینه اقامت کودکان  3سـال به باال معادل
یک فرد بزرگسـال محاسبه میشود.
ورود حیوانـات خانگـی بـه ایـن هتـل ممنـوع
است.
ایـن هتـل امکاناتـی بـرای معلولیـن نـدارد و
بـرای ایشـان مناسـب نیسـت.
استخر فقط مخصوص بزرگساالن است.
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بهتر است بدانید که...
آوردن غذا یا نوشیدنی به داخل هتل ممنوع
است.
کارکنـان ایـن هتـل بـه شـش زبان انگلیسـی،
روسـی ،ترکـی ،هلنـدی ،فرانسـوی و آلمانـی
صحبـت میکننـد.
درخواسـت گهـواره بـرای کودکان زیر  2سـال
رایگان اسـت.
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امکانات:
پارکینگ وایفای سراسری رایگان غواصی
ماساژ

حمام ترکی

باغ

اســتخر فصیل

خــودرو

رســتوران

ســاحیل

فروشــگاه

اجاره

بوفــه اســنک

چتــر

ســوئیت مــاه عســل

اتـــاق کنفرانـــس
چمــدان

استخر روباز

تراس

فروشــگاه

مرکـــز اســـپا

انبـــار

موســیقی و اجــرای زنــده

کالس

و توره ــای فرهنگ ــی

کتابخان ــه

فک ــس و فتوکپ ــی و ...

فاصله تا مکانهای محبوب
تا دروازه هادریان 200 :متر
تا فرودگاه آنتالیا 14 :کیلومتر
تا پارک کارالی اوغلو 600 :متر
تا شهر قدیم مارینا 400 :متر

دس ــتگاه
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آدرس
آنتالیا ،شهر قدیم کالیچی ،محله بارباروس،
خیابان حساپچی ،پالک 30

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KC06

یـا  KL08و پیـاده شـدن در ایسـتگاه
Üç Kapilar
 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو بوتیک هتل آلپ پاشا
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 -3هتل آکرا وی
Akra V Hotel

هتـل آکـرا وی یکـی دیگـر از هتلهای خوب  4سـتاره
آنتالیـا اسـت کـه در فاصلـه کمـی از دریـای مدیترانـه
قـرار گرفته اسـت .بـا اقامت در این هتـل میتوانید از
فضـای زیبـا و غذاهای خوشـمزه آن لـذت ببرید.
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حواستان باشد!
هزینه اقامت کودکان  13سال به باال معادل
یک فرد بزرگسال محاسبه میشود.
ورود حیوانـات خانگـی ممنـوع نیسـت ،امـا
ممکن است بابت آن از شما هزینهای دریافت
شود.

بهتر است بدانید که...
درخواسـت گهواره برای کودکان زیر  3سـال
و تخت برای کودکان  4تا  12سال رایگان است.
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امکانات:
وایف ــای سراس ــری رای ــگان
ســـاعته

خشکشـــویی

خدم ــات 24
چتـــر ســـاحیل

خدم ــات نگه ــداری از ک ــودکان (ب ــا هزین ــه)
پارکینگ

انبار نگهداری از چمدان

روباز و سرپوشــیده

حمام ترکی

فرودگاهـــی (بـــا هزینـــه)
ساحل اختصاصی
خانگی

استخر
ترانســفر

اتـــاق کنفرانـــس

کاسه غذای حیوانات

اجاره خودرو

صرافی

مخصوص معلولین و ...

فاصله تا مکانهای محبوب
تا دروازه هادریان 3/1 :کیلومتر
تا فرودگاه آنتالیا 13/4 :کیلومتر
تا پارک کارالی اوغلو 4/3 :کیلومتر
تا دریای مدیترانه 200 :متر

خدمات
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آدرس
آنتالیا ،مراد پاشا ،محله شیرین یالی ،خیابان
گوکسن
سمت
ِ
ِا ِ

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطوط  FL82یا LF10

یـا  KL08یـا  TC16و پیـاده شـدن در
ایستگاه Dedeman

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو هتل آکرا وی
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 -4هتل کورنر پارک
The Corner Park Hotel

بـا اقامـت در هتـل کورنر پـارک بـا  10دقیقه پیـادهروی
بـه سـاحل کنیالتـی خواهید رسـید .در کنار اسـتفاده
از خدمـات بینظیـر هتـل ،میتوانیـد در فاصلـه کمی
بـه بسـیاری از دیدنیهـای آنتالیـا دسترسـی داشـته
باشید.
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حواستان باشد!
هزینه اقامت کودکان  12سـال به باال معادل
یک فرد بزرگسـال محاسبه میشود.
ورود حیوانـات خانگـی بـه ایـن هتـل ممنـوع
است.

بهتر است بدانید که...
در ایـن هتـل امکان درخواسـت تخت اضافه
وجـود نـدارد .گهواره بـرای کودکان زیر  2سـال
رایگان اسـت.
کارکنـان ایـن هتـل میتواننـد بـه زبانهـای
انگلیسـی و ترکـی صحبـت کننـد.
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امکانات:
پارکینگ

اســتخر روباز فصیل

وایفای

اجــاره خــودرو

خدمــات

سراســری رایــگان

مخصــوص معلولیــن

خدمــات  24ســاعته

صنـــــدوق امانـــات

بــــــــــاغ

صرافـــی

ش ــبکههای تلویزیون ــی مخص ــوص ک ــودک
س ــوئیت ع ــروس و دام ــاد
صندلی ساحیل
کافــه
ســنین

خشکش ــویی

چتر ساحیل

رستوران

اســتخر قابــل اســتفاده بــرای تمــام
دســتگاه فکس و فتوکپی و ...

فاصله تا مکانهای محبوب
تا آکوالند آنتالیا 900 :متر
تا فرودگاه آنتالیا 17/5 :کیلومتر
تا موزه آنتالیا 3/3 :کیلومتر
تا برج ساعت 6 :کیلومتر
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آدرس
آنتالیا ،مراد پاشا ،محله شیرین یالی ،خیابان
گوکسن
سمت
ِ
ِا ِ

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  TK51و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Atatürk Blv. 14

 11دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو هتل کورنر پارک
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 -5هتل کالب فالکون
Club Hotel Falcon

این هتل در مرکز شـهر آنتالیا واقع شـده و با خدمات
خـوب و مناسـب خـود آمـاده پذیرایـی از مهمانـان
اسـت .سـاحل اختصاصی ،باغ رو به دریای مدیترانه
و تفریحـات آبـی از جمله امکانـات هتل کالب فالکون
است.
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حواستان باشد!
هزینـه اقامت کودکان  7سـال به باال معادل
یک فرد بزرگسـال محاسبه میشود.
ورود حیوانـات خانگـی بـه ایـن هتـل ممنـوع
است.

بهتر است بدانید که...
درخواست گهواره برای کودکان زیر  2سال و
تخـت اضافی برای کودکان  3تا  6سـال رایگان
است.
سـالن ورزش و اسـپا در حـال حاضـر (بهـار
 )1400و بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا قابـل
اسـتفاده نیسـت.
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امکانات:
بــاغ ،تــراس
پینگپنگ
دارت

پــارک آبــی
کارائوکه

زمیــن تنیــس

تور دوچرخهسواری

زمیــن بــازی روبــاز بــرای کــودکان

شــبکههای تلویزیونــی مخصــوص کــودک
خدمــات نگهــداری از کــودک (بــا هزینــه)
کلوپ کودک اتاق بازی کالسهای ورزشی
خشکشویی
عسـل
روباز

بوفه اسنک

آرایشـگاه

حمـام ترکـی

اسـتخر روباز کودک

بـازی کـودک
اختصاصـی

سوئیت ماه
پازل و وسـایل

خدمـات  24سـاعته
پارکینـگ

اسـتخر
سـاحل

وایفای سراسـری

رسـتوران

رایـگان

کتابخانـه

امانات

سرگرمیهای عصرگاهی

دسـتگاه فکس و فتوکپی و ...

صنـدوق
صرافی
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فاصله تا مکانهای محبوب
تا مرکز خرید ِشمال 950 :متر
تا فرودگاه آنتالیا 13/5 :کیلومتر
تا پارک کارالی اوغلو 6 :کیلومتر
تا برج ساعت 7/3 :کیلومتر
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آدرس
ن یالی ،خیابان ،1512
آنتالیا ،الرا ،محله شیری 
پالک 3

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  LF10یا KL08
و پیـاده شـدن در ایسـتگاه İsmet
Gökşen 7

 6دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو هتل کالب فالکون

برنامهریزی قبل از سفر  >  معرفی هتلها
177

فهرست هتلهای  3ستاره
بوتیک هتل کوزا
هتل ِمور
هتل سانتا مارینا
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 -1بوتیک هتل کوزا
Kosa Boutique Hotel

بوتیـک هتـل کـوزا بـا اتاقهایـی دنـج و حیـاط باصفـا
و اسـتخر زیبـا میزبـان گردشـگران زیـادی اسـت .اگـر
بـه دنبـال هتلی بـا امکانـات خـوب و قیمت مناسـب
هسـتید ،هتـل کـوزا میتوانـد گزینـه خیلی خوبـی
باشد.
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حواستان باشد!
هزینه اقامت کودکان  3سـال به باال معادل
یک فرد بزرگسـال محاسبه میشود.
ورود حیوانـات خانگـی بـه ایـن هتـل ممنـوع
است.

برنامهریزی قبل از سفر  >  معرفی هتلها
180

بهتر است بدانید که...
امکان درخواسـت تخـت اضافی در این هتل
وجود ندارد .درخواسـت گهـواره برای کودکان
زیر  2سـال رایگان اسـت.
خدمـات مربـوط بـه خوراکـی و نوشـیدنی بـه
دلیل شـیوع ویـروس کرونا (بهـار  )1400در این
هتـل انجام نمیشـود.
کارکنـان ایـن هتـل بـه سـه زبـان انگلیسـی،
آلمانـی و روسـی صحبـت مسـلط هسـتند.
اسـتخر روبـاز هتل بـرای تمامی سـنین قابل
اسـتفاده است.
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امکانات:
پارکینـــگ

وایفـــای سراســـری رایـــگان

رســتوران

اســتخر روبــاز

فصـــی

غرفــه اســنک

ترانســـفر فرودگاهـــی

خدمات  24ســاعته

دارت

باغ

خشکشــویی

دســتگاه فکــس و فتوکپــی

امکانــات ویــژه

بــرای معلولیــن
چمــدان

صرافــی

انبــار نگهــداری

چتــر و صندلــی ســاحیل و ...

فاصله تا مکانهای محبوب
تا دروازه هادریان 74 :متر
تا فرودگاه آنتالیا 14 :کیلومتر
تا برج ساعت 400 :متر
تا شهر قدیم مارینا 900 :متر
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آدرس
آنتالیا ،شهر قدیم کالیچی ،محله بارباروس،
خیابان ایمارت ،پالک 40

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KC06

یـا  KL08یـا  TC16و پیـاده شـدن در
ایستگاه Üç Kapılar

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو هتل کوزا
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 -2هتل ِمور
Mevre Hotel

هتل مور مناسب کسانی است که به دنبال یک هتل
باکیفیت با هزینه کمتر هستند و هتل برایشان حکم
یـک خوابـگاه تمیـز را دارد .علاوه بر این ،هتـل مور به
خییل از جاذبههای آنتالیا از جمله موزه اسباببازی
 ،برج هیدیرلیک  ،موزه کالیچی و ســاحل نزدیـک
اسـت و میتـــوانید در هزینـه رفتوآمـــدتان هــــــم
صرفهجویی کنید.
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حواستان باشد!
ورود حیوانـات خانگـی بـه ایـن هتـل ممنـوع
است.

بهتر است بدانید که...
ایـن هتـل پارکینـگ نـدارد ،امـا میتوانیـد از
پارکینگـی کـه در نزدیکـی آن وجـود دارد ،بـا
پرداخـت هزینـه اسـتفاده کنیـد.
کارکنـان ایـن هتـل میتواننـد بـه سـه زبـان
انگلیسـی ،ترکـی و آلمانـی صحبـت کننـد.
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امکانات:
ت ــراس

ترانس ــفر فرودگاه ــی (ب ــا هزین ــه)

ســـرگرمیهای عصرگاهـــی
س ــاعته

آرایش ــگاه

معلولیـــن

خدمـــات 24

خدم ــات مخص ــوص

خشکشـــویی

اجاره خودرو

رســـتوران

فروشگاه کوچک

وایفای

سراسـری رایـگان

شـبکههای تلویزیونـی

مخصوص کودک

خدمات فکس

صرافی

و فتوکپی و ...

فاصله تا مکانهای محبوب
تا دروازه هادریان 800 :متر
تا فرودگاه آنتالیا 14 :کیلومتر
تا برج ساعت 400 :متر
تا شهر قدیم مارینا 300 :متر
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آدرس
آنتالیا ،محله المالی ،خیابان 24

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  KC06و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Cumhuriyet
Meydanı

 1دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو هتل ِمور
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 -3هتل سانتا مارینا
Santa Marina Hotel

در هتل سانتا مارینا تنها چند قدم تا ساحل کنیالتی
فاصلـه داریـد .فاصلـه  15دقیقـهای تـا مرکـز آنتالیـا و
چشـمانداز زیبـای کـوه و دریـا ،ایـن هتـل را بـه یکی از
مجموعههای اقامتی مناسـب با قیمت خوب تبدیل
کرده اسـت.
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حواستان باشد!
هزینـه اقامت کودکان  8سـال به باال معادل
یک فرد بزرگسـال محاسبه میشود.
ورود حیوانـات خانگـی بـه ایـن هتـل ممنـوع
است.

بهتر است بدانید که...
در ایـن هتـل امکان درخواسـت تخت اضافه
وجود ندارد .درخواسـت گهـواره برای کودکان
زیر  2سـال رایگان اسـت.
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امکانات:
پارکینـــگ

وایفـــای سراســـری رایـــگان

رسـتوران

اجـاره

دوچرخه

اسـتخر روبـاز فصلی
تـورهای پیـاده

باغ

عــــروس و دامـــاد
مخصوص کودک
غـذای کـودک
نـوزاد
جلسـات

شبکههـــای تلویزیونـی
اسباببازی داخل استخر

خدمـات نگهـداری کـودک و

صنـدوق امانـات

امـکان برگــــزاری

ترانسفــــر فرودگاهـی (بـا هزینـه)

خشکش ــویی
انبار چمدان
فتوکپی

سوئیت

چتــ ــر و صندل ــی س ــاحیل
کالسکه

دستگاه فکس و

قها و ...
عایق صدا برای تمامی اتا 

فاصله تا مکانهای محبوب
تا بندر تاریخی آنتالیا مارینا 3/2 :کیلومتر
تا فرودگاه آنتالیا 22 :کیلومتر
تا ساحل بانوان ساریسو 3/9 :کیلومتر
تا شهر تاریخی مارینا 10 :کیلومتر
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آدرس
آنتالیـا ،کنیالتی ،محله لیمان ،بلوار آکدنیز ،25
پالک 17

مسیر دسترسی
اتوبوسهـــای خـــط  TK51و پیـــاده
شــــــــدن در ایســـــــــتگاه Atatürk
Bulvarı- 2

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو هتل سانتا مارینا
بررسی و رزرو انواع هتلها
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شما تنها حامی ما هستید
این کتاب را به عاشقان آنتالیاگردی معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:

تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین
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فصل  - 2بخش 7
بیمه سفر
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بیمه سفر
هنگامـی که برای سـفری برنامهریـزی میکنیم و قرار
نیست از خدمات تور استفاده کنیم ،خییل از مسائل
را بـه دسـت فراموشـی میسـپاریم یـا اصلا بـه آنها
دقـت نمیکنیـم .بـرای مثال ،همیشـه حواسـمان به
ایـن اسـت که چـه تفریحاتـی انجـام دهیم و چطـور از
بهترین خدمات با کمترین هزینه استفاده کنیم .اما
گاهی یک اتفاق ناگوار در سفر ،همه برنامهریزیهای
مـا را بـه هـم میریـزد .پس بد نیسـت که بـرای چنین
شـرایطی آماده باشیم.

بیمـه سـفر بـرای کشـورهایی مثـل ترکیـه کـه ویـزا
ندارنـد ،اجبـاری نیسـت .امـا بهتـر اسـت بـا پرداخـت
هزینـهای ناچیـز ،خیـال خودمـان را راحـت کنیـم و در
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طـول سـفر دیگـر نگـران باشـیم .به خصـوص این که
در ترکیـه ،خدمـات درمانـی خیلی سـاده هـم ممکـن
اسـت هزینـه زیـادی برایمـان در برداشـته باشـد.
ه سـفر میتوان بـه انتقال بیمار
از جملـه خدمات بیم 
به نزدیکترین مرکز درمانی ،هماهنگی جهت انتقال
بـه مرکـز مجهزتـر ،اسـتفاده از آمبوالنـس هوایـی،
بازگشـت بیمار به ایران در صورت تشـخیص پزشک،
بازگردانـدن جسـد متوفی بـه ایران ،ارسـال داروهای
موردنیـاز مسـافر بیمهشـده بـه کشـور مقصـد (در
صـورت موجـود نبـودن) ،پرداخت خسـارت تاخیر بار
(در صورتـی کـه شـرکت هواپیمایی عضو یاتا باشـد)،
کمـک در مواقـع گـم شـدن مـدارک شناسـایی ماننـد
گذرنامـه و ،...پرداخت هزینههای مربوط به مسـائل
حقوقی ،جبران هزینه کنسیل بلیط هواپیما ،جبران
هزینههـای بازگشـت زودهنـگام بیمهشـده بـه دلیل
بیمـاری ،بیمـه اثاثیـه منـزل در ایران و مـوارد دیگر.
این که هزینه بیمه شما چقدر باشد و چه مواردی را
پوشـش دهـد ،بسـتگی زیـادی به بیمهگـذار و طرحی
دارد کـه انتخـاب میکنیـد .بیمـه سـفر تنهـا بـرای
سـفرهای خارجی قابل استفاده است و از زمان درج
مهـر خـروج از کشـور آغاز میشـود.

برنامهریزی قبل از سفر > بیمه سفر
195

حواستان باشد!
حتمـا از یـک شـرکت معتبـر برای بیمـه کردن
خـود و همراهانتـان اسـتفاده کنید.
مفـاد قـرارداد بیمـه را بـه طـور کامـل مطالعه
کنیـد و اگـر قسـمتی از آن برایتـان گنـگ بـود،
حتمـا از مسـئول بیمـه بپرسـید.
بهتـر اسـت لیسـتی از بیمارسـتانهای تحت
پوشـش بیمه موردنظر و نام مدارکی را که باید
برای بازگشـت پول به همراه داشـته باشید ،از
بیمهگـذار دریافت کنید.
شـرکتهای مختلـف بیمـه ممکـن اسـت
قوانیـن متفاوتی داشـته باشـند و مـواردی که
تحت پوشـش قرار میدهند ،یکسـان نباشـد.
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بهتر است بدانید که...
هنگامـی کـه میخواهیــــــد بـرای یـک سفــر
مشـخص خـود را بیمـه کنیـد ،بایـد مـدارک
مربـوط بـه بلیـط رفـت و برگشـت خـود را در
اختیـار شـرکت بیمهگـذار بگذاریـد.
بـرای دریافـت بیمـه سـفر بایـد گذرنامه خود
را بـه همراه داشـته باشـید.
بـرای مطالعـه بیشـتر در زمینـه بیمــــه سـفر
اینجـا کلیـک کنیـد.
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بیمه وسایل نقلیه
شـما در طول مسـیر سـفر خود بیمه هسـتید .یعنی
وقتـی بلیـط قطـار یـا هواپیمـا یـا اتوبـوس میخریـد،
شـما را در طـول سـفر بیمـه میکننـد.

حواستان باشد!
بیمـه وسـایل نقلیـه صرفـا بـرای حوادثـی
اسـت کـه در داخـل آن وسـیله نقلیـه اتفـاق
میافتـد .اگـر شـما در طـول مسـیر از اتوبـوس
پیـاده شـوید و پایتـان پیـچ بخـورد ،نمیتوانید
از بیمـه اتوبـوس اسـتفاده کنیـد!
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فصل  - 2بخش 8
سفر با کودکان
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سفر با کودکان
سـفر بـا کـودکان آن قـدر سـخت بـه نظـر میرسـد
کـه بعضـی از والدیـن تـا چندیـن سـال قیـد سـفر و
خوشگذرانـی را میزننـد یـا ایـن که بـدون فرزند خود
بـه سـفر میرونـد .در ایـن قسـمت از کتـاب سـعی
میکنیـم نکاتـی در ایـن مـورد بیـان کنیـم تـا بلکـه
کمکـی باشـد بـه پدرهـا و مادرهایـی که دلشـان برای
توگذار تنـگ شـده اسـت:
گشـ 
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پیش از سفر
سـعی کنیــد کوچولـــوی خود را با نشـــان دادن
عکسهـای سـفر و تفریحـات ویـژه آن هیجـانزده و
آمـاده کنیـد .حتـی میتوانیـد برایشـان داسـتانی از
سـفر بگویید.
مسافــــرهای کوچـــولو معمــــوال سختگیـــر و
نکتهسـنج هسـتند و برای راحتیشـان بایـد هر کاری
کـرد .مثلا حتمـا از لباسهـای راحـت و آزاد اسـتفاده
کنیـد تـا کالفـه نشـوند و هنـگام تعویـض لبـاس در
مکانهای عمومی یا موقعیتهای سـخت ،نه شـما
اذیـت شـوید و نـه کودکتان.
حتمـا داروهـای موردنیـاز کـودک را از قبـل تهیـه
کـرده و در سـفر بـه همـراه داشـته باشـید .در مـورد
میزان استفاده از داروهای ضدتهوع در مسیر ،حتما
با پزشـک کودک مشـورت کنید .به عالوه ،دقت کنید
کـه بـردن داروی موردنظـر بـه کشـور ترکیـه ممنـوع
نباشـد .ممکـن اسـت بـرای خریـد آن داروهـا مجبـور
شـوید به پزشـک مراجعه کنید ،بنابراین بیمه سفر
بـرای شـما بسـیار مناسـب خواهد بود؛ بـه خصوص
ایـن کـه احتمـال دارد قیمـت دارو در ترکیـه از ایـران
بیشـتر باشد.
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پرواز
مدت زمان پرواز از شهرهای مختلف ممکن است
متفاوت باشـد و چندین سـاعت طول بکشد .در این
مـدت شـما بایـد نـوزاد و یـا کـودک خـود را در آرامـش
نگـه داریـد .در بعضـی از ایرالینهـا تمهیداتـی بـرای
خوابانـدن نـوزاد در نظـر گرفته شـده کـه میتوانید از
آن استفاده کنید یا ممکن است کمربند مخصوصی
در اختیـار سرپرسـت نـوزاد قـرار دهنـد کـه امنیـت
بیشـتری در طـول پـرواز داشـته باشـد .بهتـر اسـت
خودتـان هـم وسـایل راحتی موردنیـاز ماننـد کرییر یا
آغوشـی را بـه همراه داشـته باشـید.

حتمـا یـک سـاک بزرگ و جادار داشـته باشـید که
بتوانیـد وسـایل موردنیـاز کـودک را در آن جـا دهیـد.
شـیر خشـک ،دسـتمال مرطـوب ،ضدعفونیکننـده،
کیسـه زبالـه معطر بـرای پوشـک ،پسـتانک و ....
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بعضی از کودکان در هنگام بلند شدن هواپیما به
دلیل تغییر در فشـار هوا دچار گوش درد میشوند و
شروع به گریه میکنند .برای جلوگیری از این مساله
بهتر اسـت از شـیردهی یا مکیدن پسـتانک استفاده
کنید که جلوی چنین دردی را میگیرد.
اگـر بتوانیـد قبـل از بلنــــد شـدن هواپیمــــا یـک
اسـباببازی جدیـد در اختیـار کـودک خـود بگذاریـد
شـاید تـا مدتی او را سـرگرم کند .میتوانید از شـکلک
درآوردن و قصـه گفتـن هـم اسـتفاده کنیـد.
ممکن است کوچولوی شما ترس از پرواز داشته
باشـد ،بهتر اسـت پیش از سـفر از جالب بودن تجربه
هواپیما برایش بگویید.
معمـوال بچههـا از گرمای زیاد کالفه میشـوند و
با گریه کردن اعتراض خود را نشـان میدهند .حتما
حواسـتان بـه دمـای داخـل هواپیمـا باشـد .لزومـی
نـدارد بچه را با کاپشـن و شـال و کاله بنشـانید.
در مورد این که کالکسه کودک را تا کدام قسمت
سوجـو کنیـد.
فـرودگاه میتوانیـد حمـل کنیـد ،پر 
گاهـی ایـن امکان وجـود دارد که کالسـکه را تا آخرین
گیت همـراه خـود ببرید.
معمـوال در فرودگاههـا فضایـی بـرای شـیر دادن
و یـا عـوض کردن پوشـک کـودکان وجـود دارد.
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یـک راهحـــل جالـب هـم بـرای کــــودکانی کـه بـه
صندلـی جلـو لگـد میزنند وجـود دارد .بعضـی از پدر
و مادرهـا بـرای این که مسـافران دیگر آزرده نشـوند،
ی خود را پشـت سـر هم انتخاب میکنند .مثال
صندل 
پـدر در صندلی جلو مینشـیند در حالـی که کودکش
پشـت سـر او و کنار مادرش نشسـته اسـت .حاال هر
چقـدر هـم که کودک بـه صندلی جلویی لگـد بزند ،به
کسـی برنمیخورد.

اگـر در زمـان خلوتـی آنتالیـا سـفر کنیـد ،کـودک
شـما کمتـر اذیت میشـود و در طـول پرواز بـه راحتی
بـه خـواب مـیرود .بـه علاوه ،پروازهای صبـح ترکیه
معمـوال خلوتتـر هسـتند.
حتـی میتوانیــــد پیـش از خریـــد بلیـط ،سـاعت
خواب کودک خود را در نظر بگیرید تا سفر آسودهتری
داشته باشید.
در ترمینال شماره  1و  2فرودگاه آنتالیا ،یک زمین
بـازی بـرای کـودکان طراحی شـده که میتوانیـد برای
سـرگرم کردن کودک خود از آن اسـتفاده کنید.
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هتل
شـاید شـما دغدغه خاصی در هتل نداشـته باشـید،
امـا وقتـی یـک مسـافر کوچولـو بـه همـراه داریـد،
کیفیـت هتـل و محـل قرارگیری آن اهمیت بیشـتری
پیـدا میکنـد.

معمـوال کودکان عالقهای به مسـیرهای طوالنی
ندارنـد و خیلی زود شـروع بـه بهانهگیـری میکننـد.
بنابرایـن ،بهتـر اسـت از هتلهـای All Inclusive

اسـتفاده کنید که برای تفریح نیازی به خروج از هتل
نداشـته باشـید .راه دوم هم این اسـت که هتل خود
را در نزدیکـی دیدنیهـا و مراکـز موردنظرتـان انتخاب
کنیـد تـا وقت زیـادی را در وسـایل نقلیـه نگذرانید.
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بهتر است بدانید که...
 All Inclusiveبـه شـیوهای از رزرو هتـل
گفتـه میشـود کـه تمـام وعدههـای غذایـی،
میانوعدههـا و نوشـیدنیها را پوشـش
میدهـد .همچنیـن تمـام امکانـات رفاهـی و
تفریحـی در داخل خـود مجموعه وجود دارد و
شما الزم نیست برای تفریح و خوشگذراندن
از هتل بیرون بروید .این شیوه اقامتی مناسب
افرادیسـت کـه تمایـل دارنـد کل سـفر را داخل
هتـل اسـتراحت کننـد.

تنهـا مشـکل شـما بهانهگیـری کـودک نیسـت،
بلکـه بایـد بـه خطـرات داخـل اتـاق هـم توجـه کنیـد.
وقتـی وارد اتـاق هتـل شـدید ،وسـایل خطرنـاک را از
دسـترس دور کـرده و در بالکـن را قفـل کنیـد.
وســـایل بهداشتی داخــــل هتل مخصـــــوص
بزرگسـاالن است و باید وسایل مناسب شستشوی
کـودک را به همراه داشـته باشـید.
حتما چند اسـباببازی محبوب کوچولوی خود
را بـرای سـرگرم کـردن او در اتاق هتل با خود ببرید.
اگـر مشـکل مالـی نداریـد ،بـه جـای اجـاره اتـاق،
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سوئیت رزرو کنید که بزرگتر است و فضای بیشتری
بـرای بازی کـودک دارد.
ممکـن اسـت هتـل شـما امکانـات خاصـی برای
کودکان داشته باشد که بهتر است از آن مطلع شوید.
غذای کودک ،زمین بازی و اسـتخر مخصوص کودک
و  ...از جملـه خدماتـی اسـت کـه در بعضـی از هتلها
ارائـه میشـود .کلوپ کـودکان و خدمات نگهـداری از
کـودک در هتلها فرصتی اسـت بـرای این که والدین
بـدون نگرانی کمی اسـتراحت و تفریح کنند.
بـا توجــــه بـه ایـن کـه کیفیت هتلهـــا ممکـــن
اسـت بـا سـتاره آنهـا تطابقـی نداشـته باشـد ،بهتـر
اسـت پیش از رزرو ،نام هتل موردنظرتان را در سـایت
 booking.comبررسـی کنیـد و نظـرات کاربـران را
بخوانیـد .شـاید بـا نظـرات والدینـی روبهرو شـوید که
از امکانـات مربـوط به کـودکان صحبت کرده باشـند.
جهـت آب سـرد و گـرم داخـل هتـل را حتمـا بـه
کـودک خـود آمـوزش دهیـد .اگـر هـم شستشـو بـا
خودتان اسـت ،پیـش از تمیز کردن کـودک ،دمای آب
را چـک کنیـد.
بسـیاری از هتلهــــا بـه خانوادههایـی کـه بچـه
دارنـد ،کالسـکه ارائـه میدهنـد .این موضـوع ممکن
اسـت شـامل هزینه باشد.
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غذا
یکـی از پیچیدگیهـای سـفر بـا کـودکان این اسـت که
هـر غذایـی را نمیخورند یا اصال مناسبشـان نیسـت
و شـما هـم ممکـن اسـت امکانـات پختوپز نداشـته
باشید.

میتوانید از چند روز قبل از شـروع سـفر ،کودک
خـود را بـا غذاهایـی کـه ممکـن اسـت در طـول سـفر
مجبور باشـد بخـورد ،آشـنا کنید.
میتــــــوانید یـــک ســــــــری از خــوراکیهـــــــای
موردعالقـــهاش را بـــا خـــــود ببریـــــد.
میتوانیـد در آنتالیـا ،میوههـای مغـذی ماننـد
مـوز را بـرای کـودک خـود خریـداری کنیـد کـه مقـوی
هسـتند .پـوره انـواع میـوه هـم گزینـه خیلی خوبـی
اسـت .غذاهای خوشـمزه محیل هم میتواند گزینه
مناسـبی باشـد.
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اگـر هتـل شـما اجـازه میدهـد ،میتوانیـد با یک
کتـری برقی کوچـک ،غذای کودک خـود را آماده کنید.
امـا مراقـب باشـید کـه بـا ایـن کار بـه شـما تذکـر داده
نشـود یا جریمه نشـوید.
بسیاری از هتلها غذای مخصوص کودک سرو
میکنند .حتی برخی از رسـتورانها هم ممکن اسـت
پیشنهاداتی داشته باشند.

سوپرمارکتهای میگروز ( )Migrosمعموال تنوع
غذایی خوبی برای کودکان دارند.
محیـط رستــــورانهای لوکــس بـرای کــــودکان
و شـیطنتهای آنهـا مناسـب نیسـت .مکانهایـی
را انتخـاب کنیـد کـه کـودک شـما در آنهـا احسـاس
آرامـش کنـد و شـما هـم نگـران چیـزی نباشـید.
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لونقل
حم 
اگـر قصـد پیـادهروی داریـد ،میتوانیــد کالسـکه
کودکتـان را همـراه خـود ببرید .اگر هـم نمیخواهید
از ایـران کالسـکه ببریـد ،میتوانیـد در آنتالیـا یـک
کالسـکه اجاره کنید .برای این کار میتوانید از سـایت
 Schoggy Babyserviceاستفاده کنیــــد .شرایــــط
اجـاره کالسـکه بـه طـور کامـل در سایتشـون توضیح
داده شـده است.

ترمواها معموال به سکو چسبیدهاند و برای وارد
کـردن کالسـکه بـه مشـکل بـر نمیخوریـد .در داخـل
تراموا فضایـی برای گذاشـتن کالسـکه وجـود دارد
تـا مزاحمتی بـرای دیگران ایجاد نشـود.
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در داخـل اتوبوسهـا هـم معمـوال فضایـی بـرای
گذاشـتن کالسـکه در نظـر گرفتـه شـده اسـت ،اما به
دلیـل اختلاف سـطح و فاصلـه اتوبوس از سـکو،
ممکـن اسـت بـرای وارد کـردن کالسـکه بـه اتوبـوس
بـه کمـک نیـاز داشـته باشـید .البتـه ترکهـا بسـیار
بچهدوسـت هستند و سـری�ع به کمک شما میآیند.

الزم نیست هزینه جداگانهای برای ورود کودک و
حمل کالسکه به داخل اتوبوس و مترو و  ...پرداخت
کنید ،این خدمات برای کودکان رایگان است.
یکی از راههای مناسب برای تـردد در آنتالیا برای
کسـانی کـه کودکـی بـه همـراه دارنـد ،اجاره خودرو
است.
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خرید
در شهــر آنتالیا ،اغلب مراکز خرید آسانســــور
دارنـد و بـرای بـاال بـردن کالسـکه از طبقـات مشـکیل
نخواهید داشـت .همچنین ،بسـیاری از مجموعهها
کالسـکه یا تمهیـدات دیگری برای خردسـاالن در نظر
میگیرنـد و بـه خانوادههـا اجـاره میدهنـد.

در برخـی از مراکـز خریـد ،اتـاق مـادر و کـودک و یـا
خدمـات نگهـداری از کـودکان هـم وجـود دارد .حتـی
گاهـی زمینهـای بـازی هیجانانگیـزی هـم بـرای
کـودکان تعبیـه شـده اسـت کـه میتوانـد کوچولـوی
شما را مدتی سرگرم نگه دارد تا شما با خیال آسوده
خریـد کنید.
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گردش و تفریح
پیش از هر چیز باید برنامهریزی درسـتی داشـته
باشـید و بدانیـد کـه در هـــر روز قـــرار اسـت از چـه
دیدنیهایـی بازدیـد کنیـد .دیدنیهـای نزدیـک به هم
را بـرای یـک روز بگذاریـد.
بسیاری از تفریحاتی که برای شما جذاب است،
ممکن است برای کودک شما هیچ جذابیتی نداشته
و یا حتی وحشتآور باشد.

بعضـی از مجموعههـای تفریحـی ایـن امـکان را
فراهم کردهاند که والدین کودکان خود را به قسمت
مخصوصی بسـپارند و بعد سراغ سرگرمی موردنظر
خود بروند.
یکـی از تفریحاتـی کـه تقریبا همه بچهها عاشـق
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آن هسـتند ،ماسـهبازی در سـاحل اسـت .پـس اگـر
میتوانید لوازم بازی در سـاحل را مهیا کنید تا کودک
شـما سـاعتها در کنار دریا مشـغول باشـد.
بـه هیـچ عنـوان فرزنـدان کوچـک خـود را در کنار
آب رهـا نکنید و مراقبشـان باشـید.
حتمـا پیـش از اسـتفاده از هـر نـوع تفریحـی در
سوجو کنید.
مورد خطرات و محدودیت سـنی آن پر 

آنتالیـا آفتـاب تنـدی دارد .حتما از کرم ضدآفتاب
مخصـوص کـودکان ،کاله و عینـک آفتابـی اسـتفاده
کنیـد تـا کودکتان دچار آفتابسـوختگی نشـود .بهتر
اسـت کـرم سـوختگی هم به همراه داشـته باشـید.
شهــــربازی هـم میتـــواند گزینـه جذابـی بـرای
کـودکان باشـد .قطعا از دیدن وسـایل بـازی متعدد و
رنگارنـگ هیجـانزده خواهند شـد.
بـرای اطالع بیشـتر از تفریحـات آنتالیا میتوانید
به بخش بازی و سرگرمی سـر بزنید.
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توصیههای عمومی
حتما اطالعاتی چون نام و نام خانوادگی ،شماره
تمـاس و آدرس هتـل خـود را روی یک برگه بنویسـید
و داخـل جیـب لبـاس کـودک بگذاریـد کـه اگـر او را گم
کردید ،به شـما اطلاع دهند.

همیشـه یـک بطـری آب و کمـی خوراکـی همـراه
داشـته باشـید تا تشنگی و گرسـنگی کوچولوی خود
را بـه موقـع رفـع کنیـد .بـه خصـوص در فضاهـای
گرمی چون سـاحل حتما باید به کودک خود مایعات
بدهید.
ترکهـا عالقـه زیـادی بـه کـــودکان دارنــــد و اگـر
مشـکیل داشـته باشـید بـه کمـک شـما میآینـد .بـه
علاوه ممکـن اسـت توجـه زیـادی بـه فرزنـدان شـما
نشـان دهنـد و حتـی لـپ آنهـا بکشـند!
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فصل  - 2بخش 9
سفر معلولین و افراد کمتوان
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سفر معلولین و افراد کمتوان
یـک اتفـاق ناگـوار در زندگـی ممکـن اسـت مـا یـا
عزیزانمـان را از سـفر کردن و لذت بـردن از زندگی دور
کنـد .امـا بایـد بدانیم که احتمـاال میتـوان راهی برای
سـفر کـردن پیـدا کـرد ،حتـی اگـر شـرایط مقصـد با ما
یار نباشـد .همچنین ،افراد سالمند هم ممکن است
بـرای سـفر نیـاز بـه مراقبـت و توجه بیشـتری داشـته
باشـند .متاسـفانه در حـال حاضـر (سـال  )1400در
آنتالیا ،امکانات خاصی برای افراد کمتوان و معلولین
در نظـر گرفتـه نشـده اسـت .ولـی این موضـوع نباید
مانـع شـما باشـد .بـا کمـی صبـر و حوصله و داشـتن
همراهـان خـوب ،میتوانیـد از سـفر بـه ایـن منطقـه
لـذت ببرید.
بـه طـور کیل کشـور ترکیـه در تالش اسـت تـا امکاناتی
بـرای معلولیـن و افـراد کمتـوان ایجـاد کنـد؛ امـا
هنـوز راه زیـادی در پیـش اسـت .سـطوح شـیبدار،
ورودیهـای بـزرگ ،توالتهـای مخصـوص افـراد
کمتـوان ،دسترسـی بـه اطالعـات بـرای افـراد ناشـنوا
یـا نابینـا مـواردی اسـت کـه بـه نـدرت در آنتالیـا پیـدا
میشـود .بـه علاوه ،پیادهروهـا هم لزوما همسـطح
نیسـتند و گاهـی کار را دشـوار میکننـد.
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پرواز
در ایـن مرحلـه از سـفر بهتـر اسـت چنـد روز پیـش از
پـرواز ،شـرایط خـاص خـود را بـه ایرالیـن اطلاع دهید
تـا اطالعـات الزم را در اختیارتـان بگذارند و آماده ورود
شـما باشـند .معمـوال افـرادی کـه مشـکل خاصی در
سـوار یـا پیـاده شـدن از هواپیمـا دارنـد ،اول از همـه
سـوار شـده و آخـر از همـه پیـاده میشـوند.

شـرکت هواپیمایی ایرانایر ،بلیط معلولین را به
صورت نیمبها محاسبه میکند .سازمان بهزیستی،
لیسـتی از افراد معلول تحت پوشـش خود در اختیار
ایـن هواپیمایـی قرار داده اسـت تـا هنگامی که قصد
خریـد بلیط دارند ،از تخفیف بهرهمند شـوند.
ممکـن اسـت از صنــدلی چـرخدار مخصــــوص
هواپیمـا بـرای جابهجایـی شـما اسـتفاده شـود کـه
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مناسـب ابعـاد راهـروی هواپیماسـت .بـرای ایـن کار
معموال فردی به نام همیار شـما را همراهی میکند.
متاسـفانه صندلـی مخصوصـی بـرای معلولیـن
در هواپیماهـای ایرانـی در نظـر گرفته نشـده اسـت و
باید از روی صندلی چرخدار به صندلی عادی منتقل
شـوند .دستشـویی داخل هواپیما هم ممکن اسـت
بـرای ورود صندلی چرخدار مناسـب نباشـد.

اگـر همـراه شـما در طـول سـفر بایـد روی تخـت
باشـد ،پیـش از رزرو بلیـط با ایرالیـن موردنظر در مورد
داشـتن چنیـن امکاناتی و هزینـه آن هماهنگ کنید.
شـرایط شـما روی بلیـط درج خواهـد شـد و سـپس
بـا مراجعـه بـه دفتـر مدیریـت در ضلـع شـرقی سـالن
خروجـی فـرودگاه امـام خمینـی میتوانیـد خدمـات
مـورد نظـر خـود را دریافـت کنید.
اگـر دچـار کمتوانی هسـتید و برای حمل وسـایل
خود نیاز به کمک دارید ،میتوانید درخواست نیروی
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خدماتـی دهیـد؛ امـا پیـش از هـر چیـز از وجـود چنین
امکاناتـی در فـرودگاه شـهر خـود اطمینـان حاصـل
کنیـد .آب سـردکنهای مخصوصـی هـم در بعضـی
فرودگاههـا ماننـد فـرودگاه مهرآبـاد وجـود دارد کـه
بـرای اسـتفاده افـراد کمتـوان مناسبسـازی شـده
است.

اگر در فرودگاه امام خمینی نیاز به ویلچر داشته
باشـید ،میتوانیـد درخواسـت خـود را بـه پرسـنل
خیریه کهریزک مستقر در ضلع شرقی سالن عمومی
خروجـی ارائـه کنیـد .بـرای درخواسـت نیـروی کمکی
جهـت جابهجایـی وسـایل هـم کافـی اسـت بـه دفتـر
مدیریـت ترمینـال در ضلـع شـرقی سـالن خروجـی
بروید.
اگـر در طـول پــــرواز بـه دسـتگاه خاصـی چــــون
کپسـول هـوا نیـاز داریـد ،بایـد از  48سـاعت قبـل
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ایرالیـن خـود را در جریان بگذاریـد تا پیگیریهای الزم
را صـورت داده و بـرای شـما مجـوز صـادر کننـد.
اگـر ویلچر نداشـته باشـید ،در فـرودگاه آنتالیا در
اختیارتان قرار داده میشـود .در صورت درخواست،
فـردی بـرای پیـاده یـا سـوار کـردن شـما بـه هواپیمـا
کمکتـان خواهـد کـرد .افـرادی که به کمک نیـاز دارند،
در صـف کنتـرل گذرنامـه ،اولویـت خواهنـد داشـت.
بـرای اسـتفاده از تمامـی امکانـات ذکـر شـده ،بایـد
هنـگام خریـد بلیـط موضـوع را بـا ایرالیـن و آژانس در
میـان بگذارید.
ایرالینهـای ترکیـه بـرای افـرادی کـه بیـش از 40
درصـد معلولیـت دارند %20 ،تخفیف بـرای پروازهای
داخلی و  %25تخفیـف بـرای پروازهای بینالملیل در
نظـر میگیرند.
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هتلها
اگرچـه بیشـتر هتلهـای پنـج سـتاره ،امکانـات
یدهنـد ،بهتـر
خوبـی در اختیـار افـراد کمتـوان قـرار م 
است پیش از رزرو هتل ،حتما در مورد مسائیل مانند
آسانسـور ،عـرض ورودیهـا ،سـرویس بهداشـتی
فرنگـی ،رمـپ ورودی و غیـره اطمینـان حاصل کنید.

اگـر بـرای رفتوآمـد بـه رسـتوران هتـل مشـکل
داریـد ،از مسـئوالن مجموعـه بخواهید کـه صبحانه
را بـرای شـما در اتاق سـرو کنند .بـرای اطمینان خاطر
بهتر اسـت پیش از شروع سـفر در مورد این موضوع
سوجـو کنید.
از هتـل پر 
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بـرای ایـن کـه کمتـر نیـاز بـه جابهجایـی داشـته
باشید ،بهتر است هتل و یا به طور کیل محل اقامت
خود را در نزدیکی مراکز گردشگری و یا هر قسمتی از
توآمد بیشتری به آن داشته
جزیره که قرار است رف 
باشـید ،انتخاب کنید.

اگر قصد دارید در ایام پرمسـافر ()High season
بـه آنتالیـا سـفر کنیـد ،بهتـر اسـت هر چـه زودتـر اتاق
خـود را رزرو کنیـد تـا گزینههـای بهتـر و بزرگتـری در
اختیار داشـته باشـید.
هتلهایـی کـه ارزانتر هسـتند ،احتماال امکانات
کمتـری هـم در اختیار شـما قرار میدهنـد ،پس حتما
بـه این نکتـه دقت کنید.
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حملونقل
سیسـتم حملونقـل ترکیـه تـا حـد خوبی اسـتاندارد
اسـت و جابهجایی با آن دشـوار نیست .همانطور که
گفتـه شـد ،جـای مخصوصـی بـرای کالسـکه و ویلچر
در ترامـوا و اتوبوس وجـود دارد.

اگـر بخواهیـد بـا تاکسـی جابهجـا شـوید و ویلچر
را داخل صندوق عقب بگذارید ،وسـایل و بار اضافه
دردسرسـاز خواهد بود.
بعضـی از خیابانهـا شـیب دارنـد یـا سـنگفرش
شـدهاند .بنابرایـن ،داشـتن یـک همـراه خـوب و
خوشسـفر کمـک زیـادی بـه شـما میکنـد .اگـر هـم
ویلچر برقی داشـته باشـید که کارتان سادهتر خواهد
بود.
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سالمت
شـاید بهتر باشـد پیش از شـروع سـفر ،با پزشک
خود مشـورت کرده و از توصیههای او در طول سـفر
و بـه خصـوص در فضایـی ماننـد هواپیمـا اسـتفاده
کنید.

حتمـا داروهـای موردنیـاز خـود را بـه قـدر کافی و
کمی هم بیشـتر به همراه داشـته باشید تا اگر چیزی
گـم شـد یا از بیـن رفت ،به مشـکل نخورید.
پیش از سفر از داروهایی که ورود آنها به ترکیه
ممنوع است مطل شوید.
بـرای اطلاع از مراکــــز درمانـی آنتالیـا بـه فصـل
سالمت و درمان مراجعـه کنیـد .یادتـان باشـد کـه
بیمه سفر نقـش مهمـی در کاهـش هزینههـای
درمانـی شـما در طـول سـفر خواهـد داشـت.

برنامهریزی قبل از سفر > سفر معلولین و افراد کمتوان
225

توصیه عمومی
از تورهای گردشگری که ممکن است برنامههای
ویـژهای بـرای افـراد کمتـوان داشـته باشـند ،اطلاع
حاصـل کنیـد و تمـام شـرایط حضـور در آنهـا را جویا
شوید .در این صورت نیازی نیست که هماهنگیهای
سـفر را خودتـان انجـام دهیـد .تور به خصـوص برای
افرادی که قصد دارند تنهایی سـفر کنند ،مناسـبتر
است.
اگر به زبان ترکی یا انگلیسی تسلط دارید ،نظرات
افـراد مشـابه خـود را در مورد دیدنیهـا ،هتلها و ...
را در اینترنـت مطالعه کنیـد .گاهی مطالب کاربردی و
جالبی به پسـتتان میخورد.
اگـر ناشنـــــوا هسـتید ،از تورهـــــایی کـه بـــرای
ناشـنوایان برگـزار میشـوند ،اطالع پیـدا کنید .برخی
از موزههـا امکانات مخصوصی برای افراد ناشـنوا در
نظـر میگیرند.
با برنامههای سـنگین و فشـرده خود را خسـته
نکنید.
بـرای سهـــــولت بازدیـد میتوانیـــــد از تورهـای
شـهری اسـتفاده کنیـد کـه همه جا را به شـما نشـان
میدهنـد.
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چک لیست سفر
جمع کردن وسایل سفر همیشه این سوال را در
پی دارد که نکند چیزی را فراموش کرده باشم؟ برای
همین در این جا یک چک لیست مناسب به شما
معرفی میکنیم که خیالتان از هر جهت راحت باشد:

فوت و فن
اگـر زیـاد بـه سـفر میرویـد ،میتوانیـد یـک
سـری از وسـایل خود را به عنوان وسایل سفر
انتخاب کرده و جداگانه نگهداری کنید تا پیش
از سـفر بـه دنبـال پیـدا کـردن لبـاس مناسـب،
حولـه ،مسـواک و  ...نباشـید .در ایـن صـورت
خیالتـان راحـت اسـت کـه بخشـی از وسـایل
سـفر شـما همیشـه آمـاده جمـع کردن اسـت.
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فهرست چک لیست سفر
مدارک
پول
حمل بار
لوازم الکترونیکی
لباس
آرایشی و بهداشتی
سالمت
نوزاد و کودک
شنا
لوازم جانبی
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 -1مدارک

بلیط
پاسپورت
شناسنامه
کارت میل
بیمهنامه سفر
دفترچه درمانی
فتوکپی از اصل مدارک
مدارک اتومبیل
کارت دانشجویی /بازنشستگی
گواهینامه /گواهینامه بینالملیل
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 -2پول

پول نقد
کارتهای اعتباری
چکهای مسافرتی
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 -3حمل بار

کوله پشتی /چمدان
کولـه کوچـک روزانه
کیـف کوچـک مدارک
قفـل و کلیـد بـرای چمدان
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 -4لوازم الکترونیکی

تلفن همراه و شارژر
لپتـاپ و شـارژر
پـاور بانک
دسـتگاه پخش موسـیقی
دوربین عکاسـی و شـارژر
کیـف ،رم و باتـری اضافی
نصب اپلیکیشـنهای سـفر
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 -5لباس

لباس مناسب فصل
پیراهـن و دامـن
مانتو و شـال
کفـش و کمربند
کاله آفتابگیـر /پشـمی
شـلوار کشـی و شلوارک
شلوار طبیعتگردی
جوراب و لباس زیر
کفش راحتی برای پیادهروی
صندل تابستانی
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لباس راحتی برای خواب
تیشرت آستین کوتاه و بلند
بارانی و بادگیر
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 -6آرایشی و بهداشتی

عطر و اسپری خوشبوکننده
لـوازم اصلاح و پیرایش
ه کوچـک و موچین
آینـ 
نـخ و سـوزن ،قیچی
مرطوبکننـده دسـتوصورت
لـوازم آرایش
شـامپو ،نرمکننـده
لیـف و صابـون
سشـوار مسافرتی
حوله مسـافرتی

برنامهریزی قبل از سفر > چک لیست سفر
237

دمپایی پالستیکی
پد بهداشـتی
ناخنگیـر و سـوهان ناخـن
مسـواک و خمیردندان
نـخ دنـدان و دهانشـویه
شـانه و گیره سـر
کـرم ضدآفتاب
لنـز چشـم و مایـ�ع لنز
عینـک طبی
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 -7سالمت

جعبه کمکهای اولیه
دسـتگاه یا اسـپری دفع حشـرات
دسـتمال مرطوب
ژل شستوشـوی دسـت
داروها و نسـخههای شـخصی
قـرص ضدتهـوع و اسـهال
قرصهای مسـکن و سـرماخوردگی
قرصهـای ضدحساسـیت
گواهی واکسیناسـیون سـفر
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 -8نوزاد و کودک

شیشه شیر
شـیر دوش
شـیر خشک
پسـتانک
دندانگیـر
قاشـق و ظـرف غذا
پیشـبند
پوشـک
دسـتمال مرطوب
پماد سـوختگی
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زیرانداز تعویض پوشک
روغـن بـدن بچه
کـرم صـورت نوزاد
لیـف نوزاد
شـامپو سـر و بدن
اسـباببازی موردعالقـه
ه نخـی ،نـرم و آبگیر
پارچـ 
مسـواک و خمیردندان
ناخنگیـر یـا قیچـی نوزاد
دماسـنج بدن
بـرس مو
صندلی ماشین کودک
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آغوشی یا کرییر
کالسـکه
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 -9شنا

مایو
عینک شـنا
گوشگیـر
دماغگیـر
کاله شـنا
حولـه
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 -10لوازم جانبی

قیچی و ابزار چندکاره
کتـاب مکالمـات مقدماتی در سـفر
کتابهـای موردعالقـه
دفتـر یادداشـت و دفتـر خاطرات
کیـف و کولـه ضد آب
سـاک دسـتی پارچهای
چتـر کوچک
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 -11کمپینگ و پیادهروی

چادر مسافرتی
دسـتمال سـر و گردن
جـوراب کوهنوردی
پانچـوی کوهنوردی
کفـش کوهنـوردی و گتر
بطـری آب
تصفیهکننـده آب
قمقمه و فالسـک
بالشـت گردنی
ملحفه شـخصی
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کیسه خواب
زیرانـداز
صندلی تاشـو
چراغ پیشـانی
ژل آتشزنـه
چاقـو ابـزار چندکاره
شـارژرهای خورشیدی
قطبنمـا یـا جیپـیاس
دوربین دوچشـمی
لبـاس بیـس (گرم و سـبک)
لبـاس ضـدآب  /بادگیر
بخـاری جیبی
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چراغ قوه /نور افکن
مـواد غذایی کنسـروی
اجـاق و ظرف سـفری
باربیکیـو
عصـا
دمپایـی
بنـد لبـاس و پودر شستوشـو
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خرید سیمکارت
امـروزه خریـد سـیمکارت به یکـی از اقدامـات ضروری
سـفر تبدیـل شـده اسـت .بـرای ارتبـاط راحتتـر بـا
خانـواده خود در ایران ،ارتباط با همسـفران در زمانی
که از هم جدا میشـوید و استفاده از اپلیکیشنهای
مختلف به یک سیمکارت نیاز دارید .سه اپراتور اصیل
بـه نامهای ترکسـل ( ،)Turkcellودافـن ()Vodafone
و تـرک تلـکام ( )Türk Telecomدر ترکیـه وجـود دارنـد
که میتوانید خدمات مربوط به سیمکارت و اینترنت
همـراه را ازآنهـا خریداری کنید.

طبـق آمـار شـرکت  ،OpenSignalاپراتورهـای مختلف
از نظر پوشـش به ترتیب ترکسل ،ودافن و ترک تلکام
هستند.
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حواستان باشد!
پیـش از خریـد سـیمکارت دقـت کنیـد کـه آیـا
تلفـن همـراه شـما نیـازی بـه رجیسـتر شـدن
دارد یـا خیـر .اگـر قصـد داریـد بیـش از یـک ماه
در کشـور ترکیـه بمانیـد ،بایـد گوشـی خـود
را رجیسـتر و مالیـات خـط و گوشـی خـود را
پرداخـت نماییـد.
بستههای رومینگ اپراتورهای ایرانی چندان
مناسب استفاده در کشور ترکیه نیستند و به
سرعت تمام میشوند.
شـما در سـفر توریسـتی در ترکیـه تنهـا
میتوانید سـیمکارتهای اعتبـاری را خریداری
کنیـد .بـرای خریـد سـیمکارتهای دائمـی باید
کارت اقامـت ترکیـه را داشـته باشـید.
فعـال شـدن برخـی از سـیمکارتها حـدود 2
تـا  3روز زمـان میبـرد .بنابرایـن پیـش از خریـد
سـیمکارت ،از زمـان فعـال شـدن آن اطلاع
حاصـل کنیـد.
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اکثـر سـیمکارتهای توریسـتی ترکیـه  6مـاه
اعتبـار دارنـد .پـس شـاید نتوانیـد بـرای سـفر
بعـدی خـود روی سـیمکارت قبلی حسـاب بـاز
کنید .
بـرای خریـد سـیمکارت بایـد گذرنامـه خـود را
به همـراه داشـته باشـید.
هزینه سـیمکارت در ترکیه کمی باالست .اگر
فکـر میکنید که اسـتفاده زیادی از سـیمکارت
نداریـد ،کافـی اسـت از وایفـای رایـگان هتـل،
رسـتوران ،مراکـز خرید و  ...اسـتفاده کنید.
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بهتر است بدانید که...
میتوانید برای اطالع از خدمات رومینگ
اپراتورهای مختلف ایرانی در ترکیه روی نام هر
یک کلیک کنید :همراه اول ،ایرانسل و رایتل.
شما میتوانید سیمکارت خود را از فرودگاه،
مراکـز خریـد ،آژانسهـای مسـافرتی و ...
خریـداری کنیـد .خریـد سـیمکارت از فـرودگاه
معمـوال گرانتـر تمـام میشـود.
اگـر بـه زبان انگلیسـی یـا ترکی تسـلط ندارید،
بـرای خریـد سـیمکارت از راهنمـای تـور خـود
کمـک بگیریـد.

ﺑﺎﺑﺎ
ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻋﻠﯽ

و
ﻋﮑﺲﻫﺎ
ﺗـﺎ ﻫـﻢ
ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ
دﻧﺒـﺎل ﮐﻨﯿـﺪ
ﺑﺎﺑـﺎرارادﻧﺒـﺎل

ﻫـﺎ و
ﻫـﻢ ﻋﮑﺲ
اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام ﻋﻠﯽ
ﮔﺮدﺷـﮕﺮی
ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی
از ﺟﺎذﺑﻪ
ﻧﺎب از
ﻫـﺎی ﮔﺮدﺷـﮕﺮی
ﺑﺎ�ﯿﻔﯿـﺖووﻧـﺎب
وﯾﺪﺋﻮﻫـﺎیﺑﺎﮐﯿﻔﯿـﺖ
وﯾﺪﺋﻮﻫـﺎی
�ﺎرﺑﺮدی
اﯾـﺮان
ﻧ�ﺎتﮐﺎرﺑﺮدی
ﺟﺪﯾﺪﺗ��ـﻦﻧـﮑﺎت
ﻫﻢ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺒ�ﻨﯿﺪ،ﻫـﻢ
ﺟﻬـﺎنﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ،
اﯾـﺮان وو ﺟﻬـﺎن
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
درﺑﺎره ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی را از زﺑﺎن ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
ﮐﻨﯿﺪ
از اﯾﻨﺠﺎ
از
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻨﺠﺎ دﻧﺒﺎل
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فهرست انواع سیمکارتهای توریستی
Pay-as-you-go
Prepaid
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Pay-as-you-go -1
اگـر بـرای مـدت کوتاهـی در ترکیه هسـتید و نیازی به
اینترنـت نداریـد ،ایـن سـیمکارت بهترین گزینـه برای
شـما خواهـد بـود .در ایـن نـوع سـیمکارت ،تعـداد
تماسهایـی کـه میتوانید برقرار کنیـد ،کم و محدود
است.
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Prepaid -2
همانطور که از نامش پیداست ،در این نوع سیمکارت،
شـما هزینه میزان مشـخصی مکالمه و اینترنت را از
پیـش پرداخـت میکنید .هنگامی که موجودی شـما
بـه پایـان میرسـد ،سـرویس قطـع میشـود .امـکان
شـارژ مجـدد ایـن سـیمکارت وجـود دارد ،امـا هزینـه
آن باالست.
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فهرست اپراتورهای تلفن همراه در ترکیه
ترکسل ()Turkcell
ودافن ()Vodafone
ترک تلکام ()Türk Telecom
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 -1ترکسل
Turkcell

شـما میتوانیـد بـا خریـد بسـته توریسـتی ترکسـل
( )Tourist Welcome Packاز  20گیـگ اینترنـت،
 200دقیقـه مکالمـه ،تمـاس بـدون محدودیـت و
ارسـال رایـگان پیـام در  BiPو ( Whatsappبهـار )1400
بهرهمند شـوید .اعتبار این سـیمکارت  30روز اسـت.
بـا دانلـود برنامـه  BiPمیتوانیـد کد تخفیـف کافهها،
رسـتورانها ،موزههـا و حتـی شـرکتهای اجـاره
خـودرو طـرف قرارداد بـا این شـرکت را دریافت کنید.
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از جملـه ایـن رسـتورانها میتـوان بـه پابلیتـو آنتالیـا
( )Publito Antalyaو شـانس ( )Şansاشـاره کـرد.
برای راهاندازی سیمکارت خود کافی است کلمه EVET

را بـه شـماره  222ارسـال کنیـد .برای اسـتعالم مانده
حسـاب نیز بایـد کد دسـتوری  *159#را شـمارهگیری
کنید.

بهتر است بدانید که...
بـرای دانلـود نسـخه اندروید اپلیکیشـن BiP

اینجـا و بـرای نسـخه  iOSاینجـا کلیـک کنیـد.
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 -2ودافن
Vodafone

ودافـن یکـی از رقبای اصیل ترکسـل اسـت .پوشـش
این سـیمکارت در محیط شـهری خوب اسـت ،اما اگر
به مناطق دورافتاده بروید ،ممکن اسـت دیگر خبری
از آنتن و اینترنت نباشـد.
بـرای راهانـدازی سـیمکارت ودافـن کافـی اسـت کلمه
 SORGUرا به شـماره  3636ارسـال کنید .همچنین،
بـرای اطلاع از مانـده حسـاب خـود بایـد کلمـه OZET

را بـه شـماره  7000بفرسـتید .پـس از فعـال کـردن

برنامهریزی قبل از سفر > خرید سیمکارت
260

سـیمکارت ،میتوانیـد بسـته توریسـتی ودافـن را
خریـداری کنیـد .ایـن بسـته  40دالری (بهـار )1400
شـامل  20گیـگ اینترنـت 750 ،دقیقه مکالمـه و 1000
پیامـک اسـت .حواسـتان باشـد کـه اعتبار این بسـته
 28روز اسـت.

بهتر است بدانید که...
هزینـه سـیمکارت ودافـن در فروشـگاههای
مختلـف تـا حـدی متفاوت اسـت.
بـرای اطلاع از نزدیکتریـن مراکـز فـروش
ودافـن اینجـا کلیـک کنیـد.
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 -3ترک تلکام
Türk Telecom

تـرک تلـکام کوچکتریـن اپراتـور کشـور ترکیـه اسـت،
امـا اینترنـت خوبـی بـه مشـترکانش ارائـه میدهـد.
بعلاوه شـما میتوانیـد بسـتههای توریسـتی
مختلفـی را از ایـن اپراتـور خریـداری کنید .بسـتههای
 10گیـگ و  25گیـگ کـه هـر کـدام  750دقیقـه هـم
مکالمـه دارنـد ،از جملـه آنهاسـت .الزم اسـت بدانیـد
کـه سـیمکارتهای پیشـنهادی تـرک تلـکام معمـوال
ارزانتـر از سـیمکارتهای ودافـن اسـت.
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بـرای فعـال کـردن سـیمکارت خـود ،بایـد یـک پیامـک
خالی به شماره  5555ارسال کنید و پس از دریافت
پاسخ ،کلمه  EVETرا به شماره  2438بفرستید .برای
اطلاع از مانـده حسـاب خـود نیـز بایـد کـد دسـتوری
 *123#را شـمارهگیری کنیـد یـا بـا شـماره 9333
تمـاس بگیرید.

برنامهریزی قبل از سفر  >  معرفی هتلها
263

فصل  - 2بخش 12
تفریحات رایگان
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تفریحات رایگان
گاهی به دلیل نداشتن اطالعات کافی در مورد مقصد
گردشـگری موردنظـر ،بودجـه خـود را در مکانهـای
نادرسـتی خـرج میکنیـم .یکـی از بهتریـن روشهـای
برنامهریزی برای سـفر ،اطالع از جاذبههای کمهزینه
و یـا رایـگان اسـت .اگـر بودجـه شـما الیتناهـی اسـت
کـه جـای نگرانـی وجود نـدارد .اما اگر شـما هـم مانند
اغلـب گردشـگران آنتالیـا بایـد حواسـتان بـه جیبتان
باشـد ،بهتـر اسـت اولویتهـای خـود را مشـخص
کنیـد .آیـا میخواهیـد تفریحـات آبـی داشـته باشـید
یـا از مکانهـای تاریخـی بازدیـد کنیـد؟ بـه کافهگـردی
عالقـه داریـد یـا دوسـت داریـد در کنـار سـاحل لـم
بدهیـد؟ وقتـی دانسـتید که بـه چه تفریحاتـی عالقه
داریـد و دلتـان میخواهـد چگونـه از تعطیالتتـان در
ترکیه لذت ببرید ،آن وقت از لیست زیر ،موارد رایگان
موردعالقهتـان را انتخـاب کنیـد و سـپس بـه سـراغ
گزینههـای هزینهبـر برویـد.
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بـه یـاد داشـته باشـید کـه لـذت بـردن شـما از سـفر،
کاملا بـه روحیه و دیـدگاه خودتان بسـتگی دارد .قرار
نیسـت تجربه همه گردشـگران و مسـافران یکسـان
باشـد .شـما میتوانید در یک سـفر کم هزینه ،چیزی
را تجربه کنید که دیگران آرزویش را دارند .قرار نیست
همیشـه تجربـه تکـراری دیگـران را تکـرار کنیـم .کمـی
خالقیـت حـال و هوایمـان را عـوض میکنـد .بـرای
مثـال ،اگـر نمیتوانیـد از تفــریحــات آبی اسـتفاده
کنیـد ،از بازارهـای سـنتی دیـدن کنیـد ،در خیابانهـا
قدم بزنید و با مردم محیل همصحبت شـوید .شـاید
پوگفتـی را داشـته
معـدود افـرادی تجربـه چنیـن گ 
باشند.

همـــــچنین ،بازدیـــــد از برج ساعت  ،مســــاجـــــد
زیبــــــــــــــای قــــــدیمــــــی ،شهـــــر قدیم کالیــــچی،

برنامهریزی قبل از سفر > تفریحات رایگان
266

توگـــــــذار در
بازدیــــــــد از آبشـارهای دودن ،گشـــ 
محلههای توریستی و سواحل آنتالیا هـــــــــم
جذابیـت خاص خـود را دارند که در بخشهای بعدی
هـر یـک را به طـور کامل توضیـح دادهایم .کـوه چیمرا
و زبانههـای آتـش آن هـم یکـی از دیدنیهـای رایـگان
و عجیبـی اسـت کـه شـاید نمونـهاش را کمتـر دیـده
باشـید .چیـزی شـبیه رامهرمـز ایـران.

بســــیاری از دیـــدنیهایی را کـه در اینـــــجا ذکـر
شـد ،میتوانیـد در بیشـتر تـــــــورهای پیـاده رایـگان
ببینیـد .ایـن تـــــورها از مسـیر دروازه هادریان ،
آبشـارهای دودن ،مـوزه باستانشناسـی آنتالیـا ،
ســــاحلکنیـــــالتی  ،مسجـــــد ِیولی منـــــــاره ،
پارک کـــارالی اوغــــــلو

 ،بـــرجهیــــدیرلیــــک ،

آکواریوم  ،مـوزه مدرسـه کاراتـای ،تئاتر آسپندوس
و شهــر قــدیم کالیچی عبـور میکننـد .بازدیـد از
موزه سونا و اینان کایراک کالیچی و حمام رومی
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هـم رایـگان اسـت.
بعالوه ،بازدید از پارکهای مختلف آنتالیا هم خالی
از لطـف نیسـت .اگـر اهـل مطالعـه هسـتید ،خواندن
کتاب در کنار سـاحل یا در پارکها هم میتواند جالب
باشـد .اگـر دوسـتدار کـوه و کوهنـوردی هسـتید،
میتوانیـد بـه سـمت کوههـای زیبـای اطـراف برویـد
و از چشـمانداز زیبـای آنتالیـا لـذت ببریـد .اگـر کمـی
حوصله به خرج دهید ،کشف کردن طبیعت منطقه
حسـابی شـما را بـه خود مشـغول خواهـد کرد.

فوت و فن
در گفتگو با مسـافرانی که با شـما در تورهای
رایـگان شـرکت میکننـد ،میتوانیـد از تورهای
دیگـری کـه بـه ایـن شـکل برگـزار میشـوند،
اطلاع پیـدا کنید.
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فصل  - 2بخش 13
اپلیکیشنهای کاربردی
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اپلیکیشنهای کاربردی
اپلیکیشـنهای مختلـف میتواننـد سـفر شـما را
دلپذیرتـر و راحتتـر کننـد .در دنیـای مـدرن امـروزی،
تقریبـا بـرای هـر چیـزی یـک برنامـه طراحـی شـده
اسـت .چـه بخواهیـد مسـیر خـود را پیـدا کنیـد ،چـه
بـه دنبـال یـک جـای خـوب بـرای غـذا خـوردن باشـید
و چـه بخواهیـد خاطـرات خـوش سـفر را در گوشـی
خـود ضبـط کنیـد ،ایـن اپلیکیشـنها بـه کار میآیند.
بـه خصـوص اگـر بخواهیـد تنهـا و بـدون راهنمـای
گردشـگری سـفر کنیـد.

در ایـران ،بـه دلیـل تحریمهـا ،اسـتفاده از تمامـی
قابلیتهـای برنامههـای خارجـی امکانپذیـر نیسـت
یـا نیـاز بـه برنامههای جانبی دیگـر دارد .امـا وقتی که
وارد ترکیـه شـوید ،میتوانیـد از تمامـی ایـن امکانات
استفاده کنید .در این بخش شما را با چند اپلیکیشن
کاربـردی داخلی و خارجـی آشـنا میکنیم.
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ی هواشناسی
 -1اپلیکیشنها 
اپلیکیشـنهای مختلفـی بـرای اطلاع از پیشبینـی
وضـع هوا وجود دارد که میتوانید از آنها اسـتفاده
کنید .قبل از سفر بهتر است نگاهی به آفتابی یا ابری
بـودن هـوا و میـزان وزش بـاد داشـته باشـید ،چـون
ایـن مـوارد نقـش پررنگـی در تفریحات شـما خواهند
داشـت .اگر قصد آفتاب گرفتن داشته باشید ،قطعا
آبوهوای بارانی یا ابری مناسـب شـما نیسـت.
بـرای مثـال میتوانیـم بـه اپلیکیشـن Accuweather

یـا  Weather Bugاشـاره کنیـم کـه اطالعـات کامیل در
مـورد آبوهـوای هـر منطقـه در اختیـار کاربرانشـان
میگذارنـد.

دانلود اپلیکیشن Accuweather

دانلود اپلیکیشن Weather Bug
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 -2اپلیکیشن فوراسکوئر
اگـر اهـل شـکمگردی هسـتید و وسـواس خاصـی
برای رسـتوران رفتن دارید ،بهتر اسـت این اپ را هم
داشته باشید که تا حد خوبی از کیفیت هر رستوران
و کافـهای خبـر میدهـد .میتوانیـد رتبـهای را کـه
کاربران به هر رسـتوران دادهاند ،ببینید و نظراتشان
را بخوانیـد؛ یـا از سـاعت کاری ،داشـتن پارکینـگ،
داشـتن محوطـه بـاز و ...در آن رسـتوران اطلاع پیـدا
کنید .
فیلترهـای مختلـف ایـن برنامـه کمـک میکننـد کـه
راحتتـر به نتیجه دلخواه خود دسترسـی پیدا کنید.
شـما میتوانیـد نزدیکتریـن رسـتورانها یـا کافههـا
را بررسـی کنید و مکانهای مختلف را در دسـتههای
متفـاوت بـرای خود ذخیـره کنید .بعلاوه ،این برنامه
شـما را تشـویق میکنـد کـه نقـد و نظـرات خـود را در
مـورد مکانهایـی کـه تجربـه میکنیـد ،ثبـت کنیـد تـا
دیگـران هـم از آن اسـتفاده کنند.
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 -3اپلیکیشن گوگل مپس
اپلیکیشـن گوگلمپـس یکـی از شـناخته شـدهترین
اپلیکیشـنهای مسـیریابی اسـت و برخلاف ایـران
بخـش حملونقـل عمومی آن در ترکیه فعال اسـت.
در گوگلمپس هم میتوانید با مشـخص کردن مبدا
و مقصـد ،بهتریـن راه دسترسـی عمومی ،پیـاده و یا
بـا ماشـین شـخصی را ببینید.
همچنین میتوانید پیش از شروع سفر ،جاذبههایی
را کـه قصـد بازدیـد از آنها را داریـد ،روی گوگلمپس
عالمت بزنید تا از موقعیتشـان روی نقشـه و دوری
و نزدیکیشـان به یکدیگر مطلع شـوید و در وقتتان
صرفهجویـی کنیـد .از آنجایـی کـه تمـام لینکهـای
مسـیریابی کتـاب در ایـن برنامـه بـاز میشـوند،
دانلـودش را بـه شـما توصیـه میکنیـم.
آموزش نحوه کار با گوگلمپس
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 -4اپلیکیشن گوگل لنز
بـا اسـتفاده از ایـن نرمافـزار فوقالعـاده میتوانیـد
جسـتجوی راحتتـری در طول سـفر داشـته باشـید.
الزم نیسـت چیزی در صفحه گوگل تایپ کنید و تنها
بـا گرفتـن یـک عکـس بـه دنیایـی از اطالعـات متصـل
خواهیـد شـد .مثال:
اگر میخواهید نــام و اطالعاتی در خصـوص یک
گل ،حیـوان و یـا یـک غـذای جدید بـه دسـت بیاورید،
کافـی اسـت در گوگل لنـز از آن یک عکس بگیرید.
اگـر میخواهیـد متـن یـک صفحـه را کپـی کنید،
بـا گرفتـن یـک عکـس ،متـن برجسـته میشـود و
یتوانیـد هـر جـا کـه بخواهیـد آن را ذخیـره کنیـد.
م 
زمانـی کـه از یـک بنـا یـا جاذبـه خـاص بازدیـد
میکنیـد ،اگر اطالعات آن در گوگل ثبت شـده باشـد،
بـا اسـتفاده از گـوگل لنـز میتوانیـد بـه ایـن اطالعـات
دسترسـی پیـدا کنیـد.
اگـر میخواهیـد یـک وسـیله خارجـی بخریـد و
نمیتوانید نوشتههای روی آن را بخوانید ،میتوانید
کار ترجمـه را بـا یـک عکـس بـه گوگل لنز بسـپارید.
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اگـر بـه رستـــــوران یـا کافــــهای رفتیــــد و منوی
انگلیسـی نداشت ،یا هر جای دیگری با واژگانی روبرو
شـدید کـه معنـی آنهـا را نمیدانسـتید ،بـا گـوگل لنـز
دسـت به کار شـوید.
ایـن برنامـه حتـی قابلیـت شناسـایی نامهـا و
شـماره تماسهـا را هـم دارد .بنابرایـن ،اگـر از نـام یـا
شـماره تمـاس مکانهای مختلف عکـس بگیرید ،آن
محـل را روی گوگل مپس بـه شـما نشـان میدهد.
آموزش نحوه کار با گوگل لنز
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 -5اپلیکیشن ریلیو
اپلیکیشـن ریلیـو بـرای زمانـی مناسـب اسـت کـه
بخواهیـد پیـاده یـا مثال بـا دوچرخه ،گشـتی در آنتالیا
بزنیـد و خاطـرات خـود را بـه شـکل یـک ویدیـو ضبـط
کنید .این ویدیو هم مسیری را که طی کردهاید ،روی
نقشـه نشـان میدهـد و هـم عکسهـا یـا فیلمهایی
را کـه در طـول مسـیر گرفتهایـد ،به ترتیـب به نمایش
میگـذارد .کافـی اسـت یـک رکـورد جدیـد تعریـف و
ماجراجویـی خـود را آغـاز کنیـد.
همچنیـن ،میتوانیـد افـراد دیگـر و یـا دوسـتان خود
را در ایـن برنامـه دنبـال کـرده و از فعالیتهایشـان
باخبـر شـوید .ریلیـو یـک فضای مجـازی جالـب مانند
اینسـتاگرام اسـت بـرای تبـادل تجربیـات ورزشـی
کاربـران .حواسـتان باشـد ایـن اپلیکیشـن ممکـن
اسـت شـارژ گوشـی شـما را با سـرعت بیشـتری تمام
کنـد ،پـس اگـر در یـک مسـیر طوالنـی هسـتید ،حتمـا
پاوربانـک بـه همـراه داشـته باشـید.
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ن اباب یلع
 -6اپلیکیش 
شـما میتوانیـد بـا اسـتفاده از اپلیکیشـن ابابیلع به
راحتـی اقـدام به خریـد بلیط اتوبوس ،قطـار ،هواپیما
و یـا تورهـای مختلـف کنید .در واقع هم پیش از سـفر
و هـم در طـول سـفر میتوانیـد بلیـط موردنظرتـان را
بخرید و یا هر موقع که الزم بود آن را استرداد دهید.
پشـتیبانی  24سـاعته ابابیلع بـه کاربـران ایـن امکان
را میدهـد تـا بـا خیالـی آسـوده در هـر زمـان قـادر بـه
تغییر برنامه سـفر خود باشـند.
آشنایی با برنامه اباب یلع و دانلود آن
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ن موویت
 -7اپلیکیش 
اپلیکیشـن موویـت یکـی از برنامههـای پرطرفـدار
مسـیریابی اسـت کـه بـه کمـک آن میتوانیـد بـا
مشخص کردن مبدا و مقصد ،بهترین روش رسیدن
بـه مقصـد را پیـدا کنیـد.
موویـت بـه شـما ایـن امـکان را میدهـد کـه بتوانیـد
از بهتریـن ترکیـب وسـایل نقلیه عمومی اسـتفاده و
نزدیکترین ایسـتگاهها را شناسایی کنید .همچنین
میتوانیـد نقشـههای مترو ،اتوبـوس و ...آنتالیا را به
تفکیـک دانلـود کنید و یا روی نقشـه شـهر ببینید.
در موویت سـاعت حرکت هر وسـیله از ایستگاههای
مختلـف و نحـوه تغییـر خـط با جزئیات نوشـته شـده
است .در صورتیکه نقشههای آفالین را از قبل دانلود
کـرده باشـید ،میتوانیـد هنگامـی کـه بـه اینترنـت
دسترسـی نداریـد هـم از موویت اسـتفاده کنید.
آموزش نحوه کار با موویت
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ن تکسیلو
 -8اپلیکیش 
اگر میخواهید از طریق تلفن همراه خود درخواست
تاکسـی دهید ،تکسـیلو یکی از گزینههای شماست.
کافـی اسـت مبـدا و مقصـد و روش پرداخـت خـود را
انتخـاب کنیـد تـا راننـده در مـکان موردنظـر بـه دنبال
شـما بیاید .اگر تاکسـی سـاده بخواهیـد ،هزینهها با
تاکسـیمتر محاسـبه میشـود و اگـر مدلهـای دیگر
را سـفارش دهید ،هزینه ثابتی به شـما نمایش داده
خواهد شـد.
خوبـی ایـن تاکسـیها در ایـن اسـت کـه مدلهـای
مختلفی برای سـفارش دارند .برای مثال اگر تاکسـی
 Business Classرا انتخـاب کنیـد ،خدمـات زیـر بـه
شـما ارائـه خواهـد شـد :خـودروی مشـکی ،راننـده
مسـلط بـه زبان انگلیسـی ،گذاشـتن صنــدلی کودک
بنـــا به درخــــواست مسافر ،اسـتقبال فرودگاهی با
اسـتفاده از نـام شـما ،تـا  60دقیقـه انتظـار پـس از بـه
زمیـن نشسـتن پـرواز شـما
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ن مارتی اسکوتر
 -9اپلیکیش 
اپلیکیشـن مارتـی اسـکوتر بـرای افرادی خوب اسـت
که به دنبال تجربههای خاص هستند و میخواهند
تـا جـای ممکـن بـه محیط زیسـت کمـک کنند .بـا این
برنامه میتوانید اسکوتر برقی اجاره کنید و در سطح
شـهر جابهجـا شـوید .البته بـرای این کار نیـاز به کارت
اعتبـاری بینالمللی داریـد .شـما میتوانیـد از مارتـی
هـر جـا و هر زمانـی که بخواهید اسـتفاده کنید.
کافی اسـت برنامه مارتی را نصب کنید .اسـکوترهای
موجـود در اطراف خود را ببینید و سـفر هیجانانگیز
و اسـکوتری خود را آغاز کنید.

حواستان باشد!
در پایان سـفر خود باید اسـکوتر را به درستی
پـارک کنیـد وگرنـه مشـمول جریمـه خواهیـد
شد .
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بهتر است بدانید که...
مارتـی در زبـان ترکـی بـه معنـای مـرغ دریایـی
است .عالمت مرغ دریایی در آیکون این برنامه
هم دیده میشـود.
برای افزایش سـرعت از دکمه سـمت راسـت
و بـرای کاهـش سـرعت از دکمـه سـمت چـپ
روی فرمـان اسـکوتر اسـتفاده کنیـد.
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ن بیلتیکس
 -10اپلیکیش 
بـرای اطلاع از انـواع برنامههـای هنـری ،ورزشـی
و آموزشـی میتوانیـد بیلتیکـس را نصـب کنیـد.
دستهبندی ،محل و تاریخ موردنظر خود را وارد کنید
تـا لیسـت کنسـرتها ،رویدادهـای ورزشـی ،هنـری و
 ...را ببینیـد.
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ن تریپ ادوایزر
 -11اپلیکیش 
تریـپ ادوایـزر یـک اپلیکیشـن معـروف در حـوزه
گردشـگری اسـت کـه افـراد میتواننـد مکانهـای
مختلـف را در آن ثبـت کننـد و یـا نظرشـان را راجـع بـه
جاهایی که بازدید کردهاند بنویسـند .این اپلیکیشن
هـم بـرای آشـنایی بـا مکانهـای مختلـف گردشـگری
بـه کار میآیـد و هـم بـرای خوانـدن نظـرات دیگـران.
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ن زوماتو
 -12اپلیکیش 
اپ زوماتو برای بررسی رستورانها و کافهها در ترکیه
بـه دردتـان خواهـد خـورد .بـا اسـتفاده از فیلترهـای
مختلـف آن ،میتوانیـد چیـزی را که دقیقـا مدنظرتان
اسـت ،پیـدا کنیـد .بـرای مثـال ،اگـر بـه دنبـال فضـای
روبـاز یـا جایـی در نزدیکـی خـود هسـتید ،کافی اسـت
فیلتـر مربوطـه را فعـال کنیـد .هم اطالعـات کامل هر
مجموعـه را به شـما نشـان میدهد و هـم میتوانید
نظرات سـایر افـراد را بخوانید.
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نظرتان مهم است
بــه پایــان فصــل «برنامهریــزی قبــل از ســفر»
رســیدیم .بــرای بهتــر شــدن کتــاب ســفر آنتالیــا
در نســخههــــای بعـــدی ،بــــه بــازخــــوردها و
راهنماییهــای شــما نیــاز داریم .لطفــا به لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییــد
نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جــای
کــدام مطالــب خالــی بود؟ پیشــنهاد شــما برای
بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟
همچنیـن ،اگر مغایرتـی در اطالعات این فصل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

برنامهریزی قبل از سفر
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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فصل 3
گشت و گذار
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گشتو گذار
شـاید خیلی از افـراد بـا شـنیدن نـام آنتالیـا فقـط بـه
یـاد هتلهـای لوکـس  5سـتاره و پذیرایـی و خدمـات
بینظیرشـان بیافتنـد ،امـا قطعـا قدمـت بسـیار زیاد
ایـن اسـتان آن را بـه یـک مقصـد گردشـگری بـرای
گشـت و گذارهـای تاریخـی و فرهنگـی تبدیـل کـرده
اسـت .پـس بهتـر اسـت کـه خـود را بـه فضـای هتـل
محـدود نکنیـد و از دیدنیهـای شـگفتانگیز آنتالیـا
بازدیـد کنیـد.

در این بخش از کتاب سـعی داریم شـما را با دیدنیها
و تفریحات آنتالیا بیشـتر آشـنا کنیم تا لذت بیشـتری
از سفر خود ببرید.
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موزهکارت
اگـر قصـد داریـد از مکانهـای دیدنـی آنتالیـا بازدیـد
کنیـد ،برایتـان بهصرفهتـر خواهـد بـود کـه ابتـدا یـک
مـوزهکارت بخریـد .البتـه بایـد بدانیـد چیزی کـه با نام
موزهکارت ( )Muzekartشـناخته میشود ،تنها برای
شـهروندان ترکیه قابل اسـتفاده اسـت .گردشـگران
بایـد از کارت دیگـری به نام  Museum Passاسـتفاده
کنند .

ایـن کارت علاوه بر این که هزینههای شـما را کاهش
میدهـد ،کمـک میکنـد در زمـان هـم صرفهجویـی
کنید .چون دیگر نیاز نیسـت که در صفهای طوالنی
خرید بلیط بایستید .کافی است با کارتی که در دست
دارید ،وارد مجموعه موردنظر شـوید.

گشت و گذار
289

بعضـی از شـهرها کارت مخصـوص به خـود را دارند،
امـا اگـر مـوزهکارت ترکیـه را بخریـد ،همـه جـا قابـل
استفاده است .با این کارت میتوانید از بیش از 300
مـوزه ترکیـه بازدیـد کنیـد .هزینـه مـوزهکارت در حـال
حاضـر (بهـار  600 )1400لیـر اسـت .ایـن کارت  15روز
اعتبـار دارد و در هـر موزه فقط یـک بار میتوانید از آن
اسـتفاده کنید .به این معنا که اگر چند نفر هسـتید،
بایـد کارتهـای جداگانـهای تهیـه کنیـد .هنگامـی که
بـرای اولیـن بـار از کارت خـود اسـتفاده کنیـد ،مهلـت
 15روزه شـروع خواهـد شـد.

بهتر است بدانید که...
بـرای خریـد ایـن کارت ،اطلاع از مراکـز فروش
فیزیکـی و مکانهایـی کـه ایـن کارت در آنهـا
قابـل اسـتفاده اسـت ،اینجـا کلیـک کنید.
تئاتر و موزه شهر باستانی سیده  ،موزه آنتالیا
شهر باستانی الیمپوس  ،شهر باستانی پرگه
شهر باستانی آسپندوس و  ...از ایـن جملـه
هستند.
برای خرید حضوری بهتر است کپی گذرنامه
خود را به همراه داشته باشید.

گشت و گذار
290

فهرست فصل گشت و گذار
موزهها و آثار تاریخی
محلههای توریستی
جزیرههای تفریحی
پارکها و فضاهای عمومی
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موزهها و آثار تاریخی
در ایـن قسـمت نگاهـی میاندازیـم بـه موزههـا و آثار
تاریخـی آنتالیـا کـه دیدنشـان خالـی از لطـف نیسـت.
برخـی از ایـن دیدنیهـا از مرکـز شـهر آنتالیـا فاصلـه
دارنـد و در واقـع در شـهرهای دیگـر ایـن اسـتان قـرار
گرفتهانـد .بنابراین ،بهتر اسـت پیـش از تصمیم برای
بازدیـد از جاذبـه موردنظـر ،فاصله آن تـا محل اقامت
خـود را در نظـر بگیرید.
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حواستان باشد!
بهتـر اسـت پیـش از مراجعـه بـه موزههـا و یا
جاذبههـای گردشـگری ،روزهـای تعطیل آنها
را چـک کنیـد تـا بـه در بسـته نخوریـد .بسـیاری
از موزههـا و آثـار باسـتانی در طـول تعطیلات
رسـمی کشـور ترکیـه بـاز هسـتند؛ امـا بـاز هـم
بهتر است مطمئن شوید .برای مثال ،بسیاری
از جاذبههـا در روز تعطیالت مذهبی تا سـاعت
 13یـا بـه طـور کیل تعطیل هسـتند.
بازدیـد از برخـی از جاذبههـا ممکـن اسـت
کمی زمانبر باشـد .بهتر اسـت زمان الزم برای
بازدیـد را در نظـر بگیریـد.
هزینـه و سـاعات بازدیـد طبق آخریـن آمار در
این کتاب نوشته شده است ،اما ممکن است
در زمان سفر شما به آنتالیا به هر دلییل تغییر
کرده باشد.
بازدید از شهرهای باستانی را برای ساعات
خنکتر روز و یا روزهای خنک سال بگذارید.
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چـون محیـط روبـاز اسـت ،ممکن اسـت تابش
آفتـاب شـما را اذیـت کند.
بـرای بازدیـد از اکثر مسـاجد ترکیـه باید حتما
لبـاس پوشـیده بـه تن داشـته باشـید و کفش
خـود را پیـش از ورود از پـا دربیاوریـد .این یعنی
پوشـیدن شلـــوارک ،دامـــن ،لبـاس آستیــــن
حلقـهای و  ...ممنــــوع اسـت .خانمهـا بایـد
روسری هم داشته باشند .در برخی از مساجد
معـروف ،برای راحتی کار ،شـال و یـا دامنهای
بلنـد در اختیار گردشـگران قرار داده میشـود.
البتـه معموال بـرای حضور در محوطه مسـجد
نیـازی به پوشـش کامل نیسـت.
بازدید خود را برای دقیقه  90نگذارید ،گیشه
فـروش بلیـط بیـن نیـم سـاعت تـا یـک سـاعت
پیـش از پایـان سـاعت کاری ،تعطیل میشـود.
خریـد خوراکـی از اماکـن گردشـگری معمـوال
گرانتر از سـوپرمارکت اسـت .بهتر اسـت کمی
آب و تنقلات بـه همراه داشـته باشـید.
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فوت و فن
برای صرفهجویی در زمان ،بهتر است نقشه
گردشـگری آنتالیـا را از قبـل مـرور کـرده باشـید
تـا وقتـی به یـک منطقـه خـاص میرویـد ،تمام
جاذبههـای نزدیـک بـه آن را ببینید.
بـرای ایـن کـه از هـر جاذبـه یـا مـوزه لـذت
بیشـتری ببریـد ،بهتـر اسـت خالصـهای از
تاریخچـه و علت وجـودی آن را مطالعه کرده و
در نظـر داشـته باشـید .در غیر این صـورت ،آثار
باسـتانی مختلـف در یـک منطقه ممکن اسـت
تفـاوت خاصـی از نظـر بصری نداشـته باشـند.
ورود کـودکان تـا سـنین خاصـی بـه مـوزه
رایگان اسـت .این موضوع ممکن اسـت در هر
موزه متفاوت باشـد ،اما بهتر اسـت یک کپی از
گذرنامه کودک خود را به همراه داشته باشید
تـا بتوانیـد سـن او را ثابت کنید.
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فهرست موزهها و آثار تاریخی
قلعه آالنیا
موزه باستانشناسی آنتالیا
موزه اسباببازی آنتالیا
موزه سونا و اینان کایراک کالیچی
خانه موزه آتاتورک
موزه زیستشناسی دریایی
شهر باستانی آسپندوس
شهر باستانی پرگه
ُ
شهر باستانی الیمپوس
شهر باستانی سیده
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حمام رومی
دروازه هادریان
برج ساعت
برج هیدیرلیک
الیربوتون
باستانی
شهر
ِ
ترمسوس
شهر باستانی ِ
مسجد مراد پاشا
مسجد اسکله
مسجد تکیل مهمت پاشا
مسجد یولی مناره
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 -1قلعه آالنیا
Alanya Kalesi

ایـن قلعـه زیبـا کـه متعلـق بـه قـرون وسـطی اسـت،
دیوارههایـی در کنار دریـا دارد که ظاهرش را متفاوت
و بـرای عکاسـی مناسـب کـرده اسـت .قلعـه آالنیـا به
دلیـل موقعیـت مکانی خود همیشـه مورداسـتفاده
بوده است .این یعنی هر قوم و هر حکومتی که روی
کار میآمـده ،مدتـی بـر فـراز دیوارهـای قلعـه آالنیـا از
منطقه در دسـت خود حفاظت میکرده اسـت .البته
بیشـتر قسـمتهای این جاذبه گردشـگری به سـبک
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سـلجوقیان سـاخته شـده و جالـب اسـت بدانیـد که
ایـن قلعـه کـه در قرن سـوم میلادی بنا شـده ،یکی از
مسـتحکمترین قلعههـای دنیـا اسـت .بـه طـور کیل،
سه دیوار 83 ،برج و  140کنگره در این قلعه به چشم
میخورد.

قلعـه آالنیـا در دوره بیزانـس بـا نـام کالونـوروس
( )Kalonorosیـا «قلعـه زیبـا» یکـی از مهمتریـن مراکز
تجـارت و شـلوغترین بنـادر در مدیترانـه بوده اسـت.
توسـازهای زیـادی در ایـن
عالءالدیـن کیقبـاد ساخ 
بخـش صـورت داد و بـه همیـن خاطـر نام مسـجد به
عالیـه ( )Alaiyeتغییـر پیـدا کـرد .دوره حکومـت ایـن
سـلطان کـه عصر طالیـی آالنیا بـود ،دیوارهـای جدید
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برافراشـته و دیوارهـای قدیـم مرمـت شـدند .قلعـه
آالنیـا بـرای مـدت کوتاهـی به دسـت حکومت قبرس
افتـاد و سـپس عثمانیـان قـدرت ایـن منطقـه را در
دسـت گرفتنـد.
از آثـاری کـه در ایـن منطقـه خواهیـد دید میتـوان به
بیـش از  400آبانبـار بـرای تامیـن آب قلعـه ،کلیسـا،
بـازار سرپوشـیده ،خرابههـای صومعـه ،مسـجد،
مقبـره ،سـیاهچالها و فانوسهـای دریایـی اشـاره
کرد .تاجرانی که از کشـورهای مختلف به این منطقه
توآمـد داشـتند ،معمـوال پارچـه ،ادویـه و شـکر
رف 
خریـد و فـروش میکردنـد.
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بهتر است بدانید که...
ایـن منطقه در قـرن دوم میالدی مرکز دزدان
دریایـی بـوده اسـت .ولی آنهـا با هجـوم ارتش
روم در سـال  65ق.م .و در جنگ کوراسسـیوم
قلع و قمع شـدند.
چشـمانداز بـاالی قلعـه رو بـه کـوه و دریـا و
بسـیار دیدنی اسـت .اگر نخواهید با پای پیاده
این مسیر را تا باالی قلعه طی کنید ،میتوانید
از تلهکابین ( )Alanta Telerefikاستفاده کنید.
شروع این تلهکابین در نزدیکی ساحل کلئوپاترا
اسـت .حتـی از دلموش هـم میتوانیـد بـرای
رسـیدن به پای قلعه اسـتفاده کنید.
در ایـن منطقـه کافـه و رسـتورانهای زیـادی
وجـود دارنـد کـه میتوانیـد در آنهـا از خـود
پذیرایـی کنیـد .در داخـل قلعـه هـم غرفههـای
مـواد غذایـی وجـود دارد.
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حواستان باشد!
بـه دلیـل شـیبدار بـودن مسـیر ،رفتـن تـا
قسـمتهای باالیـی ممکـن اسـت بـرای برخی
افـراد ،به خصوص کسـانی که مشـکل حرکتی
دارنـد ،دشـوار باشـد .بـه خصـوص در فصـل
تابسـتان ممکـن اسـت گرمای هـوا شـما را آزار
دهد.
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آدرس
آنتالیا ،شهر آالنیا ،محله هیساریچی ،خیابان
َ
کله

ساعت کاری
از ساعت  8صبح تا 17

قیمت بلیط
 40لیر (بهار )1400
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مسیر دسترسی
اتوبوسهای خط  4و پیاده شدن در
ایستگاه Alanya Kalesi - Hisariçi

 1دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2موزه باستانشناسی آنتالیا
Antalya Müzesi

ممکـن اسـت سـلیقه بسـیاری از افـراد بـا بازدیـد از
موزههـا جور نباشـد .اما موزهها بهتریـن راه برای پی
بـردن بـه سـبک زندگی مـردم یـک منطقه در گذشـته
هسـتند .بعد از موزه اسـتانبول و آنـکارا ،موزه آنتالیا
در رتبـه سـوم مهمتریـن موزههای کشـور ترکیـه قرار
دارد کـه میتوانیـد بقایـا و آثار تاریخی به دسـت آمده
از ایـن منطقـه و اطرافـش را در ایـن مجموعه ببینید.
در ایـن مـوزه  13تـاالر مختلـف قـرار دارد کـه هـر کـدام
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بـه موضـوع خاصـی اختصـاص پیـدا کردهانـد؛ آثـار
عصـر حجـر ،عصـر برنـز و عصـر سـنگ در تـاالر تاریـخ
طبیعـی و دوره ماقبـل تاریـخ ،دوره کالسـیک شـامل
یونـان و رم باسـتان ،دوره بیزانـس ،دوره سـلجوقی،
دوره عثمانـی ،تـاالر خدایـان ،آثـار دوره اسلامی ،تـاالر
صنایـ�ع دسـتی کوچـک ،تاالر رسـوم تدفیـن و ...

یکـی از جاذبههـای ایـن مـوزه ،پنلهـای سـرامیکی
است که روی دیوارهای سالن ورودی قرار گرفتهاند.
پنـل سـمت راسـت تصویری اسـت از مسجد یولی
کـه خانههـای سـفید رهاشـده و وقایـ�ع قـرن  19م .در
قلعـه آنتالیـا را نمایـش میدهد و در پنل سـمت چپ
هـم میتوانیـد نقشـههای باسـتانی و همینطـور
نقشـه فعیل اسـتان آنتالیا را ببینید .حتی میتوانید
در فضـای بـاز مـوزه از آثـار و گنجینههـای مختلـف
بازدیـد کنید.
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مـوزه آنتالیـا جایـی اسـت کـه میتوانیـد بـا آثـار
سـرزمینها و فرهنگهـای مختلـف آشـنا شـوید.
اگـر نگاهـی بـه بخـش آنتالیا از دیروز تا امروز یـا
شهر باستانی آسپندوس بیـانــــدازید ،متوجـــــه
خواهیـد شـد کـه اقـوام زیـادی در طـول سـالیان دراز
بـر ایـن منطقـه حکومـت کردهانـد و آثارشـان را حـاال
میتوانیـد در ایـن مـوزه ببینیـد.
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بهتر است بدانید که...
مـوزه باستانشناسـی آنتالیـا یـک مرکـز
بینالملیل حفاری اسـت که باستانشناسانی
از کشـورهای مختلـف در تحقیقـات آن حضـور
پیـدا میکننـد.
یـک بخـش مخصـوص بـرای کـودکان در نظر
گرفتـه شـده تا هـم به تاریـخ عالقهمند شـوند
و هـم مدتـی سـرگرم باشـند .پـس میتوانید با
خیـال راحـت کـودک خـود را بـه همـراه ببریـد.
کوچولوهای شـما میتوانند بـه بازدید از موزه
کوچـک ایـن قسـمت ،نقاشـی و سـایر کارهـای
هنری مشـغول شـوند.
تمامـی مجسـمههای گالـری مـوزه توسـط
فـردی بـه نـام «پرگـه» کشـف شـده اسـت.
گنجینـه المالـی با  2000سـکه در سـال 1984
م .بـه آمریـکا قاچـاق شـد ،امـا پـس از  15سـال
دوبـاره بـه محـل اصلی خود بازگشـت.
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بین  25تا  30هزار اثر دیگر هم در موزه آنتالیا
وجود دارد که به نمایش گذاشته نشدهاند.
بـرای بازدیـد کامـل از مـوزه آنتالیـا بـه  2الی 3
سـاعت زمـان نیـاز دارید.
اگـر بـه مجسـمههای رومـی عالقـه داشـته
باشـید ،ایـن مـوزه بهترین مـکان خواهـد بود.
یکـی از مهمتریـن آنهـا مجسـمه هرکـول،
بزرگتریـن پهلـوان اسـطورهای یونـان و روم
باسـتان اسـت .نیمـه پایینی مجسـمه توسـط
باستانشـناس «پرگـه» کشـف شـد ،امـا نیمـه
باالیـی آن در مـوزه هنرهـای زیبـای بوسـتون
بـود .پـس از اثبـات ایـن موضـوع ،نیمـه باالیـی
هـم بـه آنتالیـا برگشـت.
ایـن مـوزه در سـال  1988برنـده جایـزه ویـژه
انجمـن اروپـا شـده اسـت.
شـما میتــــوانید در کنـار بازدیــــد خـــــود ،از
فروشـگاه سـوغات مـوزه هـم دیدن کنیـد و در
کافیشـاپ مجموعـه خسـتگی در کنیـد.
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فوت و فن
شـما میتوانید برای گرفتن اطالعات بیشتر
در مـورد بخشهای مختلف موزه ،درخواسـت
راهنمـای صوتی بدهید که حدود  10لیر هزینه
دارد.
اگر از مسـیری که مشـخص شـده شـروع به
بازدیـد کنیـد ،بخشهـای مختلـف را بـه ترتیب
خواهیـد دیـد .همچنیـن احتمال گم شـدنتان
هـم کمتر خواهد شـد.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،محله باهچه لیولر،
خیابان کنیالتی کادشی ،پالک 88

ساعت کاری
از سـاعت  8صبـح تـا  - 17روزهـای دوشـنبه
تعطیـل اسـت.

قیمت بلیط
 55لیر (بهار )1400
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مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  MC58و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Müze 1

 1دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو آنالین
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از ما عکس بگیرید!
فقط کافیست از صفحه موردعالقهتان اسکرینشات
بگیــــرید و با هشتـگ #همسفرهرسفر در توییــــتر و
اینستاگرام منتشر کنید .به حمایت شما دلگرمیم.

#همسفرهرسفر
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 -3موزه اسباببازی آنتالیا
Antalya Oyuncak Müzesi

همیشـه تصـور بـر ایـن اسـت کـه مـوزه مخصـوص
بزرگسـاالن اسـت ،امـا در آنتالیا یک مـوزه ویژه وجود
دارد کـه قطعـا کـودکان از دیدنـش بـه وجـد میآینـد.
مـوزه اسـباببازی آنتالیـا جایـی اسـت کـه بـرای همه
گردشـگران در هـر سـن و سـالی جـذاب اسـت .ایـن
مـوزه در سـال  2011بـا تلاش شـهرداری ایسـکله و
فـردی بـه نـام سـونای آکین بـا ترکیبـی از عروسـکها
و اسـباببازیهای قدیـم و جدیـد سـاخته شـده
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اسـت .گفتـه میشـود کـه حـدود  3000وسـیله بازی
در ایـن مـوزه جـا خـوش کردهانـد تـا بازدیدکننـدگان
را بـه دوران خـوش کودکـی ببرنـد .برخـی از آنهـا از
عتیقهفروشـیها خریـداری شـدهاند.

اسـباببازیهای این موزه محدود به کشـور ترکیه یا
دستسازههای آناتولی نیستند و میتوانید آثاری از
آمریکا ،آلمان ،ژاپن ،بریتانیا ،ایتالیا ،روسـیه ،فرانسـه
و آرژانتین را هم در آن بیابید .یکی از نکات جالب توجه
هـم ایـن اسـت کـه برخـی از اقلام مـوزه بیـش از 150
سـال قدمـت دارنـد و قدیمیتریـن اثـر هـم مربوط به
دهه  1800م .اسـت .از جمله شـخصیتهای کارتونی
کـه در ایـن مجموعـه خواهیـد دیـد عبارتنـد از :لـوک
خـوش شـانس ،ملا نصرالدیـن ،پیتـر پـن ،پینوکیـو،
شـخصیتهای انیمیشـن داسـتان اسـباببازی،
میکـی موس ،سـیندرال ،تـام و جری و اسـمرفها و...
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یکـی دیگـر از نـکات جالـب توجه ایـن مـوزه ،فضاهای
کوچک آشـپزخانه و پذیرایی اسـت که با ظرافت تمام
طراحـی شـدهاند .یـک کشـتی کاغذی هم در قسـمت
ورودی بـه اسـتقبال بازدیدکننـدگان میآیـد .بعالوه،
ایـن مـوزه دارای یـک کارگاه و یک تئاتـر با ظرفیت 500
نفر هسـت.
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آدرس
آنتالیـا ،مرادپاشـا ،منطقـه سـلجوق ،خیابان
یـات لیمانی ،پلاک 112

ساعت کاری
از سـاعت  9صبـح تـا  - 18روزهـای دوشـنبه
تعطیـل اسـت.

قیمت بلیط
 6لیر (بهار )1400
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مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  TC93یـا
 MZ78یـا  KL08یـا  KC06یـا  CV14و
پیاده ش�دن در ایس�تگا ه �Cumhuri
yet Meydanı

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -4موزه سونا و اینان کایراک کالیچی
Suna - İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi

این موزه جالب شـامل دو سـاختمان مختلف اسـت
که توسـط سـونا و اینان کالیچی خریداری و بازسازی
شـدهاند .مـوزه کالیچـی در سـال  1996م .بـه نمایـش
عمـوم درآمـد .ایـن مجموعـه در حقیقـت مـوزه اقوام
ترکیـه و آداب و رسـوم آنهـا و بخشـی از انسـتیتو
مطالعـات تمـدن مدیترانـهای تحـت نظـر موسسـه
خیریـه وحیـد کـوچ اسـت .قسـمتهای مختلـف
عمـارت شـامل خانـه آنتالیـا ،شـبهای حنابنـدان،
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اصالح عروس و داماد و کلیسای هایوس سیریوس
میشـود .درسـت در زیـر ایـن سـاختمان و در داخـل
کلیسـای یونانـی ارتدوکس سـنت جورج ،کلکسـیون
کهای چاناکاله (شـهری ساحیل
بینظیری از سـرامی 
در ترکیـه) قرار گرفته اسـت .این کلیسـا هم بازسـازی
شـده و ارزش دیـدن دارد.

گشت و گذار > موزهها و آثار تاریخی
321

آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه باربـاروس،
ُ
جاتپـه ،پلاک 25
خیابـان ک ِ

ساعت کاری
از سـاعت  9صبح تا  - 18روزهای چهارشـنبه
تعطیل است.

قیمت بلیط
رایگان
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مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  TC93یا TC16

یـا  KL21یـا  KC06یـا  CV14و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Atatürk Cd. 2

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -5خانه موزه آتاتورک
Antalya Atatürk Müzesi

خانـه مـوزه آتاتـورک یکـی از موزههـای ملی ترکیـه
اسـت و گردشـگران زیـادی را بـه خود جـذب میکند.
مصطفـی کمـال آتاتـورک ،ناجـی و پـدر ترکیـه مـدرن،
بـه هنـگام سـفر بـه آنتالیـا از ایـن منـزل کـه متعلق به
فرمانداری اسـتان بوده ،استفاده میکرده است .در
واقع ،آتاتورک سه بار بین سالهای  1930تا  1935م.
مهمـان ایـن خانـه بـوده و هر بـار با اسـتقبال مردمی
زیـادی در ایـن منطقه روبرو شـده اسـت.
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این خانه در سال  1939م .به مدرسه شبانه هنرهای
دسـتی دختـران تبدیل شـد .از سـال  1952تـا  1980م.
در اختیـار وزارت کشـاورزی قـرار گرفـت .چهـار سـال
بعـد شـخصی به نـام رفعـت آزاکاوغلو خانـه آتاتورک
را بـه وزارت فرهنـگ و گردشـگری ترکیه اهـدا کرد که
بعـد در سـال  1986م .به شـکل مـوزه درآمد.

ایـن مـوزه در سـه طبقـه و بـا نمـای سـنگ و چـوب،
یـادآور مسـائیل اسـت کـه در دوران آتاتـورک اتفـاق
افتـاده اسـت .در طبقـه اول میتوانیـد روزنامههـا و
عکسهای مربوط به بازدید آتاتورک از آنتالیا را ببینید.
در طبقـه دوم ،دو اتـاق کار و همچنین اتاق شـخصی
آتاتـورک دیـده میشـود .ایـن طبقه بازسـازی شـده و
وسـایل رئیـس جمهـور در آن نگهـداری میشـود .در
قسمت دیگری از این طبقه هم میتوانید کلکسیونی
از سـکههایی بـا شـمایل آتاتـورک ،تمبرهـای پسـتی،
لبـاس ،کفـش و  ...متعلـق بـه وی را تماشـا کنید.
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بهتر است بدانید که...
آتاتـورک در زبان ترکی به معنای «پدر ترکها»
اسـت .این نـام خانوادگـی به صـورت افتخاری
بـه مصطفـی کمـال اهـدا شـده و دیگـر کسـی
نمیتوانـد چنیـن نامـی داشـته باشـد .او در
سال  1938م .و در سن  57سالگی درگذشت.
آرامـگاه او در شـهر آنـکارای ترکیه اسـت.
مـردم ترکیـه احترام زیادی برای آتاتورک قائل
هستند.
مطالـب داخـل مـوزه بـه زبـان ترکی هسـتند،
اما در صورت تمایل میتوانید از بروشـوری که
به زبان انگلیسـی وجود دارد ،اسـتفاده کنید.
برای بازدید از این جاذبه به حدود نیم ساعت
تا یک ساعت زمان نیاز دارید.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه هاشـیم
ایشـجان ،خیابـان ایشـیکالر ،پلاک 11

ساعت کاری
فروردین تا مهر از ساعت  9صبح تا 19:30
مهر تا فروردین از ساعت  8:30صبح تا 17:30

قیمت بلیط
رایگان
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مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  TC16یا KL08

یـا  KC06یـا  CV14و پیـاده شـدن در
ایستگاه Işıklar 1

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی


ﺑـﺎ آﺳـﺎنﺗ��ﻦ راه ﺧ��ـﺪ و رزرو ﺑﻠﯿﻂ ،ﻫﺘﻞ و ﺗﻮر آﺷـﻨﺎ
ﺷـﻮﯾﺪ . :ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ �ﺎرﺑﺮدیﺗ��ﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﺳـﻔﺮ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗ��ﻦ ﺷـﻌﺒﻪ
 ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ
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 -6موزه زیستشناسی دریایی
Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi

موزه زیستشناسـی دریایی هـم از موزههای جذاب
آنتالیـا اسـت؛ به خصوص اگـر به زندگی جانـوران زیر
ه باشـید .شـما میتوانیـد  500گونه
آب عالقـه داشـت 
جانوری ساکن در سواحل دریای مدیترانه را از نزدیک
ببینیـد .ایـن مـوزه نتیجه  15سـال تالش دکتـر اوغور
ُ
زبک است.
ا ِ
مـوزه زیستشناسـی دریایـی آنتالیـا توسـط آیهـان
اوغور به شـکل یک کشـتی غرق شـده دزدان دریایی
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طراحـی شـده اسـت .یکـی از دالیـل اصلی تاسـیس
چنیـن محلی ،آمـوزش مـردم و آشـنا کـردن آنهـا
بـا حیـات ارزشـمند آبزیانـی اسـت کـه حفاظـت از
آنهـا تاثیـر زیـادی بـر کیفیـت زندگـی انسـانها نیـز
دارد .ایـن مـوزه بـرای تمامـی سـنین مناسـب اسـت
و میتوانیـد گونههایـی را چـون فرشتهکوسـه،
گیتارماهـی ،الکپشـتهای دریایی ،حـدود  150گونه
ماهـی اسـتخواندار ،مرجانهـا ،البسـتر ،خرچنـگ،
اختاپـوس ،سـتاره دریایـی ،توتیـا و  ...ببینیـد.

حـدود  150گونـه آبـزی در خطـر انقـراض هـم در ایـن
مـوزه بـه چشـم میخورنـد .حتـی اسـتخوانهایی از
پسـتانداران دریایـی در ایـن مجموعـه قـرار گرفتـه که
بسـیار قابلتوجـه اسـت.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه ِسـلجوق،
خیابـان سـلجوق

ساعت کاری
از سـاعت  9:30صبـح تـا  – 18:30روزهـای
ه تعطیـل اسـت.
دوشـنب 

قیمت بلیط
 6لیر (بهار )1400
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مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  TC93یـا
 MZ78یـا  KL08یـا  KC06یـا  CV14و
پیاده ش�دن در ایس�تگا ه �Cumhuri
yet Meydanı

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -7شهر باستانی آسپندوس
Aspendos Antik Kentı

شـهر آسپندوس از شـهرهای مهم پامفیلیه (استان
آنتالیـای امـروزی) بـوده اسـت .روایـت میکننـد
معمارانـی کـه ایـن سـازهها را بنـا کردنـد ،در سـودای
جایـزه بزرگـی بودنـد کـه قـرار بـود از پادشـاه دریافـت
کننـد .ایـن جایزه چیـزی نبود جز ازدواج با شـاهزاده.
پـس از بـه پایان رسـیدن بناها ،پادشـاه تئاتـر و قنات
را پسـندید و تصمیـم گرفـت کـه دختـرش را نصـف
کنـد و بـه عقد هـر یک از معمـاران درآورد .معمار تئاتر
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بـر خلاف معمـار قنـات از ایـن تصمیـم بـر خـود لرزیـد
و کنارهگیـری کـرد .امپراتـور هـم کـه تحـت تاثیـر ایـن
از خودگذشـتگی قـرار گرفتـه بـود ،معمـار تئاتـر را بـه
دامـادی پذیرفـت.

اهمیت شـهر آسـپندوس بیشـتر در قدرت تجاری آن
بوده اسـت ،نه مسـائل سیاسـی؛ اغلب بناهای مهم
شـهر هـم در دوران رونـق تجـارت سـاخته شـدهاند.
آثـاری کـه از ایـن شـهر پیـدا شـده ،نشـان میدهد که
مردمانـی در دوره هیتیهـا (حدود  800سـال پیش از
میالد مسـیح) در آن سکونت داشتهاند .مسکوکاتی
کـه از قـرن پنجـم پیـش از میالد بـه این طرف سـاخته
شـدهاند هـم گواهـی بـر ثـروت بـاالی این شـهر در آن
زمان میدهند .این منطقه در دوران امپراتوری روم،
رشـد بسـیاری داشـته اسـت .بقایـای بـه جـا مانـده از
شـهر نیـز حاصل همین دوران هسـتند.
بخشهای مختلف شهر عبارتند از :تئاتر ،آکروپلیس،
قنات ،استادیوم ،دروازههای شهر
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بهتر است بدانید که...
طبق روایتی دیگر ،مردم شـهر آسـپندوس از
درختـان ،مجسـمه و مبلمان میسـاختند و از
نقـره و طال پرده میدوختنـد .همچنین ،مردم
شـهر از طریـق پـرورش اسـب ،اسـتخراج نمک
از دریاچه کاپریا ،کاشـت انگور و تجارت شـراب
گـذران زندگـی میکردند.
تئاتـر و قنـات آسـپندوس در سـال  2015در
فهرسـت یونسـکو بـه ثبـت رسـیدهاند.
تئاتـر آسـپندوس در زمـان سـلجوقیان بـه
عنـوان کاروانسـرا اسـتفاده میشـده اسـت.
مـردم محلی آسـپندوس را با نـام «بلکیس یا
بلکیز» هم میشناسـند.
آسـپندوس یکـی از بزرگتریـن سـازههای
باسـتانی آناتولـی اسـت.
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فوت و فن
بهتر اسـت صبح اول وقت از شـهر باستانی
آسـپندوس بازدید کنید که خلوتتر اسـت.
اگر دوسـت دارید همه جای این اثر شـگفت
را ببینید ،بهتر است حدود  2تا  3ساعت زمان
برای آن در نظر بگیرید.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه سـریک ،خیابـان سـاریابالی،
جـاده آسـپندوس

ساعت کاری
تمـــــام روزهـــــای هفتـــــه از ســاعت  8صبــح
ت ــا 19

قیمت بلیط
 60لیر (بهار )1400
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مسیر دسترسی
اتوبوسهای خط  GAN01تا سریک

اتوبوس محیل شماره  10و پیاده
شدن در مقابل تئاتر آسپندوس

مسیریابی
رزرو آنالین
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 -8شهر باستانی پرگه
Perge Antik Kentı

شـهر باستانی پرگه که یکی از جذابترین آثار تاریخی
آنتالیـا اسـت ،بخشـی از پامفیلیـه (آنتالیـای امـروزی)
بوده و یادگاری است از حضور یونانیان در این منطقه
کـه آن را بـا نـام پـرگا ( )Pergaمیشـناختند .این شـهر
مـکان مقدسـی بود که بـه آرتمیس ،الهه شـکار وقف
شده بود.
طبـق افسـانههای یونانـی ،قدمـت پرگـه بـه قـرن 13
پیـش از میلاد برمیگـردد ،یعنـی زمانی کـه مهاجران
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یونانـی پـس از جنگ تروآ به آسـیای صغیر و پامفیلیه
آمدنـد .آثـار و نشـانههای سـکونت متـداوم در ایـن
منطقـه بـه هـزاره سـوم پیـش از میلاد برمیگـردد.

هماننـد دیگـر شـهرهای پامفیلیـه ،پرگـه هـم قبـل از
سـال  334پیش از میالد تحت سـلطه پارسیان بود.
بعدهـا اسـکندر مقدونـی بـه پرگـه یـورش بـرد و ایـن
شـهر بالفاصلـه تسـلیم شـد و دروازههای خـود را به
روی سـپاه مقدونیه گشـود .پس از آن ،پرگه توسـعه
پیـدا کـرد و رنـگ و بویـی از فرهنـگ و هنـر یونانـی بـه
خـود گرفـت .سـپس رومیهـا بـر ایـن منطقه تسـلط
پیـدا کردند.
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پرگـه ،در طـول قـرون اول و دوم میلادی ،یکـی از
مهمتریـن شـهرهای آسـیای صغیـر بـود .جالـب
َ
اسـت بدانیـد کـه پالنسـیا مگنـا ،دختـر سـناتور
رومـی بـه عنـوان شـخصیت اصلی رونـق ایـن شـهر
شـناخته میشـد و شـاید نشـانی باشـد از اهمیـت
زنـان در آن دوران .مجسـمهای از ایـن زن در نزدیکـی
دروازه یونانـی پــــرگه وجــــــود داشـت کـه حـاال در
موزه باستانشناسی آنتالیا نگهـــداری میشـود.
متاسـفانه ،این شـهر زیبای باسـتانی در قرن هشـتم
میلادی در حملـه اعـراب تقریبـا با خاک یکسـان شـد
و دیگـر بـه روزگار اوج خـود بازنگشـت.
از بخشهـای مختلـف ایـن شـهر میتـوان بـه تئاتـر،
َ
اسـتادیوم ،مقبـره پالنسـیا مگنـا ،دروازههـای رومی،
دروازه یونانـی و محوطـه داخلی ،دیوارهـای شـهر،
ه هادریـان ،خانههـای رومی،
آگـورا ،پاالسـترا ،چشـم 
خیابـان سـتوندار ،حمامهـای شـمالی اشـاره کـرد.
برخـی آثـار بـه دسـت آمـده از قسـمتهای مختلـف
شـهر را در مـوزه باستانشناسـی آنتالیـا میتوانیـد
ببینیـد.
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بهتر است بدانید که...
آپولونیـوس ،ریاضـیدان و ستارهشـناس
شـهیر در زمـان سـلطنت بطلمیـوس ( 220تـا
 250ق.م ).در پرگـه بـه دنیـا آمـد .او کسـی بـود
کـه هندسـه یونانـی را تکمیـل کـرد.
سنت پولس از اولین مبلغان دین مسیحیت،
اولین خطبه خود را در این شهر ایراد کرد .این
موضـوع باعـث شـد کـه پرگـه در دوره بیزانـس
اهمیت زیادی برای مسـیحیان پیدا کند.
آبشـار کورشـونلو در نزدیکـی شـهر باسـتانی
پرگـه قـرار گرفتـه اسـت .پـس در بازدیـد خـود،
میتوانیـد سـری هـم بـه ایـن جاذبـه طبیعـی
بزنید.
اگر میخواهید شهر را از باال ببینید و به همه
جای آن تسـلط داشـته باشـید ،بهتر اسـت که
از تپـهای کـه در نزدیکی پرگه قرار گرفته اسـت،
بـاال برویـد .از این قسـمت میتوانیـد مانند یک
پرنـده ،همه چیز را به خوبی تماشـا کنید.
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بـرای بازدیـد کامـل از ایـن جاذبـه تاریخـی بـه
حدود  3تا  4ساعت زمان نیاز خواهید داشت.
معبـد آرتمیس روی تپهای خارج از شـهر قرار
داشـت کـه متاسـفانه عیلرغـم تلاش بسـیار
باستانشناسـان ،تاکنـون اثـری از سـاختمان
ارزشـمند آن یافـت نشـده اسـت.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه آکسـو ،محلـه باربـاروس،
خیابـان آتاتـورک ،جـاده پرگـه

ساعت کاری
از ساعت  9صبح تا 19

قیمت بلیط
 60لیر (بهار )1400
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مسیر دسترسی
ترامواهـای خـط  T1Bو پیاده شـدن
در ایستگاه Aksu

 20دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو آنالین
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ُ
 -9شهر باستانی الیمپوس
Olympus Antik Kentı

به هر نقطه از آنتالیا که نگاه کنید ،یک شـهر باسـتانی
خواهیـد دیـد .یکـی از ایـن شـهرها کـه نامـش در
ُ
فهرسـت یونسکو هم به چشـم میخورد ،الیمپوس
اسـت کـه متعلـق بـه تمـدن لیکیـه ( )Lyciaبـوده و
در پارک میل ِبیداغلری یـا المیپـوس قـرار گرفتـه
است.
الیمپـوس برخلاف بخـش کوچکـی کـه امـروز از آن به
جـا مانده ،در گذشـته یکـی از مهمتریـن مراکز تجارت
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دریایی بوده اسـت .حتی دزدان دریایی زیادی هم در
ایـن منطقـه وجـود داشـتهاند تـا جایـی کـه به «شـهر
دزدان دریایـی» معروف شـده بود.
در گذشـته رود بزرگـی از بیـن شـهر عبـور میکـرده و
بـه دریـا میریختـه کـه در حـال حاضـر آب آن بـا علـف
پوشـیده شـده اسـت و بقایـای تاریخی الیمپـوس در
گرفتهانـد .ایـن رود بـه حـدی

دو طـرف ایـن رود قـرار
بـزرگ بـوده کـه بعضـی از کشـتیها میتوانسـتند از
آن عبـور کننـد .الیمپـوس یکـی از شـش شـهر مهم و
تاثیرگـذار لیکیـه بـوده اسـت ،امـا نزدیکـی بـه دریـا و
حضـور دزدان دریایـی تـا حدی آن را آسـیبپذیر کرده
بود.
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در قسـمت ورودی ،تابـوت مرمـر کاپتـان اودمـوس
( )Uedemosرا میبینیـد کـه از دریانـوردان معـروف
آن دوران بـوده اسـت .روی تابـوت اثری از یک کشـتی
دیـده میشـود کـه بـا سـمبیل از الهـه آفرودیـت
(الهـه عشـق کـه یکـی از وظایـف اصلیـش مراقبـت از
دریانـوردان بـود) آراسـته شـده اسـت .لیکیـه بعدها
بـه چنـگ امپراتوری روم افتاد و سـپس در قـرن  15م.
متروکـه و فرامـوش شـد.
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بهتر است بدانید که...
در اطـراف شـهر باسـتانی غرفههایـی وجـود
دارنـد کـه میتوانیـد از آنهـا نوشـیدنیهای
خنـک یا خوراکیهـای دیگر تهیه کنید .اما بهتر
اسـت کمـی آب و خوراکـی بـه همـراه داشـته
باشید.
بـرای قـدم زدن در ایـن منطقـه جنـگیل بهتـر
اسـت کفـش و لبـاس راحـت و مناسـبی به تن
داشـته باشید.
برای بازدید کامل از شـهر باسـتانی الیمپوس
حداقـل به  2تا  3سـاعت زمـان نیاز دارید.
نیکتـس ( )Zeniketesیکـی از بزرگتریـن
ِز ِ
دزدان دریایـی در زمان باسـتان ،بر این منطقه
تسـلط داشـت .دوره فرمانروایـی زنیکتـس
بسـیار کوتـاه بـود ،او در سـال  77ق.م .پـس از
حمله سـربازان رومی عقب نشینی کرد و خود
و هـر آن چـه را کـه داشـت ،بـه آتـش کشـید.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه چیرالی ،محله ِیزیر

ساعت کاری
(از  12فروردیـن تـا  9مهر) از سـاعت  9صبح تا
( -19از  9مهـر تـا  12فروردین) از سـاعت 8:30
صبـح تا 17:30

قیمت بلیط
 40لیر (بهار )1400
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مسیر دسترسی
ترامواهای خط مدرن از بلوار آتاتورک
به Antalya Otogar

اتوبوسهای الیمپوس

دلموشهای الیمپوس

مسیریابی
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 -10شهر باستانی سیده
Side Antik Kentı

نام شـهر سـیده که به قرن هشـتم ق.م .برمیگردد،
در زبـان لوویانـی (از مردمـان آناتولـی) بـه معنـی انـار
اسـت .مـردم ایـن منطقـه تـا قـرن دوم میلادی بـه
زبـان خـاص خـود صحبـت میکردنـد و حتـی ضـارب
سـکههای خـود بودنـد .از قـرن هفتـم م .بـه بعـد،
حکومتهای مختلفی چون لیدی ،پارس ،قلمروهای
هلنیسـتی ،روم ،سـلجوقیان و عثمانیان به ترتیب بر
ایـن منطقـه تسـلط پیـدا کردنـد .مـردم سـیده از قرن
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 12م .بـه بعـد ،کمکـم شـهر را بـه دلیـل قتـل و غـارت
از سـوی سـرزمینهای اطـراف تـرک کردنـد و اکثـرا به
سـمت آنتالیـا رفتنـد .هنـوز هـم دیوارهـا ،باسـیلیکا
(سـاختمانهای چندمنظـوره) ،بـازار ،حمـام ،معبـد
آپولـو و آنتـا ،چشـمههای باسـتانی ،طـاق پیـروزی و
دروازه شـهر را میتـوان دیـد .همچنین ،موزه سـیده
هـم در این قسـمت قـرار گرفتـه و میتوانید اطالعات
تاریخـی جالبـی از آن بـه دسـت آوریـد.

تئاتـر سـیده ( ،)Side Ancient Theaterمشـهورترین
قسـمت این شـهر باسـتانی ،اسـت و گفته میشـود
کـه از نظـر معماری در آنتالیا بیهمتا اسـت .این تئاتر
به صورت نیمدایره طراحی شـده و به تئاتر پومپه در
ایتالیـا شـباهت دارد .ایـن اثـر تاریخـی حـدود  17هـزار
نفـر ظرفیـت داشـته اسـت .البته فکـر نکنید کـه تئاتر
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سیده همیشه میزبان فعالیتهای فرهنگی و هنری
بـوده اسـت؛ جنگهـای خونیـن گالدیاتـوری (نبـرد
وحشـیانه بیـن شمشـیرزنان مختلـف و همچنیـن با
حیوانات ،تحت شـرایط سـخت) هـم در همین مکان
صـورت میگرفته اسـت.
چشمه سیده (،)Nymphaeum Monumental Fountain
مـــوزه سیــده ( )Side Museumو معبـد آپولـو و آتنـا
( )Athena and Apollon Templeاز دیگـر بخشهـای
این شـهر بـه شـمار میروند.

بهتر است بدانید که...
شهر باستانی سیده در فاصله  75کیلومتری
مرکز شهر آنتالیا قرار گرفته است.
شـهرهای باسـتانی آنتالیـا شـباهت زیـادی
بـه هـم دارنـد .بنابرایـن ،اگـر خیلی اهـل تاریخ
نیسـتید ،دیـدن مـواردی کـه بـه شـما نزدیکتر
هسـتند کفایت میکنـد .اما اگر دوسـت دارید
تمـام خرابههـای یونانـی را از نزدیـک ببینیـد و
در بیـن آنهـا قـدم برداریـد ،بایـد مسـیرهای
طوالنیتـر را بپیماییـد.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مانـاوگات ،محلـه ِسـلیمیه،
خیابـان لیمـان

ساعت کاری
(از  12فروردیـن تـا  9مهر) از سـاعت  9صبح تا
( -19از  9مهـر تـا  12فروردیـن) از سـاعت 8:30
صبح تـا 17:30

قیمت بلیط
 55لیر (بهار )1400
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مسیر دسترسی
اتــــوبـــــوسهای خـــط Manavgat

 Seyahatو پیاده شــدن در ایستگاه
Manavgat Cd.
 50دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -11حمام رومی
Roma Hamamı

حمام رومی در قرن سوم میالدی و در زمان امپراتوری
کاراکاال سـاخته شـد .در قـرن ششـم میلادی ایـن
سـایت باسـتانی دچار آتشسـوزی شـد و بازسازیها
و ساختوسـازهایی کـه از نـو صـورت گرفـت ،کاربری
آن را تـا حـدی تغییـر داد .ایـن بنـا از قـرن  14م .به بعد
بـه نام حمـام رومی شـناخته میشـود.
ایـن حمـام از بخشهـای مختلفـی چـون اتـاق خنک،
اتاق سـرد و اتاق آب گرم ،اتاق بخار و اسـتخر تشکیل
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شـده اسـت .شـما میتوانیـد از سیسـتم جالـب
گرمایـش این حمـام و همچنین ،از رختکـن آن بازدید
کنیـد .در معمـاری دیوارهـای داخلی و کـف حمـام از
سـنگ مرمر اسـتفاده شـده اسـت.

محلـه کنیالتـی کـه حمـام رومـی در آن واقـع شـده،
علاوه بـر داشـتن چنیـن اثـر تاریخـی ارزشـمندی،
چشـمانداز دلانگیـزی هـم بـه دریـای مدیترانـه دارد.
محوطه سرسـبز و رسـتورانهای اطراف هم آن را به
یـک جاذبـه گردشـگری محبـوب تبدیـل کـرده اسـت.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه کنیالتـی ،محلـه گورسـو،
خیابـان 336

ساعت کاری
 24ساعته

قیمت بلیط
رایگان
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مسیر دسترسی
اتوبوسه ــای خ ــط  GCK76Aپی ــاده
شـ�دن د ر ایســتگاه �Bileydiler Cad
desi

 13دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -12دروازه هادریان
Hadrian Kale Kapısı

دروازه هادریـان در واقـع بخشـی از دیـوار قدیمی دور
شـهر و در حقیقـت ورودی کالیچـی بوده اسـت .سـه
سـتون قوسـی شـکل مرمریـن در ایـن دروازه وجـود
دارد کـه ترکهـا آن را «اوچ کاپیلار» مینامنـد کـه بـه
معنـی سـه دروازه اسـت .گفتـه میشـود کـه مـردم
بومـی ایـن بنـا را در سـال  130م .بـرای اسـتقبال از
هادریانـوس ،امپراتـور روم سـاختند.
این سـازه که لقـب مهمترین دروازه پامفیلیـه را از آن
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خـود کـرده اسـت ،توسـط ِسـر فرانسـیس بوفـورت،
دریاسـاالر انگلیسـی-ایرلندی کشف شـد .او در سال
 1817م .از ایـن بنـا در دفترچـه روزانه ماجراجوییهای
خـود در آسـیای صغیـر یـاد کـرده و اطالعاتـی هـم در
مـورد قسـمتهای باالیـی دروازه بیـان کـرده اسـت.
طبـق گفتههـای بوفـورت ،یـک بخـش باالتـری هـم
وجـود داشـته کـه احتمـاال در قـرن نوزدهـم میلادی
نابـود شـده ،زیـرا دیگر هیچ کس از آن سـخنی نگفته
است.

ارتفاع هادریان از سنگفرش تا باالترین نقطه حدود
 8متر اسـت و از گرانیت و سـنگ مرمر سـاخته شـده
و سرسـتون باالی آن هم بسـیار جالبتوجه است.
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بهتر است بدانید که...
داسـتانها و افسـانههای زیـادی در مـورد
ایـن مـکان وجـود دارد که یکـی از آنها در مورد
بلقیـس ،ملکـه سـرزمین سـبا اسـت .طبـق
روایتهـا ،ملکـه سـبا از این دروازه رد شـد و در
آسـپندوس بـا حضـرت سـلیمان دیـدار کـرد.
دروازه هادریـان در نزدیکـی رسـتورانها،
خانههـا و فروشـگاههای بخـش قدیمی شـهر
اسـت کـه ارزش دیـدن دارنـد.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه باربـاروس،
خیابـان آتاتـورک

ساعت کاری
 24ساعته

قیمت بلیط
رایگان
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مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KC06

یـا  KL08و پیـاده شـدن در ایسـتگاه
Üç Kapilar
 1دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -13برج ساعت
antalya saat kulesi

یکـی از دیدنیهـای اصلی آنتالیا ،برج سـاعت اسـت.
ایـن بـرج در ورودی شـهر قدیـم کالیچـی و نمـادی از
مقاومت و ایسـتادگی اسـت و بخشـی از برج و باروی
قدیمـی شـهر محسـوب میشـود .ایـن جاذبـه کـه
قدمتـش بـه قـرن نوزدهـم میلادی برمیگـردد ،در
گذشـته بـه عنـوان مقبـره یا فانـوس دریایی سـاخته
شد و بعدها به برج ساعت تغییر کاربری داد .ساعت
اصلی ایـن مجموعـه هدیهای اسـت از طـرف ویلهلم
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دوم پادشـاه آلمـان کـه هدایای زیادی بـه بخشهای
مختلف آناتولی ارسال میکرد .برج ساعت در گذشته
بـه شـکل یـک گنبـد بـود ،امـا در سـال  1942م .در اثـر
طوفـان تخریـب شـد و پـس از مرمت بـه حالت فعیل
درآمـد .در زمانهـای خاصـی از روز کـه سـاعتها بـه
صدا درمیآیند ،شهر را به جنب و جوش میاندازند.
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بهتر است بدانید که...
مسجد یولی مناره  ،شهر قدیم کالیچی
 ،دروازه هادریان و پارک کارالی اوغلو در
نزدیکی برج سـاعت قـرار گرفتهاند و میتوانید
همـه آنها را در برنامـه بازدید خود قرار دهید.
بازدیـد از بـرج سـاعت بـه دلیـل نورپـردازی،
در شـب هـم بسـیار لذتبخش اسـت .امـا باید
بدانیـد کـه امـکان بـاال رفتـن از آن وجـود ندارد.
در اطراف برج ،فروشگاههای صنای�ع دستی،
کافههـا و همچنیـن ،رسـتورانهای زیـادی
آمـاده پذیرایـی از بازدیدکننـدگان هسـتند.
در ایــن منـطقــه تـوریسـتــی ،امـــکان
کالسکهسـواری هـم وجـود دارد کـه البتـه بـه
دلیل آزاری که به اسبها میرساند ،پیشنهاد
نمیشـود.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه کیشلا،
جمهوریـت
خیابـان
ِ

ساعت کاری
 24ساعته

قیمت بلیط
رایگان
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مسیر دسترسی
ترامواهای خطوط  T1Aیا  T1Bو
پیاده شدن در ایستگاه İsmetpaşa

 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -14برج هیدیرلیک
Hıdırlık Kulesi

بـرج یـا قلعـه هیدیرلیـک بـا  14متـر ارتفـاع ،یکـی از
سـمبلهای اصلی آنتالیا اسـت که  1800سـال پیش
بـه دسـتور امپراطـور روم بنـا شـد .همانطـور کـه از
ظاهـرش پیداسـت ،بـرج زمانـی اسـتفاده نظامـی
داشـته و بـه دلیـل نزدیکی بـه دریا به عنـوان فانوس
دریایـی هـم کاربرد داشـته اسـت .حتـی برخی حدس
میزننـد کـه هیدریلیـک مقبـره یـک قهرمـان رومـی
اسـت کـه با توجه به نقاشـیهای روی دیـوار منطقی
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بـه نظـر میرسـد .برخـی هـم معتقـد هسـتند کـه از
ایـن بـرج در دوره بیزانـس به عنوان کلیسـا اسـتفاده
میشـده اسـت.

جالـب اسـت بدانیـد کـه واژه هیدریلیـک در ترکـی بـه
معنـای جایگاهـی بـرای خضـر اسـت .مـردم محیل بر
ایـن بـاور بودهاند که حضرت الیـاس و حضرت خضر
(پیامبـری بـا عمـر جاویـد) هـر سـال در ایـن مـکان بـه
دیـدار یکدیگـر میرفتهانـد و بـه همیـن دلیـل این نام
را برایـش انتخـاب کردهانـد.
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حواستان باشد!
بازدیـد از داخل هیدیرلیک امکانپذیر نیسـت
و تنهـا میتوانیـد از فضـای بیرونـی آن بازدیـد
کنید.

بهتر است بدانید که...
برجهـای زیـادی مشـابه بـرج هیدیرلیـک در
کشـور ایتالیـا وجـود دارد.
مسـلمانان ترکیه هر سـاله ،جشـنواره بهاره
هیدیرلیـک را در ایـن مـکان برگـزار میکنند.
در بازدیــــــد از ایـن بـــــــرج میتوانیـــــــــد از
پارک کارالی اوغلو هـم دیـدن کنیـد کـه ایـن
بنـای تاریخـی را در برگرفتـه اسـت.
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آدرس
آنتـــــــــــالیا ،منطقه مـــــرادپاشـــــا ،محــــــله
کیلینچارسالن ،خیابان هیدیرلیک ،پالک 50

ساعت کاری
 24ساعته

قیمت بلیط
رایگان
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مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KC06

یـا  KL08یـا  KL21یـا  TC16و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Işıklar 1

 9دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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الیربوتون
باستانی
شهر
-15
ِ
Lyrboton Kome Arkeopark

شـهر باسـتانی الیربوتـون ،چنـد سـالی اسـت کـه
کشـف شـده و از سـال  2018بـه بازدید عمـوم درآمده
اسـت .این شـهر  2200ساله ،سـالیان درازی زیر خاک
مدفـون بـود تـا توسـط افـرادی کـه بـه دنبـال گنـج و
طلا میگشـتند ،کشـف شد.اکتشـاف در این منطقه
حـدود  4سـال بـه طول انجامید تا بخشـی از گنجینه
تاریخی آنتالیا از این طریق احیا شود .از قسمتهای
مختلـف الیربوتـون میتوان به حمـام ،خانهها ،قبور،
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کارگاههـای روغن زیتون ،کلیسـاهای دوره بیزانس و
برجهای نگهبانی اشـاره کـرد .در طول این کاوشها،
باستانشناسـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ایـن
منطقـه جزو اولیـن و اصیلترین مناطق تولید روغن
زیتـون بوده اسـت.

«آرتـه» برمیگـردد،
نـام
به
زنـی
بـه
شـهر
ایـن
افسـانه
ِ
کسی که عامل اصیل ساخت این شهر و از موسسان
تولید روغن زیتون بوده اسـت .او برج آرته را سـاخت
و آن را بـه امپراطـور و آرتمیس ،الهه پاکدامنی هدیه
کـرد .سـپس دختـر او بـه نام «کیلـه» راه مـادر را ادامه
داد.
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بهتر است بدانید که...
بـرای بازدیـد از ایـن جاذبـه بـه حـدود  2تـا 3
سـاعت زمـان نیـاز داریـد.
شـــهر باســـتانی الیربوتـــون در فاصلـــه 12
کیلومتـــری مرکـــز شـــهر آنتالیـــا قـــرار گرفتـــه
اســـت.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه کپز ،محله کریشچیالر ،خیابان
ند ِرس
ِم ِ

ساعت کاری
از ساعت  8:30صبح تا 18

قیمت بلیط
نامشخص
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مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  KPZ83یـا
 VF01یـا  VF02و پیـاده شـدن در
ایسـتگاه Varsak
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مسیریابی
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از حمایت شما سپاسگزاریم
اگر محتوای این کتاب برایتان مفید بود ،به دوستانتان
هم معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:

تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین
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ترمسوس
 -16شهر باستانی ِ
termessos antik kenti

یکـی دیگـر از یادگارهـای عهـد کهـن ،کـه در فهرسـت
میـراث جهانـی یونسـکو هـم بـه ثبـت رسـیده ،شـهر
باسـتانی ترمسـوس ،از شـهرهای قدیـم پیسـیدیه
اسـت .قسـمتهای مختلـف این شـهر شـامل تئاتر،
تنگه عمیق ،ورزشـگاه ،معابد ،قبرسـتان و پارک میل
ترمسـوس (کـوه گولـوک) میشـود.
تئاتـر ترمسـوس کـه شـاهکاری از دوره هلینیسـتی
اسـت ،حـدود  4200نفـر ظرفیت دارد .شـش معبد با
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ه که
اندازههـای متفـاوت نیز در پشـت تئاتر قـرار گرفت 
هر یک نمونه بینظیری از سنگتراشی و هنر حجاری
اسـت .معبد ضلع جنوب غربی مخصوص سـتایش
آرتمیـس و معبـدی به سـبک دوریک هم کـه در ضلع
شـرقی قـرار دارد ،یکـی از بزرگتریـن پرستشـگاههای
منطقـه بـوده اسـت .سـولیمها که سـاکن پیسـیدیه
بودند ،این شـهر را سـاختند.

جالـب اسـت بدانیـد کـه اسـکندر مقدونـی در
کشورگشـاییهای خـود موفـق بـه تصاحـب ایـن
منطقـه نشـد؛ شـاید بـه ایـن دلیـل کـه در دل کـوه
سـاخته شـده و لشکرکشـی بـه آن دشـوار اسـت .در
ترمسـوس باید از کوه
حـال حاضـر هم بـرای بازدید از ِ
بـاال برویـد کـه البتـه ارزشـش را دارد .وقتـی بـه ایـن
جاذبـه برسـید ،چشـمانداز شـگفتی در انتظـار شـما
خواهـد بـود.
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این شـهر نفوذ و قدرت زیادی داشت ،اما سرنوشت
بـا آن یـار نبـود و در قـرن پنجـم میلادی و پـس از
زلزلههای شدیدی که همه چیز را نابود کرد ،ساکنان
آن بـه تدریـج دیـار خـود را بـرای همیشـه تـرک کردند.
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بهتر است بدانید که...
شـما میتوانید در کنار بازدید از این شـهر ،از
مناطـق زیبـای اطـراف و کـوه گولـوک ()Gulluk
لـذت ببرید.
بـرای سـهولت در بـاال رفتـن از کـوه با کفش و
لبـاس راحت و مناسـب عازم بازدید شـوید.
بـرای بازدیـد از ایـن جاذبـه به میانگیـن  2تا 3
سـاعت زمـان نیـاز داریـد .بنابراین ،بهتر اسـت
صبـح زود را انتخـاب کنید.
چون مسیر طوالنی است ،آب و تنقالت کافی
به همراه داشته باشید.

حواستان باشد!
گیشـه بلیطفروشـی  2سـاعت پیـش از پایان
سـاعت بازدیـد تعطیل میشـود.
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آدرس
دوشـمه آلتی ،روسـتای بایات
آنتالیا ،منطقه
ِ
َ
بادملیـری ،جاده گوللوک داغی ترمسـوس

ساعت کاری
نیمه اول سال از ساعت  9تا 19
نیمه دوم سال از ساعت  8تا 17

قیمت بلیط
نامشخص
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مسیر دسترسی
اتوبوسهای خط  506و پیاده شدن
در ایستگاه Antalya Denizli Yolu
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مسیریابی
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 -17مسجد مراد پاشا
Murat Paşa Camii

همانطـور کـه از نـام این مسـجد معلوم اسـت ،مراد
پاشـا ،از مهمتریـن وزرای عثمانـی در سـال  1570م.
دسـتور سـاخت ایـن مسـجد زیبـا را داد .معمـاری آن
بـه سـبک عثمانـی اسـت و بـه شـکل یـک ده ضلعـی
سـاخته شـده اسـت .نمـای بیرونـی مسـجد هـم از
سـنگ اسـت.
ایـن بنـا بیـش از  400سـال قدمـت دارد و بـه دلیـل
ارزش زیـادی کـه در آن زمـان داشـته اسـت ،بیشـتر
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مسـلمانان ایـن منطقـه برای عبـادت به این مسـجد
میآمدنـد .در گذشـته عقیـده بـر ایـن بـوده اسـت که
اولیـن نفـری کـه بـه یک مسـجد نوسـاز پـا میگـذارد،
باید شـخصی درسـتکار و باخـدا باشـد .بنابراین مراد
پاشـا بـه همـراه خانـواده خـود بـه ایـن بنـای تاریخـی
قـدم گذاشـت و افتتاحـش کـرد.

پس از دوره حکومت عثمانیان ،این مسجد رفتهرفته
بـه دسـت فراموشـی سـپرده شـد و بـه مـوزه تغییـر
کاربری داد.
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بهتر است بدانید که...
مسـاجد دوره عثمانـی اکثـرا دارای یـک مناره
هانـد و ایـن مسـجد هـم بـه همیـن ترتیـب
بود 
سـاخته شـده است.
ممکـن اسـت معمـاری مسـجد مـراد پاشـا
شـما را به یاد مسـجد ایاصوفیه در اسـتانبول
بیانـدازد.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،محله کیزیلسارای،
َ
اگمنلیک
خیابان مییل ِ

ساعت کاری
 24ساعته

قیمت بلیط
رایگان
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مسیر دسترسی
ترمواهای خطوط  T1Aیا  T1Bو
پیاده شدن در ایستگاه Muratpaşa
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مسیریابی
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 -18مسجد اسکله
Iskele Cami

گفته میشـود که مسـجد مهرماه سـلطان یا اسکله
بـرای یادبـود شـاهزاده عثمانـی ،فرزنـد سـلطان
سـلیمان و خرم سلطان (همسـر محبوبش) ساخته
شـده است .مهرماه سلطان بسـیار اهل هنر بود .او
همچون پدرش همیشـه در سـفر بود و حتی ازدواج
با رسـتم پاشـا در  17سـالگی هم جلوی ذوق هنری او
را نگرفـت .ایـن شـاهزاده عثمانـی در زمـان سـلطنت
بـرادرش سـلیم ،بـه مقـام «والـده سـلطان» رسـید و
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بـه منابـ�ع خزانـه دسترسـی پیـدا کـرد .ایـن موضـوع
شـروعی بـود بـرای پروژههـای معمـاری در ترکیـه.

امـا علـت آن کـه ایـن مسـجد را بـه نـام اسـکله نیـز
میشناسند ،این است که در نزدیکی بندر مارینا قرار
دارد .بعضـی بـر ایـن باورنـد کـه ایـن بنا ،یک کلیسـای
دوره بیزانس بوده که در زمان سلجوقیان به مسجد
تغییـر کاربـری داده کـه بـا توجـه به ظاهر سـازه ،بعید
نیسـت .یکی دیگر از نکات جالب مسـجد اسـکله هم
چاه آب شـیرین قسـمت پایینی بنا اسـت.
در کل نبایـد انتظـار یـک مسـجد بـزرگ و باشـکوه را
ُ
داشـته باشـید؛ یک بنای نقیل است که در یک گوشه
جـا خوش کرده اسـت .حتی مناره مخروطی مسـجد
اسـکله هم از دیگر مسـاجد کوچکتر اسـت و با آنها
فرق دارد.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،محله سلجوق،
خیابان توزکاپیسی

ساعت کاری
از ساعت  7صبح تا  8شب

قیمت بلیط
رایگان
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مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  UC11یا TC93

یا  MZ78یا  KL21یا  KL08یا  KC06و
پیاده ش�دن د ر ایسـتگاه �Cumhuri
yet Meydanı
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مسیریابی
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 -19مسجد تکیل مهمت پاشا
Tekeli Mehmet Paşa Cami

مسـجد ِتـکیل مهمـت پاشـا یـا تـکیل محمـد پاشـا در
قـرن  18م .توسـط فـردی بـه همیـن نام سـاخته شـد
کـه تصویـر آن را در برخـی از عکسهای قدیمی آنتالیا
هـم میتـوان دیـد .گنبد اصیل با سـه گنبـد کوچکتر
از شرق ،غرب و جنوب احاطه شده است .منارههای
بلنـد و گنبدهـای بـزرگ از ویژگیهـای اصیل مسـاجد
دوره عثمانیـان هسـتند .کاشـیکاریهای زیبـای این
بنـا هـم منقوش به خط نسـتعلیق اسـت.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،محله توزجوالر،
خیابان اوزونچارشی

ساعت کاری
از ساعت  7صبح تا  8شب

قیمت بلیط
رایگان
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مسیر دسترسی
ترمواهای خط  T1Aو پیاده شدن در
ایستگاه İsmetpaşa
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مسیریابی
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 -20مسجد یولی مناره
Yivli Minare Cami

مسـجد یولـی مناره کـه بـه «مسـجد عالءالدین» هم
شـناخته میشـود ،یکـی از قدیمیتریـن نمونههـای
مسـاجد چندگنبدی در آناتولی اسـت .در سـال 1230
میالدی ،عالءالدین کیقباد اول ،از حاکمان سلجوقی،
دسـتور سـاخت مسـجد یولـی منـاره یـا ییولـی مناره
را داد .گفتـه میشـود کـه در گذشـته یـک کلیسـای
قدیمـی در ایـن جا بنا شـده بوده اسـت که مسـجد را
روی دیوارههـای همـان سـاختهاند.
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یولـی منـاره بـه معنـی منـاره شـیاردار اسـت و آن را
نمادی از معماری آناتولی میشناسـند .بلندی مناره
این مسـجد ،چیزی اسـت که بیشتر از هر چیز دیگری
جلـب توجـه میکنـد .بدنـه ایـن منـاره در گذشـته بـا
کاشـیهای فیـروزهای و آبـی تیـره تزئیـن شـده بـود.
بایـد بدانیـد کـه در طـول سـالهای مختلـف ایـن بنـا
چندیـن بـار مرمت و بازسـازی شـده اسـت.
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بهتر است بدانید که...
بازدیـد از ایـن مـکان حـدود نیم سـاعت تا یک
سـاعت از شـما زمـان میبـرد .ممکـن اسـت
مسـجد در طول سـاعات عبادت ،بسته باشد.
اطراف یولی مناره پر است از کافه ،رستوران،
فروشـگاه سـوغات و  ...کـه میتوانیـد در کنـار
بازدیـد خود از این امکانات هم اسـتفاده کنید.

گشت و گذار > موزهها و آثار تاریخی
403

آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،محله سلجوق،
خیابان اسکله

ساعت کاری
از ساعت  7صبح تا  8شب

قیمت بلیط
رایگان
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مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  UC11یـا
 TC93یـا  CV14یـا  KC34یـا  KC06و
پیاده ش�دن در ایس�تگا ه �Cumhuri
yet Meydanı
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مسیریابی
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انتخاب موزهها و آثار تاریخی
کـدام «موزههـا و آثـار تاریخی» نظرتـان را جلب
کـرد؟ در چک لیسـت زیر آنهـا را انتخاب کنید تا
یادتـان باشـد به آنها سـر بزنید.
قلعه آالنیا
موزه باستانشناسی آنتالیا
موزه اسباببازی آنتالیا
موزه سونا و اینان کایراک کالیچی
خانه موزه آتاتورک
موزه زیستشناسی دریایی
شهر باستانی آسپندوس

گشت و گذار > موزهها و آثار تاریخی
406

شهر باستانی پرگه
ُ
شهر باستانی الیمپوس
شهر باستانی سیده
حمام رومی
دروازه هادریان
برج ساعت
برج هیدیرلیک
الیربوتون
شهر باستانی ِ
ترمسوس
شهر باستانی ِ
مسجد مراد پاشا
مسجد اسکله
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مسجد تکیل مهمت پاشا
مسجد یولی مناره
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فصل  - 3بخش 2
محلههای توریستی
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محلههای توریستی
بازدیـد از محلههـای قدیمی جذابیـت خاص خودش
را دارد .البته باید روحیه این کار را هم داشته باشید.
یعنی دوسـت داشـته باشـید با شـیوه واقعی زندگی
مـردم یـک منطقـه و آداب و رسومشـان آشـنا شـوید
و از صحبـت کـردن بـا مـردم بومـی لـذت ببریـد .ایـن
منطقـه تاریخـی ،حرفهـای زیادی بـرای گفتـن دارد.
برای آشـنایی با سرگذشـت آنتالیا و مردمان آن ،باید
حتمـا چنـد سـاعت در یکـی از محلههـای قدیمـی آن
وقـت بگذرانید.
ایـن نـوع از تفریـح هـم دیـد شـما را نسـبت بـه آنتالیـا
عـوض میکنـد و هـم هزینـه کمتـری برایتـان خواهد
داشـت .شـاید بتوانیـد در یـک منطقـه قدیمـی یـا
روسـتایی وارد فروشـگاهی شـوید و چیـز عجیـب
و غریبـی بـرای خـود پیـدا کنیـد یـا در رسـتورانها و
کافههایـی کـه قیمـت کمتـری دارنـد ،غـذا بخوریـد.
در ایـن بخـش شـما را بـا محلههـای مختلـف آنتالیـا
بیشـتر آشـنا میکنیـم.
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حواستان باشد!
اگر از محلهای که قرار است در آن قدم بزنید،
شـناخت کافـی نداریـد ،بهتر اسـت خیلی وارد
فضاهـای خلـوت و معابـر فرعـی نشـوید .بـه
خصوص اگر تنها هسـتید ،باید بیشـتر به این
موضوع دقـت کنید.
ممکـن اسـت افـرادی بـه بهانـه پرسـیدن
آدرس یـا سـوال دیگری به شـما نزدیک شـوند
تـا جیبتـان را خالی کنند .مراقب باشـید و پول
خـود را در جـای امنـی نگهـداری کنیـد.
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فهرست محلههای توریستی
شهر قدیم کالیچی
محله ِب ِلک یا سریک
محله ِک ِمر
محله الرا
محله سیده
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 -1شهر قدیم کالیچی
Kaleiçi

یکی از لذتهای سفر به آنتالیا ،قدم زدن در کوچههای
چوخم شهر قدیمی کالیچی است .دیوارههای
پرپی 
سنگی ،درهای چوبی ،کافهها و رستورانهای متنوع،
نزدیکی به بندر قایقهای بادبانی ،همه و همه باعث
شده که کالیچی به یک مقصد زنده و جذاب برای
گردشگران تبدیل شود .دورتادور این شهر در گذشته،
دیوار بوده؛ اما اکنون تنها دروازه هادریان و بخشی
ه است.
از دیوارههای سنگی آن باقی ماند 
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بـــرج ســـاعت

 ،مسجــد تکیل مهمت پــاشــا

مسجـــد یولی منـــــاره  ،بــرج هیــــدیرلیک یـــا
قلعـــــه ساحــلی کالیچـی ،مسـجد کسـیک منـاره،
پارک کارالی اوغلو  ،مجسمـــه پادشــاه آتالـــوس و
تماشـای دریـای مدیترانه از دیگـر جاذبههای کالیچی
هستند .
از آنجایـی کـه شـهر روی صخرههـای آهکـی بنا شـده
اسـت ،بایـد انتظـار کوچههـای شـیبدار ،باریـک و
جوکولـهای را داشـته باشـید که البته بسـیار جذاب
ک 
هسـتند .میتوانید از  44پله سـنگی این شـهر ،خود
را بـه اسـکله قدیمـی برسـانید و از منظره شـناورها و
دریـا لـذت ببرید.

بـرای حفـظ جاذبههای تاریخی و بصـری این منطقه،
تـا حـد زیادی ساختوسـاز محدود شـده اسـت .این
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باعـث شـده کـه ظاهـر قدیمـی شـهر بـه قـوت خـود
باقـی بماند.
قدمـت شـهر بـه زمـان رومیـان برمیگـردد ،در آن
زمـان کالیچـی منطقـهای بـرای تبـادل کاال و حفاظـت
از بنـدرگاه در مقابـل حملـه شـرقیها بـه حسـاب
میآمـده اسـت .علاوه بقایـای به جـا مانـده از دوران
حکومت رومیان ،آثاری از تسلط سلسلههای بعدی،
همچـون عثمانیـان و سـلجوقیان نیـز در این منطقه
کمـاکان پـا بر جاسـت.

بهتر است بدانید که...
برخی این شهر را «کالیسی» میخوانند.
بافـت قدیمـی این شـهر باعث شـده که پس
از هـر بـار بارندگی ،بوی دلپذیـر خاک و گل همه
جـا را پر کند.
مـدت زمانـی کـه بـرای بازدید از شـهر قدیمی
کالیچـی در نظـر میگیریـد ،بسـتگی بـه روحیه
شهرگردی شما دارد ،اما به طور معمول بیش
از  3سـاعت زمـان میبرد.
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فوت و فن
اگـر بـه راهنمـا نیـاز داریـد یـا دوسـت داریـد
کـه در قالـب یـک تـور از ایـن شـهر بازدیـد کنید،
کافی اسـت به یکی از دفاتر گردشگری کالیچی
مراجعـه کنید.
برخـی از کافههـا چشـمانداز بسـیار خوبی به
جاذبههـای کالیچی دارند .برای مثـال ،در کافه
رستوران تراس در خیابان حساپچی میتوانید
بـرج هیدیرلیک ،کوههـا و دریا را نظاره کنید.
شـما میتوانیـد سـری هـم بـه مغازههـای
سوغاتفروشـی بزنید و صنای�ع دستی جالبی
پیـدا کنیـد .بازار قدیمی کالیچی جای مناسـبی
بـرای پرسـه زدن و پیـدا کـردن کاالهـای خـاص
است.
کالیچی به رستـــورانها و غذاهـــــای لــذیــذ
ترکی معروف است .طـــوری برای شکمگردی
برنامهریزی کنید که برای حداقل یک وعده غذا
در کالیچی باشید .اما حواستان به قیمتها هم
باشد ،مراکز توریستی معموال گرانتر هستند.
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حواستان باشد!
در طـول برخـی مناسـک مذهبـی و روزهـای
ماه رمضان ،بیشتر قسمتهای شهر تعطیل
اسـت .بهتـر اسـت سـفر خـود را خـارج از ایـن
بازههـای زمانـی برنامهریـزی کنیـد.
با توجه به سـنگفرش بودن کف خیابانهای
کالیچـی ،ممکـن اسـت بـرای حرکـت دادن
کالسـکه و یـا صندلی چـرخدار با سـختی روبرو
شوید.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه سـلجوق،
خیابـان اوزون چارشـی

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  VML54Aیـا
 VML54یا  VL13Aیا  LF09یا LC07A

یـا  KL08یـا  GCK76Aو پیـاده شـدن
در ایسـتگاه Lara Caddesi

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2محله ِب ِلک یا سریک
Belek / Serik

اگـر از دیـدن هتلهـا و اقامتگاههـای لوکـس لـذت
میبریـد ،قـدم زدن در محلـه بلـک یـا سـریک گزینـه
خوبـی خواهـد بـود .البتـه بلـک بـه زمینهـای گلـف
زیبایـش هـم معـروف اسـت؛ پـس اگـر از ورزش گلـف
لذت میبرید ،فرصت را از دست ندهید .در واقع ،بلک
بـه پایتخـت گلـف ترکیـه شـهرت دارد و اقامتگاههای
بزرگـی بـه همیـن منظـور در این منطقه شـکل گرفته
است.
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بعلاوه ،بلـک جـای بسـیار خوبـی بـرای تفریحـات
شـبانه و معاشـرت بـا دیگـر گردشـگران اسـت ،امـا
در اینجـا خبـری از مراکـز خریـد و فروشـگاههای بزرگ
نیسـت .اگـر گذرتـان به ایـن محله افتـاد ،میتوانید از
شهر باستانی آسپندوس هـم دیـدن کنیـد.
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مسیر دسترسی
اتوبوسهای خط  BA22و پیاده
شدن در ایستگاه Boğazkent

 7دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3محله ِک ِمر
Kemer

محلـه ِک ِمـر کـه در  43کیلومتـری غـرب آنتالیـا قـرار
دارد ،بـه سـواحل بسـیار زیبایـش معـروف اسـت .به
دلیـل وجود سـواحل زیبای مدیترانـه در این منطقه،
هتلهـا ،اقامتگاههـا ،کافهها و رسـتورانهای زیاد و
متنوعی در کمر شـکل گرفته اسـت .اگر به کمر سری
زدیـد ،بازدید از اسـکله قایقهـای بادبانی و همینطور
پـارک فولکلـور یـوروک را بـه شـما پیشـنهاد میکنیم.
ه سـوغات هـم در ایـن
چنـد بـازار محلی و فروشـگا 

گشت و گذار > محلههای توریستی
422

قسـمت وجود دارد.
در اینجـا نمیتوانیـد مراکـز خریـد بزرگی را پیـدا کنید.
بعلاوه ،کمـر بـه شـور و حـال شـبانه و هتلهـای
 All Inclusiveبا ساحل اختصاصی شهرت دارد.

بهتر است بدانید که...
معمـوال تعـداد زیادی از گردشـگران آلمانی و
روسـی بـه ایـن منطقه سـفر میکنند.
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مسیر دسترسی
اتوبوسهـای  N600و پیـاده شـدن
در ایسـتگاه Antalya Bus Station

اتوبوسهـای بیـن شـهری آنتالیـا-
کمر و پیاده شـدن در ایسـتگاه کمر

مسیریابی
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 -4محله الرا
Lara

سـواحل زیبـا ،هتلهـای مجلـل ،نزدیکـی بـه مرکـز
شهر و مراکز تفریحی از جمله مزایایی است که افراد
را بـه محلـه الرا در آکسـو جـذب میکنـد .هتلهـای
لوکس الرا و تفریحات هیجانانگیز آن زبانزد خاص و
عام اسـت .قسـمتهای مختلف الرا شـامل چاالیان،
گـوزل اوبـا ،فنر و شـیرینیالی اسـت.

گشت و گذار > محلههای توریستی
425

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  GM24یا KL08
و پیاده شدن در ایستگا ه �Güzelo
ba Lara Cd

 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -5محله سیده
Side

محلـه سـیده از بنـادر باسـتانی آنتالیـا اسـت .در ایـن
منطقـه علاوه بـر بازدیـد از شـهر باسـتانی سـیده،
میتوانید از آبشار ماناوگات ،سواحل زیبا و هتلهای
لوکـس آن دیـدن کنیـد.

گشت و گذار > محلههای توریستی
427

مسیر دسترسی
اتــــوبــــوسهای خـــط Manavgat

 Seyahatو پیاده شدن در ایستگاه
Manavgat Cd.
 29دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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انتخاب محلههای توریستی
کـدام «محلههـای توریسـتی» نظرتـان را جلـب
کـرد؟ در چک لیسـت زیر آنهـا را انتخاب کنید تا
یادتـان باشـد به آنها سـر بزنید.
شهر قدیم کالیچی
محله ِب ِلک یا سریک
محله ِک ِمر
محله الرا
محله سیده
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فصل  - 3بخش 3
جزیرههای تفریحی
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جزیرههای تفریحی
اگر قصد دارید سواحل مختلف مدیترانه را از نزدیک
ببینیـد ،پیشـنهاد میکنیـم کـه سـری بـه جزایـر ایـن
منطقه هم بزنید .بازدید از بقایای باستانی در نزدیکی
دریـا ،لـذت غواصـی کـردن و دیدن ماهیهـا و آبزیان
مختلف و همینطور آفتاب گرفتن در سـواحل متنوع
از جذابیتهـای اصلی جزایر این منطقه هسـتند .در
اینجا شـما را با چند مورد از این جزیرههای زیبا آشـنا
میکنیم:
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حواستان باشد!
قایقهـا و کشـتیها تنهـا در سـاعات خاصی
بـه جزایـر تفریحـی تـردد میکننـد .بنابرایـن
پیش از حرکت ،حتما از سـاعت اولین و آخرین
حرکـت قایقهـا و کشـتیها باخبـر شـوید.

بهتر است بدانید که...
در بسیاری از کشتیهای تفریحی ،وعدههای
غذایی یا انواع خوراکیها در اختیار گردشگران
قرار میگیرد .بخشـی از ایـن خوراکیها ممکن
است قسمتی از پکیج گردشگری که خریداری
کردهایـد ،باشـد و برای برخی هـم باید جداگانه
پول پرداخت کنید.
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فوت و فن
بیشـتر جزیرههـا بـه خصـوص در فصـول
پربازدیـد ،شـلوغ میشـوند .بنابرایـن ،اگـر
عالقـهای بـه شـلوغی و ازدحـام نداریـد ،بهتـر
اسـت صبـح زود حرکـت کنیـد.
در سـفر بـه جزایـر آنتالیـا ،حتمـا کاله ،عینـک
آفتابی و کرم ضدآفتاب و کفش و لباس راحت
به همراه داشـته باشـید.
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فهرست جزیرههای تفریحی
جزیره ککوا
جزیره سولوآدا
جزیره سیچان
جزایر اوچ آداالرر
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 -1جزیره ککوا
Kekova Adası

ککـوا یا کاراووال ( )Caravolaیکی از جزایر زیبای آنتالیا
اسـت .جزیره ککوا حدود  4.5کیلومترمرب�ع وسعت
دارد و در حـال حاضـر غیرمسـکونی اسـت .کافـه و
رسـتورانهای مختلفـی در ایـن منطقه وجـود دارد و
امکانـات اقامتـی هـم به شـما اجازه میدهـد که یکی
دو روزی در جزیـره بمانیـد و از فضـای منحصربهفـرد
آن لـذت ببریـد .در ایـن منطقـه هـم میتوانیـد از
طبیعـت و دریـای فیـروزهای مدیترانـه لـذت ببریـد و
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سـیمنا ،شـهر غرق شده
هم از شـهر باسـتانی کاله یا
ِ
دولچیسـت ،مخروبههـای ِتیمیوسـا و همچنیـن
آپرلـه دیـدن کنید .شـما میتوانید قایقی اجـاره کنید
و دل بـه دریـا بزنید.

بـرای بازدیـد شـهر باسـتانی
سـیمنا بایـد بـه سـمت
ِ
روسـتای کالهکـوی برویـد کـه تنهـا بـا قایـق میتـوان
بـه آنجـا تـردد کـرد.
تاریـخ ایـن منطقـه بـه قــــرن چهـارم قبـل از میلاد
برمیگـردد .کالهکــــوی در گذشـــته یـک روســـــتای
ماهیگیـری بـود ،امـا بعدها حالـت نظامی پیـدا کرد.
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ویرانـی شـهر غـرق شـده دولچیسـت هـم نتیجـه
زلزلههـای هولنـاک قـرن دوم میلادی اسـت که همه
چیز را به زیر آب برد .اگرچه این شـهر مجددا سـاخته
شـد ،امـا اعـراب دائما به ایـن جزیره حملـه میکردند
تـا جایـی کـه مـردم تصمیم بـه تـرک آن گرفتند.
مخروبههـای ِتیمیوسـا را هم میتوانید در روسـتای
اوچاغیـز در یـک کیلومتـری ککوا ببینیـد .در کنار همه
اینهـا بقایایـی از شـهر غـرق شـده لیکیـه و آثـاری از
عصـر بیزانتیـن را نیز خواهیـد دید.
همچنین ،در طول مسـیر قایقسـواری ممکن اسـت
ب ببینیـد کـه
غارهایـی طبیعـی یـا هرمهایـی از چـو 
روسـتاییان با اسـتفاده از آنها زغال درست میکنند.
محصـول آمـاده شـده معمـوال در بسـتههای
پالستیکی در کناره آب قرار میگیرد تا به جای دیگری
منتقل شـود.

حواستان باشد!
شـنا کـردن و غواصـی در نزدیکـی شـهر غـرق
شـده ممنـوع اسـت .هـدف از ایـن کار حفاظت
از ایـن میـراث تاریخـی و فرهنگی اسـت.
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بهتر است بدانید که...
ککوا در زبان ترکی به معنی سرزمین آویشن
است.
شـهر باسـتانی میـرا در فاصلـه نسـبتا کمـی
از جزیـره ککـوا قـرار گرفتـه اسـت .اگر بـه تاریخ
عالقهمنـد هسـتید ،زمانـی را هـم بـرای بازدیـد
از ایـن جاذبـه باسـتانی بگذاریـد یـا تورهایـی را
انتخـاب کنیـد کـه گشـتهای ترکیبـی دارنـد.
بازدیـد از خلیـج آکواریـوم در منطقه سـاحیل
کاش هـم معمـوال در برنامـه برخـی از تورهـای
جزیـره ککـوا وجـود دارد.
برخـی از قایقهـا و کشـتیهایی کـه در ایـن
مسـیر فعالیـت میکننـد ،لوکـس هسـتند و
خدمـات خاصـی ارائـه میدهنـد .بـرای مثـال،
بعضـی از آنها دوش دارند و یا اینکه میتوانید
روی عرشـه آفتـاب بگیریـد.
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مسیر دسترسی
از اسـکله کاش ( )Kaşیـا اسـکله
چایاگـزی ( )Çayagziدر دمـره سـوار
قایـق شـوید.
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 -2جزیره سولوآدا
Suluada

جزیره سـولوآدا ،معروف به «مالدیـو مدیترانه» ،یکی
از زیباتریـن جزایـر غیرمسـکونی نزدیـک آنتالیا اسـت.
ایـن جزیـره در غربیتریـن نقطـه خلیـج آنتالیـا قـرار
گرفتـه و تنهـا از طریـق قایـق و کشـتیهای تفریحـی
قابل دسترسـی اسـت .اگر اهل آبتنی هستید ،باید
بدانیـد کـه در ایـن جزیـره دو سـاحل زیبـا بـرای شـنا
وجـود دارد.
دریای نیلگون ،آب زالل و شـفاف و شـنهای سـفید
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سـاحل ،جزیره سـولوآدا را به منطقـهای رویایی برای
شـنا و تفریـح تبدیـل کردهانـد .دلیـل اصلی رنـگ آب
ایـن منطقـه و سـفیدی شـنها ،میکروارگانیزمهایی
هسـتند کـه در آن زندگی میکننـد .این منطقه از نظر
تنـوع زیسـتی هم اهمیت باالیـی دارد.

حواستان باشد!
کمپ کردن در جزیره سولوآدا ممنوع است.

بهتر است بدانید که...
به دلیل غیرمسـکونی بودن جزیره ،خبری از
آب و بـرق نیسـت .حتمـا آب و خوراکـی بـه قدر
نیاز به همراه داشـته باشـید.
آدا در زبان ترکی به معنی جزیره و سولوآدا به
معنـی جزیره پرآب اسـت .شـاید وجه تسـمیه
جزیره ،چشمه آبی است که در آن وجود دارد.
طبـق باورهـای محلی ،آب ایـن جزیره سـنگ
کلیـه را از بیـن میبـرد.
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مسیر دسترسی
تورهـای تفریحـی و قایقهایـی کـه
از خلیـج آدراسـان ( )Adrasanبـه
سـمت سـولوآدا حرکـت میکننـد.
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 -3جزیره سیچان
Sıçan

جزیـره سـیچان یـک جزیـره کوچـک مدیترانـهای
و غیرمسـکونی در  10کیلومتـری آنتالیـا اسـت کـه
هـم مقصـد مناسـبی بـرای اسـتراحت اسـت و هـم
قایقسـواری اطـراف آن لذتبخـش اسـت .بعلاوه،
سـیچان جـای مناسـبی بـرای تماشـای مرغـان
ماهیخـوار هـم هسـت.
سـیچان در زبـان ترکـی بـه معنـی مـوش اسـت و بـه
همیـن دلیـل ایـن جزیره را بـا نام «جزیـره موش» هم
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میشناسـند .احتمـاال شـکل ظاهـری ایـن جزیـره در
نامگـذاری آن تاثیـر داشـته اسـت.
سـیچان و جزیرههای اطرافش بسـیار زیبا هستند و
جای مناسـبی برای تفریحات آبی و غواصی به شمار
میآینـد ،امـا بـه دلیـل صخـرهای بـودن و مسـاحت
بسـیار محدودش (حـدود  0/15کیلومترمرب�ع) ،مکان
مناسـبی بـرای آفتـاب گرفتـن و لـم دادن در سـاحل
محسـوب نمیشود.

در قسـمت غربـی جزیـره ،عمـق آب کـم و سـاحل آن
شـنی اسـت .قسـمت شـمال شـرقی یـک سـاحل
صخـرهای دارد کـه ارتفـاع صخرههـای آن بـه حـدود
 22متـر میرسـد .یـک غـار هـم در ضلع شـرقی جزیره
وجـود دارد.
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حواستان باشد!
بـه دلیـل صخرههـا و انبـوه بوتههـای ایـن
جزیـره ،بایـد مراقب خود باشـید و حتما کفش
و لباس راحت و مناسبی به تن داشته باشید.
در ایـن جزیـره هـم خبـری از آب و خوراکـی
نیسـت .اگـر با تـور سـفر نمیکنید ،بهتر اسـت
آب و مـواد خوراکـی کافـی بـه همـراه داشـته
باشـید.

بهتر است بدانید که...
طبـق شـنیدهها ،ایـن جزیـره زمانـی مملـو
از مـوش بـوده اسـت ،امـا همـه ایـن موشهـا
طعمه مارها شـده و از بین رفتهاند .این مارها
معمـوال کاری بـه انسـانها ندارنـد ،مگـر کسـی
مزاحمتـی برایشـان ایجـاد کند.
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مسیر دسترسی
از خلیـج کالـکان ( )Kalkan Bayبایـد
سـوار قایق شـوید.
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 -4جزایر اوچ آداالر
Üçadalar

اوچ آداالر در زبـان ترکـی بـه معنـای «سـه جزیـره»
اسـت و همانطـور که از نامش پیداسـت ،این منطقه
از سـه جزیـره مختلـف تشـکیل شـده اسـت .ایـن
جزایر مسـکونی نیسـتند ،اما جای بسـیار خوبی برای
غواصـی و بازدیـد از غارهـای زیـر دریـا هسـتند .شـما
میتوانیـد در حیـن غواصـی انـواع جانـواران دریایـی
مثـل نیـزه ماهـی ،ماهـی خـاردار ،اختاپـوس ،ماهـی
مرکـب و  ...را در ایـن منطقـه ببینیـد.
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مسیر دسترسی
از تکیـروا در منطقه ِکمر سـوار قایق
شوید.
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فصل  - 3بخش 4
پارکها و فضاهای عمومی
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پارکها و فضاهای عمومی
یکـی از تفریحاتـی کـه میتوانیـد در آنتالیـا داشـته
باشـید ،ایـن اسـت کـه سـاعتی در پارکهای سـاحیل
بنشـینید و از منظـره سرسـبز و دریـای نیلگـون لذت
ببریـد .ایـن تفریـح هم رایگان اسـت و هم دلچسـب.
حتـی پارکهـای دور از دریـا هـم جاذبههـای زیـادی
بـرای ارائـه بـه طبیعتدوسـتان دارنـد .در ایـن بخش
از کتـاب بـه معرفـی مهمتریـن پارکهـا و فضاهـای
عمومـی آنتالیـا میپردازیـم:
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حواستان باشد!
پارکهـای ترکیـه معمـوال پـر از گربههـا و
سـگهای بـدون صاحـب اسـت .بهتـر اسـت
مراقـب کـودکان خـود باشـید.

بهتر است بدانید که...
اگر هتل یا اقامتگاه شـما ساحل اختصاصی
نـدارد ،اصلا نگـران نباشـید .کافـی اسـت بـه
یکـی از پارکهـای سـاحیل برویـد و از تفریحات
دریایـی آن اسـتفاده کنید.
پـارک ملی غـار آلتین ِبشـیک در حـال حاضـر
بسته است .این غار دارای دریاچه و آبشارهای
زیرزمینی بسـیار زیبا اسـت.
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فهرست پارکها و فضاهای عمومی
پارک میل کوپرولو کانیون
پارک کارالی اوغلو
پارک آتاتورک
پارک ساحیل آنتالیا
پارک فا ِلز
پارک میل ساحیل ِبیداغلری
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 -1پارک میل کوپرولو کانیون
Köprülü Kanyon Milli Parkı

پـارک ملی کوپرولـو کانیـون بـا وسـعت  35.7هکتـار
در سـال  1973تاسـیس شـده اسـت .قرارگیـری در
دره عمیـق کوپرولـو ،ایـن پـارک را بـه محـل مناسـبی
برای تفریحات آبی تبدیل کرده اسـت .شـاید باورتان
نشـود ،امـا ایـن پـارک یکـی از مشـهورترین مکانهـا
بـرای تفریحـات آبـی اسـت .پـس خـود را بـه سـواحل
محـدود نکنیـد .در ایـن جـا میتوانیـد کوهنـوردی
کنیـد ،آثـار باسـتانی چـون معبـد زئـوس و آرتمیس را
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ببینیـد و از چشـمانداز مدیترانـهای لـذت ببریـد.
جادهای که به این پارک میل میرسد هم فوقالعاده
دیدنـی اسـت ،یـک مسـیر پیچدرپیـچ کـه از دل جنگل
و از کنار رودخانه و آبشـار عبور میکند .ممکن اسـت
گاهی هوس کنید از خودرو پیاده شوید و یک عکس
یـادگاری از مناظر زیبایی که میبینید ،بگیرید.

ُ
پـل باسـتانی الـوک روی رودخانـه کوپرو و پـل بوگروم
روی رودخانـه
کوکاد ِره یادگارانی از معماری یونانی در
ِ
ایـن منطقه هسـتند .قایقسـواری (رفتینـگ) و عبور
از زیـر پـل الـوک یکـی از جاذبههـای کوپرولـو کانیـون
اسـت .رودخانـه کوپرولـو از منطقـه اسـپارتا شـروع
میشـود و در نهایـت بـه دریـا میریـزد .تنگـه کوپـرو
حـدود  14کیلومتـر ادامه پیدا میکند .عمق این تنگه
در بعضـی قسـمتها بـه حـدود  400متـر میرسـد.
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در کنـار همـه اینها ،پـارک میل کوپرولـو کانیون جای
خوبـی بـرای دیـدن گیاهـان و جانـوران مختلـف هـم
هسـت .گیاهانـی چـون کاج قرمـز ،کاج سـیاه ،سـرو،
صنوبـر ،انـواع بلـوط و زیتـون وحشـی در این منطقه
میروینـد .بعلاوه ایـن پـارک محـل زندگـی حیوانـات
زیـادی از جملـه گوزن ،بـز کوهی ،خرس ،روبـاه ،گرگ،
خرگـوش ،رودک عسـلخوار هـم هسـت.

از دیگـر سـرگرمیهای ایـن پـارک میتـوان بـه
دوچرخهسـواری ،کوهنـوردی ،زیـپ الیـن ،پیمایـش،
پیمایـش در شـب ،ماهیگیـری و ماشـینهای ATV

اشـاره کـرد.
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بهتر است بدانید که...
حـدود  7000نفـر در روز میتواننـد در ایـن
منطقـه قایقسـواری کننـد .حتـی کـودکان هم
میتوانند در یکسری از تفریحات شرکت کنند.
نـام ایـن پـارک از پلهـای باسـتانی آن گرفتـه
شـده و بـه معنـی «تنگـه پلهـا» اسـت.
بـرای بازدیـد کامـل از ایـن پـارک بـه حداقـل 3
سـاعت زمـان نیـاز داریـد .حتـی میتوانیـد کل
روز را در ایـن منطقـه بگذرانیـد.
در ایـن منطقـه هم رسـتوران و هـم اقامتگاه
بـرای شـبمانی وجـود دارد .امـا سـعی کنیـد
کمـی تنقلات و آب بـه همـراه داشـته باشـید.
شـما میتوانیـد بـرای رفتـن بـه ایـن پـارک از
شـاتلهای آن اسـتفاده کنید .جزئیات مربوط
ط الکترونیک آن را
بـه شـاتلها و همچنین بلیـ 
در اینجـا ببینید.
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فوت و فن
اگـر بـا تـور سـفر نمیکنیـد ،میتوانیـد بعد از
رسـیدن بـه پارک بـا افراد دیگر صحبـت کنید تا
تفریحات را به صورت گروهی انجام دهید .به
این ترتیب هزینه تفریحاتی چون قایقسواری
(رفتینـگ یـا قایـق) بیـن تعـداد نفـرات تقسـیم
خواهد شد.
اگـر میتوانیـد لبـاس و کفـش اضافـه بـا
خـود ببرید تـا بعد از خیس شـدن در رودخانه،
چیـزی بـرای پوشـیدن داشـته باشـید .اگـر هم
کفـش مناسـب بـرای ایـن کار نداشـته باشـید،
میتوانید از فروشـگاه این قسمت تهیه کنید.
تورهـای پـارک ملی کوپرولـو ممکـن اسـت
خدمـات متنوعـی چـون سـافاری و  ...ارائـه
دهنـد .بهتر اسـت پیش از سـفر بـا آژانسهای
گردشـگری مشـورت کنیـد.
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آدرس
ُ
آنتالیـا ،منطقه ماناوگات ،محلـه بزیاکا ،جاده
کارابوک

ساعت کاری
 24ساعته
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مسیر دسترسی
اتوبوسهای خط  N600و پیاده
شدن در Antalya Bus Station

اتوبوسهای آنتالیا سریک و پیاده
شدن در Serik Bus Station

تاکسی تا پارک میل

مسیریابی
رزرو آنالین
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 -2پارک کارالی اوغلو
Karaalioğlu Parkı

پارک کارالی اوغلو در نزدیکی سـاحل مدیترانه و مرکز
شـهر آنتالیـا قـرار گرفتـه اسـت .در کنـار لـذت بـردن
از قـدم زدن در محیـط زیبـای ایـن پـارک ،میتوانیـد
سـری هـم بـه جاذبههـای تاریخـی اطـراف آن ماننـد
شهـــر قـــدیم کالیــچی  ،خانه مــــوزه آتاتــــورک
و برج هیدیرلیک بزنیـد .همچنیـن ،در نزدیکـی ایـن
پارک ،کافهها و رستورانهای خوبی برای شکمگردی
وجـود دارنـد .یکـی از جاذبههـای پـارک کارالـی اوغلـو،
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مجسـههای زیبـای آن اسـت کـه معروفتریـن آنهـا
تندیـس کارگـر و پسـرش ،دون کیشـوت و همینطـور
تندیـس نظـام حکمـت ،شـاعر ترک اسـت.
بعالوه ،چشمانداز پارک به دریای مدیترانه و کوههای
اطراف هم آن را به مقصد مناسـبی برای گردشـگران
تبدیـل کـرده اسـت .کارالـی اوغلـو جـای خوبـی بـرای
دویـدن و ورزش کـردن اسـت .حتـی میتوانیـد از
دسـتگاههای ورزشـی هـم اسـتفاده کنید.

فوت و فن
شـما میتوانیـد در تـی گاردن ()Tea Garden
بـه سـبک ترکـی چـای بنوشـید ،بـرای خـود یک
سـماور بگیریـد و بـه منظـره دریـا ،قایقهـا و
درختـان کاج چشـم بدوزیـد.
اگر میخواهید تنی به آب بزنید ،کافی است
چند دقیقه پیاده تا ساحل آداالر بروید.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه کیلیـن
چارسلان ،خیابـان پـارک

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
ترمواهـای خـط  T2-NOSTALJIو
پیـاده شـدن در ایسـتگاه Belediye

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3پارک آتاتورک
Atatürk Parkı

پـارک آتاتـورک یکـی از بهترین و جالبتریـن پارکهای
سـاحیل در آنتالیـا اسـت .بـه ایـن دلیـل کـه در کنـار
لـذت بـردن از فضـای سـبز پـارک ،برکـه آب و اردکها،
چشـمانداز دریـای مدیترانـه و کوههـای تـوروس،
میتوانیـد از تفریحـات مختلـف آبـی و غیرآبـی هـم
لـذت ببریـد .شهربازی آکتور  ،کلـوپ ماهیگیـری،
اجـاره دوچرخـه ،موسـیقی زنده ،زمینبـازی کودک و
 ...از دیگـر مزایـای ایـن پـارک هسـتند .در ایـن جـا هـم
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میتوانیـد بـا اسـتفاده از رسـتورانها و کافههـای
مختلـف از خـود پذیرایـی کنیـد.

همانطـور کـه از نامش پیداسـت ،این پارک بـه افتخار
مصطفـی کمـال آتاتورک ،پدر ترکیه مـدرن ،نامگذاری
شـده است.
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آدرس
آنتــالیــــا ،منطقـــــه مــــــرادپاشــــا ،خیابــان
کنیــا لتی

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
ترمواهـای خـط  T2-NOSTALJIو
پیـاده شـدن در ایسـتگاه Müze

 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -4پارک ساحیل آنتالیا
Beach Park

یکـی از ویژگیهـای مثبـت پـارک سـاحیل آنتالیـا ،قـرار
گرفتـن در نزدیکی پالژهای مختلف اسـت .میتوانید
از آفتـاب و دریـا لـذت ببریـد و بعد برای رفع خسـتگی
در پـارک سـاحیل اسـتراحت کنیـد ،نوشـیدنی و غـذا
سـفارش دهیـد و در آالچیقها از خـود پذیرایی کنید.
در ایـن پـارک هـم مانند سـایر پارکهـا ،رسـتورانها و
کافههـای مختلفی وجـود دارد .بعلاوه ،میتوانید از
مسیر پیادهروی و دوچرخهسواری و همچنین ،دیگر
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تفریحـات دریایـی چـون جـت اسـکی ،قایقسـواری،
غواصـی و  ...هـم لـذت ببریـد .چنـد باشـگاه ورزشـی
هـم در نزدیکـی آن قـرار گرفته اسـت.

ایـن پـارک ،پارکینـگ اختصاصـی هـم دارد .پـس اگر با
خـودروی شـخصی هسـتید ،نگـران پیدا کـردن جای
پارک نباشید .البته ،برخی معتقد هستند که کیفیت
پـارک سـاحیل آنتالیـا ،در گذشـته خیلی بهتـر از حـال
حاضـر بوده اسـت.
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آدرس
لتم ،خیابان
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،محله ِم ِ
بیچ پارک

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  VC59یـا VC57

یـا  AK07و پیاده شـدن در ایسـتگاه
Dumlupınar Blv-6
 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

گشت و گذار > پارکها و فضاهای عمومی
468

 -5پارک فا ِلز
Falez Parkı

تفـاوت پارکهـای فالـز  1و  2بـا دیگـر پارکهـای آنتالیـا
در صخرههـای کوچـک و بزرگـی اسـت کـه در داخـل
و اطرافشـان قـرار گرفتـه اسـت .شـاید از نظـر فضای
سـبز و مسـاحت در حـد پارکهـای دیگـر نباشـند ،اما
ایـن پارکهـای سـاحیل بـا صخـره بـه دریـا میرسـند
و از ایـن جهـت خـاص هسـتند .نماهـای داخلی فالز
و آبشـارهایی کـه بـه داخـل دریـای مدیترانـه میریزد
هـم جالب توجه هسـتند .پیشـنهاد میکنیـم غروب
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آفتـاب را از ایـن منطقه تماشـا کنید که بسـیار دیدنی
است.

حواستان باشد!
شـنا کردن در قسمتهای صخرهای ممنوع
و بسیار خطرناک است.

بهتر است بدانید که...
فالز در زبان ترکی به معنی صخره است.
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فوت و فن
پالژ بامبوس ( )Bambus Plajiدر نزدیکی پارک
فالـز  2قـرار گرفتـه اسـت .بـرای شـنا میتوانید
از این پالژ اسـتفاده کنید.
میتوانیـد خریـد خـود را از فروشـگاههای
کوچـک نزدیـک پـارک انجـام دهیـد.
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آدرس فالز 1
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه چاغالیـان،
خیابـان الرا

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  FL82و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه 13599 - Lara
Caddesi

 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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آدرس فالز 2
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،محله ِیشیل باهچه،
خیابان الرا

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  VL13Aیـا
 TL94یـا  TC16یـا  KC34یـا GM24

یـا  FL82و پیـاده شـدن در ایسـتگاه
Metin Kasapoğlu 2
 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -6پارک میل ساحیل ِبیداغلری
Beydaglari Sahil Milli Parki

شـاید اسـم ایـن پـارک سـاحیل را بـه نـدرت شـنیده
باشید .اما پارک میل ساحیل بیداغلری یا اولیمپوس
یکی از بهترینهای ترکیه و آنتالیا است .به طور کیل،
بیـش از  800گونـه گیاهی در این منطقـه وجود دارد.
در طول  8ماه از سـال (به جز زمسـتان) ،گردشـگران
میتوانند از تفریحات آبی این منطقه استفاده کنند.
بعلاوه ،امـکان پیمایش در قسـمتهای مختلف هم
وجود دارد.
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در کوههـای  13کیلومتـری غـرب اولیمپـوس ،گاز
طبیعی از بین سـنگ آهکهای کوه به بیرون تراوش
میکند .این موضوع باعث شده تا این کوه همیشه
شـعلهور باشـد .این کوه آتشـین هزاران سـال اسـت
کـه میسـوزد .در ایلیـاد هومـر بـا عنـوان «آتشـی کـه
هرگـز نمیمیـرد» بـه ایـن کـوه اشـاره شـده اسـت.
زیستگاههای باستانی چون الیمپوس  ،فاسلیس
و ایدیـروس (شـهرهای یونـان باسـتان) در ایـن
منطقـه قـرار دارند که نشـان از قدمت بـاالی آن دارد.

از امکانات نزدیک این منطقه میتوان به محل کمپ،
هتـل ،محـل پیکنیـک ،خانههـای چوبـی ،رسـتوران
و مـوزه اشـاره کـرد .تلهکابینـی کـه روی کـوه تاهتالـی
کشـیده شـده اسـت هـم ارزش امتحـان کـردن دارد.
شـما میتوانیـد در روسـتاهای اطـراف اقامـت کنیـد
کـه از گزینههـای محبـوب کولهگردها هسـتند .انواع
کاج و سـرو در ایـن منطقـه میرویـد و جانورانی چون
خـرس ،بـز کوهی ،گراز ،روباه ،شـغال ،گرگ ،باب کت،
لینکـس ،جوجـه تیغی ،ماهـی و انواع پرنـدگان مانند
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عقـاب شـاهی در ایـن پـارک به چشـم میخورند.

فوت و فن
پیمایـش بـه سـمت بـاالی کوه خییل دشـوار
نیسـت ،امـا بهتـر اسـت بـا کفـش و لبـاس
مناسـب باشـید.
در باالی کوه یک استراحتگاه زیبا قرار دارد که
میتوانیـد از فضـای تـراس آن برای اسـتراحت
و خوردن یک نوشیدنی استفاده کنید.
موقـع پیمایـش ،بهتر اسـت جـاده جنگیل را
انتخـاب کنیـد کـه بـه مراتـب از جـاده آسـفالت
جذابتـر اسـت.

بهتر است بدانید که...
کوههــای رامهرمــز در ایــران هــم ماننــد کــوه
کایمیرا در آنتالیا آتشــین هســتند و شعلههای
کــــوچک روی کــــوه هیــچ وقــت خامــــــوش
نمیشــوند.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه گوینوک ،جاده بیداغلری

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای ِک ِمـر و پیاده شـدن در
نزدیکترین ایسـتگاه بـه بیداغلری
 21دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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نظرتان مهم است
به پایــان فصــل «گشت و گذار» رسیدیم .برای
بهتر شــدن کتاب سفر آنتالیا در نســخههــــای
بعـــدی ،بــــه بــازخــــوردها و راهنماییهــای
شــما نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینــک زیــر برویــد و
در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییــد نظرتــان در
مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جــای کــدام مطالب
خالــی بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای بهتــر شــدن
محتــوای کتــاب چیســت؟
همچنیـن ،اگر مغایرتـی در اطالعات این فصل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات
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پیشنهاد شما
فصل گشت و گذار

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید
و مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم
خودتان به کتاب اضافه کنیم.
اضافه کردن مکان جدید
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
480

فصل 4
خرید و بازارگردی

خرید و بازارگردی
481

خرید و بازارگردی
خریـد و بازارگـردی یکـی از بخشهـای جـذاب هـر
سـفر اسـت .خریـد سـوغات و یـادگاری ،قـدم زدن در
ن مغازههـا
فروشـگاههای مختلـف و تماشـای ویتریـ 
و اجنـاس متنـوع آنهـا حـال و هـوای آدم را عـوض
میکنـد .آنتالیـا مرکـز خرید زیـاد دارد ،اما بایـد بدانید
کـه ایـن شـهر سـاحیل بیـش از آن کـه هـدف خریـد
باشـد ،هـدف سـاحلگردی و لذت بـردن از هتلهای
 All Inclusiveاست .بنابـــــراین ،نبـــــــاید انتظـــــــــار
فروشـگاههای اسـتانبول یـا ازمیـر را در اینجا داشـته
باشـید .بـا ایـن حـال ،میتوانیـد برنـــدهایی را کـه در
ایـران شـعبه ندارنـد ،در آنتالیـا پیـدا کنید.

بـه طـور کیل سـه نکتـه در انتخـاب مرکـز خریـد وجود
دارد کـه بایـد بـه آن توجـه کنید:
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زمان:
یکـی از نکاتـی کـه در بازارگردی در سـفر اهمیـت دارد،
بحث زمان است .شما باید بتوانید از بین گزینههای
موجـود ،بهتریـن و نزدیکتریـن مراکـز خریـد را پیـدا
کنید تا زمانی که در اختیار دارید ،هدر نرود .به همین
خاطـر در ایـن قسـمت ،آدرس و لینـک مسـیریابی هر
بـازاری آمـده اسـت تا شـما بتوانید نسـبت بـه مکانی
کـه در آن قـرار گرفتهایـد و زمانـی کـه در اختیـار دارید،
تصمیمگیـری کنید.
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طراحی و فضا:
فضای مرکز خرید در فرآیند خرید بسـیار مهم اسـت.
بایـد ببینیـد مراکـز خریـد سـنتی و پرتکاپـو شـما را
خوشـحال میکننـد یا مراکزی که ظاهـر مدرنی دارند
و در طراحـی و معمـاری آنهـا دقـت زیادی بـه کار رفته
اسـت .در حقیقـت ،بازارگـردی تنهـا بـه خریـد کـردن
محـدود نمیشـود ،بلکـه تجربـهای اسـت کـه باید به
قـدر کافـی از آن لـذت ببرید.
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بودجه:
نکتـه آخـر بودجـه شـما اسـت .بایـد بدانیـد کـه کـدام
مرکـز بـا بودجـه خرید شـما در سـفر همخوانـی دارد؛
جایـی کـه بـا خیـال راحـت در آن گشـتوگذار کنیـد و
نگـران دیـدن قیمتهـای فضایـی نباشـید .بعلاوه،
میتوانیـد بـه طـور دقیـق مشـخص کنیـد کـه قصـد
دارید چه بخشـی از بودجه خود را صرف خرید کنید.

بـا در نظـر گرفتـن ایـن نـکات میتوانیـد برنامهریـزی
بهتری برای سفر و زمان محدود خود داشته باشید.
با همه این احوال ،در این قسـمت شـما را با برخی از
مهمتریـن مراکز خریـد آنتالیا آشـنا میکنیم.
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حواستان باشد!
اگر زمان کافی در اختیار دارید ،برای خرید عجله
نکنید .اول از چند فروشگاه که محصوالت
یکسانی دارند ،قیمت بگیرید و بعد خرید کنید.
گاهی قیمتها در دو فروشگاه کنار هم ،تفاوت
دارد.
اگر کاالی خاصی را خریداری میکنید ،حتما
شماره تماس و آدرس فروشگاه موردنظر را
دریافت کنید تا در صورت بروز مشکل با ایشان
تماس بگیرید .پیدا کردن یک فروشگاه خاص
در یک پاساژ بزرگ کار سختی است.
فاکتور خریدهای خود را تا روز آخر سفر نگه
دارید .اگر کاالیی که خریدهاید ،نیاز به تعویض
داشته باشد ،بهتر است فاکتورش را همراه
داشته باشید.
ممکن است الزم باشد ساعتها پیادهروی
کنید ،پس حتما کفشی مناسب و راحت به پا
داشته باشید.
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فهرست فصل خرید و بازارگردی
مراکز خرید
راستههای خرید
بازارهای سنتی

بازارهای محیل یا هفتگی
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فصل  - 4بخش 1
مراکز خرید

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
488

مراکز خرید
مراکز خرید متنوعی در آنتالیا وجود دارد که جوابگوی
سـلیقههای مختلـف اسـت .هـم میتوانیـد خریـد
کنیـد و هـم از فضـای جالـب مراکـز خریـد و قـدم زدن
در آنهـا لذت ببرید .بعالوه ،میتوانید در رسـتورانها
و کافههایـی کـه در هـر یـک از ایـن مراکـز خریـد وجود
دارند ،با خوردن یک نوشـیدنی یا خوراکی خوشـمزه،
خسـتگی خـود را در کنیـد .هـر کـدام از مراکـز خریـد،
ویژگیهـا و امکانـات خـاص خود را دارند کـه در ادامه
بـه آنهـا اشـاره میکنیم:

حواستان باشد!
ساعت کاری مراکز خرید ممکن است با توجه
به شرایط همهگیری ویروس کرونا تغییر کند.
معموال قیمت اجناس مراکز خرید نزدیک
هتلهای بزرگ باالتر است و اکثرا به جای لیر،
فقط دالر یا یورو میپذیرند.
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فوت و فن
گشـتوگذار کامـل در برخـی از مراکـز خریـد
ممکـن اسـت  2تـا  3سـاعت و یـا حتـی بیشـتر
زمان ببرد و شما را خسته کند .بنابراین اگر به
وسـایل خاصـی احتیـاج داریـد ،پیـش از رفتن،
لیسـتی از اقلام موردنیـاز خود تهیـه کنید.
اگـر تعـداد همسـفرانتان زیـاد اسـت ،این که
بخواهیـد همگـی بـا هـم از پاسـاژ دیـدن کنیـد،
کار پیچیـدهای خواهـد بـود .دایمـا بایـد منتظـر
شوید که همسفرانتان از فروشگاه موردعالقه
خـود دیـدن کننـد؛ در صورتی که معموال شـما
بـه دنبـال چیـز دیگـری هسـتید و وقـت هـم
تنـگ اسـت .پس شـاید بهتر باشـد کـه به چند
گـروه کوچکتـر تقسـیم شـوید و راس سـاعت
مشـخصی به یک نقطه خاص برگردید .خوبی
ایـن روش ایـن اسـت کـه اگـر موبایـل کسـی در
دسـترس نباشـد ،گم نمیشـود.
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فهرست مراکز خرید
مرکز خرید تراسیتی
مرکز خرید مارک آنتالیا
مرکز خرید میگروس

مرکز خرید دیپو اوتلت سنتر
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 -1مرکز خرید تراسیتی
TerraCity Alışveriş Merkezi

تراسـیتی لوکستریـن مرکـز خریـد در آنتالیـا اسـت.
 180غرفـه در قالـب فروشـگاه ،رسـتوران و برندهـای
مختلفـی چون نایـک ،مکس مارا ،گیزیـا ،هوگو باس،
آلـدو و  ...و همچنیـن ،برندهـای مختلـف تـرک در این
مرکـز خریـد حضور دارند .پس از گشـتوگذار و خرید
میتوانید در قسـمت فودکورت ،یک غذای خوشمزه
سـفارش دهید و کمی خسـتگی در کنید .گزینههای
مختلفی که پیش روی شـما است شامل برگرکینگ،
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اسـتارباکس ،مـک دونالد ،سـابوی و انـواع غذاهای
ترکی میشـود.

حواستان باشد!
قیمت اجناس در این فروشگاه تا حدی باال
است .بنابراین پیش از خرید از قیمت مطمئن
شوید.
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راهنمای طبقات
B1

طبقه منفی  :1کیف و کفش ،پوشاک ،لوازم

الکترونیـک ،سیمکارت ودافن  ،ماکروسـنتر
(هایپرمارکت)
GF

طبقـه همکـف :پوشـاک ،کیـف و کفـش،

عینـک ،سـاعت ،لـوازم آرایشـی ،کافـه ،محـل
تحویـل لبـاس ،میـز اطالعـات
F1

طبقه اول :پوشاک ،کیف و کفش ،عینک،

جواهرات
F2

طبقــه دوم :فــــــودکــــــورت ،فروشـــــگاه

اســـباببازی ،لبـــاس زیـــر ،پوشـــاک ،عطـــر،
لـــوازم آرایشـــی ،شـــهربازی کـــودک ،ســـینما،
سیمکارت ترکسل  ،دستگاه خودپرداز

بـــرای دیـــدن نقشـــه ســـاختمان و نـــام

فروشـــگاههای مرکـــز خریـــد تراســـیتی اینجـــا
کلیـــک کنیـــد.
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امکانات:
درخواسـت تاکسـی
و کمـک پزشـکی
خودپرداز

صندلـی چـرخدار

تلفـن پولـی

دسـتگاه

سـرویس بهداشـتی

سـرویس

بهداشـتی مخصـوص افـراد کمتـوان
تعویـض لبـاس کـودک

اتـاق

محـل تحویـل لباس

پارکینـگ خودروهـای برقـی

نمازخانـه
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آدرس
آنتالیـا ،منطقه مرادپاشـا ،محلـه ِف ِنر ،خیابان
ِت ِکیلاوغلـو ،پالک 55

ساعت کاری
از ساعت  10صبح تا  8شب

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  LC07و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Tekelioğlu–8

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2مرکز خرید مارک آنتالیا
Markantalya AVM

مـارک آنتالیـا یکـی از جدیدتریـن مراکـز خریـد آنتالیـا
اسـت کـه حـدود  155فروشـگاه مختلـف دارد .انـواع
برندهـای بینالمللی و ترک ماننـد زارا ،نایک ،برشـکا،
اچ انـد ام و  ...را در ایـن مرکـز خریـد خواهید دید .این
مجموعـه تنـوع خوبـی دارد و تقریبـا هـر چیـزی را کـه
نیـاز داشـته باشـید ،میتوانیـد در آن پیـدا کنیـد .این
مرکـز خریـد جـای مناسـبی بـرای خانوادههـا اسـت،
چـون میتوانیـد کوچولوهـای خـود را در زمیـن بـازی
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سـرگرم کنیـد تـا خسـته نشـوند و خودتـان بـا خیـال
راحـت بـه خریـد بپردازید.
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راهنمای طبقات
B3

طبقه منفی  :3کارواش

B2

طبقـــه منفـــی  :2فروشـــگاه میگـــروس

خشکشـــویی ،بانـــک ،دســـتگاه خودپـــرداز
B1

طبقــه منفــی  :1پوشــاک ،کیــف و کفـــش،

لبـــاس زیـــر ،شکالتفروشـــی ،مکدونالـــد،
برگرکینـــگ ،قهوهفروشـــی
GF

طبقـه همکـف :پوشـاک ،کیـف و کفـش،

جواهرات ،عینک ،ساعت ،کافه ،قهوهفروشی،
اســــتارباکـــــس ،هایپــــــرماکت ،نماینـــــدگی
سامسـونگ ،اپـل اسـتور ،سیمکارت ترکسل
سیمکارت ترک تلکام  ،داروخانـه
F1

طبقه  :1پوشاک ،کیف و کفش ،لوازم خانگی

F2

طبقـه  :2پوشـاک ،کیـــف و کفش ،لـــوازم

خانگی ،لوازم آشـپزخانه ،لـوازم خواب و حمام،
عطــــر ،پوشـاک کــــودک ،اسـباببازی ،لـــوازم
فرهنگـی و هنـری ،سیمکارت ودافن  ،ادویـه
F3

طبقـه  :3فودکـــــورت بـا انـواع غذاهـای

بینالمللی و ترکـی ،شیـــرینیفــروشی
F4

طبقه  :4سینما
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برای دیدن نقشه ساختمان و نام فروشگاهها
در مرکز خرید مارک آنتالیا اینجا کلیک کنید.

بهتر است بدانید که...
رویدادهـای مختلفـی در ایـن مرکـز خریـد
بـرای کـودکان و بزرگسـاالن برگـزار میشـود.
بـرای اطلاع از رویدادهـای مارک آنتالیـا و نحوه
ثبتنـام ،اینجـا کلیـک کنیـد.

امکانات:
آسانسور

سرویس بهداشتی

سرویس

بهداشتی مخصوص افراد کمتوان نمازخانه
میز اطالعات
از کودکان

زمین بازی کودک

پله برقی

مراقب
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آدرس
آنتالیـا ،مرادپاشـا ،تاهیلپازیـری ،خیابـان
ُ
شـارامپل ،پلاک 84

ساعت کاری
از ساعت  10صبح تا  8شب

مسیر دسترسی
ترامواهـای خـط  T1Bو پیاده شـدن
در ایستگاه Muratpaşa

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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به حمایت شما دلگرمیم
این کتاب را به عاشقان آنتالیاگردی معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:

تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین
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 -3مرکز خرید میگروس
Migros AVM

در مرکـز خریـد میگـروس میتوانیـد انـواع و اقسـام
برندهـای پوشـاک را در بیـن  130غرفـه متفـاوت پیـدا
کنیـد .مزیت دیگر میگروس ،قرار گرفتن آن در داخل
یـک پـارک اسـت .هـر کـدام از همراهانتـان که خسـته
شـد ،میتوانـد از فضـای زیبـای پـارک اسـتفاده کنـد
تـا شـما بـدون دغدغـه بـه خریـد و فروشـگاهگردی
بپردازید .این شرایط احتماال برای آقایانی که عالقهای
بـه خریـد ندارنـد ،جالب خواهـد بود.

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
503

راهنمای طبقات
B1

طبقـه منفـی  :1پوشـاک ،کیـف و کفـش،

لبـاس زیـر ،اسـباببازی ،لـوازم کـودک ،تنقالت
GF

طبقـه همکـف :پوشـاک ،کیـف و کفـش،

لوازم آرایشـی ،جواهرات ،سـاعت ،لوازم حمام،
داروخانـه ،بسـتنی مکدونالـد ،هایپرمارکـت
میگروس
F1

طبقـه اول :پوشـاک ،کیـف و کفـش،

جواهـرات ،عینـک ،تنباکـو ،سـاعت ،لـوازم
آرایشـی ،تنقلات ،آرایشـگاه ،بانـک ،فودکـورت
بـا غذاهـای بینالمللی و ترکـی ،بسـتنی ،لوازم
خواب و منزل ،فروشـگاه شیائومی ،فروشگاه
سامسونگ ،اسـتارباکس ،سیمکارت ودافن
سیمکارت ترکسل  ،سیمکارت ترک تلکام

بـرای دیـدن نـام و مـکان فروشـگاههای مرکـز
خریـد میگـروس ،اینجـا کلیـک کنیـد.
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بهتر است بدانید که...
برخـی از رسـتورانهای مرکـز خرید میگروس
رو بـه دریـای مدیترانـه هسـتند و چشـمانداز
بسـیار زیبایـی دارند.
خوشـبختانه سـایت میگـروس زبان فارسـی
هـم دارد.

امکانات:
تاکسـی
و کـودک
کـودک

دسـتگاه خودپـرداز
خدمـات کـودک

اتـاق مـادر
زمیـن بـازی

امـکان جابجایـی بـا صندلـی چرخدار

پارکینـگ و سـرویس بهداشـتی مخصـوص
افـراد کمتـوان

پارکینـگ موتـور و دوچرخـه

میز اطالعات

جابجایی اتومبیل در پارکینگ

توسط کارکنان
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آدرس
آنتالیـا ،کنیالتـی ،آراپسـویو ،بلـوار آتاتـورک،
پلاک 3

ساعت کاری
از  10صبح تا ( 22تابستانها تا )23

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  KC06و پیـاده
ش�دن در ایس�تگا ه �Atatürk Bul
varı-16

 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی


اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﯾـﮏ راﻫﻨﻤـﺎی �ﺎﻣـﻞ ﺑـﺮای ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ ﮐﯿـﺶ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ا�ﺮ دوﺳﺖ دا��ﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت �ﺎرﺑﺮدی و ﺑﻪ
روز ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻫﻢ دﺳﺘﺮﺳ� داﺷﺘﻪ
 ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
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 -4مرکز خرید دیپو اوتلت سنتر
Deepo Outlet Center

مرکـز خریـد دیپو یکـی از بزرگترین مراکـز خرید اولت
لـت در آنتالیـا و منطقـه مدیترانـه اسـت کـه نمـای
نارنجـی رنـگ و جالبـی دارد .سـاختارهای ِلگوماننـد
روی سـقف ،آن را به یک قلعه قرون وسـطایی شـبیه
کـرده اسـت .معمـاری مدیترانـهای دیپـو بـه نحـوی
اسـت که همه فروشـگاهها در یک طبقه در دسترس
هسـتند .در ایـن مجموعـه میتوانیـد مجموعـهای از
بهتریـن برندهـای خارجـی را بیابیـد.
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مرکـز خریـد آنتالیا هم درسـت در کنـار مجموعه دیپو
اوتلـت سـنتر قـرار گرفته و اجنـاس متنوعـی را ارائه
میکند .در واقع با بازدید از این مکان ،میتوانید از دو
مرکـز خریـد بـزرگ دیـدن کنیـد .همچنیـن ،میتوانید
از بخشهـای تفریحـی و سـینمای ایـن مجموعه هم
اسـتفاده کنید .بیـش از  200فروشـگاه در مرکز خرید
آنتالیـا وجود دارد .ظرفیـت مجموعه تئاتر آن بیش از
 2200نفر اسـت.

بهتر است بدانید که...
بـرای اطلاع از رویدادهـای مختلفـی کـه در
مرکز خرید آنتالیا برگزار میشـوند ،اینجا کلیک
کنید .
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راهنمای طبقات
GF

طبقـه همکـف :پوشـاک ،کیـف و کفـش،

اسـباببازی ،جواهـرات ،شـیرینی ،تنقلات،
هفروشـی و
سـاعت ،لوازم خـواب و منزل ،پارچ 
خیاطـی ،هایپرمارکـت ،اسـتارباکس ،کارتینگ،
صرافی
F1

طبقه اول :پوشاک ،کیف و کفش ،ادویه،

قهـوه ،بسـتنی ،صنایـ�ع دسـتی ،اسـباببازی،
رسـتوران ،لـوازم کـودک ،کافـه ،زمیـن بـازی
کـودک ،سـینما و تئاتـر

بـرای دیدن نـام و مکان فروشـگاهها در این دو
مرکـز خرید ،اینجـا کلیک کنید.

امکانات:
تـراس
سـینما
رسـتوران

پلـه برقـی

سـرویس بهداشـتی

زمیـن بـازی کـودک
آسانسـور

میـز اطالعـات

نمازخانه

کافـه و
تاکسـی
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه کپـز ،محلـه آلتینـوا سـینان،
خیابـان سـریک ،پلاک 309

ساعت کاری
از ساعت  10صبح تا  8شب

مسیر دسترسی
ترامواهـای خطـوط  T1Bیـا T1A
و پیـاده شـدن در ایسـتگاه Sinan
)(Deepo

 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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انتخاب مراکز خرید
کـدام «مراکـز خریـد» نظرتـان را جلـب کـرد؟ در
چـک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تـا یادتان
باشـد بـه آنهـا سـر بزنید.
مرکز خرید تراسیتی
مرکز خرید مارک آنتالیا
مرکز خرید میگروس
مرکز خرید دیپو اوتلت سنتر
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فصل  - 4بخش 2
راستههای خرید
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راستههای خرید
شـاید راسـتههای خریـد آنتالیـا ماننـد اسـتانبول
نباشـد ،امـا اگـر اهـل خریـد باشـید ،احتمـاال بازدید از
آنهـا برایتـان جالب خواهد بود .در این قسـمت شـما
را بـا برخـی از راسـتههای خریـد آنتالیا آشـنا میکنیم:
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فهرست راستههای خرید
خیابان جمهوریت
خیابان گوللوک
خیابان ایشیکالر

خیابان آتاتورک

خرید و بازارگردی > راستههای خرید
515

 -1خیابان جمهوریت
Cumhuriyet Caddesi

یکـی از خیابانهـای محبوب مردم آنتالیـا برای خرید،
خیابـان جمهوریـت اسـت .برندهـای مختلفـی در
ایـن خیابـان حضـور دارنـد و میتوانیـد چنـد سـاعتی
مشـغول تماشـای فروشـگاهها و خریـد از آنهـا
َ
شـوید؛ بـه خصـوص نزدیـک خیابـان کاظیـم اوزلـپ
( )Kazım Özalpجایـی اسـت کـه میتوانیـد اجنـاس
موردنظرتـان را بـه راحتـی پیـدا کنیـد.
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آدرس
آنتالیا ،مرادپاشا ،خیابان جمهوریت

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KC06

یـا  TC16و پیـاده شـدن در ایسـتگاه
Üç Kapılar
 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2خیابان گوللوک
Güllük Caddesi

خیابـان گوللـوک در بافـت قدیمـی شـهر قـرار گرفتـه
اسـت و بـا خیابـان جمهوریـت تقاطـع دارد .اگـر بـه
دنبـال لباسهایـی با قیمت مناسـب هسـتید ،اینجا
بـرای خریـد عالـی اسـت .البته نـام جدید ایـن خیابان
در نقشـه آنافارتـاالر ( )Anafartalarاسـت.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محله دنیـز ،خیابان
گوللـوک (آنافارتاالر)

مسیر دسترسی
اتوبوسهایخطوطCV39یاKPZ83

یا  TC93و پیاده شدن در ایستگاه
Atatürk Devlet Hastanesi
 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3خیابان ایشیکالر
Işıklar Caddesi

خیابـان ایشـیکالر هـم بـرای خریـد خـوب اسـت ،هـم
بـرای شـکمگردی .در اینجـا به شهر قدیم کالیچی و
همچنین مرکز خرید میگروس دسترسی خواهید
داشـت .اگـر از برندهـای تـرک خوشـتان میآیـد ،جای
درسـتی را بـرای خریـد انتخـاب کردهاید.
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آدرس
آنتالیـــا ،منطقـــه مرادپاشـــا ،محلـــه هاشـــم
ایشـــجان ،خیابـــن ایشـــیکالر

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KL08

یـا  KC06و پیاده شـدن در ایسـتگاه
Işiklar-2
 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -4خیابان آتاتورک
Ataturk Caddesi

بلـوار آتاتـورک یکـی از خیابانهای اصیل آنتالیا اسـت
و فروشـگاههای زیـادی در آن وجـود دارد .در خیابـان
آتاتـورک قیمـت اجنـاس مناسـب اسـت ،امـا اگـر
بودجـهای بـه خریـد اختصـاص ندادهایـد ،میتوانیـد
مغازهها را تماشا کنید و از پیادهروی در فضای خیابان
لـذت ببریـد .مجسـمههای برنـزی و خوراکیهـای
خوشـمزه ایـن خیابـان حتمـا شـما را سـرگرم
خواهـد کـرد .بعلاوه ،بسـیاری از دیدنیهـای آنتالیـا،
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همچـون شهر قدیم کالیچی  ،دروازه هادریان
خانه موزه آتاتورک و  ...هـم در همیـن محـدوده
قـرار گرفتهانـد.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،خیابان آتاتورک

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KL08

یـا  KC06یـا  KL21یـا  TC16و پیـاده
شدن در ایسـتگاه Atatürk Cd. 2

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
524

فصل  - 4بخش 3
بازارهای سنتی
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بازارهای سنتی
چه اهل خرید باشید و چه نباشید ،بازدید از بازارهای
سـنتی لـذت خـاص خـودش را دارد .بازارهای سـنتی
بخشـی از فرهنگ شـهر را در خودشان جای دادهاند.

بهتر است بدانید که...
درسـت است که عنوان این بخش ،بازارهای
ی اسـت ،امـا در دل همیـن بازارهـا هـم
سـنت 
میتوانیـد مغازههـای مدرنـی را پیـدا کنیـد.
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فوت و فن
چانـه زدن را فرامـوش نکنیـد! احتمـال ایـن
کـه فروشـندهها از قیمـت پیشـنهادی خـود
پایینتـر بیاینـد ،زیـاد اسـت .شـانس خـود را
امتحـان کنیـد .امـا بایـد خودتـان تشـخیص
ه بزنیـد و کجا قیمتها
دهیـد که کجـا باید چان 
بـه خـودی خـود پاییـن هسـتند .چانهزنـی را بـا
 60درصـد قیمـت محصـول موردنظـر شـروع
کنید .معموال فروشـنده سـعی میکند قیمت
را روی  80درصـد نگـه دارد؛ امـا اگـر کمی اصرار
کنیـد و بگویید که قیمت بازار دسـتتان اسـت،
احتمـاال فروشـنده بـه  70درصد قیمـت راضی
میشـود.
در بــــازارهــــای سنتـــــی ممکــــــن اسـت بـا
فروشـندگانی مواجه شـوید که زبان انگلیسـی
بلـد نیسـتند .پیشـنهاد میکنیـم یا چنـد کلمه
ترکـی از قبـل یـاد بگیریـد یـا از نرمافزاهـای
مختلـف بـرای انتقـال مقصـود خـود اسـتفاده
کنیـد .امـا این که ترکی حـرف بزنید ،قطعا فضا
را راحتتـر و دوسـتانهتر میکنـد.
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اول صبــــح فرصــــت خییل خـــــوبی بـــرای
خریـد اسـت .فروشـندههایی کـه هنوز دشـت
نکردهاند ،آمادگی بیشـتری برای تخفیف دادن
دارند.
همیشه خوشخنده و خوشبرخورد باشید.
امـا اگـر چیـزی چشـمتان را گرفت ،خیلی ذوق
زده نشـوید .ذوق زده شـدن همانا و باال رفتن
قیمت همانا.
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حواستان باشد!
احتمـاال زمانـی کـه در بازارهـا قـدم میزنیـد،
فروشـندگان زیـادی سـعی میکنند بـا تبلیغ و
چربزبانی ،شـما را داخل مغازه خود بکشـند.
در ایـن مواقـع حسـابی مراقـب جنسـی کـه
بـه شـما پیشـنهاد میشـود ،باشـید .اگـر
محدودیت بودجه دارید ،پول خود را با وسایل
غیرضـروری هـدر ندهیـد.
خریـد اجنـاس قدیمـی و بـه خصـوص
عتیقهجـات بـرای خییلهـا جـذاب اسـت .امـا
حواسـتان باشـد کـه نمیتوانیـد کاالیـی را کـه
بیـش از  100سـال قدمـت دارد ،از ترکیـه خـارج
کنیـد.
سـعی کنیـد پـول درشـت تحویـل مغـازهدار
ندهیـد ،ممکـن اسـت بـه بهانـه نداشـتن پول
خرد ،بخشـی از باقی پول را به شـما برنگرداند.
بعضــی از مغازهدارهــا بــرای نمکگیــر کــردن،
شــما را بــه چــای و گفتگــو دعــوت میکننــد.

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی
529

معمـوال افراد در رودربایسـتی قـرار میگیرند و
حداقـل چیـز کوچکـی میخرنـد .پـس اگـر اهل
رودربایسـتی هستید ،این پیشنهاد صمیمانه
را رد کنید.
بهتر اسـت فروشـنده را از میـزان پولی که به
همـراه داریـد ،باخبـر نکنیـد تـا تخفیـف بهتـری
بگیرید.

بهتر است بدانید که...
فروشـندگان ترکیـه بـه چانهزنی عـادت دارند
و حتـی برخـی از آنهـا «مذاکـره» را شـعار اصیل
بوکار خـود میداننـد .پـس بـرای تخفیف
کسـ 
گرفتـن خجالت نکشـید.
بازارهــای ســنتی جــای خوبــی بــرای خریــد
ســوغات هســتند.
بـرای آشـنایی بـا سـوغات ترکیـه اینجـا کلیک
کنید .
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فهرست بازارهای سنتی
بازار شهر قدیم کالیچی
بازار آنتالیا

بازار قدیم

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی
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 -1بازار شهر قدیم کالیچی
Kaleiçi Bazaar

در کنـار بازدیـد از شهر قدیم کالیچی  ،خوب اسـت
که سـری هم به بـازار آن بزنید .البته توصیه میکنیم
کـه زمانـی را بـرای بازدیـد از ایـن بخـش انتخـاب کنیـد
کـه فرصـت بازارگـردی هـم داشـته باشـید .در ایـن
بـازار ،نـه تنهـا اجنـاس آنتیـک پیـدا خواهیـد کـرد،
بلکـه فروشـگاهها هـم خودشـان جـزو آثـار تاریخـی و
جاذبههـای گردشـگری بـه حسـاب میآینـد.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه سـلجوق،
خیابـان اوزون چارشـی

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطوطـوط VML54A

یـا  VML54یـا  VL13Aیـا  LF09یـا
 LC07Aیا  KL08یا  GCK76Aو پیاده
شـدن در ایسـتگاه Lara Caddesi

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2بازار آنتالیا
Antalya Bazaar

اگر بخواهید سـوغات بخرید و اجناس ریز و درشـتی
پوگفتـی داشـته
پیـدا کنیـد یـا بـا مـردم محلی گ 
باشـید ،بـازار آنتالیـا جـای مناسـبی خواهـد بـود .در
ایـن بـازار محلی هـر چیزی کـه فکـرش را بکنیـد ،پیدا
ش بـه
میشـود :پارچـه ،لبـاس ،ادویـه ،ظـروف و فـر 
سـبک ترکی و  . ...این بازار را با نام «بازار قدیم آنتالیا»
هم میشناسـند .برای خرید خوراکیهای خوشـمزه
محلی ماننـد باقلـوا ،حلـوا ،شـیره کاج و چـای سـیب
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میتوانیـد سـری بـه بـازار آنتالیـا بزنید.

بهتر است بدانید که...
بازار آنتالیا به اصرار زیاد فروشندگان معروف
اسـت .همـه سـعی میکننـد شـما را مجاب به
خرید کنند و این تا حدی آزاردهنده است .پس
اگـر میخواهیـد خریـد آرام و بـدون دغدغـهای
داشـته باشید ،بازار آنتالیا را انتخاب نکنید!
ت برخــی از اجنــاس در بــازار آنتالیــا
قیمــ 
باالســت ،پــس بــا روشهایی کــه در توضیحات
بازارهای سنتی ذکـر شـد ،چانهزنـی کنیـد.
بعلاوه ،قبـل از سـفارش هـر نـوع خوراکـی ،از
قیمـت آن اطمینـان پیدا کنید تا در آخر با شـما
چندبرابـر حسـاب نکننـد.
این بازار حدودا از  10صبح تا  10شب باز است.
اما ساعت پایان کار ممکن است تغییر کند.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقه مرادپاشـا ،محلـه تاهیلپازاری،
خیابان اسـمت پاشـا ،خیابان 477

مسیر دسترسی
ترامواهـای خـط  T1Bو پیاده شـدن
در ایستگاه Muratpaşa

 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3بازار قدیم
Iki Kapılı Han

بـازار سرپوشـیده قدیـم یـا ایکـی کاپیلی هـان ،جـای
جالبـی بـرای خریـد و بومگـردی اسـت .نـام ایـن بـازار
در زبـان ترکـی بـه معنی «کاروانسـرایی بـا دو ورودی»
است .گفته میشود که بازار قدیم از قرن  14میالدی
فعـال بـوده و یکـی از مراکـز اصلی تجـارت در ایـن
منطقـه بـه شـمار میرفتـه اسـت .ایکـی کاپیلی هان
از سـاعت  10صبـح تـا پاسـی از شـب بـاز اسـت.
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فوت و فن
بـازار قدیـم ممکـن اسـت آخـر هفتهها خییل
شـلوغ باشـد .بهتـر اسـت در طـول روزهـای
هفتـه بـرای خرید و بازارگردی به آن سـر بزنید.
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آدرس
بالبی ،خیابان
محلـه
مرادپاشـا،
منطقه
آنتالیا،
ِ
جمهوریت

مسیر دسترسی
اتــوبـــوسهای خطــــــوط  UC11یا
 GCK76یـا  LC07یـا  LF10یـا LC07A

یا  TC16Aو پیاده شدن در ایستگاه
Cebesoy-4
 1دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
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فصل  - 4بخش 4
بازارهای محیل یا هفتگی
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بازارهای محیل یا هفتگی
فکـر نکنیـد کـه بازارهـای هفتگـی مخصـوص ایـران
اسـت .بازارهـای مختلفـی در ترکیـه و شـهر آنتالیـا به
همیـن شـکل وجـود دارنـد .ایـن بازارهـا هـم فرصـت
خوبـی بـرای آشـنایی بـا فرهنـگ مـردم آنتالیـا ایجـاد
میکننـد و هم قیمتهای پایینتـری دارند .بنابراین،
اگـر بودجـه کمـی بـه خریـد اختصـاص دادهایـد و در
عیـن حـال میخواهیـد خریـد خوبی داشـته باشـید،
سـری بـه ایـن بازارهـا بزنید.
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حواستان باشد!
گشتوگذار درست و حسابی در بازارهای
محیل یعنی پیادهروی زیاد و از این مغازه به آن
مغازه رفتن .پس لباس و کفش راحت بپوشید.
جایـی کـه قیمتها پایین اسـت ،باید مراقب
اجنـاس تقلبـی ( )Fakeهـم باشـید .پیـش از
پرداخـت پـول ،از کیفیـت محصـول مدنظـر
اطمینـان پیـدا کنیـد.
چـون بازارهـای هفتگـی موقـت هسـتند،
ممکن است به هر دلییل در زمان سفر شما به
آنتالیا ،جابهجا شـده باشـند .بهتر اسـت پیش
از بازدیـد ،از آدرس کنونـی بازار مطمئن شـوید.

فوت و فن
بازارهـای محلی خـوراک چانهزنـی و تخفیـف
هسـتند .البته این را هم به یاد داشـته باشـید
کـه اندکـی مذاکـره خـوب اسـت ،اما زیـادهروی
نکنید.
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فهرست بازارهای محیل یا هفتگی
شنبه بازار الرا
چهارشنبه بازار

پنجشنبه بازار
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 -1شنبه بازار الرا
Lara Cumartesi Bazaar

شـنبه بـازار الرا جـای مناسـبی بـرای خرید سـوغات و
مـواد خوراکـی اسـت .در ایـن جـا اجنـاس دسـت دوم
هـم بـه فـروش میرسـد .بـا ایـن کـه قیمتهـا پاییـن
اسـت ،امـا اگـر خـوب بگردیـد ،وسـایل باکیفیـت هـم
پیـدا میکنیـد .همانطـور کـه از نامش پیداسـت ،تنها
روزهـای شـنبه و از سـاعت  8صبـح تـا  6بعدازظهـر
میتوانیـد از ایـن بـازار دیـدن کنیـد .آنقـدر وسـیله و
لبـاس در شـنبه بـازار الرا هسـت کـه بـاور نمیکنیـد.
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بهتر است بدانید که...
گاهـی پیـش میآیـد کـه شـنبه بـازار تـا روز
یکشـنبه ادامـه پیـدا میکنـد.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محله شـیرینیالی،
خیابـان سـینان اوغلو ،خیابـان 1500

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  VL13یا TC93

یـا  KC06یـا  LF09و پیـاده شـدن در
ایستگاه Sinanoğlu–5

 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2چهارشنبه بازار
Çarşamba Pazarı

ایـن بـازار معمـوال از سـاعت  7:30صبح شـروع به کار
میکنـد .انـواع میـوه و سـبزیجات ،لبـاس ،ظـرف و...
را میتوانیـد بـا قیمـت مناسـب در چهارشـنبه بـازار
آنتالیـا پیـدا کنیـد .البتـه ایـن بـازار برخلاف بازارهـای
محلی دیگـر کـه معمـوال یـک طبقه یـا روباز هسـتند،
دو طبقـه اسـت .بعالوه ،میتوانید خـودرو خود را در
پارکینـگ مجموعـه پـارک کنید.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،محله ِیشیل باهچه،
تقاطع خیابان شارامپل و سوکولو ،خیابان 623

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط

 VC53یـا

 TK51یـا  TC16Aیـا  MF40یـا  503و
پیاد ه شدن در ایسـتگاه �Anafarta
lar Cd. 3

 9دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3پنجشنبه بازار
Meltem Perşembe Pazarı

این بازار محیل هر پنجشـنبه در خیابان حمیدیه برپا
میشـود .میتوانیـد مایحتاج خود را از فروشـندگان
پنجشـنبه بازار تهیه کنید.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محله سوغوکسـو،
خیابـان حمیدیـه ،پلاک 66

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  TB72یا AC03
و پی�اد ه شـدن در ایسـتگاه �Murat
paşa Lisesi

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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نظرتان مهم است
بــه پایــــان فصــــل «خـــریـــد و بازارگـــــــردی»
رســیدیم .بــرای بهتــر شــدن کتــاب ســفر آنتالیــا
در نســخههــــای بعـــدی ،بــــه بــازخــــوردها و
راهنماییهــای شــما نیــاز داریم .لطفــا به لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییــد
نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جــای
کــدام مطالــب خالــی بود؟ پیشــنهاد شــما برای
بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟
همچنیـن ،اگر مغایرتـی در اطالعات این فصل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

خرید و بازارگردی
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پیشنهاد شما
فصل خرید و بازارگردی

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید
و مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم
خودتان به کتاب اضافه کنیم.
اضافه کردن مکان جدید

خرید و بازارگردی
552

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

خورد و خوراک  >  رستورانها
553

فصل 5
خورد و خوراک

خورد و خوراک
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خورد و خوراک
یکـی از جاذبههـای اصلی سـفر بـه یـک کشـور یـا
شـهر جدیـد ،امتحـان کـردن رسـتورانها و غذاهـای
خوشـمزه آن اسـت .بـه خصـوص هـر چـه فاصلـه
جغرافیایـی بیـن محـل زندگی شـما و مقصد بیشـتر
باشـد ،هیجـان باالتـر مـیرود .در آنتالیـا هـم تعـداد
زیادی رسـتوران و کافه وجـود دارد که آماده پذیرایی
از گردشـگران بـا سـلیقههای مختلف هسـتند .انواع
غذاهـای ترکـی ،بینالمللی و محلی را میتوانیـد در
ایـن شـهر باسـتانی پیـدا کنیـد.

شـما میتوانیـد در کنـار سـاحل قدم بزنیـد و بعد هم
در یـک رسـتوران سـاحیل با چشـمانداز دریـای زیبای
مدیترانـه ،غذاهـا و خوراکیهـای مختلفـی را امتحان
کنیـد ،یـا در محلههـای باصفـای شـهر و بازارهـای
محلی شـکمگردی کنیـد .در ادامـه شـما را بـا چنـد
نمونـه از کافههـا و رسـتورانهای خـوب آنتالیـا آشـنا
میکنیـم تـا راحتتـر تصمیـم بگیریـد.

خورد و خوراک
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بهتر است بدانید که...
منـوی بعضـی از رسـتورانها را میتوانیـد در
وبسـایت آنها پیـدا کنید.
از بهتریـن غذاهـای ترکـی میتـوان بـه دونـر
کبـاب ،کوفتـه ترکـی ،اله ماجـون (پیتـزای
ترکیـهای) ،مانتـی ،کارنیاریـک (بادمجـان
شـکمپر) ،کـوزو تندیـر (گوشـت بـره بـا
مخلفـات) ،ایـزگارا بالیـک (ماهـی تنـوری)،
بـورک ،ایچلی کوفتـه (کوفتـه مغـزدار) ،بالیـک
اکمک (سـاندویچ ماهی) ،کادیـن بودو کوفته،
َ
َ
هونـکار بینـدی (بادمجان و گوشـت بره) ،پیده
(خمیـر و مخلفات) ،یاپراک سـارما (دلمه برگ)،
سوبورکی (خمیر و مخلفات)ِ ،م ِن ِمن (صبحانه
بـا تخممـرغ) ،پلـو ترکـی ،مرجیمـک کوفتسـی
(کوفتـه عـدس) ،ایمـام باییلـدی (بادمجـان و
گوشـت) ،دوروم (سـاندویچ) و  ...اشـاره کـرد.
بعضـی از رسـتورانها دارای پیـک بیرونبـر
هسـتند و میتوانیـد از محـل اقامت خـود و یا
جاهـای دیگـر غـذای موردنظر خود را سـفارش
داده و تحویـل بگیریـد.
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غذاهـای دریایـی کـه در رسـتورانها سـرو
میشـوند ،معمـوال صید تازه همان روز اسـت
ه اسـت.
ه شـد 
کـه از رودخانـه یـا دریـا گرفتـ 
ه دارند.
ترکها به صبحانههای مفصل عالق 
بـه همین خاطـر یکی از تجربههای خوب سـفر
شـما میتواند خوردن صبحانههای خوشمزه
باشـد .یکـی از شـاعران تـرک بـه نام جمـال ثریا
در شـعری میگویـد« :صبحانـه باید شـادیآور
باشد».

فوت و فن
گاهـی مـردم محلی پیشـنهادهای بهتری از
وبسـایتهای مختلـف ارائـه میدهنـد .پـس
اگـر دیدیـد کـه رسـتورانهای معـروف ،بـاب
میل شـما نیسـتند ،میتوانید از رستورانها و
کافههایی که بیشـتر بین مردم بومی شناخته
شـده هسـتند ،اسـتفاده کنید.

خورد و خوراک
557

فهرست فصل خورد و خوراک
کافهها
رستورانها
تنقالت

خورد و خوراک  >  رستورانها
558

فصل  - 5بخش 1
کافهها

خورد و خوراک > کافهها
559

کافهها
لـذت خوردن یک فنجان قهوه ترک در شـهر دلانگیز
آنتالیـا ،چیـزی اسـت کـه نبایـد از دسـت بدهیـد.
نشسـتن در فضـای پـارک یـا کوچهپسکوچههـای
قدیمـی و خـوردن یـک نوشـیدنی ،قطعـا از یـاد شـما
نخواهـد رفـت .در ایـن قسـمت بـه معرفـی برخـی از
بهتریـن کافههـای آنتالیـا میپردازیـم.

خورد و خوراک > کافهها
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فهرست کافهها
کافه بایرام افندی عثمانیل
کافه بار دم لیک
َ
کافه و بیسترو ک ِسل
کافه کاش ترک
کافه و بیسترو کاناپه

خورد و خوراک > کافهها
561

 -1کافه بایرام افندی عثمانیل
Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi

کافـه بایـرام افندی در دل پارک کورشـونلو قرار گرفته
اسـت .میتوانیـد در کنـار رود آکسـو بنشـینید و از
خـوردن انـواع خوراکیهـای خوشـمزه و تماشـای آب
و شـنیدن صـدای آبشـار لـذت ببریـد .بـه خصـوص
اگـر بـرای دیـدن آبشـارهای کورشـونلو رفتـه باشـید،
ایـن کافـه جـای خوبـی بـرای اسـتراحت اسـت.
نوشـیدنیهای سـنتی ترکی ،انـواع قهـوه و  ...در این
کافـه سـرو میشـوند .وایفـای رایـگان ،فضـای روباز

خورد و خوراک > کافهها
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و موسـیقی زنـده از دیگـر خدمات کافه بایـرام افندی
است.

خورد و خوراک > کافهها
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آدرس
آنتالیــا ،منطقــه آکســو ،پــارک کورشــونلو
شاللســی ،پــاک 1

ساعت کاری
از سـاعت  8صبـح تـا  1بامـداد – روزهـای
یکشـنبه از سـاعت  9صبـح تـا  1بامـداد

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خط  MK81و پیاده
شدن در ایستگاه Fettahlı

سوار تاکسی شدن به مقصد کافه

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها
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 -2کافه بار دم لیک
Dem-lik Cafe Bar

چیـزی که کافـه بار دم لیک را از سـایر کافهها متفاوت
میکند ،فضای باز دلنشین آن است .یک باغ شاداب
کوچـک کـه پذیـرای مهمانـان اسـت .درختـان لیمـو و
پرتقال ،فضای جالب و دلانگیزی ایجاد کرده اسـت.
ت نوشـیدنیها و غذاهـای این کافه هم
بعلاوه ،قیم 
بسـیار مناسـب اسـت و توجه به جزئیات باعث شده
که مشـتریان این کافه رضایت باالیی داشـته باشند.
منـو شـامل نهـار ،عصرانـه و انواع دسـر و نوشـیدنی

خورد و خوراک > کافهها
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میشـود .وایفـای رایـگان و موسـیقی زنـده از دیگـر
خدمـات کافه دم لیک اسـت.

بهتر است بدانید که...
شـــما میتوانیــــــــــــد در کنـــار کافــــــــه دم
لیـــک ،از دیدنیهـــای اطـــــــــــراف آن ماننـــد
محله قــدیم کالیچی  ،دروازه هــادریان و
 ...نیـــز لـــذت ببریـــد.

خورد و خوراک > کافهها
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آدرس
آنتالیــا ،منطقــه مرادپاشــا ،محلــه کیلیــن
َ
چارســان ،خیابــان ظ ِفــر ،پــاک 16

ساعت کاری
از سـاعت  15تـا  – 24روزهـای چهارشـنبه،
ه و شـنبه تـا  1بامـداد
جمعـ 

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KC06

یا  KL08و پیاده شدن در ایستگاه
Işıklar 1

 9دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها
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َ
 -3کافه و بیسترو ک ِسل
Castle Café & Bistro

کافه کسـل یا به زبان فارسـی کافه قلعه ،واقعا جایی
اسـت در میـان سـنگ و صخرههـای مدیترانـهای و
در کنـار بـرج هیدیرلیـک .یکـی از مزایـای کافـه کسـل
قیمتهـای مناسـب و کیفیـت بـاالی خدمـات و
خوراکیهـای آن اسـت .منـو شـامل صبحانـه ،نهـار،
عصرانـه ،شـام و انـواع دسـر و نوشـیدنی میشـود.
بعلاوه ،میتوانید از فضای باز و چشـمانداز دلانگیز
دریـا و اینترنـت رایـگان هـم لـذت ببریـد.

خورد و خوراک > کافهها
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بهتر است بدانید که...
شـما میتوانیـد در کنـار اسـتفاده از خدمـات
کافـه کسـل ،از دیدنیهـای اطـراف آن ماننـد
بـرج هیــدیرلیک  ،ساحل مــرمـرلی و ...
نیـز لـذت ببریـد.
بیسـترو یـک واژه فرانسـوری ( )Bistróو بـه
معنـای رسـتورانی کوچـک و سـاده بـرای سـرو
غذاسـت .بیسـتروها بیشـتر بعـد از تحـوالت
اقتصـادی اروپـا بـه وجـود آمدنـد ،زمانـی کـه
مردم به غذاهای کم هزینه و سری�ع روی آورده
بودند.

خورد و خوراک > کافهها
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه کیلیـن
چارسلان ،خیابـان هیدیرلیـک ،پلاک 48

ساعت کاری
از ساعت  10صبح تا  1بامداد

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KC06

یا  KL08و پیاده شدن در ایستگاه
Işıklar 1

 9دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها
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 -4کافه کاش ترک
Kaş Türk Kahvecisi

کافـه کاش تـرک مخصـوص قهوهبازهـا سـت .منوی
کافـه کاش تـرک شـامل انـواع نوشـیدنی و دسـر
میشـود و انـواع مختلـف قهوههـای تـرک و غیرتـرک
را میتوانیـد در ایـن جـا نوشجـان کنیـد .چیـزی کـه
آن را نسـبت بـه دیگـر کافههـا خـاص کـرده ،تنـوع
قهـوه ،کیفیـت بـاال و تازگـی قهوههـای آن اسـت .در
اینجـا میتوانیـد از فضای روباز و اینترنـت رایگان هم
اسـتفاده کنیـد.

خورد و خوراک > کافهها
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بهتر است بدانید که...
اتـاق جداگانهای برای کشـیدن سـیگار وجود
دارد.
در ایـن کافـه نمیتوانیـد از کارت اعتبـاری
( )Credit Cardاسـتفاده کنیـد.
فضا برای ورود صندلی چرخدار مهیا است.

خورد و خوراک > کافهها
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آدرس
آنتالیا ،منطقه کاش ،محله آندیفیل ،خیابان
ُ
اوزترک ،پالک 8A

ساعت کاری
از ساعت  9صبح تا  1بامداد

مسیر دسترسی
اتوبوسهای

خطو ط

�ANTA

 LYA-KAŞیا ANTALYA PATARA

یا  KUMLUCA-FETHIYEو پیاده
شدن در ایستگاه Kaş Otogar

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  >  رستورانها
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از ما عکس بگیرید!
فقط کافیست از صفحه موردعالقهتان اسکرینشات
بگیــــرید و با هشتـگ #همسفرهرسفر در توییــــتر و
اینستاگرام منتشر کنید .به حمایت شما دلگرمیم.

#همسفرهرسفر

خورد و خوراک > کافهها
574

 -5کافه و بیسترو کاناپه
Canape Café & Bistro

کافـه کاناپـه یکی از بهترینهای آنتالیـا در زمینه انواع
نوشـیدنی اسـت .حتـی میتوانیـد در کنار لـذت بردن
از نوشـیدنی خـود ،سـرگرم بـازی بـا بوردگیمهـای
(بازیهـای رومیـزی) مختلـف شـوید یـا از اینترنـت
رایـگان اسـتفاده کنیـد .منـو شـامل نهـار و شـام هـم
میشـود .برخـورد دوسـتانه مدیریـت و کارکنـان و
همچنیـن ،کیفیـت بـاالی خدمـات چیـزی اسـت کـه
رضایت مشـتریان این کافه را جلب کرده است .کافه

خورد و خوراک > کافهها
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کاناپـه ،یـک فضـای روبـاز هـم دارد کـه در فصـل گـرم
سـال میتوانیـد از هـوای تـازه لـذت ببریـد.

بهتر است بدانید که...
کارکنان کافه کاناپه به زبان انگلیسـی مسـلط
هستند.

خورد و خوراک > کافهها
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آدرس
ُ
گوزلوبـا،
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه
ِ
خیابـان الرا ،پلاک 182/B

ساعت کاری
از ساعت  9صبح تا  1بامداد

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  VL13Aیا
 VL13یا  TC93یا  LF09یا  KL08و
پیاده شدن در ایستگا ه �Lara Cad

 desiبا کد 10086
 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها
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انتخاب کافهها
کـدام «کافههـا» نظرتـان را جلـب کـرد؟ در چـک
لیسـت زیر آنها را انتخاب کنید تا یادتان باشـد
بـه آنها سـر بزنید.
کافه بایرام افندی عثمانیل
کافه بار دم لیک
َ
کافه و بیسترو ک ِسل
کافه کاش ترک
کافه و بیسترو کاناپه

خورد و خوراک  >  رستورانها
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فصل  - 5بخش 2
رستورانها

خورد و خوراک  >  رستورانها
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رستورانها
بـه نظـر برخـی از افـراد ،لذتـی کـه در شـکمگردی
هسـت ،در هیچ چیز دیگری نیسـت .فرقـی ندارد یک
رسـتوران لوکـس باشـد یـا یـک غرفـه کوچـک محلی.
مهـم چشـیدن طعـم خوراکیهای متنوعی اسـت که
شاید نمونهاش را در محل زندگی خود ندیده باشید.
در ادامـه لیسـتی از رسـتورانهای خـوب آنتالیـا را بـه
شـما معرفـی خواهیـم کـرد تـا بتوانید تا جـای ممکن
از سـفر خـود لـذت ببرید.

بهتر است بدانید که...
در آنتالیـا ،رسـتورانهای ایرانـی هـم وجـود
دارد ،مثل رسـتوران الروزتا ،حافظ و کافه بهار.

خورد و خوراک  >  رستورانها
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فهرست رستورانها
یهانسی
رستوران بالیکچی ِم
ِ
َ
رستوران دیکت ِات
رستوران پیتزا آرجنتینا
رستوران ِی ِمنیل ِمیهانسی
رستوران عیار ِمیهانسی

خورد و خوراک  >  رستورانها
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یهانسی
 -1رستوران بالیکچی ِم
ِ
Balıkçı Meyhanesi Kaleiçi

بالیکچـی میهانسـی یکـی از رسـتورانهای نسـبتا
گـران آنتالیا اسـت .منوی این رسـتوران شـامل انواع
غذاهای ترکی ،مدیترانهای و دریایی ،همچنین ،انواع
ی و عصرانه میشود .ضمنا امکان سفارش
نوشیدن 
غذاهـای گیاهـی ،وگان و فاقـد گلوتـن فراهـم اسـت.
شـما میتوانیـد از وایفـای رایگان و فضـای روباز این
رسـتوران اسـتفاده کنید و از شـنیدن موسیقی زنده
لـذت ببرید.

خورد و خوراک  >  رستورانها
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آدرس
آنتالیــا ،منطقــه مرادپاشــا ،محلــه کیلیــن
چارســان ،خیابــان هیدیرلیــک ،پــاک 17

ساعت کاری
از ساعت  12ظهر تا 24

مسیر دسترسی
ترامواهای خط  T1Aو پیاده شدن
در ایستگاه İsmetpaşa

 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  >  رستورانها
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َ
 -2رستوران دیکت ِات
Dikkat Et

دیکـت ات در زبـان ترکـی بـه معنـی «مراقـب باشـید»
اسـت .شـاید بـه همیـن خاطر اسـت کـه در نـگاه اول
نمیتوانید به راحتی این رسـتوران را پیدا کنید و باید
مراقـب باشـید تا رسـتوران را رد نکنید .بـرای خوردن
یـک وعـده غـذای لذیـذ و لـذت بـردن از یـک فضـای
دوسـتانه کافـی اسـت به رسـتوران دیکـت ات بروید.
در ایـن رسـتوران امکان سـفارش غذای حلال ،غذای
گیاهی و همچنین وگان وجود دارد .شـاید قیمتها

خورد و خوراک  >  رستورانها
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کمی باال باشـد ،اما ارزشـش را دارد .منوی رسـتوران
شـامل انـواع غذاهای ترکـی و مدیترانهای میشـود.
وایفـای رایـگان و فضـای روبـاز از دیگـر امکانـات ایـن
رسـتوران است.

بهتر است بدانید که...
میتوانیـد از پیـک بیرونبـر رسـتوران هـم
استفاده و غذا را در محل موردنظرتان دریافت
کنید .
فضا برای ورود صندلی چرخدار مهیا است.
کارکنـان رسـتوران بـه زبان انگلیسـی مسـلط
هستند .

خورد و خوراک  >  رستورانها
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه باربـاروس،
خیابـان آتاتـورک ،پلاک 40

ساعت کاری
از ساعت  11صبح تا 23

مسیر دسترسی
ترامواهای خط  T2-NOSTALJIو
پیاده شدن در ایستگاه Kale Kapisi

 6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  >  رستورانها
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 -3رستوران پیتزا آرجنتینا
Pizza Argentina

اگـر بـه پیتزاهـای ضخیـم مثـل پیتزاهـای آمریکایـی
عالقـه داشـته باشـید ،از ایـن رسـتوران آرژانتینی هم
لذت خواهید برد .در فضای داخیل یا روباز رسـتوران
بنشـینید و از غـذای آرژانتینـی خـود لـذت ببریـد و به
دنیـای بوئنوس آیرس (پایتخت آرژانتین) سـفر کنید.
در ایـن رسـتوران امکان سـفارش غذای حلال ،غذای
گیاهـی و همچنیـن وگان وجـود دارد.
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بهتر است بدانید که...
ایـن رسـتوران دارای پارکینـگ اختصاصـی
اسـت.
شـما میتوانیـد از خدمـات پیـک بیرونبـر
اسـتفاده کنیـد و غـذا را در محـل موردنظرتـان
دریافـت کنیـد.
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آدرس
آنتالیــا ،منطقــه مرادپاشــا ،محلــه هاشــم
َ
ایشــجان ،خیابــان رجــب ِپکــر ،پــاک 12

ساعت کاری
از ساعت  8صبح تا 22

مسیر دسترسی
ترامواهای خط  T1Aو پیاده شدن
در ایستگاه İsmetpaşa

 7دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -4رستوران ِی ِمنیل ِمیهانسی
Yemenli Meyhanesi

اگر بخواهید در بافت قدیم آنتالیا قدم بزنید و بعد در
یـک رسـتوران خوب بـا غذاهای عالی از خـود پذیرایی
کنید ،بهتر است سری به رستوران یمنیل میهانسی
بزنیـد .منوی رسـتوران شـامل انـواع غذاهـای ترکی،
دریایـی ،غیردریایـی ،گیاهـی ،وگان و غـذای حلال
میشـود .ایـن رسـتوران هـم فضای بـاز و هم فضای
داخلی دارد .اگـر بیـن سـاعت  8تـا  12شـب بـه ایـن
رسـتوران سـر بزنیـد ،میتوانیـد از اجـرای موسـیقی

خورد و خوراک  >  رستورانها
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زنـده هم لذت ببریـد .وایفای رایگان از دیگر امکانات
یمنیل میهانسـی اسـت.

بهتر است بدانید که...
از جملـه دیدنیهـای نزدیـک بـه رسـتوران
میتوان به دروازه هادریان و برج هیدیرلیک
اشـاره کرد.
فضا برای ورود صندلی چرخدار مهیا است.
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آدرس
آنتالیــا ،منطقــه مرادپاشــا ،محلــه کیلیــن
چارســان ،خیابــان حســاپچی ،پــاک 60

ساعت کاری
از ساعت  11صبح تا 24

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KC06

یا  KL08یا  KL21یا  TC16پیاده شدن
در ایستگاه Işıklar 1

 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -5رستوران عیار ِمیهانسی
Ayar Meyhanesi

طعـم بینظیـر انـواع غذاهـای ترکـی ،مدیترانـهای،
دریایـیو سـاالدهای خوشـمزه را در رسـتوران عیـار
میهانسـی بچشـید .امـکان سـفارش غـذای حلال،
غـذای گیاهـی و همچنیـن وگان و منـوی متنوعـی
از نوشـیدنیها هـم در اینجـا فراهـم اسـت .بعلاوه،
میتوانیـد در حیـن صـرف غـذا ،از موسـیقی زنـده
هـم لـذت ببرید .شـما میتوانیـد از وایفـای رایگان و
فضـای روبـاز مجموعـه اسـتفاده کنیـد.
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بهتر است بدانید که...
این رسـتوران پیـک بیرونبر دارد و میتوانید
غـذا را در محل موردنظرتان دریافت کنید.
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آدرس
آنتالیــا ،منطقــه مرادپاشــا ،محلــه کیلیــن
چارســان ،خیابــان حســاپچی ،پــاک 59

ساعت کاری
از ساعت  11صبح تا  1بامداد

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KC06

یا  KL08یا  KL21یا  TC16پیاده شدن
در ایستگاه Işıklar 1

 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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انتخاب رستورنها
کـدام «رسـتورانها» نظرتـان را جلـب کـرد؟ در
چـک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تـا یادتان
باشـد بـه آنهـا سـر بزنید.
یهانسی
رستوران بالیکچی ِم
ِ
َ
رستوران دیکت ِات
رستوران پیتزا آرجنتینا
رستوران ِی ِمنیل ِمیهانسی
رستوران عیار ِمیهانسی
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596

فصل  - 5بخش 3
تنقالت
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تنقالت
امتحان کردن خوراکیهای مختلف یک مقصد جدید
بـه شـما کمـک میکنـد تـا بـا فرهنـگ آنجـا ،خصوصا
فرهنگ غذایی آنجا بیشتر آشنا شوید و از طعمهای
جدیـد لـذت ببریـد .شـکمگردی در خیابـان و خـوردن
خوراکیهای خوشمزه قطعا شور و نشاط دیگری به
سـفر میبخشـد .به همین دلیل در این بخش شـما
را بـا برخـی از بهترین تنقالت آنتالیا آشـنا میکنیم:

خورد و خوراک > تنقالت
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فهرست تنقالت
گوز ِلمه
سیمیت
ُ
صدف پرشده
کستانه
باقلوای ترکی
بستنی دوندورما
بالل

خورد و خوراک > تنقالت
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 -1گوز ِلمه
Gözleme

گوزلمه یا همان پنکیکهای ترکی یکی از خوراکیهای
خیابانی خوشمزه ترکیه است .معموال یک خانمی که
روسری به سر دارد ،گوزلمهها را در فضای باز گریل
میکند و در اختیار مشتریان مشتاق قرار میدهد.
سرو این خوراکی دلپذیر در کنار بسیاری از چایخانهها
دیده میشود .میتوانید گوزلمه خود را بنا به
درخواست با پنیر ،سیبزمینی ،قارچ ،اسفناج و یا
گوشت چرخ شده سفارش دهید.

خورد و خوراک > تنقالت
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گوزلمـه را بـا سـاالد گوجـه ،خیـار و جعفـری سـرو
میکننـد و اگـر عجلـه داشـته باشـید ،میتوانیـد آن
را یـک وعـده غـذای سـبک بـا قیمـت مناسـب در نظـر
بگیریـد.
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 -2سیمیت
Simit

یکـی دیگـر از خوراکیهـای جالبـی کـه میتوانیـد در
آنتالیا بچشـید ،نانهای گرد کنجدی به نام سـیمیت
اسـت .ایـن نـان بـه صـورت سـنتی تهیـه میشـود و
میتوانیـد آن را بـا چـای میـل کنیـد .البتـه میتوانیـد
از پنیـر ،میـوه یـا شـکالت هم اسـتفاده کنیـد که کامال
سـلیقهای است.
نان سـیمیت را معموال میتوانید از دستفروشهای
سـاحیل یـا کنـار خیابان بخریـد .به طـور کیل ،این نان

خورد و خوراک > تنقالت
602

بیشـتر بـرای قشـر متوسـط جامعـه پخـت میشـود،
امـا به دلیل تقاضای باالی گردشـگران ،حاال در برخی
از کافههـا هـم میتوانیـد ایـن خوشـمزه را نوشجان
کنید.

خورد و خوراک > تنقالت
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ُ
 -3صدف پرشده
Midye Dolma

صدف پرشده یکی از غذاهای رایج خیابانی در آنتالیا و
به طور کیل در ترکیه است .خوردن این خوراکیهای
خوشمزه به خصوص برای کسانی که تا به حال
طعم آن را تجربه نکردهاند ،بسیار هیجانانگیز است.
صدفها معموال با برنج ،گوشت و  ...پر میشوند.
دستفروشهای زیادی صدف پرشده میفروشند،
اما برای این که مسموم نشوید ،بهتر است آن را از
جاهای شناخته شده یا رستورانهای معروف بخرید.

رادﯾــﻮ دور دﻧﯿــﺎ
رادﯾـﻮ دور دﻧﯿـﺎ ﯾـﮏ رادﯾـﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـ� ﺑـﺮای ﻃﺮﻓـﺪاران
ﺳـﻔﺮ اﺳـﺖ .ﮔﻮﺷـﺘﺎن را ﺑـﻪ ﻣﺎ ﺑﺴـﭙﺎ��ﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺟﺎﻫﺎی
دﯾﺪﻧ� اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺳـﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ و درﺑﺎره ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻔ��ﺢ اﺳﺖ ،ﮔﭗ ﺑﺰﻧﯿﻢ.

از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ

خورد و خوراک > تنقالت
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 -4کستانه
Kestane

کسـتانه همان شـاه بلوط است که روی آتش تفتش
میدهنـد تـا از خامـی در بیایـد و در حیـن تفـت دادن
پوسـتش بـاز شـود .خـوردن شـاه بلـوط لـذت زیـادی
دارد ،امـا چـون خیلی سـنگین اسـت ،بهتـر اسـت
هیجـانزده نشـوید و زیـاد سـفارش ندهیـد.

خورد و خوراک > تنقالت
606

 -5باقلوای ترکی
Turkish Baklava

احتمـاال حتـی اگـر به ترکیه سـفر نکـرده باشـید هم با
باقلـوای ترکـی یا اسـتانبولی آشـنا هسـتید .در آنتالیا
میتوانیـد ایـن باقلواهـای سـنتی خوشـمزه را از
تهیهکننـدگان اصلیاش بگیرید .هم فروشـگاههای
مختلفـی بـرای فروش ایـن خوراکی وجـود دارد و هم
میتوانیـد آن را از برخـی دسـتفروشها بخریـد.

خورد و خوراک > تنقالت
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 -6بستنی دوندورما
Dondurma

ایـن بسـتنی بـا همـه بسـتنیهایی کـه تـا بـه حـال
خوردهایـد ،فـرق دارد .یـک نفـر بـا لبـاس عثمانـی و بـا
تردسـتیهای جالـب ،بسـتنی شـما را آمـاده میکند.
شـاید ویدیوهایـش را دیـده باشـید و حـاال بخواهیـد
از نزدیـک تجربـهاش کنیـد .یـک بسـتنی سـنتی بـا
طعمهـای مختلف که غلظت زیـادی دارد و به همین
خاطر هم فروشـنده با خیال راحت با مشـتریان خود
بـازی میکنـد .در واقـع هـم بسـتنی میخوریـد و هم

خورد و خوراک > تنقالت
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سـرگرم میشوید .این بستنی را بیشتر از مغازههای
بستنیفروشـی سـنتی میتوانیـد تهیـه کنیـد ،اما در
بعضـی کافههـا هـم سـرو میشـود.
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 -7بالل
Mısır

قطعـا بلال بـرای خییلهـا ،یـک خوراکـی بینظیـر
اسـت .خبـر خـوب ایـن کـه در آنتالیـا هـم میتوانید از
فروشـندگان کنار خیابان ،بلال کبابی یا آبپز بخرید.

خورد و خوراک
610

نظرتان مهم است
به پایــــان فصــل «خـــــورد و خوراک» رسیدیم.
بــرای بهتــر شــدن کتــاب ســفر آنتالیــا در
نســخههــــای بعـــدی ،بــــه بــازخــــوردها و
راهنماییهــای شــما نیــاز داریم .لطفــا به لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییــد
نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جــای
کــدام مطالــب خالــی بود؟ پیشــنهاد شــما برای
بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟
همچنیـن ،اگر مغایرتـی در اطالعات این فصل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

خورد و خوراک
611

پیشنهاد شما
فصل خورد وخوراک

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید
و مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم
خودتان به کتاب اضافه کنیم.
اضافه کردن مکان جدید

خورد و خوراک
612

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

بازی و سرگرمی  >  ساحلها
613

فصل 6
بازی و سرگرمی

بازی و سرگرمی
614

بازی و سرگرمی
هدف بسیاری از افرادی که آنتالیا را به عنوان مقصد
توگذار خـود انتخـاب میکننـد ،سـرگرمیهای
گشـ 
متنـوع ایـن منطقه اسـت .آنقـدر تفریحـات مختلفی
وجود دارد که در طول سفر خود اصال بیکار نخواهید
بـود .اگرچـه خیلی از هتلهـا همـه سـرگرمیها را به
طـور تمـام و کمال دارند ،اما ممکن اسـت هتل محل
اقامـت شـما دارای چنیـن امکاناتی نباشـد .بنابراین،
در ایـن بخـش از کتـاب ،شـما را بـا تفریحـات آنتالیـا
آشـنا میکنیم تـا از بین گزینههای متفـاوت ،انتخاب
بهتری داشـته باشید.

بازی و سرگرمی
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حواستان باشد!
بـه دلیـل شـرایط خاصـی کـه بیمـاری کرونـا
ایجـاد کـرده اسـت ،حتمـا پیـش از برنامهریـزی
بـرای حضـور در برنامههـای خـاص تفریحی ،از
فعـال بودنشـان مطمئن شـوید؛ به خصوص
برنامههایـی کـه بـه صـورت گروهـی برگـزار
میشـوند.
ممکـن اسـت در داخـل هتـل بخواهند بلیط
اماکـن دیدنـی و تفریحی را به شـما بفروشـند.
پیـش از خریـد ،از قیمـت هـر برنامـه مطمئـن
شـوید .گاهـی خریـد از تورهـای هتـل برایتـان
گـران تمـام خواهد شـد.

فوت و فن
تقریبا تمامی تفریحات آنتالیا را میتوانید با
تخفیـف از آژانسهـای گردشـگری آنتالیـا تهیه
کنید که در قسـمتهای مختلف شـهر حضور
دارنـد و بـا کمـی چانه زدن ممکن اسـت موفق
شـوید تخفیف بیشتری بگیرید.

بازی و سرگرمی
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فهرست فصل بازی و سرگرمی
شهربازیها
مراکز تفریحی
پارکهای آبی
ساحلها
ماساژ و حمامهای ترکی

بازی و سرگرمی  >  ساحلها
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فصل  - 6بخش 1
شهربازیها
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شهربازیها
آنتالیـا مقصـد خوبـی اسـت بـرای تفریحـات مختلـف
آبـی و غیرآبـی و هـر کسـی بـا هـر سـلیقهای میتواند
سرگرمی موردعالقه خود را پیدا کند .در این قسمت
شـما را بـا شـهربازیهای آنتالیا آشـنا میکنیم.

حواستان باشد!
اگـر بیمـاری زمینهای خاصـی دارید یا هیجان
زیاد برای شـما مضر اسـت ،حتما با مسـئوالن
شهربازی هماهنگ کنید.

بازی و سرگرمی > شهربازیها
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فهرست شهربازیها
تمپارک لند آو لجندز
آکتور پارک
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 -1تمپارک لند آو لجندز
Land of Legends Theme Park

تمپـارک لنـد آو لجنـدز یکـی از بهتریـن شـهربازیهای
آنتالیا است .افراد با سنین مختلف میتوانند تجربه
متفاوتی در این سرزمین داشته باشند .لجندز در زبان
انگلیسـی بـه معنـای «افسـانهها» اسـت و مدیریـت
ایـن پـارک معتقد اسـت که هر کسـی میتواند در این
جا افسـانه خـود را رقم بزند.
جالـب اسـت بدانید کـه یک خیابـان مخصوص خرید
هـم در ایـن مجموعـه وجـود دارد و میتوانیـد از
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بهترین برندها خرید کنید .در واقع ،لند آو لجندز یک
مجموعـه تمـام و کمال اسـت و بخشهـای مختلفی
بـرای هـر سـلیقه دارد کـه در این جا برخـی از آنها را به
اختصـار بررسـی میکنیم:
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َ
نچر پارک ()Adventure Park
دو
ا
-1
ِ ِ
همانطـور کـه از نامـش پیداسـت ،ادونچـر پـارک
جایـی اسـت بـرای ماجراجویـی ،هیجـان و آدرنالیـن.
اگـر اهـل چنیـن تفریحاتـی هسـتید ،نیـم نگاهـی بـه
سـرگرمیهای مختلـف آن داشـته باشـید:

واتــــــر مانیـــــــــا ( :)Water Maniaشلیک با
تفنگهـای پرقدرت آبپاش
هایپر کوستر ( :)Hyper Coasterترن هوایی
با ارتفاع  62متر و با سرعت  115کیلومتر بر ساعت
تایفـون کوسـتر ( :)Typhoon Coasterتـرن
هوایـی بـا ارتفـاع  43متـر و بـا سـرعت  86کیلومتر بر
سا عت
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گالیــــون ( :)Galeonچرخوفلـک بـا سـرعت 20
کیلومتـر بر سـاعت
اسـکای فایتــر ( :)Sky Fighterچرخوفلـک بـا
ارتفـاع  22متـر

َ
فمیلی کوســـــتر ( :)Family Coasterتـرن
هوایی نوسـتالژیک با سـرعت  50کیلومتر بر سـاعت
فینگر کوستر ( :)Finger Coasterماجراجویی
باواقعیتمجازی
تاگـادا ( :)Tagadaچرخش با نیروی گریز از مرکز
با سرعت  6کیلومتر بر ساعت
پاور فال ( :)Power Fallسقوط آزاد
آپ تـاون لـوپ ( :)Up Town Loopیـک نـوع
دسـتگاه چرخشـی

ساعت کاری
از ساعت  10تا 18:30
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 -2آکوا پارک ()Aqua Park
در ایـن قسـمت میتوانیـد از انـواع تفریحـات
هیجانانگیـز آبی لـذت ببرید .از جملـه تفریحات آکوا
پـارک میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
وینـد استـــریم ( 4 :)Windstreamسرسـره
آبی مـوازی
مجیکـون ( :)Magiconeسرسـرهبازی بـا قایق
روی یک سـطح محدب
کیــــدز پلــــی ( :)Kids Playیک پارک آبی نقیل

ِ

مخصوص کودکان
اسپــــری اکشـن ( :)Spray Actionبـازی در
میـان فوارههـای آب

ساعت کاری
از ساعت  10تا  16:30و برخی برنامهها تا 18:30
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 -3سکرت الگون ()Secret Lagoon
ایـن بخـش شـامل بازیهـای آبـی ،ماننـد سرسـره و
تونلهـای آبـی مختلـف اسـت؛ امـا در حـال حاضـر
امـکان اسـتفاده از ایـن قسـمت وجود نـدارد و موقتا
تعطیـل میباشـد.
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بهتر است بدانید که...
اگـر وسـاییل مانند حولـه ،دمپایی ،مایـو و ...
را جـا گذاشـتهاید یـا بـه همـراه نداریـد ،نگـران
نباشید .چون میتوانید بیشتر اقالم موردنظر
خود را از فروشگاه داخل مجموعه یا از خیابان
خریـد ،تهیه کنید.
در بـدو ورود ،دسـتبندی در اختیـار شـما
گذاشـته میشـود کـه بـرای ثبـت حسـاب و
ب بازیهـا و تفریحـات شـما اسـت.
کتـا 
میتوانید موتور یا خودروی خود را به صورت
رایگان در پارکینگ مجموعه پارک کنید.
در این مجموعه ،اسـتفاده از وایفای رایگان
است.
تمـام افـراد (گردشـگران و مهمانـان) در طـی
زمـان حضورشـان در تمپـارک لنـد آو لجنـدز،
بیمـه هسـتند.
افـراد کـمتـوان میتوانـند بـرای سـهولـت در

بازی و سرگرمی > شهربازیها
627

جابجایـی ،از قسـمتهای مخصـوص پـارک
اسـتفاده کننـد .بعلاوه ،در صـورت نیـاز،
میتواننـد از صندلیهـای چـرخدار مجموعـه
نیـز بـه صـورت رایـگان بهرهمنـد شـوند.
بـا پرداخـت هزینـه میتوانیـد از خدمـات
عکاسـی و فیلمبـرداری هـم اسـتفاده کنیـد.
بـرای اطلاع از رویدادهـای مختلـف و زمـان

برگـزاری آنهـا در تمپـارک لنـد آو لجنـدز اینجـا
کلیـک کنیـد.
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حواستان باشد!
دقـت کنیـد کـه مایوی شـما سـگک یـا قطعه
فلـزی دیگـری نداشـته باشـد و جواهـرات
ارزشـمند به همراه نداشته باشـید که بتوانید
بدون هیچ مشکیل از همه تفریحات استفاده
کنید .
طبـق قوانیـن ایـن مجموعـه و بنـا بـه دالیـل
بهداشـتی ،آوردن خوراکی و نوشیدنی از خارج
از مجموعـه ،کاملا ممنوع اسـت.
کارت ورود شـما بـرای یـک روز کامـل اعتبـار
دارد ،بنابرایـن اگـر در ایـن مـدت از پـارک خـارج
شـوید ،بـرای ورود مجـدد نیـازی بـه پرداخـت
هزینـه مـازاد نداریـد.
افراد زیر  12ســال باید حتما همراه سرپرسـت
خود وارد پـارک شـوند .همچنین ،کودکان زیر 3
سـال بایـد حتما پوشـک ضـد آب به تن داشــته
باشـند کـه در داخـل فروشــگاه هـم فـروختــه
میشـود.
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آوردن مـواد منـفجـره ،تــرقه ،ســالح و دیگر
وسایل خطرآفرین به داخل پارک ممنوع است.
آوردن حیوانات خانگی به داخل پارک ممنوع
است.
افـرادی کـه مشـکل قلبـی ،فشـار خـون و یـا
مشکل فیزیکی دارند و یا باردار هستند ،اجازه
اسـتفاده از اسـتخرها و تفریحـات مختلـف
را ندارنـد .ایـن مسـاله بـرای حفـظ سلامت
گردشـگران اسـت .اگر پرسـنل احسـاس کنند
کـه تفریـح خاصـی بـرای یـک نفـر کـه مشـکل
جسـمی دارد ،خطرنـاک اسـت ،میتواننـد از
ورود او بـه آن بخـش جلوگیـری کننـد.

فوت و فن
اگر تعداد نفرات شما زیاد است ،ممکن است
بتوانید از تخفیفات گروهی استفاده کنید.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه سـریک ،محله کادریه ،خیابان
آتاتورک ،پالک 1

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  BA22یا BK21
و پی�اده ش�د ن در ایسـتگاه �Kadri
ye-3

 12دقیقه پیادهروی

مسیریابی
خرید بلیط آنالین
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 -2آکتور پارک
Aktur Park

اگـر در منطقـه کنیالتی اقامت دارید ،شـهربازی آکتور
گزینـه خوبی بـرای وقتگذرانی اسـت .این مجموعه
دارای سـه بخـش خانـواده ،کودک و بزرگسـال اسـت
و سـرگرمیهای آن شـامل سـینمای  6بعـدی ،انـواع
خوفلـک ،ماشـین کوبنـده کودکان ،کشـتی پرنده،
چر 
تونـل وحشـت ،سـقوط آزاد ،ترن هوایـی ،قالی پرنده
و  ...میشـود .شـاید ایـن پـارک بـه بزرگـی و هیجـان
سـایر پارکهـا نباشـد ،امـا در عـوض قیمتهـای
مناسـبتری دارد.
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بهتر است بدانید که...
جشـنهای مختلفـی ماننـد جشـن رمضـان
در ایـن مجموعـه برگـزار میشـود.
بـرای بازدیـد از سـایت آکتور پـارک اینجا کلیک
کنید.

حواستان باشد!
اگـر بیمـاری زمینـهای ،مشـکل قلبـی ،فشـار
خـون و  ...داریـد یـا باردار هسـتید ،بهتر اسـت
از تفریحـات هیجانـی دوری کنیـد.
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آدرس
ُ
آنتالیـا ،منطقـه کنیالتـی ،محلـه پینارباشـی،
بلـوار آتاتـورک ،پلاک 12

ساعت کاری
از سـاعت  14تـا  - 19روزهـای شـنبه تعطیـل
اسـت.

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  VC59یا VC57

یـا  TK51Aیـا  KC06یـا  CV47و پیاده
شدن در ایستگاه Atatürk Blv. 15

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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انتخاب شهربازیها
کـدام «شـهربازیها» نظرتـان را جلـب کـرد؟ در
چـک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تـا یادتان
باشـد بـه آنها سـر بزنید.
تمپارک لند آو لجندز
آکتور پارک
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فصل  - 6بخش 2
مراکز تفریحی
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مراکز تفریحی
گزینههـای مختلفـی بـرای تفریـح در آنتالیـا وجـود
دارد و نبایـد خود را به شـهربازیها محـدود کنید .در
ایـن قسـمت شـما را بـا برخـی از مراکـز تفریحی آشـنا
میکنیـم کـه شـاید بـه انـدازه شـهربازیها آدرنالیـن
خون شما را باال نبرند ،اما ارزش تجربه کردن را دارند.
به خصوص اگر خییل اهل هیجان باال نیسـتید ،این
مراکـز برای شـما مناسـبتر خواهنـد بود.
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فهرست مراکز تفریحی
آکواریوم آنتالیا
داینو پارک
کشتی و قایق
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 -1آکواریوم آنتالیا
Antalya Aquarium

آکواریـوم آنتالیـا یکـی از بزرگتریـن آکواریومهـا
در کل دنیـا بـه شـمار میآیـد .یکـی از جاذبههـای
اصلی آن ،تونلی بـا  133متـر طـول و  3متـر عـرض
اسـت کـه در آن میتوانیـد بـه تماشـای انـواع آبزیـان
در اطـراف خـود بپردازیـد .امـا سـرگرمیهای ایـن
مجموعـه بـه ماهیهـای رنگارنـگ ختـم نمیشـود.
در بخـش مـوزه یـخ ( )Ice Museumیـا بـه زبـان ترکـی
 Kar Dünyasıمیتوانیـد بـا بـرف واقعـی بـازی کنیـد
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و سـوار سرسـرههای یخـی شـوید .در بخـش پـارک
وحـش ( )Wild Parkسـفری ماجراجویانـه به آشـیانه
سـمیترین خزنـدگان داشـته باشـید و با سـینما XD

در دل دریـا تفحـص کنیـد.
هـر موقـع خسـته شـدید هـم میتوانیـد در کافـه و
رسـتوران این مرکز تفریحی اسـتراحت و یک خوراکی
یـا نوشـیدنی خوشـمزه نوشجـان کنیـد .در واقـع
میتوانید یک روز کامل در این محیط سرگرم باشید،
جایـی که شـاید بـرای کـودکان جذابیت خیلی زیادی
داشـته باشد.

شـاید شـما هـم ماننـد بسـیاری از افـراد از کوسـهها
وحشـت داشـته باشـید .البته منظور به زمانی است
کـه بخواهیـد از نزدیک در کنار یکی از آنها قرار بگیرید.
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حـاال تصـور کنیـد کـه زمـان غـذا دادن بـه کوسـههای
گرسـنه میرسـد و افرادی با لباس غواصی مشغول
غـذا دادن بـه این شـکارچیان ماهر میشـوند .لحظه
حساسـی کـه شـما میتوانیـد در آکواریـوم آنتالیـا
شـاهد آن باشید.

از دیگـر خدمـات آکواریـوم آنتالیـا میتـوان بـه اجـرای
زنـده ویولـن ،نمایـش در داخـل آب و اجـرای مراسـم
مختلفی چون تولد ،عروسـی و حتی خواسـتگاری در
ایـن محیـط خـاص اشـاره کرد.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه کنیالتی ،محله آراپسویو ،بلوار
دوملوپینار ،پالک 502

ساعت کاری
از ساعت  9:30تا 23

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  LC07Aیـا
 LC07و پیـاده شـدن در ایسـتگاه
Lara T.Yolu - 6
 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
خرید بلیط آنالین
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 -2داینو پارک
DinoPark

اگـر کوچولوهایتـان بـه موجـودات غولپیکـر ماقبـل
تاریـخ عالقـه دارنـد ،داینـو پـارک جایـی اسـت کـه
میتواند حسابی آنها را به وجد آورد .در اینجا نه تنها
میتواننـد مجسـمههایی از دایناسـورهای مختلـف
را تماشـا کننـد ،بلکـه امـکان حضـور در کارگاههـای
مختلف ،صخرهنوردی ،جستجو و یافتن فسیلها از
دل زمین ،سـینمای  7بعدی ،بازیهای ماجراجویانه
و اسـتفاده از ترامپولیـن و چنـد مـدل تفریـح آبی هم
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وجـود دارد .البتـه فعالیتهـا بـه کـودکان محـدود
نمیشـود و بزرگسـاالن عالقهمنـد هـم میتواننـد در
ماجراجوییهـای مختلـف شـرکت کننـد.
جالـب اسـت بدانیـد کـه امـکان برگـزاری جشـنهای
مختلفی چون تولد و عروسـی هم در این پارک وجود
دارد.

بهتر است بدانید که...
شـما میتوانیـد بـرای بازدیـد از سـایت داینـو
پـارک اینجـا کلیـک کنید.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقـه کمـر ،محله گوینـوک ،خیابان
نـد ِرس ،پالک 69
عدنـان ِم ِ

ساعت کاری
از ساعت  9تا 20

مسیر دسترسی
ترمواهای خط  T1Aو پیاده شدن
در ایستگاه Emniyet

 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3کشتی و قایق
Yacht and Boat

در بسـیاری از سـواحل آنتالیـا میتوانیـد سـوار
قایقهـای تفریحی یا کشـتیهای لوکسـی شـوید که
شما را برای ساعاتی سرگرم میکنند .شما میتوانید
یـا همـراه گردشـگران دیگـر سـوار کشـتی شـوید یـا
خودتان یک کشتی اجاره کنید .در این صورت کشتی
بـه طـور کامـل در اختیـار شـما و همراهانتـان خواهد
بود.
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کشـتیهای لوکـس مدلهـای متنوعـی دارنـد.
معمـوال روی عرشـه میتوانیـد آفتـاب بگیریـد و در
قسـمتهایی کـه ناخدای کشـتی صلاح میداند ،در
دریا شیرجه بزنید ،شنا کنید و یا با تجهیزات مختلف
غواصـی کنیـد.

بهتر است بدانید که...
بـرای خریـد بلیـط کشـتی و قایـق میتوانیـد
از طریـق سـایتهای مختلـف و یا شـرکتهای
گردشـگری اقـدام کنیـد .بـرای اجـاره کشـتی
اینجـا کلیـک کنیـد.
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انتخاب مراکز تفریحی
کـدام «مراکز تفریحی» نظرتـان را جلب کرد؟ در
چـک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تـا یادتان
باشـد به آنها سـر بزنید.
آکواریوم آنتالیا
داینو پارک
کشتی و قایق
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پارکهای آبی
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پارکهای آبی
شـهرهای سـاحیل توریسـتی معمـوال پارکهـای
آبـی هیجانانگیـزی دارنـد و آنتالیـا هـم از ایـن قائـده
مسـتثنا نیسـت .لـذت سرسرهسـواری و شـیرجه
زدن در اسـتخرهای مختلـف ،طـوری شـما را سـرگرم
میکنـد کـه در کل مدتـی که در پارک هسـتید به هیچ
چیز دیگری فکر نخواهید کرد .یک روز کامل با شادی
و نشـاط! به محض اینکه از پارک بیرون بیایید شـاید
جسـمتان خسـته باشـد ولـی روحتـان حسـابی سـر
حـال میآیـد و بـا حـال خـوش بـه هتـل برمیگردیـد.
در ادامـه شـما را بـا دو مـورد از بهتریـن پارکهای آبی
آنتالیـا آشـنا میکنیـم:
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بهتر است بدانید که...
دلفینهـا بـر خلاف ظاهـر خوشحالشـان ،از
بـودن در پارکهـای آبـی یـا شـهربازیها شـاد
نیسـتند .ایـن موجـودات دوستداشـتنی بـه
طـرز وحشـیانهای از دریاهـای مختلـف شـکار
میشـوند تـا مـردم را سـرگرم کننـد .آنهـا
در فضـای کوچـک دلفیناریومهـا دچـار انـواع
بیماریهـای روحـی و افسـردگی میشـوند.
بنابرایـن ،اگـر واقعـا بـه دلفینهـا یـا دیگـر
آبزیانـی کـه در مجموعههای آبـی نمایش داده
میشـوند ،عالقـه داریـد ،بهتـر اسـت بـا بازدید
نکـردن از دلفیناریومهـا ،زندگیشـان را نجـات
دهیـد.
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فهرست پارکهای آبی
پارک آبی دولوسو
پارک آبی آکواجوی
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 -1پارک آبی دولوسو
DoluSu Park

پـارک آبـی دولوسـو از بهتریـن و جذابتریـن
مجموعههـای تفریحـی آنتالیـا اسـت .در اینجـا،
سرسـرهها و تونلهای آبی متنوع ،سـاعات خوشـی
را بـرای شـما رقـم میزنـد.
بخشهـای مختلـف پـارک آبـی دولوسـو را بـه طـور
خالصـه بـه شـما معرفـی میکنیـم:
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تفریحات آبی
در ایـن بخـش میتوانیـد بـا انـواع تونلهـا و
سرسـرههای آبـی مخصـوص کـودکان و بزرگسـاالن
سـرگرم شـوید .بعلاوه ،یـک اسـتخر ویـژه کـودکان
ح سرسـرههای
هـم وجـود دارد .مجسـمهها و طـر 
ه و نمایانگر
ایـن قسـمت بـه طـرز جالبی طراحـی شـد 
شـخصیتهای کارتونـی مختلـف هسـتند.
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ساحل
در حالـی کـه کـودکان شـما سـرگرم آببازی هسـتند،
شما میتوانید از آرامش ساحل و گرمای آفتاب لذت
ببریـد .نوشـیدنیهای بینظیـری در ایـن بخـش ارائه
میشـوند که کمتر جایی نمونهاش را تجربه خواهید
کـرد .همچنیـن ،در بعضـی از روزهـا ،موسـیقی زنـده
هـم اجرا میشـود.

ساعت کاری
از ساعت  8:30تا 23

بازی و سرگرمی > پارکهای آبی
655

رمید یا پری دریایی
آکواریوم ِم ِ
برخلاف پارکهـای دیگـر کـه دلفینهـا و سـایر
موجودات آبزی را بر خالف میل خود وادار به نمایش
میکننـد ،در ایـن قسـمت میتوانیـد حـرکات بسـیار
ماهرانه شناگرانی را ببینید که در داخل آب و با لباس
پـری دریایـی هنرنمایـی میکننـد .ایـن برنامـه حـدود
 30دقیقـه طـول میکشـد و شـما بایـد از  15دقیقـه
قبـل در محـل حضـور پیـدا کنید.
شـما حتـی میتوانیـد خودتـان هـم در کنـار پریهـای
دریایـی شـنا کنیـد ،حـرکات جالبـی یـاد بگیریـد و یـک
عکـس یـادگاری بـا خود بـه یـادگار ببرید .بـرای این کار
بایـد بـا مسـئولین آکواریـوم هماهنـگ کنید.

ساعت کاری
هر روزه در دو سانس  11:30و 14:30
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بهتر است بدانید که...
تختهـای مخصـوص آفتـاب گرفتـن بـه
صورت رایگان در اختیار مهمانان قرار میگیرد.
بعلاوه ،بـرای اسـتفاده از قایـق هـم نیـازی بـه
پرداخـت هزینـه نخواهـد بـود.
افـراد بـاردار یـا کسـانی کـه مشـکل قلبـی،
فشـار خـون یـا زخـم بـاز دارنـد ،نمیتواننـد در
تفریحـات آبـی حضـور پیدا کننـد .ایـن کار برای
حفـظ سلامت گردشـگران اسـت.
میتوانید از قبل در مورد رویدادهای مختلفی
کـه در پـارک آبـی دولوسـو برگـزار میشـوند ،از
میزهای تور یا آژانسهای گردشگری اطالعاتی
کسب کنید.
بـرای تفریحـات آبی باید حتما مایوی شـنا به
تن داشـته باشید.
سرسـرههای خاصـی بـرای کـودکان زیـر 7
سـال وجـود دارد.
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امکان استفاده از پارکینگ و صندوق امانات
وجود دارد.
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حواستان باشد!
اسـتفاده از سرسـره بـرای افـرادی کـه بـاالی
 120کیلـو وزن دارنـد ،خطرناک و ممنوع اسـت.
آوردن غـذا و نوشـیدنی از بیـرون بـه داخـل
مجموعـه ممنـوع اسـت.
کـودکان زیـر  12سـال بایـد حتمـا همـراه بـا
سرپرسـت خـود وارد پـارک شـوند.
بـرای ورود بـه پـارک آبـی بایـد حتمـا شـنا بلـد
باشید.
اسـتفاده از سرسـره بزرگسـاالن صرفـا بـرای
افرادی مجاز است که قدشان از  130سانتیمتر
بلندتر باشد.
شـما تنهـا یکبار میتوانید بـا بلیط خود وارد
مجموعـه شـوید .پـس اگـر از مجموعـه خـارج
شـوید ،بـرای ورود مجـدد ،بایـد دوبـاره بلیـط
تهیـه کنید.
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فوت و فن
اگر باالی  40نفر باشید ،میتوانید از تخفیف
گروهی اسـتفاده کنید .برای این کار باید پیش
از رفتـن بـه مجموعـه بـه دپارتمـان فـروش بـا
آدرس  info@dolusupark.comایمیـل بزنیـد
و تاریـخ مراجعـه خود را مشـخص کنیـد .برای
اطلاع از تخفیفهـا اینجـا کلیـک کنید.

آدرس
آنتالیـا ،منطقـه کمـر ،محلـه ِکریـش ،خیابـان
سـاحیل ،پلاک 15

ساعت کاری
خدمات ساحل از  8:30صبح تا  | 23تفریحات
(به جز ساحل) از ساعت  10صبح تا 17
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مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  N600و پیـاده
شـدن در Antalya Bus Station

اتوبوسهـای آنتالیـا به ِکمـر و پیاده
شـدن در Kemer Bus Station

اتوبوسهـای کریـش از ایسـتگاه
بـرج سـاعت کمـر

مسیریابی
خرید بلیط آنالین
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 -2پارک آبی آکواجوی
Aquajoy Su Parki

پارک آبی بزرگ آکواجوی در منطقه ماناوگات با
سرسرههای بزرگ و متنوع ،سرسرههای مخصوص
کودکان و برنامههای شاد و مفرح میزبان شما در
ماههای گرم سال است .هر موقع نیاز به تجدید
قوا داشته باشید ،میتوانید در قسمت رستوران و
کافیشاپ گلویی تازه کنید و دوباره تفریح را از سر
بگیرید .حتی منویی مخصوص کودکان طراحی شده
تا از حضور خود در آکواجوی بیشترین لذت را ببرند.
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بهتر است بدانید که...
در لحظـه ورود دسـتبندی در اختیـار شـما
قـرار میگیـرد کـه هزینههـای شـما را ثبـت
میکنـد .از آنجایـی کـه پـول نقـد در پـارک قابـل
اسـتفاده نیسـت ،بایـد دسـتبند خـود را شـارژ
کنیـد .در نهایـت و در لحظـه خـروج ،اگر مبلغی
در دسـتبند مانـده باشـد ،بـه شـما بازگردانـده
میشـود.
اگر باالی  40نفر باشید ،میتوانید از تخفیف
گروهی استفاده کنید.
بـرای ایـن کار تاریـخ مدنظـر خـود را بـه آدرس
 info@aquajoy.com.trایمیـل کنیـد.
اسـتفاده از پارکینـگ و تختهای مخصوص
آفتاب گرفتن رایگان اسـت.
شـما میتوانید از پارک خارج شـوید و دوباره
بـه داخـل مجموعـه برگردیـد .اعتبـار دسـتبند
شـما یکروزه اسـت.
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حواستان باشد!
بردن خوراکی یا نوشـیدنی از بیرون به داخل
پارک ممنوع است.
اگر دستبند خود را گم کنید ،مبلغی که شارژ
کردهایـد بـه شـما بازگردانـده نمیشـود .پـس
در حفـظ آن دقت کنید.
پـس از ورود بـه پـارک نمیتوانید هزینه بلیط
ورودی را پس بگیرید.
افـرادی که مشـکالت جسـمی از قبیل نقص
عضـو ،جراحـت باز ،بیمـاری قلبی ،فشـار خون
و  ...دارنـد یـا بـاردار هسـتند ،نمیتواننـد از
تفریحـات آبـی مجموعـه اسـتفاده کننـد.
اسـتفاده از وسـایل تفریحی برای افراد باالی
 120کیلوگرم ممنوع است.
کـودکان زیـر  12سـال بایـد همـراه سرپرسـت
خود باشـند.
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نبایـد جواهـرات و وسـایل تیـز بـه همـراه
داشـته باشـید .ایـن وسـایل هرچنـد کوچـک،
ممکـن اسـت گـم شـوند یـا در طـول تفریحـات
بـه شـما آسـیب برسـانند.
پیـش از اسـتفاده از هـر کدام از سرسـرهها یا
اسـتخرها بـه عالیـم مختلفی چون عمـق آب و
نحـوه اسـتفاده توجه کنید.
بـرای ورود بـه بخش تفریحات آبی باید حتما
مایوی شـنا به تن داشـته باشید.
ورود حیوانـات خانگـی بـه آکواجـوی ممنـوع
است.
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آدرس
ُ
آنتالیـا ،منطقـه مانـاوگات ،محلـه سـرگون،
َ
تیترینگـول ،پلاک 17/1
خیابـان
ِ

ساعت کاری
از  9:30صبح تا 18

مسیر دسترسی
اتوبوسهای آنتالیا به ماناوگات و
پیاده شدن د ر �Central Bus Sta
tion

ُ
تاکسیهای ماناوگات به سرگون

مسیریابی
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انتخاب پارکهای آبی
کـدام «پارکهـای آبی» نظرتـان را جلب کرد؟ در
چـک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تـا یادتان
باشـد به آنها سـر بزنید.
پارک آبی دولوسو
پارک آبی آکواجوی
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ساحلها
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ساحلها
آنتالیاسـت و سـواحل زیبایـش .جایـی بـرای گرفتـن
حمام آفتاب و چشـم دوختن بـه دریای مدیترانه .اگر
به دنبال اسـتفاده از تفریحات آبی و شـنا در سواحل
مختلف آنتالیا هسـتید ،بهترینهای آن را در لیسـت
زیـر پیـدا خواهید کرد:

بهتر است بدانید که...
سـنگریزهها یـا ماسـههای سـاحیل در طـول
تابسـتان ممکـن اسـت خیلی داغ شـوند ،این
یعنـی پابرهنـه راه رفتـن در سـاحل کار سـختی
خواهـد بـود .پـس بهتـر اسـت حتمـا صنـدل
سـاحیل بـه همـراه داشـته باشـید.
در اغلـب سـاحلها ،سـرویس بهداشـتی و
دوش آب وجـود دارد.
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فهرست ساحلها
ساحل الرا
ساحل کنیالتی
ساحل مرمرلی
ساحل چیرالی
ساحل چاکیل
ساحل کمر
ساحل مونالیت
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 -1ساحل الرا
Lara Plajı

همانطـور کـه در بخـش محلههای توریستی آنتالیا
اشـاره شـد ،محله الرا یکـی از محلههـای جـذاب
برای گردشـگران اسـت .سـاحل الرا هم که در همین
محـدوده قـرار گرفتـه ،گزینـه مناسـبی اسـت بـرای
آفتاب گرفتن ،لذت بردن از ساحل و دریای مدیترانه
و همچنیـن شـکمگردی در کافههـا و رسـتورانهای
مختلـف .طـول این سـاحل حدود  8کیلومتر اسـت و
ماسـه نرم و طالیی آن ،چیزی اسـت که گردشگران را
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بـه خود جذب میکند .بعلاوه ،هتلهای لوکس این
سـاحل هم چیزی برای مهمانانشـان کم نمیگذارند.

در کنـار کافـه و رسـتوران ،میتوانیـد از صندلیهـا
و تختهـای مخصـوص آفتـاب گرفتـن ،سـرویس
بهداشـتی ،زمیـن والیبـال سـاحیل و دیگـر امکانـات
ایـن سـاحل نیـز اسـتفاده کنیـد .اگـر هـم بـه دنبـال
ماجراجویـی بیشـتر هسـتید ،میتوانیـد بـا قایـق بـه
دل دریـا بزنیـد و در عمـق مدیترانه شـنا کنید .ممکن
اسـت در زمـان سـفر شـما ،برنامههـای مختلفـی در
کنار سـاحل برای کودکان برگزار شـود .در این صورت
دیگـر الزم نیسـت نگران سـرگرم شـدن کـودکان خود
باشید.
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بهتر است بدانید که...
ساحل الرا یک ساحل پرچم آبی است که یک
نشـان اروپایـی بـرای آبهـای تمیـز و سـواحل
پاکیزه است .بنابراین ،میتوانید بدون دغدغه
هـر نوع آلودگی در اینجا شـنا کنید.
قسمتهای مخصوصی برای تعویض لباس
در این ساحل وجود دارد.
بـا توجـه به این که سـاحل الرا یکی از بهترین
سـواحل آنتالیا اسـت ،افراد زیادی برای بازدید
از آن سـرازیر میشـوند .اگـر بیشـتر بـه دنبـال
یـک جـای بکـر هسـتید ،بایـد بـه دنبال سـاحل
دیگـری بگردید.
آبشـارهای دودن که به داخل دریا میریزند،
در نزدیکی ساحل الرا قرار گرفتهاند.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،محله الرا ،خیابان
الرا

ساعت کاری
 24ساعته

هزینه ورودی
رایگان
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مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  GM24یـا
 KL08و پیـاده شـدن در ایسـتگاه
Güzeloba Lara Cd
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2ساحل کنیالتی
Konyaaltı Plajları

سـاحل محبوب کنیالتی حـدود  7کیلومتر طول دارد
و یکـی از دالیـل اصلی جذابیـت آن ،رشـته کوههـای
بیداغلـری اسـت که بـا فاصله ،اما در امتداد سـاحل
کشـیده شـدهاند؛ تصویر متفاوتی که شـاید در کمتر
سـاحیل دیـده شـود .درسـت در پشـت سـاحل هـم
انبوهـی از درختـان و گیاهان مختلـف را میبینید که
رو بـه دریـا قـد علـم کردهاند.
از امکانـات مختلف این سـاحل میتوان به سـرویس
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بهداشـتی ،صندلـی و تخـت بـرای آفتـاب گرفتـن،
قایقسـواری ،کافـه و رسـتوران و  ...اشـاره کـرد.

آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،بلوار آکدنیز

ساعت کاری
از فروردین تا آبان از ساعت  9تا 18:30
از آبان تا فروردین از ساعت  8تا 17

هزینه ورودی
رایگان
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مسیر دسترسی
ترمواهای خط  T1Aو پیاده شدن
در ایستگاه Müze

 11دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی  >  ساحلها
678

شما تنها حامی ما هستید
این کتاب را به عاشقان آنتالیاگردی معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:

تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین
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 -3ساحل مرمرلی
Mermerli Plajı

عوجـور اسـت ،امـا چـون
سـاحل مرمرلـی خیلی جم 
در کنـار صخرههـای رو بـه مدیترانـه قـرار گرفتـه ،نظـر
برخـی از گردشـگران را بـه خود جلب میکند .سـاحل
مرمرلـی ماسـهای اسـت ،پس الزم نیسـت نگـران راه
رفتن در داخل آب باشـید و برای شـنا جای مناسـبی
اسـت .چشـمانداز زیبایـی در ایـن سـاحل در انتظـار
شـما خواهـد بـود .بعلاوه ،میتوانیـد بـه صـورت
ت و چتر ساحیل اجاره کنید و با خوراکیها
روزانه تخ 
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ن مرمرلـی از خـود پذیرایـی
و نوشـیدنیهای رسـتورا 
کنید .حتی یکسری از تختها در داخل آب قرار دارند
تـا بتوانیـد هـر از گاهـی از گرمـا فـرار کنیـد .تنهـا عیـب
این سـاحل شـلوغی آن اسـت.

بهتر است بدانید که...
سـاحل مرمرلـی در کنار شهر قدیم کالیچی
و اسـکله قدیـم قـرار گرفته و میتوانیـد در کنار
لذت بردن از سـاحل ،سـری هم به این منطقه
تاریخی بزنید.
بــه دلیــل نــــداشتن زمیــنبـــــازی کــــــودک،
ایــن ســاحل بــرای خانوادههایــی کــه همــراه
کوچولوهــای خـــــود ســفر کردهانــــد ،خیــی
مناســب نیســت.

فوت و فن
بـرای این کـه بتوانید بهترین تختهای روی
آب را اجـاره کنید ،بهتر اسـت قبل از سـاعت 10
صبح خود را به این سـاحل برسـانید.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،خیابان مرمرلی بانیو

ساعت کاری
از ساعت  8تا 21

هزینه ورودی
رایگان
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مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  UC32یا TC16
یـا  KL21یـا  KL08یـا  KC34یـا KC06

یـا  CV14و پیاده شـدن در ایسـتگاه
Cumhuriyet Meydanı
 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -4ساحل چیرالی
Çıralı Plajı

ساحل زیبای چیرالی حدود  80کیلومتر از مرکز شهر
آنتالیـا فاصلـه دارد و بیشـتر مناسـب گردشـگرانی
اسـت کـه در منطقـه کمـر اقامـت دارنـد .ایـن سـاحل
نسـبت بـه خیلی از سـواحل آنتالیـا ،فضـای آرامتـری
دارد .درسـت اسـت کـه جمعیـت زیـادی بـه چیرالـی
میروند ،اما خبری از سـروصدای جت اسـکی و دیگر
تفریحات آبی نیست .کافیست کنار دریا دراز بکشید
و از شـنیدن صـدای امـواج یـا شـنا کـردن در آب لذت
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ببریـد .ایـن آرامش ،فضا را برای حضـور خانوادهها و
کوچولوهایشـان مناسـب میکند.

جالـب اسـت بدانیـد کـه الکپشـتهای دریایـی در
طـول تابسـتان در این سـاحل تخمگـذاری میکنند و
یکـی از دالیلی کـه چیرالـی آرام مانـده هـم حفاظـت از
ایـن گونـه دوستداشـتنی اسـت .همچنیـن ،اطراف
سـاحل مناظـر سرسـبزی وجـود دارد و میتوانیـد در
دل طبیعـت ،یـک کابین چوبی بـرای خود اجاره کنید.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه کمر ،محله اولوپینار ،چیرالی

ساعت کاری
از ساعت  8تا 21

هزینه ورودی
رایگان
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مسیر دسترسی
اتـــوبــوسهای خطــــــ�و ط �ANTA

 LYA-KAŞیـا  ANTALYA,FINIKEو
پیـاده شـدن در ایسـتگاه Çirali

ســوار شــدن تاکســیهای ســاحل
چیرالــی

مسیریابی
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 -5ساحل چاکیل
Çakıl Plajı

در سـاحل چاکیـل میتوانیـد علاوه بـر لـم دادن روی
تختهـای سـاحیل ،از انواع تفریحـات آبی چون جت
یو
اسـکی و  ...لـذت ببریـد .تنـوع خوبـی از خوراکـ 
نوشـیدنیهای مختلف در این سـاحل انتظار شـما را
میکشـد.
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آدرس
آنتالیا ،منطقه کنیالتی ،محله آلتیکوم ،بلوار
آکدنیز

ساعت کاری
از ساعت  8صبح تا  1بامداد

هزینه ورودی
رایگان
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مسیر دسترسی
ترمواهای خط  T1Aو پیاده شدن در
ایستگاه Müze

 13دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -6ساحل کمر
Kemer Plajı

سـاحل کمـر کـه در فاصلـه  43کیلومتری مرکز شـهر
آنتـــــالیا قــرار دارد ،ماننـــد ساحل چیرالی بیشـتر
مناسـب گردشگرانی اسـت که در منطقه کمر اقامت
دارند .با کمی پیادهروی از مرکز منطقه کمر میتوانید
خـود را بـه ایـن طبیعـت دیدنـی برسـانید .طـول ایـن
ساحل حدود  4کیلومتر است .میتوانید در کنار دریا
قدم بزنید ،یک تخت ساحیل اجاره کنید یا از تفریحات
هیجانانگیـز آبـی لـذت ببریـد .اینجـا هم ماننـد دیگر
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سـواحل ،بساط انواع خوراکیها و نوشیدنیها برای
شـکمگردی فراهـم اسـت .چشـمانداز کـوه و جنـگل،
زیبایـی این سـاحل را دوچندان کرده اسـت.

فوت و فن
اگـر میخواهیـد بـه قسـمت خلوتتـری از
سـاحل برویـد ،بایـد چنـد کیلومتـر بـه سـمت
شـرق پیـش برویـد.
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آدرس
مرکز ،بلوار آتاتورک
آنتالیا ،منطقه کمر ،محله ِ

ساعت کاری
از ساعت  8تا 23

هزینه ورودی
رایگان

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خط آنتالیا به کمر

 12دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -7ساحل مونالیت
Moonlight Plajı

یکـی دیگـر از سـاحلهای خـوب منطقه کمر ،سـاحل
مونالیت اسـت که در پارکی به همین نام قرار گرفته
اسـت .مونالیت در نزدیکـی ساحل کمر قرار دارد و
بـا آب فیـروزهای رنگ خود دلبری میکنـد .بعالوه ،به
جـای هتـل و سـاختمان ،تپـه و جنـگل میبینید ،چه
چیزی بهتـر از این؟
رسـتورانها و کافههـای متعـددی در ایـن منطقـه
قـرار گرفتهانـد و میتوانیـد هـر موقـع کـه بخواهیـد،
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دلـی از عـزا دربیاوریـد .همچنیـن ،امـکان اجـاره تخت
و چتـر سـاحیل هـم وجـود دارد .حتـی ممکـن اسـت
در زمانهـای خاصـی شـاهد اجـرای موسـیقی زنـده
هـم باشـید .اگـر هم حوصلهتـان از آفتاب گرفتن سـر
مـیرود ،برویـد سـراغ تفریحـات هیجانانگیـز آبـی!
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آدرس
مرکز ،خیابان دنیز
آنتالیا ،منطقه کمر ،محله ِ

ساعت کاری
از ساعت  9تا 24

هزینه ورودی
رایگان

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خط آنتالیا به کمر

 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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انتخاب ساحلها
کدام «سـاحلها» نظرتان را جلب کرد؟ در چک
لیسـت زیر آنها را انتخاب کنید تا یادتان باشـد
به آنها سـر بزنید.
ساحل الرا
ساحل کنیالتی
ساحل مرمرلی
ساحل چیرالی
ساحل چاکیل
ساحل کمر
ساحل مونالیت
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فصل  - 6بخش 5
ماساژ و حمامهای ترکی
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ماساژ و حمامهای ترکی
ماسـاژ گرفتـن یکـی از کارهایـی اسـت کـه اگـر یکبـار
انجـام دهیـد ،معتـادش خواهیـد شـد؛ بـه خصوص
اگـر ماسـاژور شـما حرفـهای و کاربلـد باشـد .آرامشـی
کـه پـس از چنـد دقیقـه ماسـاژ بـه دسـت میآیـد،
فوایـد زیـادی دارد ،ماننـد افزایـش تمرکـز و ضریـب
هوشـیاری ،بهبـود گـردش خـون ،بـاال بـردن قابلیـت
ارتجاعـی بافتهـای بـدن ،رفـع گرفتگیهـا ،تقویـت
سیسـتم ایمنـی و  . ...اگـر بـرای دوری از نگرانیهـا و
چالشهـای زندگـی روزمـره بـه آنتالیا سـفر کردهاید و
از نظر بودجه مشـکیل ندارید ،پیشـنهاد میکنیم که
حداقـل یکبـار از خدمـات ماسـاژ اسـتفاده کنیـد.
اما ماساژ یک طرف و حمام ترکی طرفی دیگر! درست
اسـت کـه حمامهای ترکـی آنتالیا به اندازه اسـتانبول
هیجانانگیـز نیسـتند ،امـا شـاید حیف باشـد که این
همـه راه تـا ترکیـه برویـد و از ایـن خدمـات اسـتفاده
نکنیـد .در حقیقت در یک فضای بخارکرده ،شـما را با
آب داغ شستشو و مشتومال میدهند تا خستگی
از تن بـه در کنید.
در ایـن بخـش ،شـما را بـا دور مـورد از مراکـز ماسـاژ و
حمـام ترکـی آنتالیـا آشـنا میکنیـم.

بازی و سرگرمی > ماساژ و حمامهای ترکی
699

بهتر است بدانید که...
در صورتی که باردار هستید ،مشکل جسمی
خاصـی داریـد و یـا در گذشـته ،عمـل جراحـی
داشـتهاید ،حتمـا موضـوع را به ماسـاژور خود
اطلاع دهید.
اگـر بـه مـاده خاصـی حساسـیت داریـد
بـه ماسـاژور خـود اطلاع دهیـد .در صـورت
حساسـیت بـه مـواد شـوینده ،حتمـا شـامپو
یـا صابـون مخصـوص خـود را همـراه داشـته
باشـید.
معمـوال حولـه و دمپایـی در اختیـار شـما قرار
میگیـرد.

فوت و فن
پیـش از دریافـت هـر نـوع خدمتـی ،حتمـا از
هزینـه آن اطلاع پیـدا کنید .این گونـه خدمات
معمـوال هزینـه باالیـی دارنـد و ممکـن اسـت
بخواهیـد از برخـی از گزینههـا صرفنظر کنید.

بازی و سرگرمی > ماساژ و حمامهای ترکی
700

فهرست ماساژ و حمامهای ترکی
مرکز ماساژ و حمام ترکی کریستال
سیرنا
حمام و اسپا
ِ

بازی و سرگرمی > ماساژ و حمامهای ترکی
701

 -1مرکز ماساژ و حمام ترکی کریستال
Kristal Hamam Sauna Masaj

در مرکز ماساژ کریستال ،میتوانید از حمام به سبک
ترکی ،انواع ماساژ ،سونا و  ...لذت ببرید و با سفارش
نوشـیدنیهای مختلـف ،تجربـه لذتبخـش خـود را
تومالهایش
تکمیل کنید .ضمنا ،حمام ترکی و مش 
خسـتگی را بـه طـور کامـل از تـن شـما بـه در خواهـد
کرد.

بازی و سرگرمی > ماساژ و حمامهای ترکی
702

آدرس
آنتالیا ،منطقه کنیالتی ،محله آراپسویو ،بلوار
مدیترانه ،پالک 114

ساعت کاری
از ساعت  10تا 22

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  VF02یـا
 VC59یـا  GCK76Aو پیاده شـدن در
ایسـتگاه Belediye Caddesi – 4

 9دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > ماساژ و حمامهای ترکی
703

سیرنا
اسپا
و
حمام
-2
ِ
Sirena Hamam & Spa

اسپا سیرنا یکی از مجموعههای مناسب برای آرامش
گرفتـن اسـت .فضـای ایـن حمـام بـه نحـوی طراحـی
شـده کـه میتوانیـد سـاعتی از دلمشـغولیهای
روزانه به دور باشید و از گرمای آب حمام لذت ببرید.

بازی و سرگرمی > ماساژ و حمامهای ترکی
704

آدرس
آنتالیـا ،منطقـه کنیالتـی ،محلـه آراپسـویو،
خیابـان  ،7پلاک 3

ساعت کاری
از ساعت  8تا 19

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  KC33و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه 7 Cd.

 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > ماساژ و حمامهای ترکی
705

انتخاب ماساژ و حمامهای ترکی
کـدام «ماسـاژ و حمامهـای ترکـی» نظرتـان را
جلـب کـرد؟ در چـک لیسـت زیـر آنهـا را انتخاب
کنیـد تـا یادتـان باشـد بـه آنهـا سـر بزنیـد.
مرکز ماساژ و حمام ترکی کریستال
سیرنا
حمام و اسپا
ِ

بازی و سرگرمی
706

نظرتان مهم است
به پایــــان فصــــل «بازی و سرگرمی» رسیدیم.
بــرای بهتــر شــدن کتــاب ســفر آنتالیــا در
نســخههــــای بعـــدی ،بــــه بــازخــــوردها و
راهنماییهــای شــما نیــاز داریم .لطفــا به لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییــد
نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جــای
کــدام مطالــب خالــی بود؟ پیشــنهاد شــما برای
بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟
همچنیـن ،اگر مغایرتـی در اطالعات این فصل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

بازی و سرگرمی
707

پیشنهاد شما
فصل بازی و سرگرمی

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید
و مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم
خودتان به کتاب اضافه کنیم.
اضافه کردن مکان جدید

بازی و سرگرمی
708

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
709

فصل 7
فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر
710

فرهنگ و هنر
شـهرهای باسـتانی قدمـت زیـادی در فرهنـگ
و هنـر دارنـد .تمدنهـای دیرینـهای کـه در طـی
سـالیان ،انـواع هنرهـا را در دل خـود پروراندهانـد.
در روزگار کنونـی هـم در آنتالیـا شـاهد کنسـرتها،
جشـنوارهها و نمایشـگاههای مختلفـی هسـتیم
کـه رنـگ و بـوی خاصـی بـه شـهر میبخشـند .در
قسـمت بهترین زمان سفر به آنتالیا  ،فهرستی از
فستیوالهای گوناگون را به شما معرفی کردیم و
در این بخش از کتاب ،شما را با انواع دیگر فعالیتها
و مراکـز فرهنگـی و هنـری آنتالیـا آشـنا میکنیـم.

فرهنگ و هنر
711

فهرست فصل فرهنگ و هنر
سینماها
سالنهای اجرای زنده

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
712

فصل  - 7بخش 1
سینماها

فرهنگ و هنر > سینماها
713

سینماها
بـا ایـن کـه بسـیاری از افـراد تلویزیونهـای خیلی
بـزرگ و هیجانانگیـزی در خانـه خـود دارنـد ،بـاز هـم
هیـچ چیـز جـای سـینما رفتـن را نمیگیـرد .تماشـای
یـک فیلـم خـوب روی پـرده نقـرهای و در کنـار دیگـران
واقعـا حـس و حال دیگری دارد .سـینماهای آنتالیا از
کیفیت خوبی برخوردارند و امکانات بهروزی دارند .از
ایـن رو ،در ایـن بخش چند مورد از سـینماهای آنتالیا
را معرفـی میکنیـم تـا اگـر تمایـل داشـتید ،از دیـدن
فیلمهـای ترکـی یـا بینالمللی لـذت ببریـد.

حواستان باشد!
پیــش از خریــد بلیــط مطمئــن شــوید فیلــم
موردنظرتــان بــه زبــان اصــی اســت یا بــه ترکی
دوبلــه شــده اســت و اینکــه آیــا فیلمهــای
دوبلــه شــده بــا زیرنویــس انگلیســی نمایــش
داده میشــوند یــا خیــر.

فرهنگ و هنر > سینماها
714

فهرست سینماها
سینماکسیموم
سینماسال
سینما
ِ

فرهنگ و هنر > سینماها
715

 -1سینماکسیموم
Cinemaximum

مجمـــــوعههای سینماکسیمــــــوم در شهرهـــــای
مختلـف ترکیـه حضــــور دارنـد .یـک شعبـــــه از ایـن
سـینما در مرکـز خریـد میگـروس و یـک شـعبه دیگـر
در مرکز خرید مارک آنتالیا قـرار دارد کـه از بهتریـن
سـینماهای آنتالیا به شـمار میروند .شما میتوانید
از دیـدن فیلمهـای ترکـی و بینالمللی در سـالنهای
دو بعـدی و سـه بعدی سینماکسـیموم لـذت ببرید.

فرهنگ و هنر > سینماها
716

آدرس شعبه میگروس
آنتالیــا ،کنیالتــی ،آراپســویو ،بلــوار آتاتــورک،
پــاک  ،3طبقــه اول

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  KC06و پیـاده
شــــ�د ن در ایستــگاه �Atatürk Bul
varı - 16

 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سینماها
717

آدرس شعبه مارک آنتالیا
آنتالیــا ،مرادپاشــا ،تاهیلپازیــری ،خیابــان
ُ
شــارامپل ،پــاک  ،84طبقــه 4

مسیر دسترسی
ترامواهای خط  T1Bو پیاده شدن
در ایستگاه Muratpaşa

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو آنالین

فرهنگ و هنر > سینماها
718

سینماسال
 -2سینما
ِ
Cinemasal Sinemaları

اگر به زبان ترکی تسـلط داشـته باشـید ،سینماسـال
جـای خوبـی بـرای تماشـای فیلمها و انیمیشـنهای
ترکـی و بینالملیل اسـت .تعداد فیلمهـای روی پرده
ایـن سـینما نسـبتا باالسـت و حـق انتخـاب خوبی در
اختیارتـان میگذارد.

فرهنگ و هنر > سینماها
719

آدرس
آنتالیـا ،منطقـه کپز ،محله کپز ،پارک وارسـاک
َ
َ
دمیرل ،بلوار سـلیمان دمیـرل ،پالک 250

شماره تماس رزرو
02424173111

فرهنگ و هنر > سینماها
720

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  KPZ83یـا
 VF01یا  VF02یا  VS18و پیاده شدن
در ایسـتگاه Süleyman Demirel
Blv - 27

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
721

فصل  - 7بخش 2
سالنهای اجرای زنده

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
722

سالنهای اجرای زنده
بوهوای ترکیه است
آنتالیا یکی از شهرهای خوش آ 
و همیـن موضـوع باعـث شـده در بیشـتر ایـام سـال،
خصوصا در بهار و تابستان ،میزبان گردشگران زیادی
باشـد .بـه همیـن خاطـر ایـن شـهر پر شـده از انـواع و
اقسـام تفریحـات سـرگرمکننده تـا بهتریـن خاطـرات
را بـرای مهمانانـش رقـم بزنـد .یکـی از سـرگرمیهای
جـذاب آنتالیـا ،کنسـرتها و اجراهـای زنـده اسـت
کـه طرفـداران زیـادی دارد .از ایـن رو ،در ایـن قسـمت
شـما را با چند نمونه از سـالنهای اصیل اجرا در این
منطقـه آشـنا میکنیم.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
723

فهرست سالنهای اجرای زنده
سالن اجرای زنده هولی استون
سالن جالی جوکر آنتالیا
سالن تئاتر روباز کنیالتی
مرکز اکسپو
سالن اپرا و باله آنتالیا استیت

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
724

 -1سالن اجرای زنده هولی استون
Holly Stone Performance Hall

هولی اسـتون یکی از معروفترین سـالنهای اجرای
زنـده در آنتالیـا اسـت .در ایـن مجموعـه میتوانیـد از
کنسـرتهای ترکـی و طراحـی داخلی زیبـای سـالن
لـذت ببریـد .از جذابیتهـای هولـی اسـتون میتوان
بـه کیفیـت بـاالی صـدا ،نورپردازیهـای حرفـهای،
محیـط امـن و حفاظتشـده اشـاره کـرد .بسـیاری
از خواننـدگان معـروف در ایـن سـالن برنامـه اجـرا
میکننـد.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
725

آدرس
آنتالیــا ،منطقــه مرادپاشــا ،محلــه ســلجوق،
خیابــان اوزون چارشــی ،پــاک 42

مسیر دسترسی
ترامواهای خط  T1Aو پیاده شدن
در ایستگاه İsmetpaşa

 7دقیقه پیادهروی

مسیریابی
اطالع از برنامهها

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
726

 -2سالن جالی جوکر آنتالیا
Jolly Joker Antalya Concert Hall

اگـر بخواهیـد در کنسـرتهای ایرانـی حضـور پیـدا
ه سـالنهای
کنیـد ،بهتـر اسـت نیـم نگاهـی بـه برنامـ 
زنجیـرهای جالـی جوکـر داشـته باشـید کـه یکـی از
شـعبههای آن در آنتالیـا اسـت .در ایـن سـالن ،در
حیـن لـذت بـردن از موسـیقی ،میتوانیـد خوراکـی و
نوشـیدنی هـم نوشجان کنیـد .البته مراقب باشـید
کـه هزینههـا در ایـن سـالن کمـی باالسـت!

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
727

آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،خیابـان ِف ِنـر ،پالک
12/7-6-5

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خط  FL82و پیاده
شدن در ایستگاه Fener Cd.

 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
اطالع از برنامهها

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
728

 -3سالن تئاتر روباز کنیالتی
Konyaalti Açıkhava Tiyatrosu

احتماال گوش دادن به موسیقی زنده و یا شنیدن
صدای خوش خواننده موردعالقهتان در یک فضای
روباز تجربه متفاوتی خواهد بود .برای داشتن چنین
تجربهای کافی است در یکی از کنسرتهای ایرانی
یا خارجی سالن روباز کنیالتی شرکت کنید .عالوه بر
کنسرت ،تئاترهای مختلفی هم در این سالن اجرا
میشود .ظرفیت سالن کنیالتی حدود  3100نفر
است و در طول تابستان به یکی از مکانهای مهم
برای برگزاری رویدادهای هنری تبدیل میشود.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
729

آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه ِملتـم ،پارک
سـاحیل ،پلاک 18

مسیر دسترسی
ترامواهای خط  T2-NOSTALJIو
پیاده شدن در ایستگاه Müze

 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی


ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﭘﺸﺖ
 ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .ا�ﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳـﺖ
 را دﻧﺒـﺎل ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﯿﻢﻫـﺎی
 و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده
731

 -4مرکز اکسپو
Antalya Expo Center

مرکز اکسپو بیشتر سالن همایش است تا کنسرت،
اما باز هم میزبان کنسرتهای متعددی است .یک
فضای  65هزار مترمربعی که حداکثر  10هزار نفر
ظرفیت دارد .امکانات و سالنهای مختلف مجموعه
ه است که برای برگزاری انواع
به نحوی طراحی شد 
رویدادهایورزشی،کنسرتوهمایشمناسباست.
بعالوه ،یکی از نکات مثبت این مجموعه ،میزبانی
کنسرت خوانندگان و هنرمندان ایرانی نیز هست.
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آدرس
آنتالیـا ،منطقه آکسـو ،محله سوغوجاکسـو،
خیابـان  ،20051پالک 1/4

مسیر دسترسی
ترامواهای خط  T1Bو پیاده شدن
در ایستگاه Anfaş-Pınarlı

 8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
اطالع از رویدادها
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 -5سالن اپرا و باله آنتالیا استیت
Antalya State Opera & Ballet

در کنــــار برنامههــــای هیجانانگیــز در سالنهـــای
کنسـرت ،میتوانید تفریح متفاوتتر و کالسـیکتری
چـون اپرا ،تئاتـر و باله را هم انتخاب کنید .هنرمندان
مختلفـی از سراسـر دنیـا در ایـن سـالن برنامـه اجـرا
میکننـد کـه بـرای عالقهمنـدان به هنر بسـیار جذاب
اسـت .البتـه در ایـن سـالن ،کنسـرت و برنامههـای
کـودک هـم اجرا میشـود.
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بهتر است بدانید که...
باید حداقل  15دقیقه قبل از شروع برنامهها،
بلیـط کاغـذی خـود را از گیشـه دریافـت کـرده
باشـید ،حتی اگـر آن را به صورت آنالین خریده
باشید.
اگـر خریـدار بلیـط آنالیـن بـا شـخصی کـه قرار
ش حضـور پیـدا کنـد ،متفـاوت
اسـت در نمایـ 
است ،باید این موضوع را در حین خرید آنالین
اعلام کنید.
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آدرس
آنتالیــــا ،منطقـه مــــرادپاشا ،خیابان ِاولیـــــا
ِچ ِلبی

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خط  DC15Aو پیاده
شدن در ایستگاه Tonguç Cd. -5

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
رزرو آنالین

فرهنگ و هنر
736

نظرتان مهم است
بــه پایــــان فصــــل «فرهنــگ و هنــر» رســیدیم.
بــرای بهتــر شــدن کتــاب ســفر آنتالیــا در
نســخههــــای بعـــدی ،بــــه بــازخــــوردها و
راهنماییهــای شــما نیــاز داریم .لطفــا به لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییــد
نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جــای
کــدام مطالــب خالــی بود؟ پیشــنهاد شــما برای
بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟
همچنیـن ،اگر مغایرتـی در اطالعات این فصل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات
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پیشنهاد شما
فصل فرهنگ و هنر

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید
و مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم
خودتان به کتاب اضافه کنیم.
اضافه کردن مکان جدید

فرهنگ و هنر
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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فصل 8
حمل و نقل

حمل و نقل
740

و نقل
ل 
حم 
توگذار در آنتالیـا بـدون راهنمای گردشـگری کار
گشـ 
سـختی نیسـت .شـما میتوانیـد بـا یـک برنامهریـزی
درسـت و با اسـتفاده از نقشه ،یک سـفر خاطرهانگیز
بـرای خـود بسـازید .بودجـهای کـه بـرای سـفر در نظر
توآمد شـما را مشـخص میکند.
گرفتهاید ،نحوه رف 
بعضیهـا ترجیـح میدهنـد کـه به جـای این کـه پول
توآمد راحتتر کننـد ،برای تفریحات
خـود را خـرج رف 
دوخـوراک نگـه دارنـد .در ایـن قسـمت شـما را
و خور 
بـا گزینههـای حملونقـل عمومـی در آنتالیـا آشـنا
میکنیم.
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فهرست فصل حمل و نقل
آنتالیا کارت
وسایل حمل و نقل عمومی
اجاره خودرو
قوانین رانندگی در ترکیه
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فصل  - 8بخش 1
آنتالیا کارت
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آنتالیا کارت
اگر بخواهید از حملونقل عمومی در آنتالیا استفاده
کنیـد ،بایـد حتمـا یـک آنتالیـا کارت داشـته باشـید .در
آنتالیـا تنها گزینـه پرداخت هزینه اسـتفاده از تراموا،
اتوبـوس و اتوبـوس دریایـی اسـتفاده از کارتبلیـت
است .برای خرید این کارت ،هم میتوانید به صورت
آنالین اقدام کنید و جلوی هتل تحویل بگیرید و هم
به صورت حضوری آن را از باجهها و یا فروشگاههای
معتبـر خریـداری کنیـد .برای شـارژ مجدد هـم باید به
همین باجههـا مراجعه کنید.
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بهتر است بدانید که...
جهت کسـب اطالعات بیشـتر و خریـد آنتالیا
کارت اینجـا کلیک کنید.
جهـت یافتـن مراکـز فـروش فیزیکـی آنتالیـا
کارت اینجـا کلیـک کنیـد .سـاعت کاری ایـن
باجههـا از سـاعت  8:30تـا  12:30و از  13:00تـا
 18:00اسـت.
شـما میتوانیـد پـس از بازگشـت از آنتالیـا،
کارت خـود را نگـه داریـد تـا در سـفرهای بعدی
بـه ایـن شـهر مجـددا از آن اسـتفاده کنیـد.
امکان خرید آنتالیا کارت از فرودگاه این شهر
هم وجود دارد که به صورت  24سـاعته فعال
هستند.
اگر بخواهید آنتالیا کارت به صورت شخصی
بـرای شـما صـادر شـود ،بایـد مـدارک و عکـس
خـود را بـه همراه داشـته باشـید .بـرای این کار
باید به دفتر مرکزی به نام Çallı ve Doğu Garajı

 Kart Merkeziمراجعـه کنید .برای دیدن لینک
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مسیریابی دفتر مرکزی اینجا کلیک کنید.
سـفر بـا اتوبـوس یـا ترامـوا در حـال حاضـر
(تابسـتان  3.65 )1400لیـر هزینـه دارد .بـا این
هزینـه شـما میتوانیـد در طـول هـر سـاعت،
یـک بـار خـط عـوض کنیـد.
برای این که آنتالیا کارت شـما قابل اسـتفاده
باشـد ،بایـد کـد  HESداشـته باشـید .ایـن کـد
برای رهگیری وضعیت کرونا ایجاد شده است
و بـرای هـر فـرد جداگانـه سـاخته میشـود.
گردشـگران بـرای دریافـت ایـن کـد میتواننـد
اطالعـات زیـر را بـه ترتیب و با حروف انگلیسـی
بـه شـماره  2023ارسـال کنند:
( HESفاصله) ملیت (فاصله) شـماره گذرنامه
(فاصله) سـال تولد (فاصله) فامییل (فاصله)
تعـداد روزهایـی که قصد اسـتفاده از این کد را
داریـد .سـپس بـرای انتقـال کـد بـه کارت خـود
اینجـا کلیـک کـرده و اطالعـات موردنظـر را وارد
کنیـد .کـد ملیت ایران  IRNاسـت.
اگـر آنتالیـا کارت شـما گـم شـد ،موضـوع را بـا
شـماره تلفـن  153مطـرح کنیـد.
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وســایل حمل و نقل عمومی
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فهرست وسایل حمل و نقل عمومی
اتوبوس
اتوبوس دریایی
دلموش
تراموا
تاکسی

حمل و نقل > وسایل حمل و نقل عمومی
748

 -1اتوبوس
Otobüs

یکی از ارزانترین و در دسترسترین راههای جابجایی
در داخل آنتالیا ،اتوبوس اسـت .معموال گردشـگرانی
کـه قصـد دارنـد هزینههـای سـفر را تـا حـد زیـادی
کاهـش دهنـد ،از ایـن روش اسـتفاده میکننـد .نـه
تنهـا بـرای جابهجـا شـدن در داخل شـهر آنتالیا ،بلکه
بـرای رفتـن به مناطق و شـهرهای کوچک اطراف هم
میتوانیـد از ایـن گزینـه اسـتفاده کنید.
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بهتر است بدانید که...
سـاعت شـلوغی اتوبوسها بین سـاعت  8تا
 10صبح و  16:30تا  19اسـت .سـعی کنید خارج
از ایـن زمانهـا تردد کنید.
هنگامـی کـه در اتوبوس هسـتید ،به محض
دیـدن خانمهـای بـاردار یـا بچـهدار و همچنیـن
افـراد مسـن و یـا کمتـوان بایـد جـای خـود را در
اختیـار ایشـان بگذارید.
اتوبوسهـای بـزرگ تنهـا در ایسـتگاههای
معیـن توقـف میکننـد ،امـا در اتوبوسهـای
کوچکتـر ،ممکـن اسـت بتوانیـد در محـل
موردنظـر خـود پیـاده شـوید.
وقتـی بـه ایسـتگاه موردنظـر رسـیدید ،حتما
دکمـه زنـگ را فشـار دهید .در غیـر این صورت،
اگـر مسـافر دیگـری قصـد پیـدا شـدن یـا سـوار
شدن در آن ایستگاه را نداشته باشد ،اتوبوس
توقف نخواهـد کرد.
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 -2اتوبوس دریایی
Deniz Otobüsü

اتوبـوس دریایـی گزینـه نسـبتا جدیـدی اسـت کـه
آنتالیا-کمـر مسـافران را جابهجـا میکنـد.
در مسـیر
ِ
البتـه بایـد بدانید که تعداد اتوبوسها و ظرفیتشـان
محـدود اسـت .امـا اگـر محدودیـت زمانـی نداشـته
باشـید ،تجربـه جالبـی خواهـد بـود .فاصلـه آنتالیـا تا
کمر بـا اتوبـوس دریایـی حـدود یـک سـاعت و 25
دقیقـه اسـت.
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 -3دلموش
Dolmuş

ش نام ترکی تاکسیون است و هزینه استفاده
دلمو 
از این وسـیله در مقایسـه با تاکسـی سـواری پایینتر
است .در برخی از دلموشها ،هزینه از آخرین صندلی
جمـعآوری میشـود تا بـه جلو برسـد و معموال پیش
از حرکـت دلموش ،باید هزینه را پرداخت کنید.
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 -4تراموا
Tram

ترمـوا یکی دیگـر از گزینههـای حملونقل عمومی در
آنتالیا به شمار میآید .ترامواها قیمت مناسبی دارند
و یکسـری از مناطـق اصلی را پوشـش میدهند .اما
پوشـش آنهـا قابـل مقایسـه بـا اتوبوسها نیسـت.
هزینـه ترامـوا را بایـد بـا آنتالیـا کارت پرداخـت کنیـد.
یکـی از مزایـای ترامـوا ،داشـتن ایسـتگاه در نزدیکـی
فـرودگاه اسـت .اگر بارتان سـنگین نباشـد ،به راحتی
میتوانید از تراموا اسـتفاده کنید و از هزینه تاکسـی
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و ترانسـفر فرودگاه-هتـل چشمپوشـی کنید.
دو مسـیر تراموا در آنتالیا وجود دارد ،یکی به نام انت
ری ( )AntRayو دیگـری بـه نام نوسـتالژیک (Nostalji

 .)tramvay hattiخـط اول ،دو مسـیر  16ایسـتگاهی
دارد کـه شـمال را بـه مرکـز شـهر وصـل میکنـد .دو
ایسـتگاه از ایسـتگاههای ایـن خـط در زیـر زمیـن قـرار
دارند.
خطـوط انـت ری هـم بـه فـرودگاه و هـم بـه ایسـتگاه
اتوبـوس دسترسـی دارنـد .زمـان انتظـار در ایسـتگاه
معمـوال حـدود  15دقیقـه اسـت.
خـط نوسـتالژیک هم از موزه آنتالیا شـروع میشـود،
از دروازه هادریان و پارک کارالی اوغلو میگذرد و
در شـرق بـه ساحل الرا میرسـد .زمان انتظـار برای
ایـن خط حدود  30دقیقه اسـت.

بهتر است بدانید که...
ممکـن اسـت تصـور کنیـد که سـرعت حرکت
تراموا پایین اسـت ،اما در مقایسـه با بسـیاری
از شـهرهای دنیـا ،ترامواهـای آنتالیـا سـرعت
خیلی خوبـی دارد.
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از حمایت شما سپاسگزاریم
اگر محتوای این کتاب برایتان مفید بود ،به دوستانتان
هم معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:

تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین

حمل و نقل > وسایل حمل و نقل عمومی
755

 -5تاکسی
Taksi

گاهـی پیـش میآیـد کـه یـا خیلی خسـتهاید ،یـا از
خرید برمیگردید و وسـایل زیادی همراهتان اسـت،
دیروقت اسـت و هیچ وسـیله نقلیهای به جز تاکسی
کار نمیکنـد و یـا شـرایط جسـمیتان اجازه اسـتفاده
از اتوبـوس ،ترامـوا و  ...به شـما نمیدهـد .در اینجور
مواقـع حتمـا به تاکسـی احتیـاج پیـدا میکنید.
مثـل هـر شـهر توریسـتی دیگـر ،اگـر موقـع تاکسـی
گرفتـن حواسـتان نباشـد ،حسـابی سـرتان کاله
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مـیرود .البتـه بـه ایـن معنـی نیسـت کـه بیخیـال
تاکسـی گرفتـن شـوید .مـا بـه شـما توصیههـای الزم
را میکنیـم تـا تجربـه خوشـایندی داشـته باشـید.
اول از همـه بایـد بدانیـد کـه سـوخت در ترکیـه گـران
اسـت و هزینـه تاکسـی در مقایسـه بـا ایـران گرانتـر
و در مقایسـه بـا خیلی از کشـورهای اروپایـی ارزانتـر
است.
البتـه همیشـه تاکسـی گزینـه گرانـی محسـوب
نمیشـود .خصوصا در مواردی که باید برای رسیدن
بـه مقصـد چندین خط اتوبـوس و تراموا عوض کنید
و تعدادتـان هـم  3یـا  4نفـر اسـت ،تاکسـی گزینـه
مقرونبهصرفـهای بـه نظـر میرسـد.
تاکسـی گرفتـن در آنتالیـا شـیوههای مختلفی وجود
دارد .شـما هـم میتوانیـد از اپلیکیشـنهایی کـه در
بخـش اپلیکیشنهای کاربردی بـه آن اشـاره شـد،
اسـتفاده کنید ،هم میتوانید به ایسـتگاه تاکسـیها
برویـد و هـم اینکـه به صـورت تلفنـی هماهنگ کنید.
سـعی کنیـد فقط سـوار تاکسـیهای زردرنگی شـوید
کـه عالمـت  Taksionیا  Taksiروی سـقف آنها دیده
میشـود.
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شماره تعدادی از تاکسیها
				
تاکسی کالیچی (:)Kaleiçi Taksi
0242 - 11 51 248
تاکسـی کنیالتـی مرکـز (Konyaaltı Merkez

		 :)Taksi
0242 - 28 27 229

تاکسی بیرلیک (:)Birlik Taksi
0242 - 31 03 229

تاکسی شبانهروزی (:)7/24 Taksi
0242 - 97 70 346

مرکز تاکسی فرودگاه (:)Airport Taksi Center
0242 - 08 01 330
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حواستان باشد!
نـرخ تاکسـی در شـب و روز در آنتالیـا یکسـان
است.
تاکسـیها یـک نـرخ پایـه دارنـد و بعد بـه ازای
هر یک کیلومتر مبلغی به آن اضافه میشـود.
همینطور تعداد دقیقهای که در ترافیک بمانید
هـم مبلغـی به کرایه شـما اضافه میکند .پس
قبل از تاکسـی گرفتـن ،حتما از نرخهـای بهروز
مطلع شوید.
بابت جابجایی بار توسط راننده ،شما مجبور
به پرداخت انعام نیستید.
بسـتن کمربند ایمنی برای تمام سرنشـینان،
الزامی است.
مراقـب باشـید تـا وسـایلتان را در تاکسـی جـا
نگذاریـد؛ وگرنـه به سـختی میتوانید دنبالش
بگردید.
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فوت و فن
بهتـر اسـت آدرس موردنظرتـان را روی کاغـذ
بنویسـید و بعـد بـه راننـده نشـان دهیـد تـا
اشـتباهی رخ ندهد .به خصوص اینکه بیشتر
رانندههـا بـه زبـان انگلیسـی تسـلطی ندارنـد.
قبـل از سـوار شـدن بـه تاکسـی ،قیمـت را بـا
راننـده طی کنید تا بعدا دچار مشـکل نشـوید.
هزینههــــا غالبــــــا بر اساس تاکــسیمتـــــر
محاسـبه میشـود .پـس قبل از سـوار شـدن،
مطمئن شـوید که تاکسـیمترش سالم است.
بعضـی از رانندههـا بـرای اینکـه بتواننـد پـول
بیشـتری از شـما بگیرنـد ،الکـی میگوینـد کـه
تاکسیمترشـان کار نمیکنـد .اگر دیدید راننده
بـه حرفتـان اعتنایـی نمیکنـد ،پیاده شـوید.
قبـل از سـوار شـدن از راننـده بخواهیـد
تاکسـیمتر را بـه شـما نشـان دهـد تـا بتوانیـد
نقطـه شـروع را ببینیـد .در هنگام پیاده شـدن
هـم بـاز آن را چـک کنیـد.
مسیر را با گوگلمپ چک کنید تا راننده بابت
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مسیر اشتباهی یا الکی طوالنیتر کردن مسیر،
از شـما پـول بیشـتری درخواسـت نکنـد .حتـی
میتوانیـد صـدای گوگلمـپ را فعـال کنیـد تـا
غیرمسـتقیم به او بگویید حواسـتان هسـت.
اگـر وسـیلههایتان را در صنـدوق عقـب
تاکسـی گذاشـتید ،تا زمانی که کل وسـایل را از
صنـدوق بیـرون نیاوردهایـد ،همگی از تاکسـی
پیـاده نشـوید .در بعضـی مـوارد بـه محـض
ه گازش را گرفتـه و
پیـاده شـدن مسـافر ،راننـد 
ه اسـت .بـه هـر حـال آدم خـوب و بـد همه
رفتـ 
جـا هسـت .بـرای اطمینـان ،بهتر اسـت قبل از
سـوار شـدن ،یک عکس از شماره پالک تاکسی
بـا موبایلتـان بگیرید.
همیشـه سـعی کنید برای کرایه تاکسـی ،لیر
پرداخـت کنیـد .وقتـی بـه دالر یـا یـورو پرداخت
کنیـد ،ممکـن اسـت هزینـه باالتـری از شـما
دریافـت کنند .گاهـی پیش آمـده دالرهایی که
بـه عنـوان بقیـه بـه مسـافر برگردانـده شـده،
تقلبی بوده اسـت .نه لزوما به خاطر کالهبردار
بـودن راننـده ،بلکـه بـه خاطـر مسـافرین قبیل
کـه پـول تقلبـی بـه راننـده دادهاند.
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همیشه پول خرد همراهتان داشته باشید.
گاهـی پیـش میآیـد کـه شـما بـه راننـده یـک
اسـکناس  50لیـری پرداخـت کردهایـد ،ولـی او
مدعی میشـود که  5لیر دریافت کرده اسـت.
همچنیـن ،ممکـن اسـت پـول خـرد کافـی برای
بقیه پول شـما نداشـته باشـد و مجبور شـوید
مبلغ بیشـتری پرداخـت کنید.
اگـر راننـده بـا سـرعت باالیی رانندگـی میکرد
و ایـن مسـاله باعـث ترسـیدن شـما شـد ،بـه
راحتـی بـه او بگوییـد ( yavaşیـاواش) کـه مثل
فارسـی بـه معنـای آهسـته اسـت.
انعـام دادن اجبـاری نیسـت ،اما اگـر خودتان
بخواهیـد میتوانیـد هزینـه را بـه بـاال رند کنید
و پـول بیشـتری به راننـده بدهید.
بـــرای ثبـــت شـــکایت و انتقـــاد از تاکســـی یـــا
راننـــده میتوانیـــد بـــا شـــماره تلفـــن  153یـــا
 0242 - 33 33 331تماس بگیرید ،یک ایمیل
بــــه آدرس baskan@antalyasoforlerodasi.

 com.trارسـال کنیـد یـا شـکایت خـود را اینجا
ثبت کنید.
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بهتر است بدانید که...
ترامـوا و اتوبـوس از سـاعت  6صبـح تـا 12
شـب فعالیـت میکنند و اگر بخواهیـد خارج از
این سـاعت در شـهر گردش کنید ،جز تاکسـی،
ه دیگـری ندارید.
گزینـ 
بهتـر اسـت بـرای کاهـش هزینههایتـان در
اطراف جاهای توریستی سوار تاکسی نشوید.
چـون معمـوال کرایههـای باالتـری بـه شـما
میگوینـد.
سـوار کردن مسـافر ،بیش از ظرفیت تاکسـی
ممنوع اسـت و مشـمول جریمه میشود.
پرداخـت کرایـه تاکسـی معمـوال بـه صـورت
نقـدی اسـت .امـا بعضـی از تاکسـیها کارت
اعتبـاری هـم قبـول میکننـد .در ایـن صـورت
ممکن اسـت راننده از شـما درخواست کند که
کارت شناسـایی خـود را هـم نشـان دهیـد.
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اجاره خودرو
اجـاره خـودرو یکـی از گزینههـای خیلی خـوب بـرای
افرادی اسـت که قصد دارند در سـفر خود به مناطق
مرکـزی آنتالیـا بسـنده نکننـد .اگـر جـزو ایـن دسـته از
افراد هسـتید ،بهصرفهتر اسـت که یک خودرو اجاره
کنیـد و بـه هر سـمت و سـویی کـه دلتـان میخواهد
برویـد .در ایـن صـورت نـه نگـران هزینـه مسـیرهای
طوالنـی خواهیـد بود و نـه نگران بهموقـع پیدا کردن
تاکسی.
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بـرای ایـن کار ،هـم میتوانیــد بـه صـورت آنالیـن
و هـم بـه صـورت حضـوری ،در غرفههـا و مغازههای
مخصوص اجاره خودرو در فرودگاه یا اطراف جاهای
توریسـتی ،اقدام کنید.
بیشـتر شـرکتهای معتبـــر بـرای اجـاره خـودرو
از شـما کارت اعتبـاری میخواهنـد؛ امـا در صـورت
نداشـتن کارت میتوانیـد بـه سـراغ شـرکتهای
کوچکتـر برویـد.

هزینـه اجـــاره خـــــودرو بسـتگی بـه شــــــرکت
اجارهدهنـده ،نـوع خـودرو ،میزان مصرف سـوخت و
نوع سـوخت مصرفـی (بنزین ،گازوئیل یـا هیبریدی)
دارد .قبـل از اجاره ،حتما از قیمت روز سـوخت مطلع
شـوید تا بتوانید مناسبترین گزینه را انتخاب کنید.
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حواستان باشد!
بسـیاری از شـرکتها ،بـه افـراد زیر  25سـال
خـودرو کرایـه نمیدهنـد .البتـه گاهـی ممکـن
است با دریافت هزینه بیشتر ،این کار را انجام
دهند.
زیـر و بـم خـودرو را چـک کنیـد .هـر مشـکل و
زدگـی بایـد ثبـت شـود تا بعدا از شـما خسـارت
بیدلیلی گرفتـه نشـود .حتی السـتیک زاپاس
را هـم بررسـی کنید.
در کنـار هزینـه اجـاره خـودرو ،بایـد هزینـه
بیمـه و دیپوزیـت (ضمانـت بـرای جریمههـای
احتمالی) و بنزین را هم در نظر داشته باشید.
حتمـا بیمهنامـه را از شـرکت دریافـت کنیـد و
تمامی مدارک را در خودرو همراه خود داشـته
باشـید .دقـت کنیـد کـه علاوه بـر قـرارداد بایـد
«گواهـی ثبتنـام خـودرو» را هـم دریافت کنید
که نشـان میدهد شـما به طـور قانونی ،اجازه
رانندگـی در کشـور ترکیـه را دارید .ایـن مدرک را
همیشـه به همراه داشـته باشید.
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حتمـا در هنـگام اجـاره خـودرو ،چـک کنیـد
کـه مثلـث احتیـاط ،جـک ،جلیقـه شـبرنگدار،
السـتیک زاپـاس و کپسـول آتشنشـانی در
خـودرو وجـود داشـته باشـد.
ُ
اگر دچار حادثه شدید ،برای خدمات امدادی
با شماره  112تماس بگیرید.
اگـر بـا خـودروی اجـارهای تصـادف کردیـد،
سـریعا با پلیس تماس بگیرید .برای اسـتفاده
از بیمـه ،ارائـه گـزارش پلیـس و تسـت الـکل بـه
شـرکت اجارهدهنـده اجبـاری اسـت.
اگـر خـودرو بـه حـدی آسـیب دیـد کـه قابلیت
جابجایـی نداشـت ،بـا شـرکت تمـاس بگیریـد
تـا برایتـان یدککـش بفرسـتد .در صـورت هـر
گونه خرابی خودرو هم حتما با شـرکت تماس
بگیرید.
اگر به دفتر پلیس احضار شدید ،بدون حضور
مترجـم چیـزی ننویسـید .اگـر نیـاز بـه نوشـتن
باشـد ،برای شـما مترجم خبـر میکنند.
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اگـر پلیـس شـما را جریمـه کند ،مبلـغ جریمه
بـه شـرکت اجارهدهنـده ارسـال میشـود .در
صورتـی که هزینه را طـی  14روز پرداخت کنید،
مشـمول  25درصـد تخفیف خواهید شـد.
بایـد خـودرو را بـه همـان جایـی برگردانید که
از آن اجـاره کـرده بودیـد .اگـر بخواهیـد آن را در
شـعبه دیگر یا جـای دیگری تحویـل دهید باید
از قبـل در ایـن مـورد توافق کرده باشـید.
دقـت کنیـد کـه قیمـت نهایـی اجـاره خـودرو
بایـد در قـرارداد ذکـر شـود.
اگر قرار است بیش از یک نفر راننده از خودرو
اسـتفاده کننـد ،موضـوع بایـد در قـرارداد ذکـر
شـود .در غیـر ایـن صـورت و اگـر راننـده دیگـر
بـه خودرو آسـیب بزنـد ،بیمه هزینه خسـارات
احتمالـی را پرداخـت نخواهـد کـرد .بعضـی از
شـرکتها ممکـن اسـت بابـت ایـن موضـوع
هزینـه بیشـتری از شـما دریافـت کننـد.
بیمه هزینه خسـارات را پرداخت میکند .اما
معموال خسـارات جزئی از اجارهکننده دریافت
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میشـــــوند .البتـه شمـــــا میتوانیـــــد بـرای
جلوگیـری از چنیـن چیـزی ،یـک مبلـغ روزانـه
پرداخـت کنیـد .در حقیقـت یـک هزینـه روزانـه
بـه مبلـغ کل اضافـه میشـود تـا اگـر خسـارت
اندکی به خودرو وارد کردید ،هزینهاش با شما
نباشـد .ایـن مبلغ شـرکت بـه شـرکت متفاوت
اسـت .البتـه چنیـن بیمـهای آنقـدر ضـرورت
ندارد و پیشـنهاد نمیشـود ،ولی شـرکتهای
اجارهدهنـده خـودرو معمـوال اصـرار زیـادی به
آن دارنـد.
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بهتر است بدانید که...
مدارکـی کـه بـرای تحویـل خـودرو نیـاز دارید،
شـامل گواهینامـه بینالمللی ،اصـل و کپـی
پاسـپورت و آدرس محـل اقامتتـان اسـت .در
نظر داشته باشید که راننده باید باالی  21سال
باشد.
بعـد از تحویـل مـدارک و پرداخـت هزینـه،
شرکت قراردادی را در دو نسخه تنظیم میکند
و یـک نسـخه از آن را بـه شـما تحویل میدهد.
معمـوال قراردادهـا یـا بـه زبـان ترکـی اسـت ،یـا
انگلیسـی یا آلمانی .انتخاب از بین دو زبان آخر
با شماسـت.
بیمـه خـودرو و حـوادث شـخصی دو مقولـه
جدا هسـتند .برای بیمه حوادث شخصی باید
مبلـغ اضافهتـری بپردازید.
تمامـی شـرکتهای اجاره خـودرو در صورتی
کـه قـرارداد شـما بـرای بیـش از  2روز باشـد،
خودرو را درب هتل یا فرودگاه به شـما تحویل
خواهنـد داد.
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وبسـایتهای مختلفـی وجـود دارنـد کـه
شـرایط مختلـف شـرکتهای اجـاره خـودرو
را بـا هـم مقایسـه میکننـد تـا انتخـاب بـرای
شـما آسـانتر شـود .البته بیشـتر اوقات ،تنها
خودروهـای خاصی چـون آویـس ( ،)Avisهرتز
( )Hertzو سیکسـت ( )Sixtدر این وبسـایتها
قابـل مشـاهده هسـتند.
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فوت و فن
بعضـی از شـرکتها بابت بیمـه مبلغ باالتری
از شـما دریافـت میکننـد؛ امـا اگـر خودتـان بـه
صـورت آنالیـن بیمـه کنیـد ،ممکـن اسـت بـا
قیمـت پایینتـری برایتـان تمـام شـود.
سـعی کنیـد گواهینامـه خـود را در ایـران
بینالمللی کنیـد تـا هزینـه کمتـری (آن هـم به
ریال) بپردازید .البته در صورتیکه تمایل دارید
خـودرو را بـا راننـده اجاره کنیـد ،دیگر نیـازی به
گواهینامـه بینالمللی نخواهیـد داشـت.
همانطـور کـه قبلا بـه آن اشـاره کردیـم،
سوخت در ترکیه گران است و بهتر است برای
مسـیریابی و کاهـش اشـتباه و بـه تبع کاهش
مصرف سـوخت ،از اپلیکیشنهای مسیریاب
اسـتفاده کنید.
معمـوال در هنـگام اجاره خـودرو ،مقدار کمی
سـوخت در بـاک آنهـا وجـود دارد و باید موقع
تحویـل هـم با همان میزان سـوخت خـودرو را
تحویـل دهیـد .پـس بهتر اسـت بعـد از تحویل
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گرفتن خودرو ،اول به جایگاه سوخت مراجعه
کنید.
شـما میتوانیـد پیـش از سـفر ،اقدام بـه رزرو
خودروی موردنظر خود کنید .این کار دو مزیت
دارد .یکـی این که خودرو را در فرودگاه یا محل
اقامـت خـود تحویـل میگیریـد ،دیگـر ایـن کـه
موجـودی خودرو موردنظر شـما تمام نخواهد
شد.
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قوانین رانندگی در ترکیه
اگـر قصـد داریـد در آنتالیـا خـودرو کرایـه کنیـد یـا بـا
خودروی شـخصی به این شـهر باسـتانی سفر کنید،
بایـد حتمـا بـا قوانیـن رانندگی در ترکیه آشـنا شـوید.
درست است که کلیات قوانین در همه جا یکی است،
امـا ممکـن اسـت برخـی از جزئیـات متفـاوت باشـد و
بـه سـادگی شـما را بـه دردسـر بیانـدازد .بنابرایـن ،در
ایـن بخـش شـما را بـا قوانیـن رانندگی در ترکیه آشـنا
میکنیـم.
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الیـن سـمت چـپ مخصـوص سـبقت گرفتـن
اسـت .پـس ،بالفاصله بعد از سـبقت گرفتـن به الین
خـود بازگردیـد .اگر مـدت زیادی در الین چپ باشـید،
پلیـس شـما را جریمـه خواهـد کرد.
الین سـمت راسـت هـم مخصـوص خودروهای
امدادی اسـت .در این الین هم مدت کمی میتوانید
بمانید.
تردد خودروها در ترکیه از سـمت راسـت اسـت.
دقـت کنیـد که هنگام گردش به راسـت ،حـق تقدم با
عابرین پیاده است .حتی اگر خبری از چراغ راهنمایی
نباشد!
در صورتی که چراغ راهنمایی قرمز باشـد ،اجازه
ندارید به راسـت گردش کنید.
بـرای سـبقت گرفتـن ،تغییـر الیـن و تغییر جهت
بایـد حتمـا راهنمـا بزنیـد ،در غیـر ایـن صـورت جریمه
میشـوید.
کـودکان زیـر  12سـال اجـازه ندارنـد روی صندلـی
جلـو بنشـینند ،حتـی بـر روی صندلـی کودک.
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در صورتی که مالک شخصی خودرو همراه شما
باشـد ،میتوانیـد بـا گواهینامـه بینالمللی رانندگـی
کنید.
پرداخت برخی از جریمهها نقدی است ،بنابراین
پول نقد به همراه داشـته باشید.
حق تقدم عابر پیاده در ترکیه بسیار جدی است،
حتما پیش از خط عابر پیاده توقف کنید.
در اطـراف بارهـا و کلوپها ،پلیس حضور فعالی
دارد و بـه صـورت تصادفـی از افـراد تسـت الـکل
میگیـرد .اگـر الـکل خـون شـما بیـش از نیـم درصـد
باشـد ،ممکـن اسـت گواهینامهتـان را ضبـط کنند یا
از ادامـه مسـیرتان جلوگیـری شـود.
اگر در حالت مستی تصادف کنید ،بیمه خسارت
شما را قبول نمیکند.
دوربینهای کنترل سـرعت در بیشـتر بزرگراهها
به صورت نامحسـوس شـما را رصد میکنند.
بسـتن کمربنـد ایمنـی بـرای همـه سرنشـینان
خـودرو الزامـی اسـت.
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شـما بایـد نـکات کیل دیگـری چـون رعایـت فاصلـه بـا
خـودروی جلویـی ،توجـه بـه تمامـی عالئـم راهنمایی
و رانندگـی ،رد نکـردن چـراغ قرمـز ،جـدی گرفتـن
توصیههـای پلیس ،عدم اسـتفاده از تلفـن همراه در
حیـن رانندگـی و  ...را بـه طـور کامـل مـورد توجـه قرار
دهیـد .بدیهـی اسـت کـه نـکات واضحـی کـه در همه
جـا صـادق هسـتند ،در اینجـا ذکـر نشـدهاند.

حمل و نقل
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نظرتان مهم است
به پایــان فصــل «حمل و نقل» رسیدیم .برای
بهتر شــدن کتاب سفر آنتالیا در نســخههــــای
بعـــدی ،بــــه بــازخــــوردها و راهنماییهــای
شــما نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینــک زیــر برویــد و
در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییــد نظرتــان در
مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جــای کــدام مطالب
خالــی بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای بهتــر شــدن
محتــوای کتــاب چیســت؟
همچنیـن ،اگر مغایرتـی در اطالعات این فصل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

حمل و نقل
780

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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سالمت و درمان
معمـوال هـدف از سـفر ایـن اسـت کـه روحیـه بهتـری
بـه دسـت آوریـم ،هوایی تـازه کنیم و از خسـتگیها و
دغدغههای هر روزه دور شـویم ،اما گاهی شـرایط به
دلخـواه مـا پیش نمـیرود .ممکن اسـت اتفاقی برای
ما یا یکی از همراهانمان بیافتد و بخشی از سفر را به
کاممـان تلـخ کند .شـاید هم الزم باشـد بـرای پیگیری
درمـان خـود به پزشـک و درمانـگاه مراجعه کنیم.

علاوه بـر همـه اینهـا ،گاهـی ممکـن اسـت بـه دلیل
رعایت نکردن برخی از موارد به دردسـر بیافتیم .برای
همین بهتر است که با یک سری از نکات اولیه ایمنی
و سلامت آشنا شویم:
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یکـی از نکاتـی کـه در سـفر فرامـوش میشـود،
نوشـیدن آب و خـوردن میـوه اسـت .در صورتـی کـه
آب بدنتـان کـم شـود ،دچار سـرگیجه ،سـردرد ،تهوع
و  ...میشـوید .بنابرایـن همیشـه یـک بطـری آب بـه
همـراه داشـته باشـید.
به اندازه توان خود در طول سـفر فعالیت کنید.
فعالیـت بیـش از حـد ممکـن اسـت بـه شـما آسـیب
بزند.
اگر احسـاس ناخوشـی داشتید ،به محل اقامت
خود برگردید و اسـتراحت کنید.
اگـر سـاعات زیـادی زیـر آفتـاب هسـتید ،حتمـا از
کاله ،عینـک آفتابـی و کـرم ضدآفتاب اسـتفاده کنید.
ه اسـت .بـرای کـودکان
آفتـاب آنتالیـا تنـد و سـوزانند 
خـود هـم میتوانیـد از کـرم ضدآفتـاب مخصـوص
کـودک اسـتفاده کنیـد.
در صـورت آفتابسـوختگی خفیـف میتوانیـد با
مراجعـه بـه داروخانه ،داروی مناسـبی تهیه کنید.
پس از شـنا در دریا حتما بدن خود را بشـویید تا
به دلیل شـوری آب دچار سـوختگی و خارش نشوید.
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سعی کنید از رستورانهای باکیفیت غذا بگیرید.
منظـور از رسـتوران باکیفیـت ،لزومـا رسـتورانها و
کافههـای لوکس و گرانقیمت نیسـت.
داروهـای موردنیـاز خـود را بـه همـــراه داشــــته
باشـید ،در صـورت امـکان چند عدد بیشـتر از نیاز (نه
خییل بیشـتر).
حتمـا یـک عکـس از داروی خاصـی کـه مصـرف
میکنیـد ،ولـی نمیتوانیـد آن را از مرز خـارج کنید ،به
همراه داشـته باشـید.
اگر بیماری خاصی دارید که در صورت بیهوشـی
باید کادر درمان در جریان آن قرار بگیرند ،این اطالعات
را روی یک گردنبند به گردن داشـته باشـید .شـاید از
این طریق ،احتمال آسـیب کمتر باشد.
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فهرست فصل سالمت و درمان
مراکز درمانی
داروخانهها
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مراکز درمانی
آنتالیـا هـم ماننـد بسـیاری از دیگـر کشـورهای دنیـا،
شـامل مراکـز درمانـی عمومی و خصوصی میشـود
کـه هـر یـک از نظـر نیـروی متخصـص ،تجهیـزات،
هزینه ،بیمههای طرف قرارداد و  ...با یکدیگر تفاوت
دارنـد .در ادامـه لیسـتی از مراکـز درمانـی آنتالیـا را بـه
ی میکنیـم تـا در مواقـع لـزوم ،بتوانیـد از
شـما معرفـ 
آنهـا اسـتفاده کنیـد.
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بهتر است بدانید که...
کادر درمان بیمارسـتانهای دولتی در ترکیه،
معمـــــوال بـه زبـان انگلیسـی تسلـــط ندارنـــد.
وضعیــت بیمارستانهــــایی کـه در منـــــاطق
توریسـتی هسـتند ،از ایـن جهت بهتر اسـت و
شـاید بتوانیـد یـک مترجـم انگلیسـیزبان پیـدا
کنید .
معمــــــوال پاسخگــــــــــویی بیمارستانهای
خصوصی از دولتی بهتر اســـت و تجهیــــزات
بهتری هـــم دارند.
هزینـــه پذیــــــرش بیمــــــــاران خارجــــــی در
بیمارس ــتانهای خصوص ــی از دولت ــی بس ــیار
بیشـــتر اســـت.
بایـد در مـورد اینکـه آیـا بیمارسـتان موردنظر
تحـت پوشـش بیمـه سـفر شـما اسـت یـا خیر،
اطلاع حاصـل کنیـد .توصیـه میشـود قبـل از
پذیـرش بیمـار بـا شـرکت بیمه هماهنـگ کنید
و آمـار هزینههـا را هـم از بیمارسـتان بگیریـد.
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دکترهایی که در هتل هسـتند ،معموال شما
را به بیمارسـتان یا مطب خصوصی خودشـان
منتقل میکنند.
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فهرست مراکز درمانی
بیمارستانهای دولتی
بیمارستانهای خصوصی
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 -1بیمارستانهای دولتی
بیمارسـتانهای دولتـی یکـی از بهتریـن گزینههـای
درمانـی هـم بـرای مسـافران و هم شـهروندان ترکیه
هسـتند .معمـوال هزینـه ایـن بیمارسـتانها بـه طور
چشـمگیری پایینتر از هزینه مراکز خصوصی است.
از ایـن رو ،بیمارسـتانهای دولتـی را در ایـن بخـش از
کتـاب بـه صـورت جداگانـه آوردهایـم تـا در کنـار لحاظ
کـردن شـرایط کیل موردنظر ،هزینه کمتـری پرداخت
کنید.
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 -1بیمارستان ِمداستار
Medstar Hospital Group

آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه ییلدیـز،
خیابـان ییلدیـز ،خیابـان  ،220پلاک 19

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  VML54Aیـا
 VML54یـا  MD25یـا  CV47یا BA22
و پیـاده شـدن در ایسـتگاه Perge
Blv. 1

 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2بیمارستان مداستار توپچو
Medstar Topçu Hastanesi

آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محله تاریـم ،بلوار
پرگه ،پلاک 19

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  VML54Aیـا
 MD25یـا  BA22و پیـاده شـدن در
ایسـتگاه Perge Blv. 1

 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی آنتالیا
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه وارلیـک،
خیابـان کاظـم کارابیکیـر

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  KM61و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Revenue Blv.
one

 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -4بیمارستان کپز
Kepez Devlet Hastanesi

آدرس
آنتالیـا ،منطقه کپـز ،محله حسـنو کاراکارش،
گونش ،پلاک 124
خیابـان ِ

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خطـوط  VML54یـا
 VF63یـا  ÜA26و پیـاده شـدن در
ایسـتگاه Hastane Caddesi

 5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > مراکز درمانی
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 -5بیمارستان او اف ام
Özel Ofm Hastanesi

آدرس
یوکسلیش ،خیابان
آنتالیا ،منطقه کپز ،محله
ِ
مهمت آکیف ،پالک 96

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  LC07Aو پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Mehmet Akif
Cd.

 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > مراکز درمانی
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 -2بیمارستانهای خصوصی
بیمارستانهای خصوصی اغلب در مقایسه با مراکز
دولتـی خدمـات بهتری ارائـه میدهند .البتـه در ازای
ایـن خدمـات هزینه بیشـتری هـم دریافـت میکنند.
پـس در کنـار بررسـی متخصصیـن هـر بیمارسـتان و
خدمـات موردانتظار ،باید حواسـتان به هزینهها هم
باشـد .در ایـن بخـش میتوانیـد اطالعـات مربـوط به
مراکـز درمانی خصوصـی آنتالیـا را پیدا کنید.

سالمت و درمان > مراکز درمانی
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 -1بیمارستان مموریال
Memorial Antalya Hastanesi

آدرس
َ
آنتالیـا ،منطقـه کپـز ،محلـه ظفـر ،خیابـان
یلدریـم بایزیـد ،پلاک 91

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  KM61و پیـاده
شدن در ایستگا ه �Dünya Göz Has
tanesi

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > مراکز درمانی
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 -2بیمارستان الرا آنادولو
Lara Anadolu Hastanesi

آدرس
گوزلوبا ،بلوار
محله
مرادپاشا،
منطقه
آنتالیا،
ِ
هاواالنی ،پالک 9

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  LC07و پیـاده
ش�دن در ایس�تگا ه �Güzeloba Ma
hallesi

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > مراکز درمانی
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 -3بیمارستان الیمپوس
Olimpos Hastanesi

آدرس
اورتمن ِاولری،
محله
کنیالتی،
منطقه
آنتالیـا،
ِ
خیابان  ،460پالک 48

مسیر دسترسی
اتـــوبـــوسهای خطـــــوط  KC33یـا
 KC34و پیــاده شـــدن در ایســتگاه
19. Cd - 6
 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > مراکز درمانی
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 -4بیمارستان مدیکال پارک
Medical Park Antalya Hastanesi

آدرس
آنتالیـا ،منطقه مرادپاشـا ،محلـه ِفنر ،خیابان
تکی اوغلـو ،پالک 7

مسیر دسترسی
اتوبوسهـای خـط  LC07و پیـاده
شـدن در ایسـتگاه Medical Park
Hospital

 2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > مراکز درمانی
802

فصل  - 9بخش 2
داروخانهها

سالمت و درمان > داروخانهها
803

داروخانهها
داروخـــــانهها معمـــــــوال یکـی از کاربــــــردیترین و
ضروریتریـن مراکـز درمانـی هسـتند .ایـن موضـوع
بـه خصـوص در آنتالیـا ،بـه خاطـر آفتابسـوختگی،
کــــوفتگی بعـد از تفریحـات دریایـی یـا غیردریایـی،
مشـکالت پوسـتی ،گزیدگـی و  ...اهمیـت باالیـی پیدا
میکند .بنابراین ،بد نیست که لیست داروخانههای
ایـن منطقـه را در اختیـار داشـته باشـید.

حواستان باشد!
داروخانههـای نزدیـک شـما ممکـن اسـت
شـبانهروزی نباشـند .بهتـر اسـت داروهـای
خـود را در طـول روز و پیـش از بسـته شـدن
داروخانههـا تهیـه کنیـد.

سالمت و درمان > داروخانهها
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فهرست داروخانهها
داروخانه شلترز
داروخانه لیال
داروخانه آنیل
داروخانه دغوش
داروخانه گوکیوزو

سالمت و درمان > داروخانهها
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 -1داروخانه شلترز
Shelters Eczanesi

آدرس
آنتالیـا ،منطقـه مرادپاشـا ،محلـه چاغالیـان،
بلـوار بارینـاکالر ،تقاطـع خیابـان 2015

مسیر دسترسی
اتـــــوبــــوسهــــای خــــــط  LC07و
پیـــــــــاده شــــــــــدن در ایستــــگاه
Terracity

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها
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 -2داروخانه لیال
Lila Eczanesi

آدرس
آنتالیا ،منطقه آکسو ،محله آلتیناش ،خیابان
کاردش کنتلر ،پالک 92

مسیر دسترسی
اتـوبـــوسهای خطـــــوط  LC07یـا
 511و پیــــاده شـدن در ایستــــگاه
Yaşar Sobutay Bulv.14

 3دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها
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 -3داروخانه آنیل
Anıl Eczanesi

آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشا ،محله بالبی ،خیابان
عیل چتینکایا ،مرکز خرید باشتپه

مسیر دسترسی
اتوبوسهای خطوط  CV14یا KC06

یـا  KL08و پیـاده شـدن در ایسـتگاه
Üç Kapılar
 6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها
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 -4داروخانه دغوش
Doğuş Eczanesi

آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشـا ،محله دنیز ،خیابان
کنیالتی ،خیابان 121

مسیر دسترسی
تــرامواهای خـط T2 - NOSTALJI

و پیـــــــاده شــــــدن در ایستــــــگاه
Selekler

 4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها
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 -5داروخانه گوکیوزو
Gökyüzü Eczanesi

آدرس
آنتالیا ،منطقه مرادپاشـا ،محله سوغوکسو،
خیابـان  ،261پالک 5/A

مسیر دسترسی
اتـــوبــوسهـــای خطــــوط  515Aیا
 KM61یا  TCD49Aو پیاده شـدن در
ایسـتگاه K. Karabekir-9

 6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان
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نظرتان مهم است
بــه پایــــان فصــــل «ســــــامت و درمـــــــــان»
رســیدیم .بــرای بهتــر شــدن کتــاب ســفر آنتالیــا
در نســخههــــای بعـــدی ،بــــه بــازخــــوردها و
راهنماییهــای شــما نیــاز داریم .لطفــا به لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییــد
نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جــای
کــدام مطالــب خالــی بود؟ پیشــنهاد شــما برای
بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟
همچنیـن ،اگر مغایرتـی در اطالعات این فصل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

سالمت و درمان
811

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
812

فصل 10
باید بدانید !

باید بدانید!
813

فهرست فصل باید بدانید!
قوانین مهم و ضروری
لغات و کلمات پرکاربرد
شماره تماسهای ضروری

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
814

فصل  - 10بخش 1
قوانین مهم و ضروری

باید بدانید! > قوانین مهم و ضروری
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قوانین مهم و ضروری
قوانیـن هـر کشـوری متفـاوت از دیگـری اسـت و
دانسـتن یـک سـری از قواعـد و قوانیـن کشـوری کـه
میخواهیـد بـه آن سـفر کنیـد ،اهمیـت زیـادی دارد.
البتـه ایـن موضـوع میتوانـد بـرای افـراد مختلـف
متفـاوت باشـد .بـرای مثـال ،کسـی کـه قـرار اسـت
بـا خـودروی شـخصی بـه آنتالیـا سـفر کنـد یـا خـودرو
اجـاره کنـد ،باید با قوانین راهنمایـی و رانندگی ترکیه
آشـنایی کامل داشـته باشد .به همین خاطر در اینجا
شما را با برخی از قوانین کیل آشنا میکنیم ،اما بهتر
اسـت بسـته به نیاز ،خودتان هم جستجویی داشته
باشید.

باید بدانید! > قوانین مهم و ضروری
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گذرنامـه شـما بایـد حداقـل  6مـاه اعتبار داشـته
باشـد .در غیـر ایـن صـورت ،مرزبانـان یـا مسـئوالن
فـرودگاه ترکیـه ،مانـع ورود شـما بـه خاک این کشـور
میشوند .البته در بعضی از موارد نادر ،ممکن است
بـا پرداخـت جریمـه بـه شـما اجـازه ورود بدهند.
فقط  3ماه میتوانید بدون ویزا در ترکیه بمانید.
اقامـت بیـش از حـد و بـدون کسـب اجـازه ،منجـر بـه
پرداخت جریمه و اخراج از کشـور خواهد شـد.
در طـی سـفر کپـی گذرنامـه خـود را همیشـه بـه
همـراه داشـته باشـید.
حتمـا دقـت کنیـد کـه مهـــر ورود و خـــروج در
گذرنامهتان درج شود .در غیر این صورت ،به دردسر
خواهیـد افتاد.
حتمابهچمدانتانقفلبزنیدومسئولیتچمدان
هیچ کس دیگری را قبول نکنید .چرا که اگر یک شـی
غیرقانونی در آن چمدان یافت شـود و یا به مشـکیل
قانونـی برخـورد کنیـد ،شـما مجـازات خواهیـد شـد.
مصـرف مشـروبات الـکیل در خیابانهـای ترکیـه
ممنوع اسـت.

باید بدانید! > قوانین مهم و ضروری
817

هـر مسـافر بـاالی  18سـال میتوانـد حداکثـر 3
بسـته سـیگار (معـادل 600نـخ) یـا  250گـرم تنباکـو با
 200کاغـذ سـیگار یـا  250گـرم تنباکـوی پیـپ همـراه
داشـته باشـد.
اسـتعمال سـیگار در فضاهـای بسـته ،وسـایل
حملونقـل عمومـی و بعضی از فضاهای باز از جمله
محیطهایـی بـا فعالیتهـای فرهنگـی ،تفریحـی و
ورزشـی ،ممنـوع اسـت.
ترکیـه مجـازات سـختگیرانهای ( 4تـا  24سـال
حبـس) بـرای حمـل و اسـتفاده از مـواد مخـدر و
داروهـای غیرمجـاز دارد .داروهـای روانگـردان،
مسـکن ،کدئیـندار ،داروهـای تـرک اعتیـاد و دارای
ترکیبـات مخـدر ،جـزو مـوارد غیرمجـاز هسـتند .برای
اطلاع بیشـتر از محدودیتهـای دارویـی ،میتوانیـد
بـا سـفارت ترکیـه تمـاس بگیریـد.
به همراه داشتن ماریجوانا در ترکیه ،جرم است.
اگـر داروی خاصـی مصـرف میکنیــد ،حتمـا از
پزشـکتان بخواهیـد به شـما اطمینان دهد مشـکیل
بـرای ورود آنهـا به ترکیـه وجود نـدارد .در صورتیکه
ورود داروی شـما بـا محدودیـت همـراه اسـت ،بایـد

باید بدانید! > قوانین مهم و ضروری
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نسـخه پزشـک را ترجمه کنید و از وزارت بهداشـت و
امـور خارجـه تاییدیـه بگیرید.
بهتر است داروهایتان را در جعبههای خودشان
حمـل کنیـد و ترجیحـا بـه انـدازه روزهـای سـفرتان
همـراه ببریـد تـا در صـورت بـروز هرگونـه مشـکل،
بتوانیـد بیگناهیتـان را ثابـت کنیـد .بـرای اطالعـات
بیشـتر میتوانیـد بـا سـفارت ترکیـه در ایـران تمـاس
بگیرید.
خـروج اشـیای قدیمـی (بـا قدمتـی بیشـتر از 100
سـال) از کشـور ترکیه جرم محسـوب میشود .حتما
قبـل از خریـد اجنـاس از قدمـت آنهـا مطلـع شـوید.
وگرنـه ممکـن اسـت بـه  5تـا  12سـال حبـس محکوم
شوید.
بـرای خـروج فـرش نـو از کشـور ترکیـه ،حتما باید
گواهی خرید آن را همراه داشـته باشید .برای خروج
فـرش کهنـه ،شـما بـه مجـوز خـروج نیـاز خواهیـد
داشت.
حواسـتان باشـد بـه ملیـت ،پرچـم ترکیـه و
آتاتـورک بیاحترامـی نکنیـد .پـاره کـردن پـول ترکیـه
هـم بیاحترامـی محسـوب میشـود .مجـازات ایـن

باید بدانید! > قوانین مهم و ضروری
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بیاحترامی  6ماه تا  3سـال زندان اسـت .در کل بهتر
اسـت بـرای دوری از دردسـر با ترکهـا وارد بحثهای
سیاسـی و فوتبالـی نشـوید.
در اماکـن مذهبـی ،لباسهـای پوشـیده بـه تـن
کنیـد تـا از ورود شـما جلوگیـری نشـود.
در سرویسهای بهداشتی ترکیه ،هزینه ورودی
دریافت میشود.
از مکانهای نظامی و اداری عکاسی نکنید .پیش
از عکاسی از مردم بهتر است اجازه بگیرید.
در صورتیکـه بـه هـر دلیلی بازداشـت شـدید ،از
ماموریـن بخواهید تا با سـفارت ایـران تماس بگیرند
و از امضـای هـر کاغـذی خـودداری کنید.
برخـی افـراد بـا لباسهـای جعلی در کســــوت
پلیـس ،جلـوی مسـافرین را میگیرنـد .در صورتیکـه
شـک کردید ،با حفظ خونسـردی از او بخواهید شـما
را بـه پاسـگاه ببرد.
در صورتیکـه بـا اتومبیـل اجارهای در ترکیه سـفر
میکنید ،از سوار کردن مسافرین ناشناس خودداری

باید بدانید! > قوانین مهم و ضروری
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کنید .اگر آنها مجرم باشـند یا وسـایل غیرقانونی به
همراه داشـته باشند ،شـما هم به دردسر میافتید.
در اطـراف کلوپهـا و بارهـا ،پلیـس بـه صـورت
تصادفـی از راننـدگان تسـت الکل میگیـرد و اگر الکل
خونتـان بیشـتر از نیـم درصـد باشـد ،ممکـن اسـت
گواهینامه شما ضبط یا از ادامه مسیرتان جلوگیری
شود.
اگر در حالت مستی تصادف کنید ،بیمه خسارت
شما را پرداخت نمیکند.
الیـن سـمت چـپ برای سـبقت گرفتن اسـتفاده
میشـود .پـس بالفاصلـه بعـد از سـبقت گرفتـن بـه
الیـن خودتـان برگردید .اگر مدت طوالنـی در این الین
بمانیـد ،توسـط پلیـس جریمه میشـوید.
الیـن سـمت راسـت بـرای ماشـینهای امـدادی
در نظـر گرفتـه شـده اسـت .اگر مـدت طوالنـی در این
الیـن بمانیـد ،توسـط پلیـس جریمه میشـوید.
تردد اتومبیلها در ترکیه از سـمت راسـت است
و هنگام گردش به راسـت ،حق تقدم با عابرین پیاده
اسـت؛ حتی اگر چراغ راهنمایی نباشد!

باید بدانید! > قوانین مهم و ضروری
821

در صـورت قرمـز بـودن چـراغ راهنمایـی ،گـردش
بـه راسـت ممنوع اسـت.
سبقت ،تغییر الین و تغییر جهت ،بدون راهنما،
مشمول جریمه است.
نشسـتن کودکان زیر  12سـال روی صندلی جلو،
حتی روی صندلی کودک ،ممنوع اسـت.
در صورتیکـه مالـک خـودروی شـخصی (منظـور
اتومبیل غیراجارهای است) در ماشین حضور داشته
باشـد ،بـا گواهینامـه بینالمللی میتوانیـد رانندگـی
کنید.
در صورتیکه در ترکیه به مجازاتی محکوم شوید،
بایـد دوران مجـازات را در زندانهـای محلی سـپری
کنیـد و امـکان جابجایی بین دو کشـور وجـود ندارد.

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
822
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باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
823

لغات و کلمات پرکاربرد
شـاید فکـر کنیـد چـون آنتالیـا یـک شـهر توریسـتی
اسـت ،همـه بـه زبـان انگلیسـی مسـلط هسـتند .در
صورتیکـه اصال اینطور نیسـت و بهتر اسـت خودتان
را بـرای ترکـی صحبـت کـردن آمـاده کنیـد .بـرای ایـن
کـه در طـول سـفر راحتتـر باشـید ،یک سـری از لغات
پرکاربـرد را در دسـتههای جداگانـه برایتـان آوردهایم.

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
824

اصطالحات روزمره
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Merhaba

ِمرحبا

سالم

Hoşgeldin

َ
ُ
لدن
هشگ ِ

خوش آمدید

Memnun oldum

ِممنون اولدوم

از آشنایی شما
خوشوقتم

Günaydın

گونایدن
ِ

صبح بخیر

İyi akşamlar

ایی آکشامالر

عصر بخیر

İyi geceler

َ
ایی ِگ ِجلر

شب بخیر

Nasılsınız

ناسیلسینیز

حالت چطوره؟

İyiyim

ای ییم

خوبم

Teşekkürler

ّ َ
ِت ِشکورلر

ممنون

Sağol

ُ
سا ال

مرسی

Güle Güle

گوله گوله

خداحافظ

Lütfen

لوطفن
ِ

لطفا

Affedersiniz

َ
آفدرسینیز
ِ

عذر میخواهم
(میبخشید)

Pardon

ُ
پاردن

ببخشید (ببخشید
نشنیدم)

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
825

اصطالحات روزمره
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Efendim

َ
ِافندیم

ببخشید (ببخشید
نشنیدم)

Adınız ne

آدنیز ِنه
ِ

اسم شما چیست؟

Benim adım

ِبنیم آدیم

اسم من ....

Hayır

هاییر

نه

Tamam

تامام

باشه

Evet

ِا ِوت

بله

Tuvaletler nerede

َ
توالتلر ِن ِرده

دستشویی کجاست؟

Anlamıyorum

آنالمییوروم

من متوجه نمیشم

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
826

روزهای هفته
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Cumartesi

جومارتسی
ِ

شنبه

Pazar

پازار

یکشنبه

Pazartesi

پازارتسی
ِ

دوشنبه

Salı

ساله

سهشنبه

Çarşamba

چارشامبا

چهارشنبه

Perşembe

َ َ
پرشمبه

پنجشنبه

Cuma

جوما

جمعه

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
827

اصطالحات زمان
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Şimdi

شیمدی

االن

şu anda

شو آندا

در حال حاضر

Bugün

بوگون

امروز

Yarın

یارین

فردا

Dün

دون

دیروز

Sabah

َ
صباح

صبح

öğleden sonra

ُ َ
ا ِلدن سونرا

بعدازظهر

Akşam

آکشام

غروب

Gece

ِگجه

شب

bu akşam

بو آکشام

همین غروب

Sonra

سونرا

بعدا

Yakında

یاکیندا

به زودی

Erken

َ َ
ارکن

زود (مثل صبح زود)

Geç

ِگچ

دیر

gelecek hafta

ِگ ِلجک هافتا

هفته بعد

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
828

اعداد
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Bir

بیر

یک

İki

ایکی

دو

Üç

اوچ

سه

Dört

دورت

چهار

Beş

ِبش

پنج

Altı

آلته

شش

Yedi

ِیدی

هفت

Sekiz

ِسکیز

هشت

Dokuz

ُ
دکوز

نه

On

ُ
ان

ده

On bir

ُ
ان بیر

یازده

On iki

ُ
ان ایکی

دوازده

Yirmi

ییرمی

بیست

Otuz

ُ
اوتوز

سی

Kırk

کیرک

چهل

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
829

اعداد
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Elli

ّ
ِا ِلی

پنجاه

Altmış

آتمیش

شصت

Yetmiş

ِیتمیش

هفتاد

Seksen

کسن
ِس ِ

هشتاد

Doksan

دوکسان

نود

Yüz

یوز

صد

Bin

بین

هزار

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
830

اصطالحات خوراکی
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Acıktım

آجیگتیم

من گرسنهام

Afiyet Olsun

ُ
عافیت السون
ِ

نوش جان

Yemek

ِی ِمک

غذا

Ana Yemek

آنا یمک

غذای اصیل

Meze

ِم ِزه

پیش غذا

Kahvaltı

کاهوالتی

صبحانه

Öğle Yemeği

اووله ِی ِمئی

ناهار

Tatlı

تاتیل

دسر

Akşam Yemeği

آکشام ِی ِمئی

شام

Tabak

تاباک

ظرف یا بشقاب

Kaşık

کاشیک

قاشق

Çatal

چاتال

چنگال

Bıçak

بیچاک

چاقو

Su

سو

آب

Ayran

آیران

دوغ

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
831

اصطالحات خوراکی
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Buz

بوز

یخ

Tuz

توز

نمک

Karabiber

َ
کارابیبر

فلفل سیاه

Şeker

َ
ِشکر

قند یا شکر

Ekmek

کمک
ِا ِ

نان

beyaz peynir

ِبیاض ِپینیر

پنیر سفید

Tereyağı

ِت ِریا

کره

Bonfile

ُبن فیله

فیله مینیون

Balık

بالیک

ماهی

Et

ِات

گوشت

Salata

ساالتا

ساالد

Çorba

ُ
چربا

سوپ

Çay

چای

چای

Pasta

پاستا

کیک یا شیرینی

Makarna

ماکارنا

پاستا

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
832

اصطالحات خوراکی
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Bahşiş

باهشیش

انعام

Garson

گارسون

پیشخدمت

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
833

اصطالحات خرید
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Ne Kadar

ِنه کادار

چقدر؟ (چقدر میشه؟)

Kaç para

کاچ پارا

چقدر میشه؟

Kaç tane

کاچ تانه

چند تا؟

Hesap Lütfen

لوطفن
حساپ
ِ

صورتحساب ما چقدر
است؟

Çok Pahalı

چوک پاحالی

خییل گران است

Ucuz

اوجوز

ارزان

İndirim

ایندیریم

حراج

Bedava

ِبداوا

رایگان

Fiyat

فیات

قیمت

Bay

ِبی

آقا

Bayan

بایان

خانم

Çocuk

چوجوک

بچه

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
834

اصطالحات بازدید
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Giriş

گیرش

ورود

Çıkış

ّ
چیکیش

خروج

Kapalı

کاپالی

بسته

Açık

آچیک

باز

Nerede

ِنرده

کجاست؟

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
835

اصطالحات حمام
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Camekan

َ
جامه کن

اتاق رختکن

Sıcaklık

سیجاکلیک

اتاق داغ

Soğukluk

ُ
سو اوکلک

اتاق سرد

Halvet

َ
لوت
ح ِ

اتاقکهای خصوصی

Göbek Taşı

گوبک تاشی
ِ

سکوی مرکزی

Hamam Tası

حامام تاشی

کاسه حمام

Tellak

ِتالک

دالک مردانه

Natır

ناتیر

دالک زنانه

Peştamal

ِپشتامال

لنگ

Kese

ِک ّسه

کیسه

Kurna

کورنا

حوض آب

Köpük

کوپوک

کف

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
836

اصطالحات مراکز درمانی
واژه

تلفظ

ترجمه فارسی

Devlet Hastanesi

هاستانسی
ِدو ِلت
ِ

بیمارستان دولتی یا
ایالتی

Özel Hastanesi

َ
هاستانسی
اوزل
ِ

بیمارستان خصوصی

Sağlık Ocağı

سا ِلک اوجای

کلینیک بهداشت

Eczane

زانه
اج ِ
ِ

داروخانه

Nöbetçi Eczanesi

نوبتچی اج زانسی
ِ

داروخانه شبانهروزی

باید بدانید! > لغات و کلمات پرکاربرد
837
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باید بدانید! > شماره تماسهای ضروری
838

شماره تماسهای ضروری
ممکـن اسـت در یـک شـرایط ویـژه قـرار بگیریـد و بـه
یـک شـماره تلفـن خـاص نیـاز پیـدا کنیـد .بهتر اسـت
شمارههای این قسمت را برای اطمینان روی گوشی
همـراه خود ذخیره داشـته باشـید تا در صـورت لزوم
بـه راحتـی از آنها اسـتفاده کنید.

باید بدانید! > شماره تماسهای ضروری
839

شماره تماسهای ضروری
مرکز

معادل ترکی

شماره

امداد پزشکی

Tıbbi Yardım

144

اورژانس مسمومیت

Acil zehirlenme

114

مشاوره سالمت

Sağlık Danışma

183

اطالعات گردشگری

Turizm bilgileri

170

راهنمای فارسی زبان
شبانهروزی

-

11882

پلیس ساحیل

AloSahil Güvenlik

158

پلیس

Polis İmdat

155

اطالعات راه و ترافیک

Alo Trafik

154

آتشنشانی

Yangın

110

آتشسوزی جنگلها

Orman Yangını

177

اطالعات داروخانههای فعال

nöbetçi eczane

0800300001

خدمات خاکسپاری

Cenaze Hizmetleri

188
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داغ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ ﺗﻮﯾﯿﺘـﺮ رﺳـﻤﯽ
 را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ

باید بدانید!
841

نظرتان مهم است
به پایــــان فصــــل «باید بدانید!» رسیدیم .برای
بهتر شــدن کتاب سفر آنتالیا در نســخههــــای
بعـــدی ،بــــه بــازخــــوردها و راهنماییهــای
شــما نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینــک زیــر برویــد و
در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییــد نظرتــان در
مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جــای کــدام مطالب
خالــی بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای بهتــر شــدن
محتــوای کتــاب چیســت؟
همچنیـن ،اگر مغایرتـی در اطالعات این فصل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

باید بدانید!
842

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

ضمیمه  >  نقشهها
843

فصل 11
ضمیمه

ضمیمه  >  نقشهها
844

فهرست نقشهها
نقشه توریستی آنتالیا شماره 1
نقشه توریستی آنتالیا شماره 2
نقشه توریستی آنتالیا شماره 3
نقشه شهر قدیمی کالیچی
نقشه خطوط تراموا
نقشه خطوط اتوبوس
نقشه جادههای آنتالیا

ضمیمه  >  نقشهها
845

 -1نقشه توریستی آنتالیا شماره 1
Antalya tourist map No. 1

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها
846

 -2نقشه توریستی آنتالیا شماره 2
Antalya tourist map No. 2

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها
847

 -3نقشه توریستی آنتالیا شماره 3
Antalya tourist map No. 3

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها
848

 -4نقشه شهر قدیمی کالیچی
Kaleiçi old town map

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها
849

 -5نقشه خطوط تراموا
Tramway map

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها
850

 -6نقشه خطوط اتوبوس
Bus map

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه  >  نقشهها
851

 -7نقشه جادههای آنتالیا
Antalya transportation map

دانلود نسخه باکیفیت نقشه

ضمیمه
852

نظرتان مهم است
بــه پایــــان فصــــل «ضمیمــه» رســیدیم .بــرای
بهتر شــدن کتاب سفر آنتالیا در نســخههــــای
بعـــدی ،بــــه بــازخــــوردها و راهنماییهــای
شــما نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینــک زیــر برویــد و
در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییــد نظرتــان در
مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جــای کــدام مطالب
خالــی بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای بهتــر شــدن
محتــوای کتــاب چیســت؟
همچنیـن ،اگر مغایرتـی در اطالعات این فصل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

ضمیمه
853

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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از ما عکس بگیرید!
فقط کافیست از صفحه موردعالقهتان اسکرینشات
بگیــــرید و با هشتـگ #همسفرهرسفر در توییــــتر و
اینستاگرام منتشر کنید .به حمایت شما دلگرمیم.

#همسفرهرسفر

متن سلب مسئولیت

متن سلب مسئولیت
در نـگارش ایـن کتـاب ،تمـام تمرکـز بـر جمـعآوری
اطالعـات قابـل اعتمـاد و بـهروز بوده اسـت؛ لیکن به
دلیـل برخـی مـوارد و شـرایط خـاص ( بـه طـور مثـال
شرایط حاصل از شیوع بیماری مسری کرونا) ممکن
اسـت در برخـی از اطالعـات نـگارش شـده در کتـاب با
واقعیت موجود حال حاضر در مقصد سفر مغایرت
و تعارضاتـی دیـده شـود .الزم بـه ذکـر اسـت مـا در
تلاش هسـتیم کـه ایـن کتـاب را هـر چنـد مـاه یکبـار
بـه روزرسـانی نماییـم .لذا حتمـا دقت نماییـد پیش از
برنامهریزی برای سـفر ،نسـخه نهایی کتاب را دانلود
نمـوده و درصـدی از خطـا در اطالعـات درج شـده در
ایـن کتـاب را در نظـر داشـته باشـید .بدیهـی اسـت
شرکت سـفرهای ابابیلع هیچگونه مسئولیتی برای
صحت صد درصدی اطالعات منتشـر شـده در کتاب
را نخواهد داشـت و اطالعات ارائه شـده در این کتاب
صرفـا جهـت معرفـی کیل مقصد سـفر شـما اسـت.
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بـه پایـان سـومین جلد از مجموعه کتاب سـفر
ابابیلع رسـیدیم .امیدواریـم بـا خوانـدن ایـن
کتـاب ،تجربـهای دلچسـب از سـفر بـه آنتالیـا،
شـهر سـاحلهای فیـروزهای ،داشـته باشـید.
سفر به سالمت!

