NEREYE

Kapadokya

PerİlerİN PEŞİNE DÜŞTÜK
Per! bacalarının en güzeller! belk! Kapadokya’da ama Türk!ye’n!n farklı
bölgeler!nde de !lham ver!c! bu kıvrımlara rastlamak mümkün. Mel!h Uslu
Anadolu’nun batısından doğusuna, 5 durakta per! bacalarını gez!yor.
1. Kapadokya, Nevşehir
Uçhisar Kalesi’nin eteklerindeki
peribacalarıyla başlayan yolculuğumuz
bu oluşumların içine oyulmuş kiliseleriyle
Göreme Açık Hava Müzesi’nde devam
ediyor. Vadinin en güzel peri bacaları
ise buradan Göreme’ye bağlanan yolun
ucunda, yerleşim merkezine varmadan
sağ tarafta. Ardından bizi bölgenin
en ilginç peribacası oluşumlarıyla
karşılayan Dervent (Hayal) Vadisi,
Paşabağ ve Zelve Açık Hava Müzesi’ni
ziyaret ediyoruz. Ortahisar ise dev bir
peribacasının çevresine kurulmuş. Middle
Earth Travel’dan Gaye Gönülal’a göre
Kapadokya’nın en güzel Rum konakları
için Sinasos’a gitmek gerek: “Buradaki
Gomeda Vadisi’ni de görmelisiniz. Jeolojik
açıdan Ihlara’nın benzeri olan vadi, keyifli
bir yürüyüş parkuruna sahip.” Nerede
kalınır? Uçhisar Kalesi’nin eteklerindeki
Argos In Cappadocia bölgenin en lüks
oteli. argosincappadocia.com
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2. Seben, Bolu
Bolu’nun güneyindeki Aladağ Çayı
Vadisi’ndeki Seben, Friglerden kalma
esrarengiz yerleşim alanlarını saklıyor.
İlçeye üç kilometre olan Solaklar
Köyü’ne giderseniz farklı bir gezegende
gibi hissedeceksiniz. Volkanik kayaların
yüzlerce yılda aşınmasıyla oluşmuş
peribacaları, mağaralar, ilginç kanyonlar
ve koni biçimindeki kayaçlarla kaplı
coğrafya; minyatür bir Kapadokya. Nerede
kalınır? Avrupa şalelerine özgü mimarisi
ve konforuyla Golden Key Kartalkaya
tavsiyemiz. kartalkaya.com.tr
3. Frig Vadisi, Afyon
Burası Kapadokya’dan sonra Türkiye’nin en
geniş peribacası alanı. İhsaniye, İscehisar,
Bayat ve Bolvadin ilçelerinde değişik
biçimlerde, şapkalı veya şapkasız çok sayıda
peri bacası var. Nerede kalınır? NG Güral
Afyon Wellness & Spa’da kemiklerinizi
otelin lüks kaplıcalarında ısıtın. nghotels.com

Argos in Cappadocia

4. Kula, Manisa
Eski Ege evleriyle ünlü Kula’nın 16 kilometre
dışındaki Burgaz köyü, birbirinden görkemli
peribacalarıyla tanınıyor. 37,5 hektarlık
bir bölgenin sit alanı olarak koruma altına
alındığı Kula’daki peri bacaları, ilçenin
“Kuladokya” olarak anılmasına da vesile
olmuş. Nerede kalınır? Buraların büyüsüne
kapılanlara 120 yıllık tarihi bir evden restore
edilmiş Anemon Hotel Kula’yı tavsiye
ederiz. anemonhotels.com
5. Narman, Erzurum
Doğal birer anıt niteliğindeki Narman
peribacaları sıra dışı bir özelliğe sahip.
Bu oluşumlar, Colorado kanyonundaki
benzerleri gibi kırmızı. Yanıktaş Köyü’ne
oldukça yakın olan peri bacaları 6300
hektarlık geniş bir alana yayılıyor.
Nerede kalınır? Buraya kadar gelmişken
Palandöken’de kayak tatili yapmak
isteyenler Sway Hotel Palandöken’de
konaklayabilir. swayhotels.com
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