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Kapadokya'da Balon Gezileri. Daha once denediniz ml? 

Turkiye'nin ortasinda bulunan Kapadokya bölgesi en önemii 

turistik ye tarihi yerlerden biri sayilir. Turkiye'deki bUyulu yer olarak 

taninan, esiz pek cokjeolojik, tarihi ye küftürel manzaranin bulundugu 

bu bolge uluslararasi One sahip turistik bir bolge kabul edilir. 

Bö)gede balon gezileri yüksek bir popülarite kazantyor. 0 geziler 

ziyaretçilere seckin yerleri yukandan görme zevkini tatma firsati veren 

Kapadokya'da turistleri ceken bir etkinliktir. Ayni ekilde turistler Ihiara 

ye manast:r vadilerinin her birinde gezi yapabilinier. 

Bu yer ak vadislyle de taniniyor. Tuhaf sütunfar arasina yayilmi 

etkileyici doal manzaralarin yani sira, yuvarlak bali ta§ sütunlari He de 

one çikan, bu vadiye her yii gelen turist sayisina bakarak bu isim 

veriImitir. Bölgedeki dogal olaylarin en guzeli, ziyaretçilenini büyu)eyen 

dogal dag bacalaridir. Orada kelimelenin anlatmaktan aciz kaldii doal 

guzeiiikler vardir. Tanihi kaleler, buyUlu sütuniar olarak adlandirilan, 

yUzyiflardan beri dikili duran ta§ sütuniar... 



SAPANCA GOLU 

çok mehur, üniü Sapanca gälU bUyuleyici dogasi ye tath suyuyla seni büyüler, Türkiye'nin 
kuzeybatisindaki Sakarya vilayetinde bulunur. Istanbul ehrine yaklaik 135 km. uzakiikta, 
alani 45 km2  bUyükluUnde ye derinlii de yaklaik 52 metreye ula,r. 

Etkileyici tabiattyla, Adapazari ovasi ye Izmit kOrfezi arasinda yer alan Sapanca en büyük 

doal gollerden biri ye turistlerin yil boyunca iklim ye ormanlarin tadini çikarmak için 

yöneldikleri, stanbul'a yakin, ideal yerlerden biri kabul edilir. 

LJnlu gal, turkuaz sularindan ye elaielerinden balamak üzere, ku civiltilari ye canlandirici 

havasi icinde, etrafindaki çeitli eglence firsatlari He yillar geçse de hafizandan 

kaybolmayacak, pek çok dogal güzellik ye büyuleyici manzaralarryla doludur. 

Sapanca'yi ziyaretiniz esnasinda, sandal üzerinde zevkli bir gezinti yaprnan ye etrafini her 

taraftan saran güzel manzaralarin tadini çikarman mUmkündur. Ayni ekilde yuruyerek 
veya bisikletlerle de gezinti yapman mümkundür. 
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