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ın a ya azııar sonucu tüm
şehir ortaya çıkanlmış. Pomp ei, günü-
müzde UNESCO'nun Dünya Miras
Listesi'nde ... İtalya'nın en popüler turis-
tik merkezlerinden biridir .•



Kıyılan, denizin kıyısında yer alan, yüksek tepelerin

ortasında kurulmuş, rengarenk evlerin dağların eteklerinde inanılmaz
güzellikte manzaralar oluşturduğu küçük kasabalardan oluşuyor. Amalfi,
ılıman iklimi ve kıyı şeridinin güzelliğiyle İtalya'nın önemli turizm mer-
kezlerindendir. Önce Positano'ya tekneyle yanaştık. Tekne Amalfi
Limanı'na doğru yer alırken ben Positano-Amalfı arasını taksi ile dolaş-
tım. Tepede daracık yollarda şahane manzara eşliğinde o bölgeyi gezdim.
Sahilde düz olan her mekanda küçük, büyük plajlar yerleştirilmiş. çoğu
yerde plajlara uzun merdivenler veya bazı otellerde asansörle ulaşılıyor.
Yörenin çok meşhur büyük limonlanndan yapılmış limon suyu içtim.
Çok lezzetliydi. Gittiğimiz her yerde hemen limoncello, meloncello gibi
içecekler ikram ediliyor. Gümrükten aldığımız limoncello'ya benzemiyor.
Hepsi özel imalat ve çok lezzetli ... Doğa bozulmamış, yemyeşiL .. Plajlar
hep halk plajı. Türkiye'de olduğu gibi oteller, siteler ve kooperatiflerin
inhisanna alınmamış. Yollar çok düzgün. Mutluluk duyuyor, keyif alıyor-
sunuz. Amalfi'ye yaklaşırken sahilde tepede Carlo Ponti'nin evini gör-
düm. Yine sahilde bir tepede bir kayaya "Madonna with Child" adını
vermişler. Gerçekten Meryem Ana'ya benziyor .•



·CAPRI Adası Napoli'nin sayfiye bölgesi ve yıllardır hepimizin

yakından bildiği, duyduğu bir ada. Monte Solaro denizden yüksekliği
589 m olan en yüksek tepesi. Capri'yi tanıtan tüm yayınlarda
Faraglione kayalarını görmek mümkün. Ana limanı Marina Grande ...
Tepede Anacapri'de meşhur saat kulesi ile Torredell Orologia
Meydanı'ndan limanı ve tüm adayı kuşbaşı görmek mümkün. Ayrıca
yın: roiacapri daracık sokaklan ve dünyaca ünlü butikleri ile çok güzel
alışveriş merkezi. Deniz, güneş, eğlence, alışveriş ... Hepsini bir arada
bulabileceğiniz bir ada .•



yemyeşil. terrnal merkezleri ile

ünlü volkanik bir ada. Ischia Limanı adanın kuzey
doğusunda. Limanda çok güzel ve uzun bir alışveriş
merkezi var. Limandan tepeye doğru çıktıkça Vezüv
Yanardağı'nı görebiliyorsunuz. Yine adanın kuzey
doğusunda Ischia Ponte bölgesindeki yanm adada
"The Aragonese Castle" adlı kale bulunuyor.
Adanın dört bir tarafı plajlar ve terrnal tesislerle
dolu. Ada, başkent Ischia da dahil olmak üzere altı
küçük belediyeden oluşuyor. Adanın kuzeyinde,
orta bölümlerde çok güzel bir botanik parkı var.
Güneyde ise Sant' Angelo isimli balıkçı köyü bulu-
nuyor. Burada da terrnaloteller var.

Ischia ve Ponza Adası arasında seyir halindeyken
"Isola Ventotene" Adasında Sezar'ın kızı julia'mn

Sarayını görmek mümkün. Julia, evlenmeden hami-
le kalınca Sezar kızını dedikodulardan korumak için
ömür boyu surgüne bu adaya gönderiyor .•



·PONZA Roma ile Napoli'nin karşısına denk gelen ufacık, İtalyanlann tatiHerini geçir-

mek için geldikleri volkanik bir ada. Yabancılar tarafından pek keşfedilmemiş. Gösterişten uzak
tatil arayanlar için Ponza biçilmiş kaftan. Birçok ünlü ve zengin insanlar sade ve yalın bir hayat
ve gizlilik için bu adayı tercih ediyorlar. Capri adası ile karşılaştırıldığında daha uygun fiyatlı bir
seçenek, tekne turizmi ve dalış için harika bir ada. Feribotla Roma-Anzto'dan 1 saat mesafede.
Bu kadar resimle gördüğüm yerleri anlatabildiysem ne mutlu bana! •


