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Efsanevi tasarımcı  
Philippe Starck anlatıyor: 
Motor Yacht A

90 KNOT’LIK 
PERFORMANSIYLA

SeaDNA 999 G5

YUNAN ADALARINDA MAVİ TUR REHBERİ

L A  P A S S I O N
Denizci kimliğiyle  

Ayhan Sicimoğlu
Dünyanın konuştuğu, Sarp Yachts imzalı

Tansu 
Yachts’ın ses 

getiren 
tasarımı: 
Sexy Fish

BOAT INTERNATIO
NAL TÜRKİYE
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SİCİLYA
Macera, tekne, yemek ve seyahat 

tutkunlarının favori yerlerinden biri Sicilya. 
Tarih, mimari, coğrafya ve mutfaklarıyla 

dopdolu bir tatil sizi bekliyor. Hala aktif olan 
Etna Yanardağı eşsiz bir deneyim sunarken 
Portorosa, Messina ve Taormina limanlarını 
da unutmamak lazım. İtalyan denizci stilini 

günümüze uyarlamak için en doğru yer. 
Klasik çizgileri kullanırken uzayan yazın tadını 

çıkarmayı ihmal etmeyin.

KARADAĞ
Karadağ, Avrupa’da yatçılığın yeni başkentlerinden 

biri. Yaşattığı ayrıcalıklar ve doğal güzellikleri ile 
son yıllarda çok daha fazla ziyaret ediliyor. Kristal 
suyuyla yeşilliğin birleşmesi, UNESCO tarafından 
koruma altına alınan Kotor’un şahsına münhasır 

mimarisi yanında sayılacak diğer özellikler. Akdeniz 
iklimin tadını çıkartabileceğiniz Karadağ’da 
genlerinize işlenmiş kıyı modasını şehirle 

harmanlayabilirsiniz.

Safir küpe, 
Melissa Joy 

Manning, 
332 Euro

Süet terlik, 
Jimmy Choo, 
515 Euro

Çizgili t-shirt, Enlist, 
95 Euro

Gümüş bilezik, Miansai, 
405 Euro

Tekne ayakkabısı, Sperry 
Top-Sider, 120 Euro

Bermuda 
şort, 

Prada, 
320 Euro

Bağcıklı 
jean, Chloe, 

490 Euro

Hasır çanta, 
Muun, 

156 Euro

Saat, 
Breitling, 
3.590 Sterlin

İpek gömlek, 
Erdem,  
910 Euro
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YA Z I:  ESR A M A K A R A

0123456789
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Göz alıcı güzelliğe sahip tepeleri, saklı koyları, Venedik

Doğu Avrupa'nın 

yeni sezonun gözde adreslerinden. Porto Montenegro'da
A ğ u s t o s  2 0 1 7

F O T O ĞR A F: P ORT O MONTENEGRO A R ŞİVİ

0123456789

161161

kasabaları ve UNESCO korumalı alanlarıyla Karadağ

vereceğiz bir tatil molasını lüks bir kaçamağa çevirebilirsiniz.

yükselen adresi
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Porto Montenegro'da boyları 12 ila 
250 metre aralığında değişen 450 
yat için bağlama kapasitesi mevcut

unanistan'dan Hırvatis-
tan'a, oradan da Tivat'a ge-

çiş yaparken Yunanca kelime 
oyunlarına takılıyor aklımız. 
İtalyancada Teodo olarak anı-
lan Tivat'ın ismi Yunancada 
tanrıların yolu anlamına gelen 

"Theiodhos" sözcüğünden geliyor. Gerçekten 
de ismine yaraşır bir güzelliği var bu liman 
şehrinin. Karadağ'ın Boka bölgesinin en genç 
kenti olan Tivat'a doğru otomobille ilerlerken, 
sağ tarafı denize bakan yemyeşil yollardan ge-
çiyoruz. Kendisine Micky diye hitap etmemizi 
isteyen şoförümüz yol boyunca anlatıyor da 
anlatıyor. Kentin Cadılar Bayramında sabah-
lara kadar çılgınca eğlendiğini, nüfusu az olan 
bölgede bir dönem çıkartılan dedikodu dergi-
sinin ortalığı birbirine kattığını, iş için Hırva-
tistan'a seyahat eden bir Tivatlının iki-üç ayda 
bir dolan pasaportunu değiştirmek zorunda 
kaldığını, Türklerin Karadağ'daki yatırımları-
nı artırdığını, Türk dizilerinin ve en çok da 
mafya temalı dizilerin tutulduğunu, Tivatlıla-
rın en iyi İtalyanca konuştuklarını, gençlerin 
evlenmek için 100 zeytin fidesi dikme şartının 
bulunduğunu ondan öğreniyoruz.

Tasarımında Tino Zervudachi'nin imzasını 

taşıyan Regent Porto Montenegro, 

Karadağ'ın belki de en yaşanılası megayatı. 

Zervudachi'nin denizden esinlenerek 

dizayn ettiği otelin aydınlatmasından 

tutun da yer döşemelerine, odalardaki 

dolaplarından minik kapı tokmaklarına 

kadar her detayı zamansız bir transatlantiği 

andırıyor. Oteli bize, turizm alanındaki 

eğitimini Türkiye'de tamamlayan Pazarlama 

Müdürü Milo Radonjic gezdiriyor. Türkçesi 

gayet iyi. Birlikte palmiye ağaçlarının 

arasında konumlanan ve girişinde yasemin 

kokularıyla karşılayan bu oteli geziyoruz. 

Yemek salonu, nargile odası, gurme köşesi.

Her biri farklı renk yoğunluğuyla dekore 

edilen odalar, hem birbirinden çok bağım-

sız görünüyor hem de birbirini başarılı bir 

şekilde tamamlıyor. Örneğin nargile odası 

ve aynı zamanda kütüphane-bar olarak anı-

lan köşede ağır mobilyalar, koyu renk ahşap 

kullanılmış. Yemek salonunda ise kırmızının 

kattığı şıklık hakim.

Aynı şekilde odalarda da zarif bir deko-

rasyon tercih edilmiş. Her biri balkonlu olan 

odalar bir geminin güvertesini anımsatıyor. 

Hayatı kolaylaştıran detayların unutulmadığı 

odalarda ses sistemi de düşünülmüş.

NEREDE KALINIR?
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Akşam yemeğinde Regent Porto Mon-

tenegro'nun şefi masaya tadımlık olarak 

istiridye, midye ve kuru börülceden yapılan 

kurabiyeleri servis ediyor. Domates ve 

maydanoz soslarıyla servis edilen bu minik 

atıştırmalıklar gayet lezzetli. Şarap olarak 

tercihimizi Arhonto Chardonnay'den yana 

kullanıyoruz. Karadağ'ın kendi şarapların-

dan ve pek de lezzetli. Başlangıç olarak 

Cardonnesse önerilebilir. Yanındaki fes-

leğenli dondurma ayrı bir tat katıyor. Ana 

yemek olarak kalkan balığı şefin tavsiye-

lerinden. Tatlı ve kahveleriyle beraber iki 

kişilik rakam 100-150 Euro civarında.

Eğer İtalyan tarzı yemeklere düşkünse-

niz, ONE güzel bir seçenek. Mütevazı bir 

dekorasyona sahip restoranda salatalardan 

pizzalara farklı türler deneniyor.

NEREDE, NE YENİR?
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Doğu Avrupa'nın Monako'su olarak anılma-
ya başlanan ve eski bir Yugoslav deniz tesisinin 
altyapısı üzerine inşa edilen Porto Montenegro 
(PM), 450 civarında bir yat bağlama kapasite-
sine sahip. İskelede yaptığımız yürüyüşlerde 
yılın en gözde yatlarından Galactica Star'ın 
da tüm ihtişamıyla bu limanda beklediği gö-
zümüzden kaçmıyor. PM çok zengin bir yer: 
150'ye yakın lüks rezidans, dünyaca ünlü mar-
kaların satış mağazaları, spor tesisi, yat kulü-
bü, özel havuzu, barı ve deniz müzesiyle şüp-
hesiz Tivat'ta görülmesi gereken yerlerin de 
başında geliyor. Günün her saatinde yürüyüş 
yapılabilecek farklı bir dinginliğe de sahip.  B

Karadağ'da 
kısa deniz 
yolculuklarıyla 
farklı kıyılara 
gitmek ve değişik 
lezzetleri tatmak 
mümkün
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Küçük bir Tivat köyü olan Gornja Lastva, 

deniz seviyesinden 300 metre yükseklikte 

yer alıyor. Yürüyüş yapmak ve bölgedeki 

kültürü yakından tanımak için ideal olan 

köyde, barok tarzda bir kilise de turistlerin 

ilgisini çeken yerlerden.

Boka Koyunda Adriyatik'in belki de en 

önemli iki mücevheri yer alıyor: Our Lady 

of the Rocks ve St George. On dakikalık bir 

deniz yolculuğuyla ulaşılan ikonik kilise, Pe-

rast halkı tarafından 17. yüzyılda inşa edil-

miş. Koyun en sevimli kasabası olan Perast 

da özellikle öğle yemeği için gidilebilecek 

yerler arasında.

Balkanların en büyük gölü olan Skadar 

aynı zamanda Dalmaçyalı pelikanlara da 

ev sahipliği yapıyor. El değmemiş yapısıyla 

şehirdeki turist kalabalığından uzaklaşmak 

isteyenler için bir alternatif. Tekne turuyla 

gezerseniz civardaki lokantalarda öğle 

yemeğinizi yiyebilirsiniz.

Porto Montenegro'dan tekne ile ulaşıla-

bilecek mekanlardan biri. Bölgenin ilginç 

efsanelerine kulak verip, ardından Savina 

Manastırı'nı ve yakınlarındaki şarap yapım 

merkezini gezebilirsiniz.

Oraya kadar gitmişken UNESCO Dünya 

Kültür Mirası listesinde yer alan Kotor'u 

görmeden dönmek olmaz. Sahip olduğu 

Venedik Kalesi, tarihi Ortaçağa uzanan 

eserleri, fiyort benzeri yapısı ve koyu ile 

önemli Akdeniz şehirlerinden biri.

Kotor'un eski şehri girift ve dar sokak-

lardan oluşan bir yapıya sahip. Kolaylıkla 

kaybolabilirsiniz. 8. yüzyıldan kalma Saat 

Kulesi, 13. yüzyılda inşa edilen  Sveti Tripun 

Katedrali ve Gospe od Zdravlja, 12. yüzyıl-

dan kalma Sveta Marija Kilisesi, 19. yüzyıl 

eseri Napoleon Tiyatrosu şehirde görülmesi 

gereken tarihi yapılardan sadece birkaçı. 

Tepeye tırmanarak tüm şehri kuşbakışı 

seyredebilirsiniz de.

GORNJA LASTVA

BOKA KOYU

SKADAR GÖLÜ

HERCEG NOVI

KOTOR
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