
Yeni yerler görmeyi, yeni kültürler keşfetmeyi 
seviyorsanız ve gittiğiniz, gördüğünüz her yerde 
daha da gençleştiğinizi hissediyorsanız 31 
Aralık’ı karşılamak için dünyanın dört bir yanında 

birbirinden ilginç alternatifler anlatacağım bu kez sizlere.
Hepinizin yeni yılının, şimdiye kadarki hayatınız boyunca 
yaşadığınız en güzel ve en çok seyahat ettiğiniz yıl olmasını 
diliyorum. İşte benim 10 muhteşem adresim:

En masalsı 31 aralık 

laponya
Laponya, Finlandiya’da -dile kolay-188 bin gölün 
oluşturduğu Göller Bölgesi’nde dağların üzerine kurulan 
bölgenin adı. Huş ve çam ağaçlarının donattığı olağanüstü 
güzelliği bembeyaz kar örtüsü ve yılbaşı ışıkları tamamlıyor. 
Kuzey yıldızını ve tan vaktinde kutup ışıklarını seyretmek 
yılbaşı hediyesi gibi…  
Kendilerine “Sami” diyen Laponlarla tanışmak ise yeni 
bir yıla girerken insan hazinenize sıcakkanlı birçok kişiyi 
eklemek demek. 

HHH

Saffet Emre Tonguç’un düzenlediği efsane tur Laponya 
gezisi size 2018’in unutulmaz, eşsiz bir hediyesi olabilir. 

HHH

Biraz yol katetmeyi göze alırsanız, Riekkovaara Ren Geyiği 
Çifliği’ne gidebilirsiniz. Laponya’da hala 5-6 bin kadar Sami 
yaşıyor ve ren geyiği yetiştiriyorlar. Ren geyiklerinin ya da 
Husky köpeklerin çektiği kızaklarda gezmek, bu hayvanların 
güzelliklerine ve güçlerine hayran olma nedeni.

Huş ve çam ağaçlarının donattığı
 laponya’yı olağanüstü güzelliği bembeyaz 

kar örtüsü ve yılbaşı ışıkları tamamlıyor. 

Yeni bir yıla girmenin heyecanı geçmedi hayatım boyunca. Sadece coğrafi bir açıklama ile de 
geçiştirebilirsiniz, eyvah yaşlandım hezeyanları ile yana yakıla bunalımlar da yaşayabilirsiniz 
ya da benim gibi elinde uçan balonla her ışıltıya koşturan çocuk ruhlulardan da olabilirsiniz.
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Yılbaşı rotaları

Noel Baba efsanesinin en nostaljik haline de burada 
şahit olabilirsiniz çünkü teknoloji dünyasında mektup 
yazma geleneğinin sürdürüldüğü yegane yerler arasında. 
Onun köyü olarak geçen Rovaniemi’deki postaneye her 
yıl yaklaşık 600 bin mektup geliyor ve bunların üçte birine 
cevap yazılıyor; parayı veren Noel Baba imzalı mektubu 
kapıyor! 

GörkEmli noEl ağacı 

new York
Frank Sinatra “uyumayan şehir” demiş New York’a. Yeni bir 
yıla girişinizi kutlamak için binlerce dolar ödeyeceğiniz 
etkinliklerden, sıfır maliyetli sokak kutlamalarına kadar pek 
çok alternatif var bu şehirde. 
Öncelikle Rockofeller Meydanı’na gidin. Dünyanın en 
görkemli Noel ağaçlarından biri burada. Üstelik bu 
ağacın meydana dikilmesi nerdeyse 90 yıldır süren bir 
gelenek. Süslemesinde 30 binden fazla ampul, bir o kadar 
da kristal kullanılıyor.

HHH

Yılbaşı akşamı New Yorklular Times Meydanı’na koşuyor. 
Hep birlikte 10’dan geriye doğru saymak ve yeni yıla 
burada iğne atsan yere düşmez kalabalıkla girmek şehrin 
geleneği.

HHH

New York’un en belirgin özelliklerinden sanat şehri oluşu. 
Yeni yıl haftası için Metropolitan Operası veya Broadway 
müzikalleri ile kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Bu da size bir 
yeni yıl hediyesi olsun canım. Büyütecek bir şey yok. laponya

new york

new york
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65 milli park, orman ve eyalet parkından oluşan,
 26 ünlü kayak merkezine sahip kolorado’nun 

gözdesi aspen en lüks yılbaşı alternatiflerinden biri. 

keyfi de cabası. Ve dünyada yiyebileceğiniz en 
güzel etler bu şehirde; bifteğin alası, pirzolanın 
en lezzetlisi… Recoleta ile Puerto Madero 
birbirinden şık restoranlarla dolu ve fiyatları da 
gayet uygun.

En soğuk Yılbaşı 

Jukkasjarvi
“Yılbaşı demek kar demek” diyenlerdenseniz ve 
soğuk havayı severseniz, en sıradışı alternatif 
Jukkasjarvi’de yer alan ünlü Buz Hotel (www.
icehotel.com) olur. Havaalanından kar 
otomobili veya köpeklerin çektikleri kızaklarla 
ulaşıyorsunuz. Otelin tamamı ve içindeki 
eşyaların tümü buzdan yapılma; buzdan bir 
sinema salonu da var. Girişte uzay kıyafeti gibi 
özel bir palto giyiyorsunuz, geceleri teknoloji 
harikası tulumların içinde, Ren geyiği postu 
serilmiş yatakların üzerinde uyuyorsunuz. 

HHH

1990’dan beri her kasım ayında 4000 ton 
buzdan inşa edilen hotel bahara doğru eriyip 
Torne Nehri’nin sularına karışıyor. Buzdan sıcak 
su boruları geçiremeyecekleri için tuvalet ve 
duşlar otelin dışında. Yeni yıl için gidip birkaç gün 
kalacağınız bir tatil planlarsanız, ocak ayında 
görülen meşhur kuzey ışıklarına da şahit olma 

şansınız var.

En sportif YEni Yıl tatili

mavrovo
Hem spor hem yeni yıl kutlaması isteyenler 
için popüler rotaların dışında bir önerim var. 
Kayak yapmak ve doğayla baş başa bir yılbaşı 
tatili geçirmek için Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’e 1,5 saatlik mesafedeki Mavrova’yı tercih 
edebilirsiniz. Pistlerinin uzunluğu 15 kilometreyi 
buluyor.
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1949 yılından beri milli park olan Mavrovo, zengin 
bir bitki örtüsüne sahip. Zirvesi 2.385 metre olan 
milli parkın en çok tanınan köyleri Mavrovo ve 
Galiçnik. Kayak merkezinin bulunduğu Bistra 
Dağı’nın en yüksek noktası 2160 metre ve oteller 
de dağın 1255. metresine kurulmuş. 
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Pistlere çok yakın olan oteller hem dağ hem de 
Mavrovo Gölü manzaralı. Makedon mutfağının 
lezzetli et yemeklerini de burada deneyebilirsiniz. 
Dönüş yolunu ise Yahya Kemal’in de doğum 
yeri olan Üsküp’ü ve UNESCO Dünya Mirası 
listesindeki Ohrid Gölü’nü ve aynı adı taşıyan 
kenti görmeye ayırıp yılın ilk turistik gezisini 
yapabilirsiniz.

340 hektarlık Central Park yılın her zamanı güzel ama 
yılbaşında ayrı bir havası var. Bir sandviç ve sıcak kahve 
eşliğinde banklarda keyif yapmak, yıla keyifli başlama 
nedenleri arasına girebilir…

En romantik kutlama 

st. petersburg
25 Mayıs’tan 16 Temmuz’a kadar yaklaşık 50 gün süreyle 
“Beyaz Geceler” in yaşadığı, gündüzün neredeyse 20 
saat sürdüğü günlerin aksine yılbaşı dönemi şehrin en 
kısa gün ışığı aldığı zaman dilimi. Şehir sadece 6-7 saat 
aydınlık kalıyor.

HHH

St. Petersbuglular için yılbaşı çok önemli. Zaten 
görkemli olan şehri daha da ilgi çekici hale getirmek 
için özenli bir telaş içindeler. Hediyeleşme rituelini Noel 
yerine yılbaşı gecesi yapmayı tercih ediyorlar. Kutlama 
için Hermitaj Meydanı seçilecek en güzel yerlerden biri. 
Havai fişeklerin aydınlattığı gökyüzünün altında, buz 
pistlerinde kayan insanlar, sokakları dolduran müzikle 
birleşince karşılaşabileceğiniz en romantik yılbaşı 
görüntüleri çıkıyor ortaya.
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Bu tabloyu masalsı bir havaya dönüştürme işini 30 
kilometresi şehrin içinden geçen ve tamamen donarak 
beyaz örtüyle bütünleşen Neva Nehri üstleniyor. 
Manzaranın tadını çıkarmak için nehrin ikiye ayrıldığı 
yerde bulunan Vasilyevsky Adası’nı seçebilirsiniz. 

HHH

Rusya’nın en büyük, dünyanın sayılı müzelerinden 
biri olan, 3 milyonun üzerinde esere sahip Hermitaj’ı 
gezmeyi de programınıza mutlaka ekleyin. İçindeki her 
esere 1 dakika ayırsanız sarayın tamamını gezmek 10 yıl 
alıyor

latin EğlEncEsi 

buenos aires
Türkçesi “Güzel havaların şehri” Buenos Aires’in.
Aralıkta yaz ayları yaşanıyor güney yarımkürede. Kente 
gelenlere sunduğu güzel havanın etkisiyle yeniyıl sokak 
partileri ile kutlanıyor. Birçok restoran ve gece kulübü 
31 Aralık için özel olarak hazırlanıyor. Özellikle tango 
sevenler için düzenlenen şovları takip edebilirsiniz.
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Yılbaşı akşamı için opera binası olan Tetra Colon’un 
programı bu kentin size yeni yıla girme hediyesi olsun. 
Burası dünyanın akustiği en iyi ilk 5 salonu arasında. 
Trafiğe kapalı Florida Caddesi’nde her bütçeye hitap 
eden mağazalar var; tango yapanları izlemenin 

st. petersburg

buenos aıres JukkasJarvı

aspen

st. petersburg
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En lüks planlardan biri 

aspen
65 milli park, orman ve eyalet parkından oluşan, 26 
ünlü kayak merkezine sahip Kolorado’nun gözdesi 
Aspen en lüks yılbaşı alternatiflerinden biri. Jet 
sosyetenin akın ettiği dünyanın en pahalı kayak 
merkezi. Rocky Dağları arasına saklanmış bu doğa 
harikası, yeryüzüne yaklaşık 1350 metre yüksekten 
bakmanızı sağlıyor. 
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Otelleri ve gece kulüpleriyle sadece kayağın değil 
eğlencenin de merkezi. Ayrıca Wheeler Opera 
Binası’ndaki sanat etkinliklerine katılmak, White 
River Ulusal Ormanları’nda yürümek, çağdaş sanat 
örneklerinin yer aldığı Aspen Müzesi’ni gezmek de tatil 
programınıza ekleyebileceğiniz alternatifler. Dünyaca 
ünlü moda markalarının bir araya geldiği Aspen’de 
sokakta her köşebaşında bir Holywood yıldızıyla 
karşılaşabilirsiniz.

En mavi Yılbaşı

barbados
Barbados Karayipler’deki en gözde adalar arasında. 
Turkuvaz denizi, beyaz kumsallar ve palmiye ağaçları 
tamamlıyor. Üç asırdan fazla İngiliz kolonisi olarak 
yaşadıkları için bu kültürün izleri hala baskın biçimde 
görülüyor; 5 çayları, kriket oynayanlar, İngiliz aksanıyla 
konuşanlar… Güneş ışınları cömertçe palmiyelerin ve 

beyaz kumların üzerine saçılırken, yılbaşı heyecanı 
yaşamak yerine yaz tatiline çıkmış gibi hissetmek 
olası. Hava sıcaklığı yıl boyunca 21-30 derece 
arasında değişiyor. Adanın özellikle kuzey sahillerinde 
birbirinden şık otel ve restoranlar var; hepsi de yabancı 
turistlerle dolup taşıyor.

En HEsaplı proGram 

batum
Gürcistan’la sınır kapımız Sarp, Hopa’ya dolmuşla 
yaklaşık 20 dakika. Bizdeki Karadeniz şehirlerini 
andıran Batum ise sınır kapısından sonra yarım saat 
sürüyor. Yemyeşil bir ormanın içine kurulmuş, dünyanın 
en büyük botanik bahçelerinden birine sahip Batum, 
bir liman şehri.

HHH

Yurt dışında yılbaşı geçirmek için en uygun fiyatlı 
seçenekler arasında. SSCB döneminde ülkenin riviera’sı 
sayılan bölgede zengin bir mutfak var. Yeni yılı Avrupa, 
Asya ve Ortadoğu mutfaklarının harmanlandığı 
lezzetlerden oluşan bir ziyafet sofrasında 
karşılayabilirsiniz. Gürcülerin misafirperverliği de 
eklenince, sıcacık bir kutlama programı sizi bekliyor.

En ErkEn 1 ocak

sydney
Sydney dünyada yeni yılı ilk karşılayan şehirlerden biri. 
Yılbaşı gecesi limanda yapılan ışık gösterisi dünyaca 

meşhur. Akrobasi gösterisi, Aborjinlerin bir önceki yılın 
kötü ruhlarını yok etmek için yaptıkları tören geceyi 
renklendiren etkinlikler arasında. 
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Sydney kentin bağrına girinti ve çıkıntılarla sokulan 
körfezi sayesinde, sabah işe gitmeden önce evinizin 
önünden denize girebileceğiniz, sörf yapabileceğiniz 
bir şehir. Şehrin çok sayıdaki plajlardan en ünlüsü 
Bondi, yılbaşı eğlencelerinde de ön plana çıkıyor. 
Darling Harbour limanında da eğlence sabaha 
kadar sürüyor. Yılbaşı kutlamalarının başrol oyuncusu 
ise etrafından havai fişeklerin atıldığı Sydney Limanı 
Köprüsü.

noEl’in başkEnti

strasbourg
Noel pazarları Paris’e rakip olacak kadar güzel, 
sadece resmi süslemeler değil evlerin ve mağazaların 
kendi süslemeleri ile de efsane bir Fransız şehri 
Strasbourg.
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Ülkenin Almanya sınırındaki Alzas bölgesinin başkenti, 
rengarenk pazarıyla tüm Avrupa’nın yeni yıl mıknatısı… 
Kasımın son haftasında onlarca işçinin çalışmasıyla 
kuruluyor Strasbourg Noel pazarları.

HHH

Kentin ışıklandırması, pazarları, Kleber meydanındaki 
30 metrelik Noel ağacı -ki bu, Avrupa ’nın Noel için 
süslenmiş bu büyüklükteki tek doğal ağacı-, belediyenin 
en güzel süslenmiş balkon, pencere ve vitrine ödül 

vermesi masalsı bir atmosfer yaratıyor şehirde. 
Strasbourg Noel Pazarları’nın meraklısı öylesine çok 
ki, Avrupa buraya akıyor demek hiç de yanlış olmaz.

HHH

Ortaçağ’da 6 Aralık’ta düzenlenen ve St Nicolas 
adıyla anılan Strasbourg Noel Pazarı, yıllar 
içinde  “Çocuk İsa Pazarı ” adını almış. 1570 ’ten 
beri büyüleyici Katedral çevresinde ve kentin 
meydanlarında kuruluyor. Pazar 1990 ’larda bugünkü 
devasa boyutlarına ulaşmış. Bugün neredeyse bütün 
şehri kaplıyor.

HHH

Geçmişte  Noel’den birkaç gün önce kurulurmuş. 
Günümüzde Kasım ayı ortasında başlıyor ışıltılı Noel 
günleri. Bu arada Strasbourg “Avrupa’nın en iyi 
ışıklandırılmış şehri ” unvanına da sahip. Baharatlar, 
tarçın, sıcak şarap ve Alzas ’a özgü Noel bisküvisi 
“bredle” kokularının birbirine karıştığı pazar yeri, çeşit 
çeşit seramikler, dekorasyon süslemeleri ve el yapımı 
oyuncaklarla binbir renge bürünüyor koca şehir. 
Kiliselerdeki konserler, sergiler, dayanışma etkinlikleri 
kentin ‘hoşgörü ve insanseverlik’ Noel sloganını 
hayata geçiriyor.

Barbados karayipler’deki en gözde 
adalar arasında. turkuvaz denizi, beyaz 
kumsallar ve palmiye ağaçları tamamlıyor.

barbados
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aspen
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