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Gezgin ruhlu

Seyahat tutkunları
Biri yazmayı çok seviyor, diğeri ise anlatmayı… Hayat felsefeleri 
‘paylaşmak’ olan Serda Büyükkoyuncu ve Saffet Emre Tonguç, 

“Gezdiklerimizi, gördüklerimizi paylaşmak, bizlerin yaşam görevi” diyor.
Berin SOMAY – berin.somay@gmail.com / Fotoğraflar: Mustafa SOLAK - mustafa.solak@alem.com.tr

Serda Büyükkoyuncu, Saffet emre tonguç

“Kimse seyahate giderken 
uzman olmak amacında değil. 
Gördüğümüz yerleri akademik 

bilgilerle anlatmak yerine, 
merak edilen ilgilerle donattık.”  

–Saffet Emre Tonguç

ALEM’in seyahat sayfalarında 
sıklıkla rastladığınız Serda 
Büyükkoyuncu ve Saffet Emre 
Tonguç, projeleri ve gezdikleri 

yeni yerlerle takipçilerini şaşırtmaya 
devam ediyor. Seyahat etmeyi henüz 
beş yaşındayken aklına koyan Serda 
Büyükkoyuncu, 15 yaşında bir sırt çantası 
ile çıkmış yola. O gün, bugündür de hiç 
durmadan geziyor… Saffet Emre Tonguç 
ise üniversite yıllarında seyahat tutkusunu 
kazanca çevirmiş. “Dört duvar arasında 
klasik anlamda kariyer yapmak yerine 
hayatın tam içinde olmayı, yeni insanlar ve 
kültürler tanımayı tercih ettim” diyen Tonguç, 
seyahat etmenin bir yaşam biçimi olduğunu 
belirtiyor. Son zamanlarda ‘Best Men’ olarak 
andığımız ve birbirlerine kardeş kadar yakın 
olan seyahat ikilisine merak ettiklerimizi 
sorduk. 

Çok basit bir soruyla başlayalım 
istedik… Seyahat etmeye nasıl 
başladınız?
Serda Büyükkoyuncu: Aslında benim ne 
olacağım daha çocuk yaşlarda belli olmuş. 
Hani şu meşhur sanatçılara sorulduğunda 
verilen cevap gibi oldu ama benim 
gerçekten bir isyanla başlamış seyahat 
hayatım. Hem de daha beş yaşındayken. 
Babamın beni tanıştırdığı atlas, hayat 
kitabım olmuş, en sevdiğim kitap halini almış. 
İsyanımsa koca Türkiye haritası sayfasında 
memnun memnun gezinirken, Avrupa ve 
Dünya sayfalarına geçince başlamış. Daha 
beş yaşında Türkiye’nin minicik gözüktüğü 
dünya haritasında doğduğum ülkeyi 
değiştirmeye karar vermişim. Babamın 
olamayacağını söylemesiyle “O zaman ben 
tek tek hepsini gezeceğim ve kendi kararımı 
kendim vereceğim” başkaldırısı ile son 
bulmuş iç karmaşam. Sözümde durmuşum 
ama. Daha 14 yaşındayken yapacağım 
Avrupa turunun detaylarını hazırlamıştım. 
Okuduğum onlarca gezginin anı kitapları 
maceracı ruhumu beslemiş. O yıllarda 
ne internet, ne de rehber kitap bolluğu 
var. Vize ise tek tek alınıyor her ülkeden. 
Yılmayıp kalacağım hostel ve otellere kadar 
belirlemiştim rotam üzerinde. 15 yaşında ise 
bir sırt çantası ile çıktım yola. Üç ay boyunca 
adım adım gezdim Avrupa’yı ve işte 
gezgin ruh canavarım o zaman ele geçirdi 

bedenimi. Saffet benden akıllı ama. O demiş 
ki ben bundan para bile kazanırım.
Saffet Emre Tonguç: Evet aynen öyle oldu. 
Seyahat benim için de tutkuydu. Üniversite 
yıllarımda dedim ki, herkes gezmek için 
para harcıyor. Ben gezecek ve bundan 
para kazanacağım. Rehber olmaya karar 
verdim. Boğaziçi’nde okuduğum yıllarda 
rehberlik hayatım başladı. Önceleri büyük 
keyifti. Ama sonra vazgeçilmezim oldu. 
Rehberlik tüm bedenimi sardı. Bağımlısı 
oldum. Boğaziçi’nde aynı zamanda üç 
bölüm okuyan bir öğrenci olarak çok 
ciddi bir alt yapıya sahip oldum. Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Turizm ve Otel Yöneticiliği 
okurken rehberlik yapmaya başladım. 
Sonra aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum, 
ardından Tarih yüksek lisansı yaptım. 
Viyana’da İşletme üzerine doktora 
çalışmam oldu. İnsanların sevdikleri işi 
yapmaları gerektiğine inanıyorum. Gezmek 
benim için bir yaşam biçimi, rehberlik bana 
bambaşka bir yaşam olduğunu gösterdi. 
Dört duvar arasında klasik anlamda kariyer 
yapmak yerine hayatın tam içinde olmayı, 
yeni insanlar ve kültürler tanımayı tercih 
ettim.

Seyahat etmek ayrı, yazmak ayrı bir 
tutku… Bu iki tutkuyu bir araya getirme 
fikri nasıl çıktı ortaya?
S.B.: Aslında aramızda ciddi iş bölümü 
var. Ben yazmayı çok seviyorum, Saffet ise 
konuşmayı. İkimizin de hayat felsefesinde 
‘paylaşmak’ var. Mottomuz “Hayat 
paylaştıkça güzel”. Gerek ekonomik, gerek 
yaşları, gerekse de sağlık sebebi ile bizim 
gördüğümüz yerleri görebilme imkanı 
olmayan sevgili dostlarımızla gezdiklerimizi, 
gördüklerimizi paylaşmak bizlerin yaşam 
görevlerimiz olduğunu düşünüyoruz. 
Yazdıklarımızın yanı sıra pek çok televizyon 
programı yaptık. Son olarak NTV’deki 
‘Ayrıcalıklı Rotalar’ programımızın ikinci 
sezonunu da geride bıraktık. Bir seyahat 
fenomeni haline gelen telefonlarınızdan 
bir tıkla ulaşacağınız ‘Piri Sesli Seyahat 
Uygulaması’ insanlara müthiş bir seyahat 
özgürlüğü sağlayan yeni çağın uygulaması. 
Teknoloji ile gazetelerin elektronik 
gazetelere, kitapların e-kitaplara dönüştüğü 
bir dünyada seyahat özgürlüğünde çığır 
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açacak bir sesli yürüyüş aplikasyonu. Gezmeye, 
gördüklerini Instagram’da ve Facebook’ta 
paylaşmaya, seyahat öyküleri dinlemeye bayılan 
bizim gibiler için yaptık. Ayrıca yaşadıklarımızı 
@serdabuyukkoyuncu ve @saffetemretonguc 
Instagram hesaplarımızda yazarak, hikayeler 
paylaşarak, bulunduğumuz yerlerden canlı 
yayınlar yaparak paylaşıyoruz. Ama Saffet 
paylaşmaya yıllar önce başlamış. 
S.E.T.: Aynen öyle. 2004 yılından itibaren 
seyahat yazıları yazmaya başladım. Ayrıca 
radyo ve televizyon programları yaptım. 2006 
ve 2007 yıllarında ‘Yılın Seyahat Yazarı’ olarak 
ödüllendirildim. 32 yıldır profesyonel rehberlik 
yapıyorum. Bu süre bana paylaşma duygusunun 
hayattaki ve insan ilişkilerindeki en önemli 
duygulardan biri olduğunu öğretti. O yüzden 
kitap yazmayı hem seviyorum hem de biriktirdiğim 
bunca bilgiyi kalıcı bir miras olarak bırakmanın 
görevim olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar 
İngilizceleriyle birlikte 14 kitabım basıldı. Çok büyük 
satış rakamlarına ulaştılar. İlk kitaplarım ‘Türkiye’de 
Görülmesi Gereken 101 Yer’ ve ‘101 Must See Places 
in Turkey’. Daha sonra TUREB ödüllü ‘Avrupa’da 
Görülecek 101 Yer’ geldi. 2010 yılında ‘İstanbul 
Hakkında Her Şey’ çıktı. NY Times ve International 
Herald Tribune gibi saygın gazetelerde bu 
kitapla ilgili çok güzel haberler yer aldı. Ardından 
kardeşi ‘İstanbul The Ultimate Guide’ geldi. Bu iki 
kitap da ‘Yılın En İyi Turizm Yayını’ ödülünü aldı. 
Son yayınlanan ‘Boğaz Hakkında Her Şey’ ile 
‘Bosphorus The Ultimate Guide’ kitaplarım ise 
2012’nin ‘En İyi Turizm Yayını’ seçildi. Son çıkan 
kitabım ise ‘İstanbul ve Gece’. Şu sıralar Serda 
ile yeni kitaplarımız yolda. ‘Türklerin En Çok 
Seyahat Ettiği Başkentler’ ile ‘Vizesiz 60 Ülke’. 
Klasik seyahat kitapları gibi değiller. Yol yordam, 
dil bilmeseniz de sizi birkaç günde, verdiğimiz 
rota ve güzergahlarla adım adım gezdirecek, 
biz bize, bizden, içten kitaplar bunlar. Kimse 
seyahate giderken uzman olmak amacında değil. 
Gördüğümüz yerleri akademik bilgilerle anlatmak 
yerine, merak edilen ilgilerle donattık. Kim ne ile 
ilgili ise o konularda bilgi verdik. Çok eğlenceli, çok 
güleceğiniz, çok şaşıracağınız, bizlerden çok izler 
bulacağınız kitaplar hazırlıyoruz bu kez sizlere. 

Favori destinasyonlarınız nereler?
S.E.T.: Hah, haa. Serda’nın vereceği cevabı 
biliyorum. Gezdiği, gördüğü her yer onun son 
favorisi olur. 
S.B.: Ee, bunca yıldan sonra bunu tahmin etmek 
zor olmasa gerek sevgili Saffet. Hatta daha da 
ileri götüreyim, her gittiğim yer, yeni gördüğüm her 
şehir, kasaba, köy bende “İşte yaşamak istediğim 
yer” hissini uyandırıyor. Elbette tilkinin dönüp 
dolaşacağı yer tilki dükkanıdır misali, vatanım, ille 
de vatanım.
S.E.T.: Serda doğru söylüyor. Öyle bir şehirde 
yaşıyoruz ki. Düşünün İmparator Napolyon bile 
“Dünya tek ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu” 
demiş. İstanbul eşsiz, İstanbul benzersiz. İstanbul 

yaşama ilham veren bir şehir. Tüm zorluklarına 
rağmen. 
Hem Türkçe hem de İngilizce turlarım var, İstanbul 
için yaptığım... Kapalıçarşı, Fener-Haliç-Balat, 
Karaköy, Galata-Beyoğlu, Taksim-Cihangir-
Çukurcuma, 7 Tepe 7 Cami, Kuzguncuk-Üsküdar 
gibi birçok farklı tur yapıyorum ve bu turlarda 
kapalı olan kilise ve sinagog gibi yerleri açtırarak 
ayrıcalıklar sunuyorum. Erguvan turları ve Dolunay 
turları çok seviliyor. İsteyen herkesin katılabileceği 
turlarım da var, yerli ya da yabancı özel gruplar 
için yaptığım turlar da… Ama İstanbul bir yana, 
diğerleri bir yana demek koşuluyla, San Francisco, 
Sydney, Barselona, Cape Town, Hong Kong, 
Stockholm, St. Petersburg, Buenos Aires, Şangay 
ve Rio, İstanbul’dan sonra en sevdiğim şehirler. 
Aslında bu şehirleri sevme nedenimi düşününce 
hepsinde İstanbul’dan bir şeyler bulduğumu fark 
ettim. Ben içinden su geçen şehirleri seviyorum, 
su olmayınca bana kuru geliyorlar. Yine de itiraf 
ediyorum, nereye gidersem gideyim en mutlu 
anım İstanbul’a döndüğüm an. Bunu gizemli 
muzip sevgiliye geri dönüş gibi de düşünebilirsiniz. 
Serda daha çok sürprizli şehirleri seviyor. Çünkü o 
bir İkizler burcu.
S.B.: Eyvah Saffet yine burçlara girdi. Şimdi yine 
başlayacak. Kiminle tanıştırsa adımdan sonra 
burcumu söyleyip ne kadar zor bir burç olduğumla 
devam eder.
-Serda’yı tanıştırayım. İş ortağım ve kardeşim/
arkadaşım (duruma göre)! 
-Serdar değil Serda. Ailesinin parası yetmemiş 
sondaki ‘r’yi alamamışlar. 
İkizler burcu. Var mı tanıdığınız İkizler? Zor değil 

mi? Serda da öyle.
-Her tartışmayı kazanır... Her an değişir... Çok  şeyi 
aynı anda yapar... Sürekli değişiklik ister.... Ayyy ne 
zordur bir bilseniiiz... Dır. Dır. Dır.
Artık tak dedi canıma. Bu yaş gününde oturdum 
İkizler burcunun özelliklerini araştırdım. İşte 
bulduklarım burada sevgili Saffet. Hem de 
binlerce okurun önünde açıklıyorum. Bu yazıdan 
sonra özür dilemek isteyebilirsin. Ya da şık 
bir hediye yollayabilirsin. Burcumun özelliği 
alçakgönüllülük olduğu için mütevazı bir tavırla 
kabul edebilirim.
Buyrun efendim İkizler burcu:
Güneş, bu burca gıpta edilecek derecede zeka 
vermiştir. (Saffet duy bunu!) İkizler cıva gibi 
yerinde duramaz. Hızlı düşüncelerine uygun 
ve çabuk hareket ederler. Aynı anda birkaç işi 
birden yapabilirler. (İşte budur!) Onların adapte 
olamayacakları iş yoktur. Karşısındakileri ikna 
etmeyi becerir ve her şeyi formüle etmeyi bilirler. 
(Efendim kapak oldu mu?) Cazibeli, liderlik 
yeteneğine sahip, neşeli, gayretlerini endişeli ve 
sorunlu olduklarında bile kaybetmeyen iyimser 
insanlardır. (Ayy yıkıldım gülmekten. Canımmm 
çok utandı!) Neşeli, zeki, konuşkan, nazik, cana 
yakın bir insan olduğu için çok beğenilir. (Bir daha 
iki kere düşün Saffet!) İnce zekası ve insanları 
kolayca anlayıvermesi sayesinde de herkese nasıl 
davranacağını bilir. (Seni anlıyorum kardeşim!) 
Pratiktir ve sorunlar karşısında kolayca çözüm 
üretebilen bir yapısı vardır.  Efendim bir şey mi 
dedin Saffet’ciğim. Duyamadım.
S.E.T.: (Sessizlik…) Demiştim değil mi “Serda her 
tartışmayı kazanır” diye…

Türkiye’yi ilk kez ziyaret edecek biri için 
unutulmaz bir rota çizmenizi istesek, bu rota 
üzerinde nereler olurdu?
S.B.: Öncelikle o  kişinin üç imparatorluğa 
başkentlik etmiş, iki kıta üzerinde bulunan, 
içinden deniz geçen, 8500 yıllık kadim şehir 
İstanbul’da vakit geçirmesi lazım. İstanbul’la ilk 
kez tanışacaklar için ilk hedef Tarihi Yarımada 
olmalı. 1500 yaşındaki Aya Sofya, 400 yıl Osmanlı 
sultanlarına ev olmuş Topkapı Sarayı, Muhteşem 
Süleymaniye, dünyanın ilk AVM’lerinden 
Kapalıçarşı, Dolmabahçe Sarayı tabii ki görülmeli. 
Ama bunlarla sınırlı kalmak İstanbul’a haksızlık 
olur. Fener ve Balat eski İstanbul’u yaşatan 
yerlerden, sokaklarında keşfe çıkılmalı. Galata 
ve Karaköy ise tarihe dokunurken keyifle farklı 
lezzetler tatmak isteyenlere göre. Eğer mevsim 
ilkbahar ise İstanbul için Erguvan mevsimi demek. 
Boğaz’da erguvan şölenini seyredebileceğiniz 
çok sayıda yer var. Gülhane Parkı, Yıldız Parkı, 
Abbasağa Parkı, Kuruçeşme Naciye Sultan ile 
Şeyhülislam koruları, Aşiyan, Emirgan Parkı, Büyük 
ve Küçük Çamlıca, Fethi Ahmet Paşa Korusu, Hıdiv 
Kasrı ve Beykoz Korusu’nun tadını çıkarmak gerek. 
Bir de mutlaka Adalar’a gidilmeli… 
S.E.T.: Kapadokya ardından gidilmesi gereken bir 
rüya alemi. Dünyanın en sıra dışı coğrafyalarından 
biri. Hristiyanlık’ın beşiği sayılan bir yer. Orada 
bir mağara otelde kalıp, balon turu yapabilir. 
Sonra güneye, Antalya’ya gitmeli. Orada sadece 
deniz, güneş, kum yok. Aynı zamanda Perge, 
Aspendos, Termesos ve Fasalis gibi antik bölgeleri 
gezmeli. Bodrum adeta Türkiye’nin St. Tropez’si 
gibi. Orada eşsiz koylarda vakit geçirebilir. İzmir 

ise atlanmaması gereken şehir. Efes’i ve dünyanın 
yedi harikasından biri olan Artemis’in Tapınağı’nı 
görmeli İzmir’ e gittiğinde. Afrodisyas da görülmesi 
gereken yerler arasında. Oranın yakınındaki 
Pamukkale’yi de mutlaka ziyaret etmeli. Sonra 
kuzeyde Troya yılı bu sene. Troya da adresinde 
olmalı. Pek çoğumuz Batı Edebiyatı’nı başlatan 
İzmirli Homeros’un İlyada ve Odysseia’sından 
öğrendik Troya’yı. Eğer vakti varsa Güneydoğu 
Anadolu bir başka rotası olmalı. Mardin, 
Gaziantep, Zeugma, Urfa, Harran, Göbeklitepe 
unutulmaz anılar bırakacak kendisinde. Van, Doğu 
Bayazıt, İshakpaşa Sarayı, Kars ve Ani Harabeleri 
olmazsa olmaz adresler Doğu Anadolu’da. 
Türkiye’nin İsviçre’si Karadeniz, Trabzon, Artvin, 
Arhavi ve yaylalar ise kendisini bu ülkeye aşık 
edecek diğer adresler. 

Seyahat ederken sizi en çok ne motive eder?
S.B.: Beni mi? Her köşeden dönüşte yeni bir şey 
görecek olmanın heyecanı. Seyahatlerde bitmek 
bilmez bir enerji ile dolarım. Bir gün 36 saat olsa 
yürüyebilirim. Hep bir sonraki sokak, bir sonraki 
yapı heyecanıyla hep daha, çok daha fazla 
gezmek isterim. Düşünün BM’e kayıtlı 193 ülke 
ve bu ülkelere ait iki buçuk milyona yakın şehir 
var. Kasaba ve köylerle beraber düşünebiliyor 
musunuz, ne büyük bir muamma var keşfedilecek 
ve ben hepsini görmek, gezmek, yaşamak 
istiyorum. Yetmez mi? 
S.E.T.: Yeni içsel yolculuklara yelken açmak ve 
kendi kişisel puzzle’ıma yeni parçalar eklemek. 
Yeni kültürler, yeni felsefeler, yeni insanlar, yeni 
diyarlar görmek beni hep çok heyecanlandırmıştır. 
Hele bir de Serda ile geziyor olmak bu seyahatleri 
çok eğlenceli hale getiriyor. Bilgi birikimlerimizi 
gezdiğimiz yerlerde uç uca eklemek, birleştirmek, 
pekiştirmek, onun ilgi alanı olan o yerler hakkında 
araştırdığı ilginç ve komik bilgileri dinlemek 
başlı başına bir eğlence demek oluyor bu içsel 
yolculukta.

Başınıza gelen en ilginç seyahat anısı nedir?
S.E.T.: Aslında ikimizin başına gelen unutulmaz 
bir olay var. Serda sen anlat hadi şu Karayipler 
maceranı…
S.B.: Benim için seyahat evden çıkınca, macera 
uçaktan inince başlar. Adrenalin ise valiz 
bandında tavan yapar. Yaptı da. O koca uçaktan 
bir benim valizim çıkmadı. Amsterdam aktarmalı 
geldik Havana’ya. Sanırım valiz bir tercih yapmış 
Amsterdam ve Havana arasında. Saffet’te bir 
afra tafra, sen hep böylesin edası. Sanki ben 
kaybettim. Problem kaybolması değil de. Valizsiz 
kaldığım ülke... “Amaan yenisini alırsın” değil, burası 
Küba yenisi yok. “Boşver, iki gün sonra gelir” de 
olmuyor. Gemiye biniyoruz ve ertesi gün Karayip 
yolculuğuna başlıyoruz MSC’nin cruise’uyla. 
Durum bu. Geçen sene de Havana’daydık Saffet’in 
yaş gününde. 50 kişilik bir gemideydik. Bu kez 
MSC’den bir cruise ayarladım çocuğa. E haliyle 
çıtayı azıcık yükselteyim dedim. Seneye uzay 
düşünüyorum hayırlısıyla. Benim valizim cinslerine 
göre fileli çantalara yerleştirilmiş paketlerden 
oluşur. Düzenli adamın hali başka. T-shirt çantamı 
Saffet’in valizine yerleştirmiştim benimkinde yer 
kalmayınca. İçime doğmuş. Sorun az yani. Valiz 
Havana’dan ayrılmadan gelir nasılsa dedim. 
Gelmedi. 

Bir iyi, bir kötü haberim var dedi sevgili Necla 
Tuncel. MSC’nin genel müdürü. Mütevazı, son 
derece sıcak, içten, yüreği kıpır kıpır ama müthiş 
profesyonel bir hanım. İyi haber; “Valizin bulundu” 
dedi Necla. Kötü haber; “Biz yola çıktıktan 
sonra varıyor Havana’ya.” Havana Kayıp Eşya 
Bürosu beş gün tutuyor kayıp eşyaları. Altıncı 
günde dönüyoruz, oysa ki biz tekrar Havana’ya. 
Olsun “Daha vaktim var, bulurum temel şeyleri 
Havana’dan” diye fırladım gemiden alışveriş için. 
Hem Adidas, hem Benetton buldum. Günahını 
alıyorlar Havana’nın. Mesele şu. 20’şer parça falan 
bir şey var içeride. Yetiniyorsun bunlarla. Nasıl oldu 
anlamadım şuncağız kıyafetten beğenemedim 
bir şeyler. Daha gemi kalkışına vakit var diye de 
oyalanıyorum bir de.
Telefonum çalıyor ama tuhaf numara diye 
açmıyorum. Bir daha çaldı. Baktım Saffet arıyor. 
Geminin kalkmak için beni aradığını söylüyor. Saat 
hatası yapmışım beklesinler iki dakika falan dedim 
ama Saffet o an telefonu yediği için duymadı 
sanırım. Koşa koşa gittim limana. Ama görüş 
hizalarına girince hızlı adıma çevirdim fazla da 
telaş yaptığımı sanmasınlar diye. Baktım hakikaten 
3600’üncü yolcu olarak beni bekliyorlar. Diğerleri 
hangi ara bindi anlamadım. Geri kalanları 
gemilerdeki butiklerden alırım dedim. Lüks geminin 
hali başka tabi. O sebeple çoraplarım bile Hermès 
marka oldu. Gemiden elde ettiğim gardırobu 
sigorta falan yaptırmayı düşündük, o kadar yani… 
Şaka bir yana gerçekten unutulmaz bir anı olarak 
kaldı valiz. Allah’tan gemi şirketi ayarladı da 
valizi imha etmeden bir gün daha tuttu Havana 
gümrüğü. Döndüğümüzde kuzu kuzu beni 
bekliyordu yavrucak. 

Sürekli yolda olmanın dezavantajları neler?
S.B.: Bize hep “Hayat size güzel” derler. Aslında 
yorucu, çok yorucu bir hayatımız var. Saatlerdeki 
sapmalar uyku düzenini, yemek düzenini alt üst 
ediyor. Düzenli spor ve düzenli yemek hak getire. 
S.E.T.: Hayır, Serda kendi kilolarına mazeret 
bulmaya çalışıyor bence. Aslında haklı. Düzenli 
bir diyet bile yapmak çok zor. Gittiğimiz yerlerde 
hep çok güzel mutfaklarda yemekler yiyoruz 
ister istemez. Kentin en güzel yemekleri önümüze 
geliyor. Yememek elde değil. Benim bir de tatlı 
tutkum var. Bu da bir başka zorluk. 
Ha, en önemli zorluk saat farkı olsa da uçakta 
canlı bomba haline gelmiş Serda’nın saat kaç 
olursa olsun şehri keşfe çıkmak istemesi. Hiç 
acıması yok. Tek gitse neyse. Her defasında beni 
de arkasından sürükler. 

Sonbahar/Kış 2018 sezonunda hangi ülke ve 
şehirleri gezmeyi planlıyorsunuz?
S.B.: Önce ‘Büyülü Fas’ turumuz var. Casablanca, 
Marakeş, Kasbah Tamadot, Agafay ve Essaouira’ya 
gideceğiz 26-30 Ekim 2018’de. Ardından ‘Sıra 
dışı Güney Amerika’ya gideceğiz. Kolombiya, 
Peru, Bolivya, Panama’ya götüreceğiz sevgili 
seyahatsever dostlarımızı 16-25 Kasım 2018 
tarihlerinde. Hemen sonrasında 6 Aralık ve 10 
Aralık’ta yapacağımız Ren Nehri ve Noel Pazarları 
turlarımız var. 7-11 Ocak 2019 tarihinde Laponya 
gezimiz olacak. Çok sıra dışı bir deneyim yaşayacak 
gelenler ve ardından da Singapur-Yeni Zelanda-
Tazmanya- Avustralya’ya götüreceğiz bir de gezgin 
arkadaşlarımızı, 13 Ocak-2 Şubat 2019 tarihlerinde. 

“Yeni kültürler, yeni felsefeler, 
yeni insanlar, yeni diyarlar 

görmek beni hep çok 
heyecanlandırmıştır. Hele bir 
de Serda ile geziyor olmak 
bu seyahatleri çok eğlenceli 

hale getiriyor.”  
-Saffet Emre Tonguç

“Her köşeden dönüşte yeni bir şey görecek olmanın heyecanı 
beni çok motive eder.  Seyahatlerde bitmek bilmez bir enerji 

ile dolarım. Bir gün 36 saat olsa yürüyebilirim.”  
–Serda Büyükkoyuncu


