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48 SAATTE

IN 48 HOURS
VARNA

Karadeniz'in kıyısındaki 
Varna'nın dingin 
sokakları, sizi sanatla 
buluşturan yapıları 
gizliyor.

The streets of Varna, which 
is on the shores of Black Sea, 
hides the buildings which 
brings you together with art.

ZEYNEP İYİGÜN
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B VARNAB

10.00

Güne şehrin ana caddelerinden biri olan 
Maria Luzia’nın başköşesine yerleşip 
Bulgaristan’ın en değerli müzelerinden 
biri olan Arkeoloji Müzesi’nden başlayın. 
Mutlaka görülmesi gereken müzenin 
koleksiyonları 1887 yılında toplanmaya 
başlanmış ve resmi olarak 1906 yılında 
ziyaretçilere açılmış. Antik çağda Odessos 
adıyla bilinen Varna’da yaşamış me-
deniyetlere ait 100 binden fazla obje ve 
anıtı görebileceğiniz müzede, kendinizi 
insanlığın ilk çağlarına dönmüş gibi hisse-
deceksiniz. Burada dünyanın ilk altınının 
yanı sıra insan varlığının ilk izlerinden 
kıymetli mücevherlere dek yüzlerce 
koleksiyon sergileniyor. Yontma Taş 
Devri’nden Osmanlı İmparatorluğu’na 
uzanan hızlandırılmış bir tarih yolculuğu 
sizi bekliyor. Müze kış aylarında pazar ve 
pazartesi günleri kapalı.

12.00

Müzenin birkaç yüz metre ötesindeki 
St. Cyril ve St. Methodius Meydanı'nda 
şehrin simgesi hâline gelmiş Varna 
Katedrali'ni görmeden geçmeyin. Etkile-
yici dış cephesi, soğan kubbeleri ve için-

10:00

Start the day on one of the main streets, 
Maria Luzia, and visit the Archeology 
Museum, which is among the most 
prominent museums in Bulgaria. The 
museum's must-see collections were 
started to be collected in 1887 and were 
officially opened to visit in 1906. In 
the museum, you can see more than 
100,000 objects and memorials belon-
ging to the civilizations that grew up in 
Varna, or Odessos as it was known in 
the ancient times. There are hundreds 
of collections, exhibiting all kinds of 
objects, from the first traces of human 
life, to precious jewelry - including the 
first gold in the world. A crash course in 
history awaits you, from the Paleolithic 
Age to the Ottoman Empire. The mu-
seum is closed on Sunday and Monday 
during winter.

12:00

Don’t forget to visit the Varna Cathed-
ral, which has become a symbol of the 
city. It's situated in the St. Cyril and St. 
Methodius Square, a few hundred me-
ters further on from the museum. With 

01_  Binlerce sanat eseriyle Arkeoloji 
Müzesi Varna'nın en değerli köşesi. 

02_  1929 yılında Almanya'dan özel 
olarak getirtilen saatiyle Varna tren 
garı görülmeye değer. 

01_  Archeology Museum is the most 
precious part of Varna with its 
thousands of art objects.

02_  It is worth to see Varna train station 
with its special clock imported from 
Germany in 1929.

1. GÜN DAY 1
01

02

Kanser hastalığının tanı ve tedavisi, multidisipliner yaklaşım gerektirir. Tedavide başarı oranının artması için,
kanserle ilgili tüm uzmanlıklar etkileşim halinde ve bir arada çalışmalıdır. Anadolu Sağlık Merkezi,
tüm bu ihtiyaçlara yanıt veren, “Kapsamlı Kanser Merkezi” olarak hizmet vermektedir.

KANSER TEDAVİSİNDE 
BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMIN GÜCÜ!

AĞRI TEDAVİSİ

PALYATİF TEDAVİ

ONKOLOJİK CERRAHİ

DİYET VE BESLENME

ONKOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

PATOLOJİ

PSİKOLOJİK DESTEK

ONKOKARDİYOLOJİ

KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ 

RADYASYON ONKOLOJİSİ

MEDİKAL ONKOLOJİ

Özel Anadolu Sağlık Ataşehir Tıp Merkezi Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi
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deki ikona ve freskleriyle Varna Katedrali 
ücretsiz olarak her gün ziyarete açık. 1886 
yılında inşa edilen bu katedralin bulun-
duğu meydan, tüm sokakların birleşme 
noktası olduğu için şehirde kaybolma 
ihtimaliniz neredeyse yok.

13.00

Slivnitsa Caddesi, müze ve katedrali 
gezdikten sonra biraz soluklanabileceği-
niz ve yemek için mola verebileceğiniz bir 
adres. Hem turistlerle hem de Varnalılarla 
kaynaşabileceğiniz bu cadde şehrin en 
geniş caddelerinden biri. Yazın yaşanan 
yoğun kalabalığın aksine kış aylarının 
verdiği tenhalıktan faydalanarak rahat ve 
sakin bir yürüyüş yapabilirsiniz.

15.00

Şehrin sahile yakın caddelerinden San 
Stefano ve Khan Krum caddelerinin 
kesiştiği noktada yer alan Roma Ha-
mamları, Varna’nın en değerli kültür 
anıtlarından biri. Roma döneminde M.S 
2. yüzyılda yaklaşık 7.000 metrekare 
üzerine inşa edilen hamamlar, şehrin zen-
ginliğine ve büyüklüğüne işaret ediyor. 
Ayrıca Balkan Yarımadası'nın en büyük 
Roma hamamlarına sahip olan tarihi böl-
ge, kış aylarında pazar ve pazartesi günleri 
dışında ziyarete açık.

17.00

Sahile doğru yapacağınız yürüyüşün 
ardından karşınıza deniz kıyısına 

konumlandırılmış tren garı çıkacak. 
Almanya’dan özel olarak getirtilen saat ile 
inşa edilen saat kulesi ve tüm ihtişamıyla 
ayakta duran tren garı, Art Nouveau 
stilinde tasarlanmış. Bulgaristan’ın 
Sofya’dan sonra en büyük şehri olan 
Varna’dan ülkenin pek çok noktasına tren 
yolculuğuyla ulaşabilirsiniz. Eğer günü-
birlik tren yolculuğu yapmak isterseniz 
UNESCO’nun Dünya Mirasları listesinde 
yer alan 1,5 saat uzaklıktaki antik Nes-
sebar şehrine ya da Osmanlı döneminde 
çoğunlukla Türklerin yaşadığı, 2,5 saat 
uzaklıktaki Dobriç’e seyahat edebilirsiniz.

20.00

Varna’daki ilk akşamınızı yılda 200 
performansın sergilendiği Drama Tiyatro 
ve Operası’nda eşsiz bir gösteri izleyerek 
geçirebilirsiniz. Her sezon altısı yeni, 14 
oyun hazırlanıyor ve her ay 3 bin 500 ki-
şiyi ağırlıyor. Gitmeden önce rezervasyon 
yaptırmakta fayda var.
(E-mail: tickets@operavarna.bg)02

01

its impressive façade, bulbous domes 
and the impressive icons and frescoes 
inside, Varna Cathedral is open to vi-
sitors every day and it's free of charge. 
The square is the meeting point of all 
the main streets, so there’s almost no 
way that you can get lost in the city.

13:00

Slivnitsa Street is the perfect address 
to stop and catch your breath or grab 
a bite after you’ve visited the museum 
and the cathedral. This street, where  
tourists and locals mingle, is one of the 
widest in the city. You can take advan-
tage of the relative solitude of winter 
for a relaxing stroll, without the crowds 
that descend in summer.

15:00

Located at the junctin of San Stefano 
and Khan Krum, quite close to the 
beach, the Roman Baths are among the 
most valuable cultural sites in Varna. 

01_  Drama Tiyatro ve Operası'nda 
güzel bir akşam geçirebilirsiniz.

02_  Varna sokakları sessiz ve sakin, 
huzurlu bir yürüyüş için ideal. 

01_  You can enjoy a nice evening at 
Drama Theatre and Opera.

02_  Varna streets are quite and 
calm, ideal for a peaceful walk.
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Built over an area of 7,000 m2 in AD 
2 (during the Roman period), these 
baths demonstrate the richness and 
the magnitude of the city. Moreover, 
hosting the biggest Roman baths of the 
Balkan Peninsula, this historical site 
is open for visiting in winter, except for 
Sundays and Mondays.

17.00

On the walk from the Roman Baths to 
the beach, you’ll see the train station 
on the shoreline. Having stood the test 
of time, with its clock imported from 
Germany, its imposing tower and all its 
glory, the train station is a fine example 
of Art Nouveau architecture. You can 
travel to many other Bulgarian cities 
by train from Varna (the biggest city 
in Bulgaria after Sophia). If you’d like 
to take a day trip, try the ancient city 
of Nesebar, which is on the UNESCO 
World Heritage List (1.5 hours by 
train), or Dobriç, mostly occupied by 
Turks during the Ottoman period (2.5 
hours by train).

20.00

You can spend your first evening in 
Varna watching a unique performan-
ce at the Drama, Theater and Opera 
House, where 200 performances are 
given each year. Each season, 14 plays 
are staged, 6 of which is new, and the 
venue hosts 3,500 guests each month. 
It’s useful to make a reservation. 
(E-mail: tickets@operavarna.bg)

2. GÜN
10.00

19. yüzyılın Neo Gotik mimari yapı-
sına uygun olarak Lyuben Karavelov 
Caddesi'nin başlangıcına inşa edilmiş 
Varna Sanat Galerisi, Vladimir Dimitrov,  
Ivan Milev ve Tsanko Lavrenov gibi pek 
çok ünlü Bulgar ressamın klasik ve mo-
dern çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. 
Galeriyi gezerken kalıcı koleksiyonların 
yanı sıra çeşitli resim sergilerine rast-
lamanız da mümkün. Kültürel aktivi-
telerin de yer aldığı galeride güne hem 
sanat dolu hem de eğlenceli bir başlangıç 
yapabilirsiniz. Galeri pazartesi dışında 
her gün açık. 

12.00

Kynaz Boris Caddesi'ne doğru devam 
edin. Şehrin alışveriş ve yeme içme mer-
kezlerinden biri olan bu caddede keyifle 
vakit geçirebilirsiniz. Mihail Koloni 
Sokağı'na yöneldiğinizdeyse karşınıza el 
sanatlarıyla kendi tasarımlarını sunan 
küçük bir mağaza çıkacak. Duvar süsle-
rinden küçük ev eşyalarına ilginizi çeke-
bilecek pek çok ürünle karşılaşacaksınız. 

14.00

Şimdi, kışın bile yeşilin izini bulabileceği-
niz Karadeniz kıyısında yalnızca kendi-
nizi ve denizin sesini dinleyerek yürüyüş 
yapma vakti. Varna sahilinde kilometreler 
boyunca uzanan, Balkanların en büyük 
manzaralı parkı olarak bilinen Sea 
Garden, deniz müzesinden akvaryuma, 
ilk kozmonot Yuri Gagarin’in heykelinden 

03_  Varna Sanat Galerisi 
onlarca sergiyle misafir-
lerini karşılıyor.

04_  Varna kültüründe el 
sanatları önemli bir yer 
tutuyor.

03_  Varna Art Gallery 
welcomes guests with 
tens of exhibitions.

04_  Handicrafts have an 
important place in 
Varna culture.

DAY 2
10:00

Standing at one end of Lyuben Karavelov 
Street, and built in the 19th-century neo 
gothic style, Varna Art Gallery is home to 
many classical and modern works of art 
by countless famous Bulgarian painters 
such as Vladimir Dimitrov, Ivan Milev 
and Tsanko Lavrenov. As you explore the 
gallery, you may encounter temporary 
exhibitions in addition to the permanent 
collections. The gallery also hosts cultural 
activities, making for an artsy and enter-
taining start to the day. The gallery is open 
every day except for Mondays.

12:00

Keep walking towards Kynaz Boris Street. 
This street is a great place to linger, being 
one of the shopping and dining centers of 
the city. When you turn towards Mihail 
Koloni Street, you’ll run into a little 
shop selling in-house artefacts; from 

03

04
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01_  Sea Garden huzur bulacağınız ve 
ailenizle rahatlıkla vakit geçirebile-
ceğiniz kocaman bir park.

02_  Hayvanat bahçesi 72 çeşit hayvan-
la çocukların en sevdiği yer.

01_  Sea Garden is a huge park in 
which you can find peace and 
spend time with your family.

02_  Zoopark is children's favorite 
place with 72 species.

01

02

gezegen gözlemevi ve açık 
hava tiyatrosuna kadar pek 
çok müze ve mekânı içinde 
barındırıyor.
 

16.00

Sea Garden çocuklu aileler 
için de ideal bir gezi alanı. 
Parkta yer alan kafelerde 
çayınızı, kahvenizi yu-
dumlarken çocuğunuzu 
gönül rahatlığıyla oyun 
alanına bırakabilirsiniz. 
Ayrıca parkın içinde yer 
alan ve her gün ziyarete açık 
olan hayvanat bahçesinde 
72 çeşit hayvan bulunu-
yor. Aslanlar, kaplanlar, 
lamalar, pelikanlar, develer, 
maymunlar, siyah kuğular 
ve daha nicesi bu hayvanat 
bahçesinde koruma altında.

18.00

Sahil gezinizi tamamla-

dıktan sonra geri dönüş 
yolunda 8 November 
Caddesi'nden yukarıya 
doğru yol alın ve 1969 yılın-
da kurulup 1991’de renove 
edilen Varna Modern Tarih 
Müzesi’ni gezin. Kış ayla-
rında hafta sonları kapalı 
olan müze, hafta içi akşam 
saat 7’ye dek açık. Müzenin 
ardından, hemen yanında 
bulunan geleneksel Kashta-
ta restoranında sarmısaklı 
ekmek ve ördekli sebze 
çorbasıyla içinizi ısıtabilir-
siniz. Cuma ve cumartesi 
akşamları restoranda icra 
edilen  canlı müzik perfor-
mansı Bulgar müziklerinin 
en iyilerini dinleme fırsatı 
verecek. Unutmayın, Bulga-
ristan Avrupa Birliği ülkesi 
olmasına rağmen kendi 
para birimi olan Leva’yı 
kullanıyor.  

large wall ornaments to 
knick-knacks.

14.00

Now it’s time to take a wan-
der, with only your voice 
and the sound of the Black 
Sea to keep you company 
on the shoreline among the 
evergreen flora. Stretching 
out for kilometers along 
the beach at Varna, and 
known as the biggest park 
with a view in the Balkans, 
Sea Garden is home to 
many museums and other 
attractions, from the sea 
museum to the aquarium, 
and from the statue of the 
first cosmonaut Yuri Gaga-
rin to the planetarium and 
the open-air theater.

16.00

Sea Garden is also an ideal 
spot for families with kids. 
As you sip your tea or coffee 
in one of the cafés in the 
park, your child can enjoy 
the adjacent playground 
with your mind at ease. 
The zoo inside the park 
includes 72 species and is 

open to visitors every day. 
The animals you can see 
include lions, tigers, llamas, 
colorful pelicans, camels, 
monkeys, black swans and 
many more.

18.00

After your trip along the 
shore, head inland via 8 
November Street on the 
way back and visit the 
Varna Modern History 
Museum, founded in 1969 
and renovated in 1991. 
The museum, closed on 
weekends during winter, 
is open until 7 pm. After-
wards, warm up with a 
hunk of garlic bread and 
vegetable and duck soup 
at Kashtata Restaurant, 
right next door. The live 
music performance in the 
restaurant on Friday and 
Saturday evenings are a 
great opportunity to hear 
the best of the Bulgari-
an music. Don’t forget 
- although Bulgaria is a 
member of the Europe-
an Union, it has its own 
currency, the lev.  

Türk Hava Yolları, İstanbul'dan 
Varna’ya haftada üç gün karşılıklı 
seferler düzenliyor. Bilgi için: 
turkishairlines.com 

Turkish Airlines has round-trip flights 
three days a week from Istanbul to 
Varna. For information:  
turkishairlines.com

NASIL GİDİLİR? 
GETTING THERE




