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E S C A P E

Uçsuz bucaksız turkuaz denizin hakim olduğu İtalyan 
Riviera’sında yani Portofino, Santa Margherita Liguera, Rapollo, 
Cinque Terre, Porto Venere’de olmanın dayanılmaz hafifliği.

L A  V I T A 
e  B e L L A
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Liguera Kuzey İtalya’nın deniz 
kıyısındaki bölgesi ve burası iki 
ay r ı  bö lüme ayrı l ı yor : 
Ventimiglia’dan Cenova’ya 

uzanan Riviera di Ponente bunlardan ilki. 
Diğeriyse Cenova’dan La Spezia’ya kadar 
olan Cinque Terre... Uçsuz bucaksız 
turkuaz denizin hakim olduğu bölgenin 
bir diğer ismi de İtalyan Riviera’sı. Buraya 
üç farklı havalimanından ulaşmak 
mümkün: Cenova, Pisa ya da Nice 
Havalimanları. Öne çıkan köyleri ise 
Portofino, Santa Margherita Liguera, 
Rapollo, Cinque Terre, Porto Venere ve La 
Spezia... Santa Margherita Liguera ve 
Portofino’ya Cenova’dan trenle 35 dakikada, 
taksi tercih ederseniz de 28 dakikada 
ulaşıyorsunuz. Liguera bölgesi ve Cinque Terre 
için en uygun zaman Mayıs başından Haziran 
ortasına geçen süreç. Zira Temmuz itibariyle 
hem kalabalık hem sıcak olmaya başlıyor...

İTALYAN  
RİVİERASI

Küçük bir bavulla Cinque Terre’nin yolunu tutun 
ve İtalya’nın en otantik köylerini gastronomi 

önerileriyle keşfedin. İlker Topdemir  

Escape

Üstte: Grand Hotel 
Miramare 

Üstte sağda: Grand 
Hotel Principe di 

Piemonte 
Sağda: Grand Hotel 

Portovenere
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köyünün içinde konuşlandığı için otelin arkasında çam ormanı, 
ön tarafındaysa yürüme mesafesinde bir plaj bulunuyor. Viareggio 
Tren İstasyonu’na iki kilometre uzaklıkta olduğundan buradan 
herhangi bir trene binerek günübirlik Cinque Terre köylerini 
ziyaret edebilirsiniz. Eğer Manarola bölgesinde konaklamak ister-
seniz dört oda ve yeni süitten oluşan Torettas adlı butik otelin 
yolunu tutabilirsiniz. Manarola köyünün tam ortasında olması ve 
rüya gibi manzarası bölgenin en popüler oteli haline gelmesine 
neden oldu. Eğer burada kalmak istiyorsanız rezervasyonunuzu 
şimdiden yaptırmalısınız. 

Vernazza, yokuşlu olmasına rağmen Cinque Terre’nin mimari 
dokusu en farklı köyü olduğundan burada kalmak da otantik bir 
fikir. La Mala Vernazza, bölgenin dört odalı küçük bir oteli. Bütün 
odalar oldukça minimalist tarzda dekore edilmiş. Otelde çay ve 

KONAKLAMA
Portofino’da kalmak istiyorsanız 16 odadan ve süitten oluşan ve 
beldenin meydanına bakan Belmond Splendido Mare’de kalabi-
lirsiniz. Her oda ve süitin kendi terası ve balkonu bulunuyor. En 
keyifli yanıysa sabah uyandığınızda tablo gibi bir manzara ile karşı 
karşıya kalmanız. Buradayken kesinlikle kah-
valtınızı odanızda alın! Bunun dışında otelin 
Chuflay adında inanılmaz bir restoranı var ve 
yan masanıza her an bir Hollywood yıldızına 
rastlamanız mümkün. Portofino’nın bir diğer 
lüks konaklama adresi de eski bir manastırın 
içinde 64 odadan oluşan Belmond Hotel 
Splendido. Her odanın müthiş terası ve man-
zarası var. Burası gerçekten de insanı sarhoş 
edecek güzellikle. Otelin bütün odaları yeni 
renove oldu ve La Terrazza restoranın menüsü 
ve manzarası dillere destan... Bu sene aktivite-
lerine Cinque Terre’de şarap bağı turu ve böl-
geyi denizden keşfetmeyi eklediler. Ayrıca çok 
özel bir deneyim daha sunuyorlar: Suyun altında baharat bahçesi 
kurulmuş. Tüple dalış yapıp özel oksijen cam çadırları içinde yeti-
şen fesleğen, nane, maydonoz ve diğer bitkileri görebiliyor, onla-
rın fotoğrafını çekebiliyor ve hatta telefon görüşmesi bile 
yapabiliyorsunuz. 

Konaklamanızı Santa Margherita Ligure’de gerçekleştirmek 
istiyorsanız konumu, mimari özelliği ve servisiyle beklentilerinizi 
aşacak Grand Hotel Miramare’yi tercih edebilirsiniz. Otelin 84 
odası, inanılmaz bir bahçesi ve bünyesindeki barın müthiş bir 
atmosferi var. 

Viareggio köyünde konumlanan Grand Hotel Principe di 
Piemonte, Cinque Terre bölgesinin beş yıldızlı otellerinden biri. 
Her katın farklı bir tarzı ve iç mimarisi var. Tipik bir İtalyan 

Sağda: Toreattas Manarola 
Altta: Santa Margherita Liguera 

Marinası’nın hemen başında 
konumlanan Ristorante Skipper

Üstte solda: 
Monteresso köyündeki 
Cantina di Milky öğle 
yemeği için en iyi 
adreslerden 
Üstte: Gamberra 
Rosso adlı trattoria

Üstte: Uçsuz 
bucaksız denizin 

hakim olduğu Cique 
Terre Altta: Santa 
Margherita Ligure

“Trene 
atlayarak 

küçük İtalyan 
köylerini 

ziyaret etmek 
çok kolay”

➤
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Escape

Üstte: Canyon Ranch 
Kaplankaya

Altta: Canyon Ranch 
Tuscon

aynı köyde bulunuyor. Zamanınız varsa mutlaka ziyaret edin. 
Onun dışında Vernazza Meydanı’nda bulunan Gamberra Rosso 
nın mönüsünde mürekkep balıklı risotto, pestolu ya da istakozlu 
spagetti gibi enfes seçenekler yer alıyor. Da u Batti ise Portofi-
no’nun minik sokaklarının birinde romantik ve keyifli bir resto-
ran. Özelliği kırmızı karidesle yiyebileceğiniz en iyi sosa sahip. 
Oturduğunuzda boynunuza bir önlük takılıyor ve kocaman bir 
tabak karides geliyor. Çarşamba akşamları kapalı; bilginize... Ris-
torante Skipper, Santa Margherita Liguera Marinası’nın hemen 
başında, masaları denizin üzerindeki köprünün üzerinde. Mönüsü 
klasik bir İtalyan restoranında rastlayacağınız pizza, makarna ve 
deniz ürünlerinden oluşuyor. Özelliğiyse pizzalarının incecik 
olması ve odun ateşinde pişmesi. Başlangıçlarda yer alan soğuk 
minik karides salatası oldukça başarılı.

Portofino Merydanı’nda konumlanan Chuflay Bar & 
Restaurant sadece yemekleriyle değil; gün boyu gelen 
geçeni seyretmek için de ideal bir adres. Özellikle 
mum ışığında akşam yemeği çok keyifli. Mönüdeki 
Chuflay salatası restoranın en popüleri. Fakat pestolu 
spagettinin daha iyisini buradan başka hiçbir yerde 
yiyemeyeceğinizi söyleyebilirim. Buradan çıkışta yine 
meydanda bulunan ve son iki yılın en iyi 
dondurmacısı seçilen Bar gelateria il Molo’ya 
uğrayabilirsiniz. Dondurmanızı alın, kahvenizi de 
söyleyin ve deniz kenarındaki minik sandalyelerinde 
oturup manzarayı seyredin. n 

Üstte: Canyon Ranch 
Kaplankaya

Altta: Canyon Ranch 
Tuscon

kahve makinesi bulunuyor ama kahvaltıyı anlaştıkları bir cafe’de 
yapabiliyorsunuz. Bavullarınızla Vernazza Meydanı’na geldiği-
nizde otelden bir yetkili gelip eşyalarınızı alıyor. 

Grand Hotel Portovenere ise 13. yüzyıl manastırının otele 
dönüştürülmüş hali; denize sıfır odaları ve restoranıyla tamamen 
bir kaleyi andırıyor. Her biri sanki manzarayla iç içe olan odaları 
tamamen renovasyondan geçti. 2015 yılında ‘En İyi Butik Otel-
ler Listesi’nde yer aldı. Otelin kahvaltı ve akşam yemeğinin 
servis edildiği terası muhteşem. Şarabınızı alıp lokal zeytinler ile 
uçsuz bucaksız denizi seyretmeye doyamayacaksınız... 

GASTRONOMİ
Cantina de Miky öğle yemeği için Monteresso köyündeki başa-
rılı bir restoran. Hem terasının güzelliği hem de fiyatlarının da 
uygun olması kendisini çok çekici kılıyor. Menüsündeki deniz 
ürünleri parmaklarınızı yedirtir. Başlangıçlarda kızarmış ançüez, 
kalamar ızgara, domates, caparili spagetti ve deniz ürünlü spa-
gettisi harika. Aynı ailenin Miky adında daha şık bir restoranı da 

Solda: Portofino’da 
konaklamak için kusursuz 
adreslerden biri de Belmond 
Hotel Splendido Altta: Otelin 
denizaltındaki baharat bahçesi

“Dondurmanızı 
alın, kahvenizi 

söyleyin ve 
deniz 

kenarındaki 
sandalyelerde 

oturup 
manzarayı 
seyredin”


