
Güney Asya 
Güney Asya dünya nüfusunun üçte birine ev sahipliği yapmaktadır. 
Dünyayı yöneten en iyi beyinlerden bazıları Güney Asya kökenlerine 
sahiptir veya bu soydan gelir. Bölge dünyanın en yüksek ve en 
yüksek ikinci dağlarını (Everest ve K2) barındırır. Dünyanın kaliteli su 
kaynaklarının çoğu, Himalayalar’dan kaynaklanan nehir sistemleriyle 
bu bölgede bulunur. Tac Mahal, Ajanta, Sigiriya, Timpu ve Taxila gibi 
harikalara ev sahipliği yapan bölgenin mirası ve kültürleri binlerce yıl 
öteye dayanır. Bu bölge, yüzyıllar boyu baharat ve diğer zenginliklerin 
arayışında olan denizcilikle uğraşan milletlerin uğrak noktası olmuştur. 
Farklı sömürgeci güçlerin etkisi altında kalmıştır ve günümüzde 
neredeyse dünyanın tüm dinlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bölgenin 
mutfağı enfestir ve insanları dostcanlısı ve samimidir. Güney Asya 
bölgesi, ziyaretçilerini memnun edecek anahtar unsurlara sahiptir.

Güney Asya & Uzak Doğu

SkyPalm Seyahat & Tur

Uzak Doğu
SkyPalm olarak Uzak Doğu (Güney Doğu Asya, Çin ve Japonya) bizim 
için farklı bir öneme sahiptir. Öncelikle paranızın karşılığını sonuna 
kadar verir, ağzına kadar muhteşem topraklar ve şehir manzaralarıyla 
doludur, pek çok sayıdaki mirasıyla gurur duyar ve harika mutfakları 
vardır. Son olarak, en önemli nokta olan, mükemmel bir hizmet 
anlayışına sahiptir. Pasifik’in en heyecan verici yerlerinden birinde üst 
düzey bir seyahate çıkarak burayı kendiniz deneyimleyin. Herbir mekan 
zamanın ötesindeki gelenekleriyle, sıcakkanlı insanlarıyla, ilham verici 
simgeleriyle, kışkırtıcı mutfağıyla ve eşsiz güzellikteki eğlence hayatıyla 
kendine özgü bir tadı içinde barındırır. Tayland’ın simgesi, yürek ısıtan 
konukseverliğinden Kamboçya’nın insanlık harikalarına; Bali’nin 
eksantrik zanaat kültürü ve nefes kesici manzaralarından Hong Kong 
ve Singapur’un sofistike cazibesine... Bu lüks planlanmış özel yolculuk; 
dünyanın en iyi konaklama tesisleri, tek görevi bütünüyle sizin rahatınız 
ve keyfiniz olan kişisel rehberinizin benzersiz hizmeti ve egzotik Uzak 
Doğu’ya diğerlerine benzemeyen bir bakış atmanızı sağlayacak tüm 
ayrıntıları düşünülmüş bir yolculuk planı ile iftihar eder.

Safari & Zanzibar

SkyPalm olarak, tüm Asya destinasyonlarına büyük 
önem veririz. Doğu Afrika’da Asya’ya seyahat hizmetleri 
sağlayan en yetkin seyahat acentası olmak için durmaksızın 
çalışmaktayız.

Tanzanya: Maasai, Büyük Göç ve Doğal Harikalar – Tanzanya Dünyanın 
en önemli safari destinasyonları olan Serengeti, Ngorongoro, Manyara 
Gölü ve Selous’ yu topraklarında barındırır. Bunlardan Serengeti, 
Ngorongoro ve Manyara Gölü “Kuzey Safari Çemberi”nde birbirlerine 
yakın bir şekilde uzanırlar ve Tarangire ile birlikte Afrika’nın en iyi 5 
“game viewing” ve Büyük Göç safarilerini sunarlar. Ölmeden önce 
gidilmesi gereken yerler listesine eklenecek Tanzanya, Ocak ve 
Ağustos arası Afrika antilobu göçlerine sahne olan Serengeti’ye ve 
Afrika’nın en yüksek zirvesi ve tropikalin tek karlı dağı olan Kilimanjaro 
Dağı’na ev sahipliği yapar.

Çocukların da katılabileceği bir safari ile bir plaj tatilini birleştirme 
kolaylığı Tanzanya’yı aileler için güçlü bir seçenek haline getirmektedir. 
Ayrıca, ülkenin en özel ve lüks safari kulübeleri ve plajlardaki dinlenme 
alanları Tanzanya’yı unutulmaz bir balayı mekanı yapmaktadır. Tam 
bir Doğu Afrika safarisi deneyimi için uzmanlarımız, bir dizi Kenya 
ve Tanzanya safarisi kombinasyonu seçmiştir. Yeni fikirler için ve 
esinlenmek amacıyla Tanzanya safarisi programlarımıza göz atın veya 
sadece size özel bir tur planı için yardım almak amacıyla Afrika Safarisi 
uzmanlarımızla iletişime geçin.

Zanzibar: Dar Es Salaam’da, büyüleyici Zanzibar adasının tam karşısında 
bulunan SkyPalm olarak; Zanzibar’daki tüm etkinlik türleri için geniş bir 
konaklama tesisi ağına sahibiz. Zanzibar’da konaklama sektöründeki 
meslektaşlarımızla yaptığımız günlük görüşmeler sayesinde, dünyanın 
diğer bölgelerindeki hiçbir acentanın edinemeyeceği son gelişmeleri 
ve fırsatları elde ediyoruz.

SkyPalm olarak uzmanlık alanlarımızdan biride Doğu Afrika’daki, 
özelliklede Tanzanya’daki safarilerdir. Araç Safarileri, Nehir 
Safarileri, Yürüyüş Safarileri, Fotoğrafçılık Safarileri, Kültürel 
Safariler ve sadece bunlarlada sınırlı kalmayıp Safarinin her 
çeşidinde deneyim sahibi olan Safari danışmanlarımızla lütfen 
dilediğiniz Safari türü hakkında iletişime geçiniz.



Türkiye Arap Yarımadası

Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan kültürler ve medeniyetler beşiği 
ve yüzyıllar boyu Anadolu topraklarına hükmetmiş medeniyetlerin 
başkenti. Tarihin başlangıcından bu yana, en eski yerleşim yerlerinden 
biri olarak bilinen Anadolu, çeşitli kavimlerin göçüyle zenginleşmeye 
devam etti ve birbirini takip eden bir imparatorluklar ve medeniyetler 
çizgisiyle geniş bir kültürel miras biriktirdi. Yüzyıllar boyu çeşitli 
toplulukların etkisi altında gelişen ve Anadolu’nun geniş toprakları 
üzerine yayılan Türk kültürü, eşsiz elementleriyle dikkat çekmektedir. 
Doğu ve Batının kesiştiği noktada bulunan Türk kültürü, mutfağından 
sosyal hayatına, farklı kültürlerin izlerini taşımaktadır.

Arap Dünyası’nda turizm, çöllere yapılan yolculukları, serbest paraşütü, 
sıcak hava balonu turlarını, doğa yürüyüşünü, spor müsabakalarını, 
alışverişi, tarihi alanlara ve müzelere ziyaretleri, müzik festivallerini, 
tıbbi turizmi ve MICE gibi çeşitli aktiviteleri kapsar. Arap Yarımadası 
ülkeleri dünyanın diğer bölgeleri gibi kültürel miras yönünden 
zengindir.

Çöl
Wilfred Thesiger, bedevilerle Rubülhali Çölü boyunca yaptığı 
yolculuktan “Bu hayatı yaşayan hiçbir insan değişmeden çıkamaz 
ondan... Küçük bir parça da olsa çölün izlerini yanında taşır.” sözleriyle 
bahsetmiştir. Çölün haşin cazibesi yüzyıllardır Batılı gezginleri 
Arabistan’a çekmektedir. Marco Polo ve T.E. Lawrence’ın da aralarında 
bulunduğu birçok ünlü gezgin, kurak manzaraların güzelliği ve 

hem vücuda hem de ruha 
meydan okuyuşu karşısında 
büyülenmiştir. Neyse ki, 
yollar ve kamplar çöle 
ulaşımı herkes için mümkün 
kıldığından günümüz 
gezginlerinin yaban 
hayatıyla karşılaşmak için 
hayatlarını veya uzuvlarını 
riske atmaları gerekmiyor.

Türkiye’de Yapılması Gereken Harika Şeyler!

• İstanbul Boğazı dünyanın en güzel ve önemli boğazlarından biridir. 
İki yanında ışıklarıyla İstanbul’un görülmesi gereken yerlerinden biri 
olan boğazın manzarasının keyfini huzur verici bir tekne gezintisiyle 
çıkarılabilir.

• Doğanın enfes ve benzersiz bölgelerinden biri olan Kapadokya’da, 
günbatımında nefes kesen manzaranın üzerinde sıcak hava balonu 
gezintisine çıkılmalıdır.

• Türkiye’nin kıyı şeridini ziyaret edenler, Ege ve Akdeniz’de bulunan 
Bodrum, Fethiye, Marmaris, Kaş ve Kalkan’ın masmavi kıyılarında bir 
mavi yolculuğa katılma fırsatını kaçırmamalılar.

• Dünyaca ünlü markalardan geleneksel markalara, çok çeşitli ürünlere 
ve uygun fiyatlara sahip olan Türkiye’de alışveriş yapma olanağını 
kaçırmayın.

• Gurmeler, Türk mutfağının en leziz unsurlarından olan geleneksel 
kebapları, hamur işlerini, farklı çeşitlerde baklavaları, Türk kahvesini, 
ayranı ve şerbetleri kesinlikle tatmalıdırlar.

• İstanbul’daki Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Etnografya Müzesi 
ziyaretinizi eski çağlardan bir tatla tamamlayacak, görülmesi gereken 
alanlardandır. Özellikle tarih meraklıları Anadolu’nun zengin tarihini 
keşfetmetken büyük keyif alacaklardır.

•   Üç tarafı en güzel turkuaz denizlerle çevrili olan Türkiye ziyaretçilerini 
zengin denizaltı bölgesini keşfetmeye çağırıyor. Tatilciler Türkiye’nin 
en güzel dalış noktalarını keşfetme fırsatını değerlendirmeliler.

•  Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı ziyaret etmeye değer, en ünlü geleneksel 
ve tarihi alışveriş bölgelerindendir.

Kent Manzaraları 
Canlı bir kent deneyimi yaşamak isteyenler aradıklarını Körfez 
kentlerinde bulabilirler. Kişi başına düşen yüksek gelirle, şık kulelerle, 
gösterişli otellerle ve alışılmışın dışında alışveriş merkezleriyle bu 
şehirler size modern dünyanın keyif zirvelerini sunar. 

Masalsı Bir Konukseverlik
Arap Yarımadası’nın ruhu insanlarında saklıdır: Pazar yerlerinde 
yapılan tatlı-sert pazarlıklar, uzun yolculuklarda söylenmeler, 
yabani yerlerin kenarında paylaşılan ballı-naneli çaylar... Herkesi 
birleştiren İslam; bir yaşam tarzıdır, rüzgarla taşınan ezan sesleri ve 
yabancılara karşı gösterilen nazik misafirperverliktir. Ziyaretçiler 
süpermarketlerde olduğu gibi ıssız çöl köylerinde de dostcanlısı bir 
alışveriş deneyimleyebilirler.

Kültürel Zenginlikler
Marib, Yemen’deki Saba Melikesi, Umman’daki Zufar’dan tütsüler 
taşıyan deve kervanları, Dilmun’dan inciler yüklenmiş Arap 
yelkenlileri, Suudi Arabistan’ın Madain Saleh imparatorluğunun 
kalıntıları olmadan Arabistan’dan bahsetmek zordur. Kervanlar ve 
Arap yelkenlileri bu günlerde farklı ticaretler yapıyor olabilirler, fakat 
Şehrazad’ın egzotik, hassas dünyasını Batıya taşıyan Binbir Gece 
Masalları’nın kelimeleri, günümüzde hala Yarımada’yı tanımlamakta 
yardımcı olmaktadır. Bir kaleyi ziyaret edin, bir pazar yerinde 
pazarlığa girişin veya labirent gibi geçitlere adım atın. Arabistan’ın 
kalıcı büyüsünü bu şekilde keşfedebilirsiniz.

SkyPalm olarak yönetimimiz Türkiye’den olduğu için; Doğu 
Afrika’nın Türkiye’ye seyahat hizmetleri sağlayan en yetkin 
seyahat acentası olduğumuz konusunda kendimize güveniyoruz.

SkyPalm olarak; Hint Okyanusu boyunca ve Afrika ile Arap 
Yarımadası arasındaki ana güzergah üzerinde stratejik bir 
noktada bulunmaktayız. Ayrıca, Türkiye’deki güçlü bağlantılarımız 
Arap Yarımadası seyahatleri için bize alternatif rotalar ve tesis 
seçenekleri sağlamaktadır.

T.    +255 215 00 31 
M. +255 766 000 031 
      +255 688 000 031    
      +255 715 900 033    
      +255 778 900 033

info@skypalm.com

SkyPalm Travel & Tours Ltd.
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Bibi Titi Mohammed Road
The Uhuru Heights 
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