
	  
	  

SAKLI	  MÜCEVHER	  “KORCULA	  ADASI”NI	  KEŞFEDIN!	  
	  

	  
	  
Şaraplarıyla	  ünlü	  Peljesac	  yarımadasının	  burnunda,	  Dubrovnik	  ve	  Split’in	  arasında	  yer	  alan	  Korcula	  
Adası	  harika	  bir	  teşvik	  gezisi	  destinasyonudur.	  	  
	  
Geleneksel	  ve	  tarihsel	  çekiciliği,	  kırmızı	  kiremitli	  çatıları,	  kenti	  çevreleyen	  kale	  duvarları	  ve	  ada	  
Venedik	  hükümdarlığında	  iken	  inşa	  edilen	  döner	  kulesiyle,	  Korcula	  şehri,	  sizi	  Marco	  Polo’ya	  ev	  
sahipliği	  yaptığı	  zamana	  geri	  götüren	  çarpıcı	  mermer	  sokakları	  ve	  Ortaçağ	  mimarisi	  ile	  nefes	  kesici	  bir	  
güzelliğe	  sahiptir.	  	  
	  
Şehir,	  geleneklerin	  hayata	  geçtiği	  ve	  tüm	  duyuları	  uyandıran	  doğal	  bir	  arka	  plana	  sahipken,	  aynı	  
zamanda	  Hırvatistan’ın	  en	  ünlü	  şarapları	  ve	  bölgesel	  mutfağına	  da	  sahiptir.	  İster	  tekne	  seyahatinizde	  
günübirlik	  uğrayın,	  ister	  butik	  bir	  destinasyon	  tercihi	  olarak	  ziyaret	  edin,	  Korcula	  Adası	  keşfedilmeyi	  
bekliyor.	  	  
	  
Adadaki	  konaklama	  seçenekleri	  genel	  olarak	  4	  yıldızlı	  oteller	  ve	  butik	  otellerden	  oluşuyor.	  Yeni	  
renove	  edilen	  Liburna	  Oteli	  (4	  yıldız),	  85	  odası	  ve	  27	  deniz	  manzaralı	  apartmanı	  ile	  deniz	  kenarında	  ve	  
mükemmel	  plajlara	  yakınlığı	  ile	  modern	  bir	  konfor	  sunuyor.	  	  
	  
Diğer	  bir	  taraftan,	  seminerler,	  konferanslar	  ve	  eğitimler	  için	  orijinal	  bir	  mekân	  arıyorsanız,	  Marco	  
Polo	  Oteli	  (4	  yıldız),	  iki	  adet	  tam	  teçhizatlı	  ve	  100	  kişilik	  konferans	  salonu	  ve	  otele	  sadece	  500	  m.	  
mesafede	  yer	  alan	  350	  kişilik	  konferans	  salonu	  ile	  göz	  dolduruyor.	  	  
	  
Marco	  Polo	  Oteli,	  103	  odası	  ve	  1000	  metre	  karelik	  sağlık	  kulübü	  ile	  iş	  ve	  dinlenmeyi	  mükemmel	  bir	  
şekilde	  harmanlıyor.	  	  
	  
	  



	  
Akdeniz	  iklimi	  nedeniyle,	  ada,	  yıl	  boyunca	  adanın	  tadını	  
çıkarmak	  için	  bol	  miktarda	  olanak	  sunan	  yumuşak	  kışlar	  ve	  uzun	  
sıcak	  yazlar	  geçiriyor.	  Açık	  havada	  yemek	  keyfi,	  denize	  bakan	  
birçok	  terasta	  veya	  Moreska’da	  taçlanıyor.	  	  
	  
DT	  Crotia,	  bir	  dizi	  pitoresk	  şarap	  imalathanesinde,	  birinci	  sınıf	  
yerel	  şarapları	  (Posip,	  Rukatac,	  Grk,	  Plavac)	  ile	  şarap	  tadımının	  
düzenlendiği	  ve	  adanın	  otantik	  tatlılarını	  (‘cukarini’,	  ‘krostule’	  
and	  ‘prikle’)	  da	  tadabileceğiniz	  Marco	  Polo’nun	  doğduğu	  evi	  de	  
ziyaret	  etmenizi	  öneriyor.	  	  	  
	  
Korcula	  Adası’na	  yapacağınız	  seyahat,	  sadece	  yelkenli	  veya	  sea	  
kayak	  ile	  ulaşılabilen	  gizli	  mağaraları,	  bisiklet	  kullanırken	  
görebileceğiniz	  zeytinlikleri	  ve	  şarap	  bağlarını	  veya	  yakındaki	  St.	  

Ilya	  dağlarının	  tepesinden	  görülen	  muhteşem	  takımada	  manzaralarını	  görmeden	  tamamlanmış	  
sayılmaz.	  	  
	  

Bırakın	  DT	  Crotia	  gizli	  bir	  mücevher	  olan	  Korcula	  Adası’nı	  keşfetmenize	  yardım	  etsin.	  	  

Detaylı	  bilgi	  için:	  http://www.dt-‐croatia.com/	  

	  

 


