Bodrum

Muğla’ya bağlı, şimdilerde tatil beldesi olarak nam salmış olan Bodrum’un antik çağdaki adı
Halikarnassos'du. Aziz Petrus Kalesiadı verilen kale ile birlikte şehrin Aziz Petrus'a
adanmasıyla şehre Petrium adı verildi. Bu isim zaman içerisinde Petrum sonra Potrum, en
son olarak da Bodrum olarak okunmaya başlandı.

Ulaşım
Haftanın her günü İstanbul’dan en az 2 uçuşu olan Pegasus ile Bodrum’a uçmak çok kolay.
Sonrasında en kolayı Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne kadar, Güvercinlik ve
Torba yolu istikametini takip eden Havaş.
Ayrıca Pegasus misafirleri için servis ve havaalanı transfer hizmetleri de mevcut:
http://www.flypgs.com/pegasus-ile-ucus/havaalani-ulasim.aspx
Eğer Bodrum içinde oradan buraya gitmek için araba kiralamak isterseniz
http://www.flypgs.com/arac-kiralama/default.aspx üzerinden rezervasyonlarınızı
yapabilirsiniz.
Bodrum Otogar’ından 24 saat Gümüşük, Yalıkavak, Turgutreis, Ortakent, Göltürkbükü gibi
çevre ilçelere minibüs kalkıyor. Genellikle yarım saatte bir olan araçların zamanlarını
öğrenmek için (0252) 316 26 37 numarasından otogara ulaşabilirsiniz.

Yeme içme
Şehir merkezi haricinde Göltürkbükü, Yalıkavak, Torba, Gümüşlük, Ortakent gibi pek çok
tatil beldesine de ayrılmış olan Bodrum’da ağırlıklı olarak meze ve deniz mahsülleri
yenmekte.
Ali Rıza’nın Yeri
1972’de açılmış, Gümüşlük’ün bu en eski restoranında tuzda balık, kabak çiçeği dolması,
yaprak sarma ve paçanga böreği en iyiler listesinin başında geliyor. Bir yanınızda deniz
kokusu duyarak rakı içmenin zevki de ayrı.
Yalı Mevkii, Gümüşlük
Tel: 0252 394 30 47
http://www.balikcialirizaninyeri.com/
Bodrum Mantı
Geceyarısı bar çıkışında karnınız mı acıktı, ona da çare Bodrum Mantı’da var. Sadece
mantı ve çiğ börek değil, iskender, beğendili dürüm, Café de Paris, acılı kaşarlı köfte gibi
lezzetler de menüye eklenmiş.
Keleş Harımı Mahallesi, İnönü Caddesi, No.147, Türkbükü
Tel: 0252 377 51 00
http://bodrummanti.com.tr/
Yach Club
Akşamüstü, güneşi Sandoz kokteyliyle batırdıktan sonra deniz mahsüllü yaban pilavı üstüne
ıspanaklı dana madalyon sipariş etmelisiniz.
Neyzen Tavfik Caddesi, No:5
Tel: 0252 316 12 28
http://www.marinayachtclub.com/
Çimentepe

Sıcak patlıcan közleme, deniz börülcesi, çiğ levrek salatası, mayonezli köpoğlu, kabak
çiçeği dolmasıyla başlıyan menü denizden çıkma balıklarla devam edip, ılık ev baklavasıyla
son buluyor. Yalıkavak’ta, denizin kıyısında konumlanmış bu restoranda oturan üç dört
saatten önce kalkamıyor.
Gerişaltı, Yalıkavak
Tel: 0252 385 42 37
Kısmet
Bodrum’un en iyi esnaf lokantası olarak bilinen Kısmet, salata ve tencere yemekleri
konusunda iddialı. Öğle saatlerinde Bodrum sokaklarındaysanız, tereddütsüz yemeğinizi
burada yiyebilirsiniz.
Atatürk Bulvarı, No. 156, Konacık
Tel: 0252 319 18 23
Denizhan
Balık yerine et alternatifi arayanları da düşünerek en klasik ismi önermek istedik:
Denizhan’da ziyafet lavaş ekmeği ve peynir ile başlayıp, hardal otu, maş piyazı, pastırmalı
humus, kuru patlıcan dolması, tandır, beyti, fıstıklı kebap gibi klasiklerle devam ediyor.
Turgutreis Yolu Beylik Kırlar Mevkii, Konacık, Bodrum
Tel: 0252 363 76 74
http://www.denizhan.com
Kocadon
Bodrum’un gastronomik restoranı olarak bilinen Kocadon menüsünde rezeneli mürekkep
balığı; şalgamlı dil balığı; damla sakızlı ahtapot karpaçyo; havyar, yabani mersin ve
pancarlı torik gibi gurme usulü lezzetler var. Yemek üstüne istenen sorbeleri ise çikolata,
mandalina ve çilekli.
Saray Sokak, No. 1, Bodrum Merkez
Tel: 0252 316 37 05
http://www.kocadon.com/
Liman Köftecisi
Genellikle otobüs bekleme zamanlarında herkesin gitmeyi tercih ettiği Liman’da köftepiyaz-kemal paşa üçlüsünden şaşmamak lazım.
Neyzen Tevfik Caddesi, No. 172, Bodrum merkez
0252 316 50 60
http://www.limankoftecisi.com/
Limon
Manzarası dolayısıyla akşamüstü gün batımını izlemek için gidilmesi gereken Limon’da
satsuma, lime ve mandalinalı kokteyller ısmarlamalısınız. Ardından da akşam yemeği için
kiremitte balık, kızarmış mantı, soya soslu ızgara ahtapot ve şarap sosunda fırınlanmış
armut seçeneklerini denemenizi öneririz.
Yalı Mevkii, No.1, Gümüşlük
0252 394 40 44
Tel: http://www.limongumusluk.com/
MIAM
Türkbükü’nde bir tahta iskelede sofistike lezzetler sunan MIAM’ın menüsünde laosla
hazırladıkları balık mantısı ve ahtapot bacakları var.
Yalı Mevkii, No.1, Türkbükü
Tel: 0252 377 56 12
Mimolett Ege
Mimolett’in sahibi ve şefi Murat Bozok’un, 2012 yılında Casa Dell’Arte’nin bahçesinde
açtığı restoranında menü de oldukça özel. Her yemeğin başında malzemelerini aldığı ilin
ismine yer veren Mimolett Ege’de Bozburun / Kalamar ve Deniz Börülcesi ile Ev Yapımı
Köy Eriştesi denemeniz şart.
Casa Dell’Arte, İnönü Caddesi 66, Torba
Tel: 0252 367 18 48
Memedof

Memedof
Marina’nın karşısındaki Memedof, Bodrum’un balıkçısı olarak bilinir. Levrek marine, kiraz
biber, enginar turşu, sübye salatasıyla başlayan sofra, palamut füme, zeytinli hamsi, balık
pastırmayla devam ediyor. Ardından deniz mahsüllü içli köfte ve karides beğendi denemek
lazım.
Neyzen Tevfik Caddesi No. 176
Tel: 252 313 42 50
http://memedof.com/
Garo’s
Daha yeni açılmış olan restoranın alamet-i farikası kayakoruğu ve kapari meyvesi ile servis
edilen somon pastırması. Bunun haricinde özel bir şeyler yemek isterseniz dana yanağını
denemenizi öneririz.
Yalı Mevkii, Türkbükü
Tel: 0252 377 61 71
Orfoz
Fırında midye, mavi yengeç, istiridye, şarap soslu patlangoz, limonlu çiğ kidonya ve tarak
gibi kabuklu deniz ürünlerinin anavatanı olan Orfoz’da balık çorbasını da denemeniz
gerekli.
Cumhuriyet Caddesi, No. 177, Bodrum Merkez
Tel: 0252 316 42 85
http://www.orfoz.com/
Tel Dolap
Her Perşembe blues, her Cuma gecesi salsa, her Cumartesi akşamı dünya müzikleri çalınan
mekanda balık dolması, topik, yaprak ciğer enfes.
Eski Karakaya Köyü yolu, Gümüşlük
Tel: 0252 394 37 29
http://www.teldolaprestaurant.com/
Sünger Pizza
Özellikle yaz-kış Bodrum’da yaşayanların tercih ettiği Sünger Pizza’da sadece pizza değil,
et, tavuk ve balık çeşitleri de bulacaksınız. Labne ve jambonlu Beyaz Pizza, ve karidesli
spaghetti en çok tercih edilen yemekleri arasında.
Neyzen Tevfik Caddesi, No. 218, Bodrum Merkez
Tel: 0252 316 08 54
http://www.sungerpizza.com/
Mimoza
Gümüşlük sahilinin ucunda, denize sıfır konumlanmış olan Mimoza’da romantik bir akşam
yemeği yemek için rezervasyonlarınızı çok önceden yapmalısınız.
Yalı Mevkii, Gümüşlük
Tel: 0252 394 31 39
http://www.mimozagumusluk.com
Kafedaki
Bodrum-Gümbet yolu üzerinde bir tepeye konuşlanmış restoranın öncelikle manzarası
aklınızı başınızdan alıyor, ardından da restoranın içindeki kavın içine dizilmiş Türk
şarapları. Menüsünde acılı karides, lübnan usulü nohut mantısı, deniz ürünlü risotto, kuzu
sırtı belfi, çökertme gibi dünya mutfağından lezzetler var.
Oasis arkası, Karaburgaz Mevkii, Pedesa Villaları altı, Gümbet yolu
Tel: 0252 317 02 75
http://www.kafedakibodrum.com/
Harem
Bodrum içinde, Osmanlı yemekleri konusunda uzmanlaşmış bu restoranda testide pişen
dana eti olarak bilinen anfora kebabından yemek şart. Bodrum’u kışın sevenlerdenseniz
Harem’de çok vakit geçireceksiniz.
Neyzen Tevfik Caddesi No. 14, Bodrum merkez
Tel: 20280252 316 16 21

Cumbalı Meyhane
Ömürhan Pinaz ve Gürkan Gümüş tarafından 2011’de açılan restoran salaş, evdeymiş ortamı
sunuyor. 35 ayrı mezeden oluşan menüde karides köftesi, sübye yumurtası, kalamar
kokoreç ve Simi usulü kabuklu karides gibi seçenekler var. Balık seçenekleri ise yörenin
klasiklerinden fangiri, trança, sinarit ve laos.
Yalıkavak Çarşı, Yalıkavak
Tel: 0252 385 44 09
http://www.cumbali.com.tr/
Dalgıç
Özellikle öğle yemeği seansında tercih edeceğiniz Dalgıç’ta patlıcan kızartması,
zeytinyağlı fasulye, köfte, pilav, çoban salatası gibi ev yemeği seçeneklerini bulacaksınız.
Yalı Mevkii, İskele karşısı, Gümüşlük
Tel: 0252 394 42 29
Aquarium
Önce Gümüşlük’te, ardından Yalıkavak’ta da bir şube açan Aquarium, jumbo karides,
kalamar ve ahtapot konusunda iddialı. Burada mezeler güzel ama denizden çıkma balıklara
da yer ayırmak şart.
Yalı Mevkii, Gümüşlük
Tel: 0252 385 41 51
http://www.aquariumgumusluk.com/
Carlo’s Pizza
İtalyan pizza ustası Giancarlo di Giacono’nun yönettiği mutfakta başta mozzarella olmak
üzere hemen hemen bütün malzemeler İtalya’dan geliyor, elle açıp bekletilen hamurun
gerçek domatesle soslanıyor.
Mustafa Kemal Bulvarı, No. 45, Turgutreis
Tel: 0252 382 83 50

Alışveriş
Bodrum ana caddesinde sağlı sollu dizilmiş dükkanlara bakıp, hediyelik eşyalar alabilirsiniz.
Ama bizden size tavsiye her yerde bulabileceğiniz bu dükkanlar arasında gezinmeden
rengarenk Bodrum sandaletlerinden birer tane kapmanız, ardından da haftanın her günü
kurulan pazarlardan birinde vakit geçirmeniz.
Pazartesi, Güvercinlik Pazarı; Salı, kumaş ve giyim eşyası bulabileceğiniz Bodrum Pazarı;
Çarşamba, Gümüşlük ve Ortakent Pazarı; Perşembe yiyecek ve organik ürünler konusunda
uzman Yalıkavak Pazarı; Cuma, Bitez Pazarı; Cumartesi yiyecek ve giyim eşyalarını aynı
anda satan Turgutreis Pazarı;
Pazar Mumcular ve Gümbet Pazarı var.

Konaklama
Kuum Hotel
Her odası birbirinden farklı olarak döşenmiş Kuum Otel aynı zamanda spa’sıyla ve içindeki,
Nişantaşı’nda da şubesi bulunan Cento par Cento, Kalamata restoranlarıyla ünlü.
İstanbul’daki Sortie havasını özlediğinizde Kuum Otel’de gece eğlenmesine gitmeniz
yeterli.
Atatürk Caddesi, no:150, Türkbükü
Tel: 0252 311 00 60
http://www.kuumhotel.com
OttoFlamm
Eski Havana Beach Club’ın yerine açılan 11 odalı Ottoflamm. ‘İyi yemek, iyi müzik’
mottosunu benimsemiş. İki kişilik odalar 600 TL civarında. Gündüz güneşin tadını
çıkarabilir, akşam İlhan Erşahin, Duman, MFÖ gibi müzisyenlerin konserlerini
dinleyebilirsiniz.
Yalı Mahallesi 30 Sokak, no:3/1, Gölköy
Tel: 0252 357 80 11

http://www.ottoflamm.com/
5Oda
Adından da anlaşılacağı üzere sadece 5 odası bulunan bu butik otelde 2 kişilik odalar 600
TL’den başlıyor. 5 Oda’nın kendine özel bir plajı, Masif Iroko ağacından özel olarak
üretilen mobilyaları ve Patrizia Ünder tarafından hazırlanan kavunlu parfesi var.
İnönü Caddesi, No.161, Türkbükü
Tel: 0252 377 62 19
http://www.otel5oda.com/
Ada Hotel
Toplam 14 odası olan otelin masaj odası, sauna, fitness aletleri, jumbo jakuzi, havuz ve
hamamı da var.
Bağarası Caddesi, Tepecik Sokak, 124/1, Göltürkbükü
Tel: 0252 377 59 15
http://www.adahotel.com/
Casa Dell’Arte
Nuri İyem, Komet, Fikret Mualla, Hamit Görele gibi büyük Türk sanatçılarının işleriyle dolu
olan otelde iki kişilik odalar 650 TL’den başlıyor. Kendine özel iskelesi, içerisindeki
Mimolett Ege restoranıyla da tam bir keyif mekanı.
Torba Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, No. 66, Torba
Tel. 0252 367 18 48
http://www.casadellartebodrum.com/
4 Reasons Hotel
Mandalina ve zeytin ağaçlarıyla çevrili yemyeşil bir tepeden denize bakan otelde tüm gün
masaj yaptırabilir, akşamları caz müzik dinleyebilir, puro koleksiyonları ve martini
kokteyllerinden yararlanabilirsiniz.
Tilkicik Mevkii, Bakan Caddesi, No. 2, Yalıkavak
Tel: 0252 385 32 12
http://www.4reasonshotel.com/
Crystal Hotel
Ailece tatile çıkacaksınız ama bütün paranızı da tatile harcamak istemiyor musunuz? O
halde Crystal’de yer ayırtacaksınız. 3 açık yüzme havuzu, 2 çocuk havuzu bulunan otelde
kişi başı, her şey dahil 150 TL’den başlayan odalar var.
Koyunbaba Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, No. 74, Gümüşlük
Tel: 0252 388 70 40
http://www.crystalbodrum.com/
Aspat Tatil Köyü
Suitler ve bungalovlar olarak iki ayrı şekilde konaklama imkanı sunan Aspat Tatil Köyü
yeşillikler, ağaçlar ve çiçekler içerisinde bir cennet. Kos adasına karşı rüzgar sörfü
yapabileceğiniz bu tesis açık havada heykel, bale, resim atölyelerinden, masaja kadar
tuhunuz ve bedeniniz için pek çok güzellik düşünmüş. İki kişilik odalar 300 TL’den
başlıyor.
Tuzla Mevkii, Aspat, Akyarlar
Tel: 0252 393 85 20
http://www.aspat.com.tr/
Fidèle Butik Otel
Fransızca sadık kelimesinden gelen ismine uygun olarak yıl boyu açık olmayı tercih eden
otelin restoranı bademli lagos, yeşil soslu levrek, karidesli pilav, dondurmalı sakızlı
muhallebi gibi lezzetler servis eden gastronomic bir cennet.
Yalı Mevkii, Türkbükü
Tel: 0252 377 50 81
http://www.fideleotel.com/
Marina Vista Bodrum
Eğer Bodrum içinde kalmanız gerekiyorsa Marina Vista’yı tercih edebilirsiniz. Fitness
Center, sauna, buhar odası, havuz ve masa tenisi gibi pek çok da aktivite var.

Center, sauna, buhar odası, havuz ve masa tenisi gibi pek çok da aktivite var.
Neyzen Tevfik Caddesi, No. 226, Bodrum Merkez
Tel: 0252 313 03 56
http://www.hotelmarinavista.com/
La Boutique Alkoçlar
Lüks tatil sevenlerdenseniz, size önerimiz 33 suit odası avlusuna kurulmuş büyük havuzuyla
tam bir dinlenme ortamı sunan La Boutique Alkoçlar.
Hoşgörü Sokak, No. 1, Torba
Tel: 0252 367 19 70
http://www.alkoclar.com.tr/hosgeldiniz
Mandalya Hotel
Gölköy tarafında sadece huzur, kitap okumak, dinlenmek isteyenler için tasarlanmış
Mandalya’da sabah erken başlıyor, gece dans, disko gibi eğlenceler yok.
Akdeniz Caddesi, No. 56, Gölköy
Tel: 0252 357 70 17
http://www.mandalyahotel.com/
Palmalife
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yönetiminde kurulmuş olan Wellness & Spa merkezinde kilo
yönetimi, beslenme ve detoks programlarının yanı sıra cilt bakımı, cilt gençleştirme ve cilt
sorunlarını giderme konusunda da anti–aging/skin care uygulamaları ile bilimsel, doğal ve
etkili yaklaşımlar var.
Gökçebel Mahallesi, Kızılburun Caddesi, No.1, Yalıkavak
Tel: 0252 396 60 50
http://www.palmaliferesort.com/tr/
Club Hotel Zemda
Gümüşlük’ün bohem havası içine kurulmuş bu Zemda, uzmanlarından katamaran, rüzgar
sörfü, kano ve optimist gibi su sporlarını öğrenmek isteyenlerin tercihi.
Çayıraltı Mevkii, Gümüşlük
Tel: 0252 394 31 51
http://www.clubhotelzemda.com/

Gezilecek Görülecek Yerler
Bardakçı
Bodrum ve Gümbet arasında yer alan Bardakçı Koyu, halk arasında Zeki Müren Koyu olarak
da bilinir. Hikayeye göre Ticaret tanrısı Hermes ve güzellik tanrıçası Afrodit'in oğlu
Hermeafrodit bu koya gelir. Su perisi Salmakis onu görünce aşık olur. Aşkına karşılık
göremeyen Salmakis de tanrılara yakararak Hermeafrodit'in bedeni ile kendi bedeninin
birleşmesini sağlar. Böylece mitolojide hem erkek hem de kadın bedeninin özelliklerini
taşıyan Hermeafrodit ortaya çıkar.
Sualtı Arkeoloji Müzesi
Bodrum Kalesi içine kurulmuş olan bu müzeyi anlamak için kendilerinden alıntı yapmak
istedik: "Burada yapacağınız bir gezi, sizi umutlarını Anadolu kıyılarında batarak kaybetmiş
antik çağ gemicilerinin yaşadığı zamanlara ya da Karanlık Ortaçağ dönemi şövalyelerinin
yaşamlarını tükettiği ve dünyanın yedi harikasından biri olan Mausoleum'un taşlarından var
ettikleri Bodrum Kalesi’ndeki izlerini takip etmenizi sağlayacak.”
Tel: 0 252 3162516
http://www.bodrum-museum.com/indextur.htm
Akvaryum
Bodrum etrafında tekne turuna çıkmışsanız, yolunuz mutlaka Akvaryum’dan geçer. Burada
pırıl pırıl bir boğaz ve enfes bir koy var.
Gümbet
Bol rüzgar alması nedeniyle sörf için ideal olan Gümbet sahillerinde parasailing ve su
kayağı yapılabilecek pek çok tesis var.

BODRUM SAHİLLERİ
Maça Kızı
On sekiz odalı bir butik olan, bahçesindeki restoranında şef Aret Sahakyan elinden çıkma
menünün servis edildiği Maça Kızı en çok gündüz saatlerinde deniz-kum-güneş üçlemesi için
tercih ediliyor. Burada sosyetik isimler de görmeniz mümkün.
Kesire Mevki, Narçiçeği Sokak, Göltürkbükü
Tel: 0 252 377 6272
http://www.macakizi.com
XUMA
Spor alanları, fitness salonu, masaj terapileri ve Pure restoranındaki organik salatalarıyla
sağlıklı yaşam kriterlerine uyan Xuma beach paparazzilerden uzakta olduğu için hoşunuza
gidecek yerlerden.
Küdür Mevkii, Yalıkavak
Tel: 0252 385 47 75
http://www.xuma.com.tr/
MAKİ
Eğer Maki’de gününüzü geçirmek istiyorsanız 11:00’den geç buraya gelmemeniz gerekli
yoksa yer bulmak oldukça güç. Maki, akşam yemeğine kalmak isteyenlere de Ulus 29’un
geleneklerine uygun olarak tereyağında kılıç yaprak, Portekiz usulü karides, Halep kebap
gibi seçenekler sunmuş.
Keleşharımı Mevkii, Mimoza sokak, no: 10 Göltürkbükü
Tel: 0252 377 6105
http://makihotel.com.tr/
İsis
İsis Otel’inin kumsalı olarak da bilinen İsis Beach Club kumdan plajı, kristal havuzu ve
yemyeşil örtüsüyle serinlik ve sessizlik arayanların tercihi. Ayrıca içindeki Spa’sında
geleneksel Thai İsis Terapisi ve geleneksel Bali Masajı’ndan Ayurveda’ya, cilt ve vücut
bakımlarından oksijen terapisine, selülit gidermeden zayıflama terapisine pek çok seçenek
var.
Asarlık Bölgesi, Gümbet
Tel: 252 317 21 40
http://www.isis.com.tr/
Sarnıç
Bitez’deyseniz size iç rahatlığıyla önereceğimiz, 1993’ten beri hizmet veren Sarnıç’ta
hem müzik seçimlerinden, hem servisten hem de denizin berraklığından memnun
kalacaksınız.
Çökertme Caddesi, no:23
Tel: 0252 343 14 33
http://www.cafesarnic.com/
Bianca
İçerisinde Levenoz Meyhanesi, Mey Pavyon ve My Piyasa gibi bar alanları olan 3000 kişilik
Club Virgin’in kumsal kısmı da hem dışarıdan gelenler, hem de otel müşterileri için bir
cennet niteliğinde. Beyaz şezlonglardan, mavi denize atladığınızda tatilin başladığından
emin oluyorsunuz.
Haremtan sokak no:1, Değirmenburnu
Tel: 0252 316 61 05
http://www.biancabeach.com/
Fink
Eğer kalabalıklardan uzakta, Bodrum’un yerlileri ve yazlıkçılarıyla bir deniz kenarında
uzanmak isterseniz, size Ortakent’teki Fink’I öneririz. Gündüz iskelesinde berrak denize
girerek başlayan mutluluk, gece kumların üzerinde fasıl söyleyerek devam ediyor.
Ortakent Muskebi, Ortakent
Tel: 0252 358 58 88

BODRUM GECELERİ
Gümbet’te tekno müzik çalan disco’lar, Bodrum içinde rock barlar ve canlı müzik,
Yalıkavak-Türkbükü arasında house ve dans, Gümüşlük’te indie-caz. Bodrum gece hayatı
ahalisi ilçelere göre değişiklik gösteriyor ama bunların içinde asla vazgeçilmeyecek
klasikler de var.
Club Gümüşlük
Aynı zamanda bir otelin bahçesi olan, gündüzleri de beach club gibi servis eden mekan,
geceleri Gümüşlük’ün bohem havasına uygun olarak bir bara dönüşüyor. Kimi zaman canlı
konserlerin de olduğu mekanda hamağa uzanıp içkinizi yudumlamak mümkün.
Gümüşlük Yalısı, Gümüşlük, Bodrum, Türkiye
Tel: 0 252 394 34 01
http://www.clubgumusluk.com/
Körfez
1992’den beri rock müzik sevenlerin gittiği, sokağa taşan kalabalıkların ellerinde biralarla
sohbet ettiği bu mekan gece club’a gitmeden önce herkesin uğrak noktası.
Tel: 0252 313 59 66
http://www.korfezbar.com.tr/
Adamik
Eskiden beri Bodrum klasiğidir Adamik’te bir bira içmeden Bodrum gecelerinden çıkılmaz.
O yüzden bizden size tavsiye geçerken uğramanız.
Meyhane Sok. No: 23, Bodrum
Tel: 0 252 316 00 00
http://www.adamikbar.com
Barbeast
Dj kabininde Kiwi, Bora Uzer, Murat Uncuoğlu gibi isimlerin olduğu Barbeast, herkesin dans
ettiği nadir yerlerden. Henüz bara dönüşmeden, akşam yemeğine gitmişseniz karidesli
siyah makarna ve çıplak köfte denemelisiniz.
Neyzen Tevfik Caddesi no: 26
Tel: 0252 313 28 18
http://www.barbeast.com/
Newold
DJ’ler; saksafon, perküsyon gibi enstrüman performanslar ve dünyanın birçok bölgesinden
gelen dansçıların show’larının olduğu mekan şampanya menüsü ile de iddialı.
Bodrum Kale Caddesi, Çarşı Mahallesi no:29
Tel: 0252 316 94 54
http://www.newold.com.tr/
Halikarnas
Bodrum’un en eski diskolarından biri olan mekanda tekno müzik eşliğinde köpük banyoları
yapabilir, Rus ve Alman turistlerle tanışabilirsiniz.
Neyzen Tevfik Caddesi no:5
Tel: (0252) 316 12 28
http://www.halikarnas.com.tr/
Hadigari
1974’ten beri hizmet veren, Bodrum’un en eski barı. 2000 kişilik dans pisti haricinde
localar da bulunuyor. 'Hadigari Jazz Günleri''nde Yıldız İbrahimova'dan İlhan Erşahin'e, Ayşe
Tütüncü'den Trio'ya kadar dünyaca ünlü sanatçılar sahne alıyor.
Kaledibi, Bodrum
Tel: 0252 316 0048
Kule Bar
Yüksek Sadakat, Şebnem Ferah, Manga, Travis, Madcon, Cold Play gibi yerli ve yabancı
rock’ın iyi isimlerini duymak isterseniz, Kule’ye gideceksiniz.
Cumhuriyet Cad. Dr. Alim Bey Bedesteni No: 55 Bodrum

Tel: 0252 313 28 50

Acil numaralar
Bodrum Belediyesi: 0252 316 10 09
Devlet Hastanesi: 0252 313 14 20
Emniyet: 0252 313 08 42
İtfaiye: 0252 316 10 71
Jandarma: 0252 316 10 05
Polis: 0252 316 33 03
Turizm Danışma: 0252 316 10 91
Zabıta: 0252 316 11 85
Merkez Sağlık Ocağı: 0252 316 13 53
Marina: 0252 316 18 60

