Bologna

İtalya'nın kuzeyinde Emilia-Romagna bölgesinin merkezinde yer alan Bologna, binalarının
çoğunun kırmızı tuğlalı olmasından dolayı "Kızıl Şehir” ismiyle de bilinir.1088'de kurulan,
Avrupa’nın en eskilerinden, mezunları arasında Dante, Erasmus ve Kopernik gibi dehalar
olan Bologna Üniversitesi burada. Bolonez sosa ismini veren,
Neptün çeşmesi, San Vitale antik kanalı, Podesta Sarayı gibi dünyaca ünlü yapıların şehri
olarak bilinen Bologna, gidenleri kendine aşık etmesiyle ünlü.

Ulaşım
Havalimanından şehre ulaşım...
Pegasus Havayolları ile Bologna Havaalanı’na vardıktan sonra, şehre ulaşmanız çok kolay
çünkü havalimanı şehir merkezine sadece 6 km uzaklıkta. Sizin işinizi kolaylaştırmak içinse
çeşitli yollar düşünülmüş.
20 dakikada şehir merkezinde olmanızı sağlayan otobüs seferleri için
http://www.atc.bo.it sistesindeki çizelgelere bakabilir ya da +39 051 29 02 90 numaralı
telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.
Bir diğer kolay yol ise tren. Bunun için http://www.fsitaliane.it/homepage_en.html sitesi
üzerinden havalimanından geçen ve şehirde gitmek istediğiniz noktaya kolaylıkla ulaşan
seferlerin saatlerini öğrenmeniz mümkün.
Taksiyle konforlu bir yolculuk düşünürseniz, CO.TA.BO. (+39 051 372727) ve CAT (+39 051
45 90) sizin için arabalarını hazırlamış olarak bekliyor olacak.
Araba kiralamak için http://www.flypgs.com/arac-kiralama/default.aspx üzerinden
rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz.
Şehir içinde ulaşım...
Bologna’nın şehir içi ulaşımlarını sağlayan otobüs şirketinin ismi ATC. Biletlerinizi otobüs
içinde kırmızı makinelerden 1 saat geçerli olacak şekilde alabiliyorsunuz ya da sarı
olanlardan sezonluk ya da paket imkanlarından yararlanabiliyorsunuz.
Bologna küçük bir şehir olduğu için metro sistemi bulunmuyor, taksiyse şehir içinde çok
kullanılan bir ulaşım yöntemi değil. Buranın halkı bisiklete binerek ya da yürüyerek
günlerini geçiriyor. Siz de onlardan biri olmak isterseniz işte birkaç adres
Rental Bike İtaly
Seyahatinizden önce online olarak dilediğiniz bisikleti seçip, Bologna’ya vardığınızda
alabilirsiniz.
http://www.rentalbikeitaly.com
Il Marker delle 2 ruote
Via San Donato, 1c
Tel: +39 051 245433
Bologna Welcome Card
Bu kart sayesinde şehir içinde bedava ulaşım, internet, müzelere giriş imkanı ve çeşitli
dükkanlar, restoranlar ve barlarda indirim kazanıyorsunuz.

Yeme içme
Dünyaca ünlü kıyma ve domatesle yapılan bolonez sosunu mu hatırlatsak, her sandviçin
arasına girmesi için can atacağımız salamlarını mı yoksa ragu isimli makarnasını mı? Bologna
İtalya’nın gastronomi cenneti olma ünvanını sonuna kadar hakediyor.
Pizzeria Ristorante La Brace
Ünlü futbolcuların formalarının duvarları süslediği, bu tipik Bologna restoranında kiraz
domates, mozzarella, ton balığı, levrek, karidesle yapılan Pizza Positano eşsiz bir lezzet.
15 Via San Vitale
Tel: +39 51 235656
http://www.ristorantelabrace.eu
Osteria Dell'Orsa
Akşamları canlı müzik, şiir okumaları, tartışma ortamları yapılabilen, yerlilerin favori
mekanı, ev yapımı makarnalar konusunda rakip tanımıyor. Burada herkes masasını ortaklaşa
kullanıyor. Spesiyalleri arasında enginarlı lazanya ya da kabaklı gnocchi gibi seçenekler
var.
1 Via Mentana
Tel: +39 51 231576
http://www.osteriadellorsa.com/index.html
Trattoria Danio
Burası hem fiyat hem de lezzet konusunda rakipsiz lokantalardan biri. Menü bolonez ragu,
ızagara sosisler, sebze tabağı ve küçük karaf şaraptan oluşuyor.
50 Via San Felice,
Tel: +39 51 555202
Trattoria Anna Maria
İşte size gerçek bir italyan "mama”sı (annesi) elinden çıkma yemekleri tatma fırsatı. 26
yıldır kesintisiz servis ettiği tortellini ragu (çorbası), duvarlarında Mastroianni ve Sophia
Loren’in fotoğraflarının olduğu dekorasyonu ve kırmızı örtülü masalarla Anna Maria
huzurlarınızda.
7 Via delle Belle Arte,
Tel: +39 51 266894
http://www.trattoriannamaria.com
Osteria Marsalino
Organik ürünlerle menüsünü donatmış olan Marsalino’da çilekli risotto; kabak, soya sosu,
karideslerden yapılmış bir yemek olan faro gibi spesiyaller var.
3 Via Marsalino
Tel: +39 51 238675
Trattoria Pizzeria Belle Arti dei Fratello Favaro
Şehrin en ünlü ve haftalar öncesinden dolan restoranlarından birinde, kiraz domates,
buffalo mozzarella ve rokayla yapılan incecik Ecstasy pizzanın tadına bakmadan sakın
Bologna’dan ayrılmayın.
Via delle Belle Arti, 14
Tel: +39 051 22 55 81
http://www.belleartitrattoriapizzeria.com
Drogheria della Rosa
Patlıcanla doldurulmuş, domates ve fesleğenle tatlandırılmış raviolinin yanında size İtalyan
şaraplarının zengin dünyasını anlatacak bir de sommelier eşlik ediyor.
Via Cartoleria, 10
Tel +39 051 22 25 29
http://www.drogheriadellarosa.it
Casa Monica
Fransız / İtalyan füzyonu özel yemekler yapan Casa Monica özellikle lokal gençler ve şehir
hayatını seven insanlar arasında çok popüler. Öğle saatlerinde kapalı olduğunu hatırlatmak

isteriz.
Via San Rocco, 15
Tel: +39 51 52 25 22
All’Osteria Bottega
Fırınlanmış güvercin, parmesan peynirli patlıcan, domuz etli tagliatelle gibi spesiyalleri
olan restoran Daniele Minarelli’nin yönetiminde.
Via Santa Caterina 51,
Tel: +39 51 58 51 11
Bruno e Franco
Kırmızı kravatlı adamların etleri kesip taze makarnalar üzerine dizdikleri bu şarküteri, öğle
yemeği durağınız olmak için ideal
Via Oberdan,
Tel: +39 51 23 36 92
http://www.la-salumeria.it
Ex Forno
Modern Sanat Müzesi içinde yer alan Ex Forno’ya özellikle risotto’ların tadına varmaya
gitmelisiniz.
Via Don Minzoni, 14
Tel: +39 51 64 93 896

Alışveriş
Bologna’da alışveriş yapma harekatına girişmişseniz pek çok dükkanın, keyfi olarak
öğleden sonraları kapalı olabileceğini hatırlayarak 10:00 -14:00 arasındaki zamanınızı
sokakları ve dükkanları gezmeye ayırmanızı öneririz. Bologna’nın en ilginç ve etnik
dükkanlarının bulunduğu iki caddesi Via San Felice ve Via Castiglione. Bunun haricinde
gezmeniz gereken birkaç dükkan ismiyse aşağıda vereceğimiz listede...
Galleria Cavour
Gucci, Yves Saint Laurent, Versace gibi pek çok markanın daha ucuza ürünlerinin satıldığı
outlet’lerinin olduğu bu alışveriş merkezini listenizde bir numaraya almalısınız. Ne de olsa
pek çok ünlü modacının yetiştiği topraklardasınız.
Galleria Cavour, 1
Tel: +39 051 227048
http://www.galleriacavour.net
Camera Con Vista
Elbiseler, mumlar, on sekizinci yüzyıldan kalma objeler, ev dekorasyon ürünleri bulunan bu
dükkan lamba ve masa yapımında da usta.
Via Santo Stefano 14/2a
Tel: +39 051 224268 2028
www.cameraconvista.biz
Casa dello Sport
Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Maison Martin Margiela, Limi Feu, Haider Ackermann, The
People of Labyrinths, Jeremy Scott, the Linda Farrow Project gibi markaların bulunduğu
bu butik mutlaka uğramanız gereken yerler listesinde olmalı.
Via Santo Stefano 62028
Tel: +39 051 23 71 56
www.casadellosportabbigliamento.com2028
Mister Gal
Keiko Mecheri, If Six Was Nine, Alexander Wang, Alexander McQueen gibi tasarımcıların
özel ürünlerini bulabileceğiniz bir başka butik de Mister Gal.
Via Clavature 17, 2028
Tel: +39 051 23 64 652028
www.mistergal.com

Ratti
Bologna’nın en havalı hanımları Dior, Scervino, Alberta Ferretti, Ralph Lauren, Decotis ve
Capannolo marka elbiselerini almaya Ratti’ye uğruyor. Ya siz?
Via Clavature 15,
Tel: +39 051 26 04 772028
www.rattiboutique.com
L’Inde Les Palais
Balmain, Aquilan, Rimondi, Valentino, Vera Wang, Céline benim için tasarım yapıyor
diyenlerdenseniz L’Inde Les Palais’deki ürünlere bakmak için birkaç saat ayırmanızı tavsiye
ederiz.
Via Dei Musei 6
Tel: +39 051 620 30 152028
www.lindestore.com
Borgo Delle tovaglie
500 metrekarelik zemininde müzik aletlerinden, parfüme, makyaj malzemelerinden takıya
ve giyime kadar her türlü trend objeyi alıcıya çıkaran bu butik bazılarına göre şehrin
çehresine değiştirmek için tasarlanmış dahice bir proje.
Via Farini 10, 40124 2028
Tel: +39 051 3309382028
www.borgodelletovaglie.com
Jacqueline
Dondup, Golden Goose Kristina Ti, Jo No Fui, Gas By Marie, and Mister & Mrs Fur gibi
kimisinin adını ilk defa duyacağınız markaların evi olan bu kırk metrekarelik cennet tam
bir trendsetter.
Via Altabella 14
Tel: +39 051 126 81 90
Cappelleria Trentini
Babaannenizin gardrobundan herşeyi çalıp de şehrin en havalı kızı olmaya özenmiş
olanlardansanız, emin olun Cappelleria Trentini’de karşınıza çıkacak her objeyi satın almak
isteyeceksiniz.
Via Indipendenza 33 2028
Tel: Tel: +39 051 22 42 76
Tassinari
Bir yanda Christian Louboutin, Pierre Hardy, Sigerson & Morrison, Dove Nuotano Gli Squali,
Rupert Sanderson ve Jean Michel Cazabat’nın şatafatlı ayakkabıları, diğer tarafta el yapımı
kendi malları.
Via San Felice 55,
Tel: +39 051 5570062028
www.tassinaricalzature.it

Konaklama
Butik otel severlere...
Hotel Metropolitan
Art Deco mimariye minimalist bir tasarım, üzerine de hafiften Afrika esintili bir
dekorasyonla, Metropolitan Bologna’nın en sofistike kabul edilen otellerinden.
Via dell’Orso 6
Tel: +39 051 229393
http://www.hotelmetropolitan.com
The Met’s Appartements
10 suit odası bulunan bu otel son derece minimal olarak tasarlanmış. Beyaz duvarları, retro
mobilyaları, mermer ve camın birlikte kullanımıyla da oldukça modern duruyor.

Via de Monari 3
Tel: 39 051 229393
Portici Hotel
19. yüzyıldan kalma bir şatonun içerisinde atmış odayla hizmet veren Portici de rahatınızı
sağlamak için spor salonları, ve Michelin yıldızlı bir restoran bile mevcut
Via Indipendenza 69
+39 051 42185
http://www.iporticihotel.com
Starhotels Excelsior
Bologna tren istayonunun hemen karşısındaki bu dört yıldızlı otelde, gurmelere göre
restoranlar, bedava internet ve spor salonları mevcut.
Viale Pietramellara, 51
Tel: +39 051 246178
http://www.starhotels.com/hotels/excelsior/en/home.aspx
Daha ucuza kalma imkanları isteyenlere...
Hostellerde odanızı bir başkasıyla paylaşmaktan rahatsız olmazsanız, ya da kaldığım yer
önemli değil diyenlerdenseniz işte size Bologna’da daha ucuza kalma imkanı sunacak birkaç
adres...
Hotel Fiera
Via Stalingrado, 82
Tel: +39 051 37 77 35
http://www.hotel-fiera.com
Hotel University
Via Mentana, 7
Tel: +39 051 229713
http://www.hoteluniversitybologna.com
Cristina Rossi Bed and Breakfast
Via Porta di Castello, 6
Tel: +39 335 622 3113
Marina Bergonzoni
Martiri di Monte Sole, 17
Tel: +39 05 137 43 49

Gezilecek Görülecek Yerler
Piazza Maggiore
Kelimenin anlamı asıl meydan, ve Piazza Maggiore’de Bologna’nın en geniş ve ortasındaki
alanı. Fonatana di Nettuno Çeşmesi, belediye binası gibi pek çok önemli tarihi yapıyla
çevrili olan meydanda eski yılllarda pazar yerleri kurulur, ticaret yapılırmış.
Basilica San Petroni
Dünyanın beşinci büyük kilisesi ünvanına da sahip olan bu binanın yapımına 1390’da
başlanmış. Bir gotik mimari harikası olan binanın içerisinde Giovanni da Modena,
Parmigianino, Giulio Romano ve Masaccio gibi sanatçıların işleri görülebilir. Her gün 7,45 12,30 ve 15:00 – 18:00 saatleri arasında ziyarete açık.
Asinelli’s Kulesi
XII ve XIII yüzyıl arasında yapımı tamamlanmış olan Bologna’nın simgesi bu kulelerden şimdi
sadece iki tanesi ayakta kalmış. Kuleler vakti zamanında savaş ve saldırı durumları
karşısında ordunun şehri koruması içi yapılmış. Kulelere çıkmak için 498 tahta merdiveni
tırmanmanız gerekiyor. 97,20 metre yükseklikten Bologna manzarasıyla karşılaşmaksa eşsiz
bir zevk.

Santo Stefano Basilikası
Üçgen şeklinde bir meydanda konuşlanmış olan yedi kiliseden oluşan bu tarihi basilika
Bologna’nın Roma döneminden kalmış, en iyi korunmuş yapısı. Her gün 09:00-12:00; 15:30 –
18:30 arasında gezilebiliyor.
Via Santo Stefano, 24
Tel: +39 051 223256
http://www.abbaziasantostefano.it
Pinacoteca Nazionale
İtalya’nın en önemli sanat eserlerine evsahipliği yapan müzede Raffaello, Carracci, Reni
gibi önemli sanatçıların işlerinin yanı sıra geçici sergiler de yapılmakta. Her gün 09:0019:00 arasında açık.
Via delle Belle Arti, 56
Tel: +39 051 420 9411
http://www.pinacotecabologna.beniculturali.it
Arcades
Bologna’nın en karakteristik tarihi yapılarından biri de 38 km boyunca devam eden,
UNESCO korumasındaki kemerleri. Yazları sıcaktan, kışları yağmurlardan korunmak için
tasarlanmış olan bu yapılar Orta Çağ’dan günümüze kadar korunmuş. Santa Maria dei
Servinin ihtişamlı kemerlerini ya da Piazza Malpinghi’nin fresklerle süslenmiş kemerlerini
görmek için uzun bir yürüyüşe hazırlanın.
Bologna Tarih Müzesi
Bologna tarihi, değişimleri ve kültürüne odaklanmış olan bu müze Salı’dan Pazar’a her gün
10:00-19:00 arasında açık.
Via Castiglione 8-10
http://www.genusbononiae.it/index.php?pag=25
Collezioni Comunali d'Arte
Giuseppe Maria Crespi, Ludovico Carracci, Guido Cagnacci, Francesco Hayez gibi ünlü
İtalyan ressamların başyapıtlarını görebileceğiniz koleksiyonlar bu müzede.
Piazza Maggiore, 6
Tel: +39 051 219 3631
http://www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici/museicivici2000ita/collezionicom.htm
Museo Morandi
Bologna sanatını daha yakından incelemek isterseniz Giorgio Morandi’nin yapıtlarına
ayrılmış bu müzeyi ziyaret etmelisiniz.
Il Palazzo Comunale
http://www.mambo-bologna.org/museomorandi/
MAMbo
Çağdaş sanata ayrılmış müzede İtalya’nın dört bir yanından toplanmış eserler sergileniyor.
Via Don Giovanni Minzoni 14
Tel: + 39 51 649 66 11
http://www.galleriadartemoderna.bo.it/en/
Bologna’nın parkları
En büyük park alanı olan Giardini Margherita’dan başlayacak yürüyüşleriniz, içerisinde bir
köprü bulunan, on yedinci yüzyıldan beri korunmuş Parco Montagnola’dan, on altıncı
yüzyılda yapılmış botanik bahçelerinin bulunduğu Orto Botanico’dan, egzotik bitkilerin
cenneti olan Villa delle Rose’dan geçerek Bologna’nın en büyük mezarlığının da içinde
olduğu Certosa di Bologna’da sonlanabilir.
Öğrencilerin şehri olarak bilinen Bologna’da elbette canlı bir gece hayatı var. Ancak bu
bildiğiniz gibi sadece dans müziği ve barlarla sınırlanmış değil. Operalar, tiyatrolar ve
klasik müzik konserleri de şehrin panoramasında oldukça sık karşınıza çıkıyor. Via Belle
Arte ve Via Zamboni’nin iş çıkışı saatlerinde kalabalıklaşan bar ve kahvelerinden geceye
başlamanızı tavsiye ettikten sonra birkaç güzel mekan önerisi vermeyi de unutmuyoruz.
Bar ortamı arayanlara...

Bar ortamı arayanlara...
Le Stanze
Özellikle üniversite öğrencilerinin uğrak yeri olan Le Stanze, on altıncı yüzyıldan kalma bir
kilisenin içine kurulmuş. Size tavsiyemiz 18:00-21:00 saatleri arasındaki aperitif saatinde
uğramanız ki bir yandan da barın üzerine dizilmiş eşsiz yemeklerin tadımını bedavaya
yapabileseniz.
1 Via Borgo di San Pietro,
Tel: +39 51 228767
Zanarini
Bologna’nın en snob barlarından biri olan Zanarini, birileriyle tanışmak, iş çıkışı saatlerinde
muhabbet etmek için ideal.
Piazza Galvani 1
Tel: +39 051 275 0041
Osteria del Sole
15. yüzyıldan beri içki servisi yapan bu mekan, Bologna’nın en otantik yerlerinden biri.
Vicolo Rannocchi 1/D
Tel: 347 9680171
http://www.osteriadelsole.it
MAMBo
Modern Sanat Müzesi’nin bar kısmında sanatçılar, sanatla ilgilenen kalabalıklar ve son 50
yılın hitlerini çalan bir DJ var.
Via Don Minzoni 14,
http://www.mambo-bologna.org/en/ristorante/
Bar Wolf
1960’lardan bu yana folk’ta indie’ye, rock’tan experimental funk’a pek çok canlı müzik
grubunu sahneye çıkarmış mekanın müdavimleri çok.
Via Massarenti 118
http://dero975.wix.com/bar-wolf
Cantina Bentivoglio
Şarap barı-restoran arasında duran bu mekan canlı caz müzik konserlerine de ev sahipliği
yapıyor.
Via Mascarella 4B
http://www.cantinabentivoglio.it/ita/home.php
Club’da dans sevenlere...
Kinki
1950’lerden beri popüler olan club şimdi video gösterimleri ve elektronik müzik
geceleriyle üniversite öğrencilerinin ilgisini çekiyor.
Via Zamboni 1
Tel: +39 51 26 60 28
http://www.kinkidisco.com
Link
22:00’de canlı müzik gruplarıyla açılan programı 05:00’e kadar tekno ve elektronik müzikle
devam ediyor.
Via Fioravanti 14
http://www.link.bo.it
Covo Club
Oldies, Rock, Punk/Grunge hitlerine eşlik eden video gösterileriyle Covo sabahı görmek
isteyenler için ideal mekanlardan.
Viale Zagabria, 1
Tel: +39 051 505801
http://covoclub.it

Matis
Özellikle yerel müzisyenleri ve DJ’leri sahnede dinlemenize olanak veren bu club çoğu
gecelerde dans pistini renklendiren profesyonel dansçılar yüzünden tıklım tıkış oluyor.
Via del Colle, 76
Tel: +39 055 882 74
Estragon
Eski bir hangarın içine kurulmuş olan bu club haftanın hemen her günü büyük konserlere ve
rock gruplarının canlı performanslarına yer veriyor.
Via Stalingrado 83
Tel: +39 051 328354
http://www.estragon.it

Acil Numaralar
Ülke kodu: +39
Ambulans: 118
Polis: 112
İtfaiye: 115
Acil: 113
Seyahat bilgilendirme: 1518
Bologna Havalimanı: +39 051 6479615
Bologna Taksi: +39 051 53 41 41

