
‘Bir adam bütün dünyayı ihtiyacı olanı aramak için gezer ve eve 

aradığını bulmak için döner.’ George Moore 

 

KARLOVY VARY GEZİ REHBERİ; 

Ulaşım: Karlovy Vary’e Türkiye’den havayolu ulaşımı sağlayamazsınız. Karlovy Vary’e ulaşım 

sağlamanın en kolay yolu Prag’dan otobüse binmek çünkü Prag’a çok yakın bir konumda yer alıyor. 

Prag’dan Karlovy Vary’e gitmek için tavsiye edeceğim otobüs firması kesinlikle Student Agency. 

Student Agency firması; Isic Card ile indirim alabileceğiniz, içinde tuvaleti, koltuklarında multimedya 

ekranları, wi-fi hizmeti ve sıcak içecek ikramı olan ayrıca koltuk aralıkları da gayet geniş ve rahat olan 

bir firma. Karlovy Vary’e gitmek için; Prag Florenc otobüs terminalinden 12 Euro’ya biletinizi 

alıyorsunuz, genellikle 1 numaralı perondan kalkan sarı renkli otobüse biniyorsunuz ve 2 saat 15 

dakika sonra Karlovy Vary’de iniyorsunuz. Karlovy Vary’nin üstü kapalı bir otobüs terminali yok, yol 

kenarında birkaç duraktan oluşan bir terminal kullanılıyor. Otobüs terminali tren garına yakın ancak 

şehir merkezine biraz uzak mesafede. Eğer yürümek istemezseniz taksiye ya da 4 numaralı otobüse 

binerek şehir merkezine ulaşabilirsiniz, otobüs bileti yaklaşık 50 Cent ya da 1 Euro gibi bir fiyata 

satılıyor. Taksiler ise yaklaşık olarak 5 Euro tutuyor. Eğer trenle gitmek isterseniz yine Prag tren 

garından ya da yakın olan Almanya şehirlerinden trenle ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunlarında haricinde 

Blablacar da mantıklı bir alternatif olacaktır çünkü şehrin Prag’a yakın olmasından dolayı her daim 

Prag’dan Karlovy Vary’e özel aracı ile giden birilerini bulabilirsiniz. Bir diğer seçeneğiniz ise Prag’dan 

ya da yakın Almanya şehirlerinden araba kiralayarak gitmek.  

Konaklama: Karlovy Vary’e eğer termalleri için gitmiyorsanız, konaklamanıza gerek yok. İlla ki 

konaklamak isterseniz bu şehirde bir hostel yok ancak hostel fiyatlarında hoteller ve pansiyonlar var. 

Bu pansiyonlardan en ucuzu ve en mantıklı olanı; Penzion Village. Burası şehir merkezine biraz uzak 

mesafede yer alan, 2-3 ve 5 kişilik odaları olan ayrıca içerisinde kafeteryası bulunan bir pansiyon. 

Şehir merkezine yürüme mesafesi 15-20 dakika ancak yürümek istemezseniz 12 numaralı otobüs ile 

de kolayca şehir merkezine geçebilirsiniz. Gecelik fiyatı yaklaşık olarak 10-15 Euro arası. Eğer hostel 

kıvamında bir yer ararsanız Penzion Fan’a bakabilirsiniz. Burası da şehir merkezine biraz uzak 

mesafede ama odalarında; televizyonu, her türlü malzemesi olan mutfağı, buzdolabı, banyosu ve 

tuvaleti olan ayrıca kahvaltı hizmeti de veren, hotel odasına sahip bir pansiyon. Gecelik fiyatı yaklaşık 

olarak 15-20 Euro arası. Eğer şehir merkezinde bir yer ararsanız bunlardan en ucuzu ama en temiz 

olanlarından bir tanesi; şehrin göbeğinde bulunan Hotel Kavalerie. Bu hotelin odalarında; led tv, 

dolaplar, banyo ve tuvalet var. Gecelik fiyatı ise yaklaşık olarak 20-25 Euro arası. 

Yeme-İçme: Yemek işini pizzacılarda ya da Burger KING, KFC ve Mc Donald’s da halledebilirsiniz ancak 

Karlovy Vary’nin av hayvanlarından yapılan yemekleri hem ünlü hem de çok lezzetli. Ördek, tavşan ya 

da geyik etinden en az birini mutlaka deneyin derim. Isıtılarak satılan çikolatalı, tarçınlı ya da vanilyalı 

kâğıt helva yiyebilirsiniz hem ünlü hem de ucuz. Ünlü Çek içkilerinden birisi olan karanfil likörü 

Becherovka’nın ana vatanı Karlovy Vary, şişesi yaklaşık 10 Euro. Bir tane alın yanınızda bulunsun 

ancak çok sert bir içkidir alışık olmadığınız için sarhoş edebilir, dikkat edin. 

Gece Hayatı: Karlovy Vary’de gece hayatı hotellerin içinde bulunan mekânlarda yaşanıyor ayrıca 

Carlsbad Plaza Hotel’in içerisinde bir de büyük casino yer alıyor.  

Alışveriş: Dilerseniz hediye etmek için, dilerseniz de şifalı sulardan içmek için şehirde satılan ibrikli 

bardaklardan alın. Şifalı sular; içerdikleri enzimler sebebiyle dişlere zarar verebiliyor o yüzden ibrikli 



bardaklar satılıyor. Magnet alacaksanız Tourist Info’nun olduğu binadan ya da nehir kenarında ki 

hediyelik eşya dükkânlarından alabilirsiniz, magnet fiyatları yaklaşık 3 Euro.   

 

Karlovy Vary Gezilecek Yerler; 

    Karlovy Vary; dönemin kralı olan IV. Karl’ın avlanırken bir geyiğin suya düştüğünde, geyiğin 

haşlandığını görüp sıcak sulara sahip olduğunu keşfetmesiyle yerleşim yeri olmuş. Çek 

Cumhuriyeti’nin Bohemya’sında bulunan ve Almanya sınırına yakın olan şehrin tarihi 1300’lere 

dayanıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Karl Marx, Beethoven, Mozart, Sigmund Freud, Kafka, Rus Çarı 

Petro, Hitler ve daha birçok dünya liderinin konakladığı, termal kaplıcaları ile ünlü ve şifalı suları olan 

bir şehir. Şehrin ormanlarında geyikler geziyor, tertemiz bir havası var, içinden Tepla Nehri geçiyor ve 

tam bir Ortaçağ havasında. Karlovy Vary sessiz, sakin ve gerçekten huzur dolu ufacık bir şehir. Çok 

fazla bilinen ya da tercih edilen bir şehir değil ancak bu şehirde uluslararası film festivali düzenleniyor. 

Bana göre kesinlikle gidilip görülmesi gerekiyor, hele ki Prag’a kadar gitmişseniz.  

Tepla Nehri: Karlovy Vary için kendinize bir gezi rotası belirlemenize gerek yok çünkü şehir avuç içi 

kadar bir yer. İlk olarak Tepla Nehri’nin kıyısında gezinebilirsiniz. Nehir kenarında bulunan 150 yıllık 

geçmişe ve adeta kartpostal görüntüsüne sahip olan binaların bol bol fotoğrafını çekin. Tepla 

Nehri’nin kıyısından devam ettiğinizde karşınıza çıkan parkta vakit geçirebilirsiniz. Parkın yan 

tarafında bulunan yürüyüş parkurunda, tertemiz havayı soluyarak ağaçların altında yürüyüş 

yapabilirsiniz.  

Carlsbad Plaza Hotel: Nehir kıyısından sonra görmeniz gereken yer; Ulu Önder Atatürk’ün 1918 

yılında ve 37 yaşında bir general iken tedavi amaçlı 1 ay konakladığı Carlsbad Plaza Hotel olmalı. 

Otelin yerini navigasyonunuz ile ya da orada yaşayan insanlara sorarak kolayca bulabilirsiniz. Otelin 

içerisinde Atatürk’ün çalışma ofisi olarak kullandığı oda olduğu gibi muhafaza edilmiş ve turistik 

amaçlı hizmet ediyor. Odanın içerisinde; Atatürk’e ait fotoğraflar, kitapları, çalışma masası, 

sandalyesi, Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı göreceksiniz. Odayı ziyaret için almanız gereken bilet 

yaklaşık 10 Euro ancak kesinlikle değer. Mutlaka biletinizi alın ve ziyaret edin. 

Diana Gözlem Kulesi: Odayı gezdikten sonra James Bond-Casino Royal filminin bazı sahneleri için de 

kullanılan Grandhotel Pupp isimli oteli, ardından otelin arkasında kalan Diana gözlem kulesine çıkan 

füniküleri bulun ve muhteşem manzarası olan tepeye çıkın. Yürüyerek çıkmak isterseniz de 150 

basamaklı merdiveni kullanarak çıkabilirsiniz. Eğer kondisyonunuza güveniyorsanız patika yollardan 

tırmanarak da tepeye çıkabilirsiniz. Füniküler için satılan biletler; tek yön yaklaşık 1.5 Euro ve gidiş-

dönüş 2.5 Euro. Füniküler kış aylarında 17.00’a kadar, yaz aylarında ise 18.00’a kadar çalışıyor. 

Kolonadlar: Karlovy Vary’de; içinde şifalı suların aktığı çeşmeler bulunan yapılara ‘kolonad’ deniliyor. 

Bu kolonodlardan şehirde 5 tane bulunuyor. Bunlar; Vridelhi Colonnade ya da diğer adıyla Mill 

Colonnade, Park Colonnade, Markt Colonnade, Castle Colonnade ve Hot Spring Colonnade. 

Bunlardan en önemlisi ve en büyüğü; değirmen pınarı da denilen ve 134 sütunu olan Mill Colonnade 

ki burayı görmemenizin ihtimali yok. Bu kolonad’ı Tepla Nehri’ni şehir içine doğru takip ettiğiniz 

zaman göreceksiniz. Mill Kolonad’ın içinde, kendi gücü ile suyun 15 metre yükseğe çıktığı bir gayzer 

bulunuyor. Diğer kolonad park pınarı da denilen ve adından da anlaşılacağı üzere; havuzların, 

gölcüklerin ve çeşit çeşit ağaçların olduğu, konum olarak ise nehrin kıvrıldığı köşede yer alan Antonin 

Dvorak parkında bulunan Sadova Colonnade ya da diğer adıyla Park Colonnade. Diğer kolonad; şehir 

merkezinde ve eski pazar yeri yakınında bulunan Trizini Colonnade ya da diğer adıyla Market Kolonad. 

Diğeri ise eski şatonun eteklerinde bulunan Castle Colonnade. Sonuncusu da 73 derece sıcaklıkta ki 

kaynar suyun 14 metre yükseğe çıktığı büyük mermer yapının altına bulunan, sıcak pınar da denilen 



Hot Spring Colonnade, bu kolonad turist ofisinin olduğu dış cephesi cam olan binanın içerisinde yer 

alıyor. Bu saydığım kolonadları görmeden Karlovy Vary’den dönerseniz Karlovy Vary’ye hiç gitmemiş 

sayılırsınız diyebilirim. 

Church of St. Mary Magdalene: Nehir kenarında göreceğiniz bu kilise Roma Katolik kiliselerinin güzel 

bir örneği. Yapımına 1733 yılında başlanan bu kilisenin içini ücretsiz olarak gezebilirsiniz.  

St Peter&St Pauli Kilisesi: Kesinlikle görün diyeceğim diğer bir yapı St. Peter&St. Pauli Kilisesi. Bizans 

stili ile yapılan, çok ilginç renk ve yapıya sahip olan kilise; merkeze biraz uzak ancak 4 numaralı otobüs 

ile kolayca gidebilirsiniz. Görebileceğiniz diğer bir kilise St. Lucas Kilisesi. 

Kaplıcalar: Karlovy Vary’nin asıl olayı tabi ki kaplıcaları. Trznice Bölgesi’nde kendinize bir kaplıca 

beğenip girebilirsiniz. Dilerseniz; havuzları, masajları ve birbirinden farklı kürleri içeren paket Spa’lara 

da girebilirsiniz. 4-5 saatlik paketler yaklaşık 50-60 Euro arası. 

Karl Marx Anıtı: Karl Marx anıtını şehir merkezinden tren garına ya da otobüs terminaline giderken 

kullanacağınız yol üzerinde görebilirsiniz. Rus Konsolosluğu’nun hemen karşısındaki parkta bulunan 

bu heykelin farklı bir tarafı yok, hayli küçük bir anıt.  

Sokaklar: Vaktinizin geri kalanında Karlovy Vary’nin, mağazaların yer aldığı ara sokaklarında 

gezinebilirsiniz. 

 

Karlovy Vary Hakkında Faydalı Bilgiler; 

1- Hangi mevsimde giderseniz gidin havası serin oluyor o yüzden yanınıza uzun kollu tişört ya da mont 

almayı unutmayın. Kaplıcalara girme gibi bir planınız varsa hasta olursunuz bu konuya özen gösterin.  

2- Şehirde 12 adet su kaynağı bulunuyor, her köşe başında da çeşmeler var. Hepsinden için ama azar 

azar için çünkü hem ishal olursunuz hem de alışık olmadığınız için mide rahatsızlığına sebep olabilir. 

Zaten o suların reçetesi var, her birinin sırası ve miktarına göre hastalara reçete yazılıyor. 

3- Cam üretimi baya meşhur, hediyelik alabilirsiniz ancak cam çantanızda kırılabileceği için riske 

girmeyin derim.  

4- Tren garı şehir merkezinden yürümek için biraz uzak mesafede ve biraz da yüksekte kalıyor eğer 

günübirlik trenle gidecekseniz yol süresini ona göre hesaplayın. 

5- Çanta bırakmak için tren garında luggage bulunuyor, günlük fiyatı yaklaşık 2 Euro. 

6- Dışarıda sabahlamak gibi bir planınız varsa, gar hiç ama hiç uygun değil diyebilirim. Otobüs 

terminali de olmadığı için ve havası da soğuk olduğundan dolayı dışarıda sabahlamak pek mantıklı 

değil. Çadırınız varsa özellikle yürüyüş yolunun olduğu alana rahatlıkla kurabilir ya da yaz aylarında 

gitmişseniz uyku tulumunuz ile yatabilirsiniz.  

7- Nehrin kıvrıldığı noktada Tourist Info’nun olduğu binaya girerseniz hem tuvalet ihtiyacınızı hem de 

internet ihtiyacınızı giderebilirsiniz.  

8- Karlovy Vary açık alanda bile sigara içmenin yasak olması ile ünlü ancak ben öyle bir durum ile 

karşılaşmadım, gördüğüm birçok kişi sigara içiyordu.  

9- Almanya sınırına yakın olması sebebiyle şehirde çok fazla Alman yaşıyor o yüzden özellikle taksiye 

bindiğinizde İngilizce sorduğunuz soruya Almanca cevap almanız kuvvetle muhtemel. 



10- Türkiye’de kaplıcaya gitmişliğiniz varsa, Karlovy Vary’nin kaplıcalarından fazla bir beklentiniz 

olmasın çünkü bizim kaplıcalarımız çok daha başarılı. 

11- Paranızı ara sokaklarda ki ya da nehir kenarında ki ofislerden çevirebilirsiniz, Prag’a göre kurlar 

daha iyi.  

12- Ucuz market sorarsanız Albert, Tesco ve Penny aklınızda bulunsun. 

13- Eğer otelde kalacaksanız; isminde Spa ya da termal yoksa termal otel değildir ve banyosunda 

kaynak suyu ya da içerisinde kaynak havuzu yoktur.  

14- Dilerseniz şehir içi gezinti için faytona binebilirsiniz, nehir kenarında göreceğiniz faytonların 20-30 

dakikalık turları yaklaşık olarak 15 Euro.  

15- Fiyatları Euro olarak yazdım çünkü siz Karlovy Vary’e giderken Euro alarak gideceksiniz bu yüzden 

Çek Cumhuriyeti’nin para birimi olan Kron olarak yazsaydım tekrar tekrar hesap yapmak zorunda 

kalacaktınız. Siz cebinizde ki Euro’yu bilin ve Çek Cumhuriyeti’nde kaç Euro harcayacağınızı 

hesaplayın. 

*Kaç gün kalınmalı diye sorarsanız; sabah gelip akşam dönülebilir ancak çok beğendiyseniz ya da 

şehre geç saatler de geldiyseniz 1 gece konaklayın. 


