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Denizli

Denizli, her geçen yıl daha da parlıyor. Ege’nin 
karakteristik özelliklerine sahip şehir, ilçe ve 

kasabalarıyla da bir cazibe merkezi. Termal suları, antik 
kentleri ve doğa turizmiyle milyonlarca turisti kendine 
çekiyor. Bu potansiyelin farkında olan Denizli’nin 
önde gelen kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları 
ve özel sektör temsilcileri birbiri ardına projeler hayata 
geçiriyor. Hedef, yılda 2.5 milyon olan turist sayısını 10 
milyona çıkarmak. Elinizde tuttuğunuz bu kitapçıkta 
Denizli’nin belli başlı turizm değerlerini tanıtacağız. 
Okuyun ve tatil planlarınızı yapmaya hazırlanın! 

Ege’nin parlayan yıldızı
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Denizli Pamukkale
Hierapolis



✓ Pamukkale
✓ Karahayıt
✓ Hierapolis Antik Kenti
✓ Laodikya Antik Kenti
✓ Tripolis Antik Kenti
✓ Tabae Antik Kenti
✓ Apollon Lairbenos Tapınağı
✓ Hierapolis Müzesi
✓ Atatürk Evi Etnografya Müzesi
✓ Konyalıoğlu Evi ve Osman Bey Konağı
✓ İbrahim Çallı Sanat Evi
✓ Babadağ
✓ Buldan evleri

✓ Buldan bezi
✓ Babadağlılar İşhanı
✓ Kaleiçi
✓ Honaz Milli Parkı
✓ Güney Şelalesi
✓ Gümüşsu Şelalesi
✓ Işıklı Gölü
✓ Acıgöl
✓ Bağbaşı Yaylası
✓ Teleferik
✓ Süleymanlı Yaylası
✓ Topuklu Yaylası
✓ Kefe Yaylası

✓ Saklı Göl
✓ Beyağaç Anıt Karaçam Ormanı
✓ Yamaç paraşütü
✓ Bisiklet parkurları 
✓ Dağ yürüyüş parkurları
✓ Trekking parkurları
✓ Kaklık Mağarası
✓ Keloğlan Mağarası
✓ Kış turizmi için Bozdağ
✓ Çamlık 
✓ Parklar Şehri Denizli 
✓ Denizli mutfağı
✓ Denizli Horozu
✓ Özay Gönlüm Heykeli

Denizli’ye gitmek için neden çok. Ege Bölgesi’nde olması 
bile başlı başına bir neden. Biz termal, tarih, müze, kültür, 
doğa, kış ve alternatif turizm çeşitleri ile kendine has yeme- 
içme kültürü ana başlıkları altında 40 neden belirledik. 
Ama siz gittiğinizde, bir sokak arasında bile bu sayıdan 
çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Gelin, bu başlıkların neler 
olduklarını, özelliklerini ve önemlerini birlikte inceleyelim. 

Denizli’ye gitmek 
için 40 neden
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UNESCO’nun Dünya Kültür Miras 
Listesi’nde yer alan ve ‘dünyanın 

sekizinci harikası’ diye nitelendirilen 
Pamukkale’nin çarpıcı bir etkisi 
var. Şehir merkezine 20 kilometre 
uzaklıktaki travertenlerin hemen üst 
kısmında Hierapolis Antik Kenti yer 
alıyor. Travertenler bu görünümlerini, 
Çal Dağı’nın güney eteklerinden gelen 
kalsiyum oksit içeren sulara borçlu; 
bunlar, yüzyıllar boyunca, pamuk 
balyalarını andıran kalker tüfleri ile 
oluşup günümüze ulaşmış. 
Travertenlerin iki farklı girişi var. 
Genellikle Karahayıt Yolu’ndaki giriş 
kullanılıyor ve yaklaşık 1 kilometrelik 
yürüyüşün sonunda Hierapolis Antik 
Kenti’ne ulaşılıyor. Travertenlerde 
ayakkabıyla yürümek yasak; yanınızda 
bir çanta bulundurmanızda fayda var. 
Kaplıca suyunun kalp, damar sertliği, 
tansiyon, romatizma, deri, göz, raşitizm, 
felç, sinir ve damar hastalıklarına iyi 
geldiği söyleniyor. Yılın her dönemi 
su dolu travertenlerde mayonuzla 
bembeyaz bir dünyaya açılabilirsiniz. 
Özellikle kış aylarında içinizi ısıtan 
sularda yürümenizi de tavsiye ederiz.

Pamukkale
Pamukkale

Pamukkale travertenleri
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Pamukkale

Pamukkale travertenleri
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Denizli, bembeyaz bir şifa cenneti. 
Pamukkale ile Karahayıt, termal 
kaplıcaları ve modern tesisleriyle 
ziyaretçilerini bekliyor.

Şifalı sularda
terapiye gelenler...

Termal sağlık turizmi
şifalı kaplıcalar
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Karahayıt
Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın yıkanıp 

çamur banyosu yaptığı Karahayıt 
kaplıcaları, 5 bin yıldır şifa arayanların 
adresi. Türkiye’nin sayılı termal sağlık kür 
merkezleri arasındaki ilçe, Pamukkale’ye 
5 kilometre uzaklıkta. İlçedeki otel ve 
pansiyonların hemen hemen tamamı termal. 
Kaynağından 58 derece sıcaklıkta çıkan 
kırmızı renkli suyun pek çok hastalığa iyi 
geldiği söyleniyor. Karahayıt’ın suyu gibi 
termal çamuru da zengin mineraller içeriyor. 

şifalı kaplıcalar

Karahayıt kaplıcaları
Karahayıt kaplıcaları
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Denizli, sadece bir şifa merkezi değil; tarih 
boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. 
Haliyle çok sayıda antik kent ve tapınağa sahip.

Tarih Turizmi
Hierapolis Antik Havuzu
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TariH TUriZMi

Hierapolis Antik Kenti
Pamukkale travertenlerinin hemen üzerindeki düz alanda yer alan Hierapolis, 

Türkiye’deki en büyük antik kentlerden biri. Arkeoloji literatüründe 
“Kutsal Kent” olarak adlandırılıyor. Antik kent, İncil’de adı geçen Hz. İsa’nın 12 
havarisinden Aziz Philippus’un mezarının yanı sıra tapınak ve dinsel yapılara 
da ev sahipliği yapıyor. Hierapolis, Roma İmparatorluğu döneminde, 15 hamamı 
ile önemli bir sağlık merkeziymiş. Özellikle Pagan ve Hıristiyanlık dönemlerinin 
kutsal kentiymiş. Sınırları içindeki antik havuz ve antik tiyatro mutlaka görülmeli! 

Hierapolis Antik Kenti
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TariH TUriZMi

Laodikya Antik Kenti

Laodikya Antik Kenti
Denizli-Pamukkale yolu üzerindeki antik kent, şehir merkezine 

6 kilometre uzaklıkta. Tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. 
Yapılan kazılarda Geç Kalkolitik Eski Tunç Çağı’na kadar inen mimari, 
seramik ve çakmaktaşı buluntularına ulaşılmış. İncil’de yer alan Küçük 
Asya’nın yedi ünlü kilisesinden birinin burada yer alması ve Erken Bizans 
Dönemi’nde kentin metropolitlik seviyesinde dini bir merkez haline 
gelmesi, Hıristiyanlığın kentte ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. 
Bu yönüyle, günümüzde önemli bir inanç turizmi merkezi. Laodikya 
aynı zamanda bir ticaret merkeziymiş. Yaklaşık 5 kilometrekarelik alana 
yayılan Laodikya’nın günümüze kadar gelebilen önemli yapıları arasında, 
Anadolu’nun en büyük stadyumu, iki tiyatrosu, dörder hamam kompleksi 
ve agorası, beş anıtsal çeşmesi, iki anıtsal giriş kapısı, meclis binası, 
tapınakları, kiliseleri ve anıtsal caddeleri sayılabilir.

Laodikya Antik Kenti
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Tripolis 
Antik Kenti
Buldan y olu üzerindeki Yenicekent’te 

bulunan Tripolis, Pamukkale’ye 23 
kilometre uzaklıkta. Tarihi Helenistik 
Dönem’e dayansa da, çevresinde 
yapılan yüzey araştırmalarında elde 
edilen arkeolojik materyaller, bölgedeki 
yerleşimin 5 bin yıl öncesine kadar 
uzandığını kanıtlıyor. Kentteki kazı 
çalışmaları beş yıl önce başladı.

TariH TUriZMi

Tripolis Antik Kenti
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TariH TUriZMi

Tabae Antik Kenti
Kale ilçesinde yer alan ve adı ‘Yüksek Kaya’ anlamına gelen Tabae 

Antik Kenti, Roma döneminin önemli şehirlerinden. Çok sayıda 
mağara bulunan kentte yapılan kazılarda Romalılardan kalma yağ 
kandilleri, bronz, mermer ve Afrodit heykelleri ile çok sayıda para bulundu.

Tabae Antik Kenti
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Anadolu Tanrısı Apollon 
Lairbenos’a adanan 

kutsal bir alan burası. 
Menderes Nehri’nin güney 
kıyısında, Hierapolis’e 35 
kilometre uzaklıkta, bugünkü 
Çal Ovası’nda bulunuyor. Tapınak, 
Mayıs 1887’de araştırmacılar W. M. 
Ramsay, D. G. Hogarth ve H. A. Brown 
tarafından tespit edildi. Kutsal alanın 
en batısında Menderes Vadisi’ne 
hakim bir noktaya tanrının tapınağı 
yerleştirilmiş.

Apollon Lairbenos 
Tapınağı

TariH TUriZMi

Apollon Lairbenos Tapınağı
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Müze turizmi
Denizli müzeleri, şehrin tarihteki yolculuğunu 
tanımak için birebir. Şehirdeki en önemli müzelerin 
başında ise Hierapolis var. Hierapolis Müzesi 
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Hierapolis Müzesi
Hierapolis Antik Kenti’ndeki Roma hamam yapısı, 

1970’lerde başlayan ve 1984’te sona eren restorasyon 
çalışmalarının ardından, müze olarak ziyarete açıldı. Müzede, 
Hierapolis kazılarında elde edilen ve diğer ören yerlerinden 
getirilen eserler sergileniyor. Müze; etkileyici Lahitler ve 
Heykeller, Küçük Eserler ile Hierapolis Tiyatrosu Buluntuları 
salonlarından oluşuyor.

MüZe TUriZMi

Hierapolis Müzesi 
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Atatürk Evi 
Etnografya 
Müzesi
Denizli şehir merkezinde yer alan 

müzenin bulunduğu binanın, 19’uncu 
yüzyıl sonlarında inşa edildiği tahmin 
ediliyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
parti binası olarak kullanılmış. Atatürk, 
4 Şubat 1931’de Denizli’ye geldiğinde de 
burada konuk edilmiş. 1950’den sonra 
Verem Savaş Dispanseri’ne dönüştürülen 
bina, 1977’de anıt eser olarak tescil edilerek korumaya alınmış. 
Müzenin alt katında etnografik eserler sergileniyor. Üst kat, 
Atatürk’ün çalışma ve yatak odası olarak kullandığı iki oda 
ile Denizli kültürünü yansıtan geleneksel odalardan oluşuyor. 
Vitrinlerde tüfekler, kılıçlar, yatağan palaları, tabancalar, işlemeli 
kadın giysileri vb. yer alıyor. Bölgenin geleneksel yaşamı, balmumu 
heykellerle canlandırılıyor.

MüZe TUriZMi

Atatürk Evi Etnoğrafya Müzesi
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İbrahim Çallı  
Sanat Evi

Denizlili ünlü ressam İbrahim Çallı’nın adının verildiği Sanat Evi, şehir 
mimarisinin klasik özelliklerini yansıtıyor. Kısa süre önce restore edilen bina, şu 

an Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun idari binası olarak kullanılıyor.

Konyalıoğlu Evi 
ve Osman Bey Konağı
Denizli’ye ve Osmanlı mutfağına özgü tatları bulabileceğiniz Denizli Konağı, bahçe içinde bir 

tarafı restoran, diğer tarafı kafeterya olarak kullanılan Osman Bey Konağı ve Konyalıoğlu 
Konağı’ndan oluşuyor. Burada yöresel ürünlerin satışının yapıldığı bir butik mağaza da mevcut.

MüZe TUriZMi

Konyalıoğlu Evi ve Osman Bey Konağı İbrahim Çallı Sanat Evi
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Kültür 
turizmi
Denizli’ye gelip de, eski sokaklarını didik 
didik etmeden, yüzyıllardan bugünlere gelen 
ürünlerinden almamak olmaz. Özellikle 
Babadağ ve Buldan’ı görmeden dönmeyin! 

Kaleiçi
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Babadağ 
Babadağ, tarihi evleriyle ünlü, ama daha 

çok dokumacılıkla öne çıkan bir ilçe. 
Denizli-Aydın yoluna 15 kilometre mesafedeki 
ilçe, hâlâ ayakta duran ve aktif biçimde 
kullanılan evleriyle ve eski sokaklarıyla, eski 
dönemlere ışınlanmış hissi yaratıyor. Babadağ

Babadağ

külTür TUriZMi

Buldan evleri
18’inci ve 19’uncu yüzyıl Osmanlı şehir dokusunu yansıtan ahşap ve cumbalı Buldan 

Evleri, birbirlerinin manzarasını engellemeyecek şekilde inşa edilmiş. Yapılış tarihleri 
kesin olarak bilinmiyor. Tarihi Buldan Evleri’ni gelecek yıllara taşımak amacıyla Denizli 
Valiliği restorasyon çalışması başlatmış; 117 ev ve 31 sokak ‘tescilli eser’ olarak koruma 
altına alınmış. Amaç, bu evlerin, UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınan 
Safranbolu Evleri gibi olabilmesi.

Buldan evi
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Buldan bezi
Malum; Buldan, evleri kadar beziyle de ünlü. İlçede 

yüzyıllardan beri Buldan bezi dokumacılığı ve 
işlemeciliği yapılıyor. Birçok evde hâlâ dokuma tezgâhları 
var. İlçe merkezindeki sokaklarda ve caddelerde yan yana 
sıralanan dükkânlar, Buldan bezinin bölge için ne kadar 
önemli olduğunun kanıtı. Rengârenk bezler ve bu bezlerden 
üretilen peştamal gibi ürünler, aynı zamanda görsel 
bir şölen. Osmanlı sarayında Osman Bey döneminden 
itibaren kullanılmaya başlanan Buldan bezi, asırlar 
boyunca şehzadelere elbise, sultanlara çeyizlik olarak itibar 
görmüş. Bezin sırrı boyama işleminde gizli; ceviz yaprağı, 
meyan kökü, mazı, defne, palamut, soğan kabuğu, kestane 
ve çehriden yapılan doğal boyalar ‘yeminli boya’ olarak 
adlandırılıyor. Her ustanın boya yapma şekli kendine özgü 
ve sır gibi saklanıyor. Boyandıktan sonra kurutulan iplikler 
yine geleneksel yöntemlerle el çıkrıklarıyla bobinlere 
sarılıyor. Son aşamada el tezgâhlarında peştamal, çarşaf, 
havlu, Buldan Bükülü Bezi, el bezi ve mendile dönüşüyor.

külTür TUriZMi

Evliyazadeler Konağı ve Buldan işlemeleri
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Babadağlılar 
Çarşısı
Şüphesiz, Denizli’nin en 

önemli sektörü tekstil. Ünleri 
dünyaya yayılmış havlu, bornoz 
ve örtülerde epey iddialılar. Bu 
ürünlerin bir arada yer aldığı en 
önemli adres, Babadağlılar İşhanı. 
Denizli’nin sembollerinden olan 
hanın merdiven boşluğundan 
sarkan, vitrinleri süsleyen ürünler 
renk cümbüşü oluşturuyor. 

külTür TUriZMi

Babadağlılar Çarşısı

Babadağlılar Çarşısı
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Kaleiçi 
Denizli’nin tarihi ve turistik yerlerinden biri de şehir merkezindeki Tarihi 

Kaleiçi Çarşısı. Kaleiçi’ndeki yerleşim 11’inci yüzyıla kadar uzanıyor. Kaleiçi; 
Selçuklular, Ladik, Germiyan, İnançoğulları beylikleri ile Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde de kullanılmış. Zamanla dış surlar tamamen yok olmuş, ama hâlâ 
iç surların bazı bölgelerde izleri var. Çarşıda bugün kuyumculuk, bakırcılık, 
demircilik gibi geleneksel el sanatlarının üretim ve satışı yapılıyor.

külTür TUriZMi

Kaleiçi
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Doğa turizmi
Şelaleler, bulutlara uzanan yüksek dağlar, büyüleyici 
milli parklar, yaylalar, göller... Denizli, doğayla baş 
başa kalmak isteyenlere de cömert seçenekler sunuyor. Işıklı Gölü
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doğa TUriZMi

Honaz Milli Parkı
Honaz Dağı’nı da içine alan milli park, Denizli’nin en önemli gezi rotalarından. İki 

ana girişi var: Denizli-Muğla yolu üzerindeki Cankurtaran mevkiinden parka 
giriş ise daha rahat. Yol asfalt ve parka mesafesi daha kısa. Honaz ilçesine 3 kilometre 
mesafedeki diğer giriş ise toprak ve bol virajlı bir yol. Burada otomobille ilerlemek, 
özellikle bazı noktalarda gerçekten cesaret istiyor! Ege Bölgesi’nin 2 bin 528 metrelik 
en yüksek zirvesi de parkın sınırları içinde bulunuyor. Dağlarla çevrili Honaz Milli 
Parkı’nda kızılçam, karaçam ve ardıç ağaçları göreceksiniz. Ayrıca yaban keçisi, 
yaban domuzu, tavşan, tilki, porsuk, kirpi gibi hayvanlar da bölge sakinleri arasında.

Honaz Dağı
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Güney 
Şelalesi
Denizli’ye 70 kilometre 

mesafedeki şelale, 
Buldan yolu üzerinde, 
Güney ilçesinde yer 
alıyor. Şelaleye iki farklı 
yoldan ulaşmak mümkün. 
Yenicekent üzerindeki 
yol daha kısa ve kolay. 
Ancak bu yolda yön 
tabelalarına dikkat etmek 
gerek, yoksa şelalenin 
bulunduğu vadiyi baştan 
başa dolaşmak zorunda 
kalabilirsiniz! Şelale, doğal 
güzelliğiyle görülmeye 
değer. Birinci derece SİT 
alanı olan şelale, yaklaşık 
20 metre yükseklikten 
süzülerek dökülüyor. 
Su, yeşil bir kadife 
görünümü veren yosun 
örtüsüyle nefis bir görüntü 
oluşturuyor. Etrafında 
piknik ve dinlenme 
alanları da var.

doğa TUriZMi

Güney Şelalesi
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Gümüşsu 
Şelalesi
Çivril ilçesinde bulunan 

şelale, ismini suyun 
kalitesinden alıyor. Yaklaşık 
30 metreden sert bir şekilde 
dökülen şelalenin suyu çok 
soğuk ve tatlı. Çivril’e 30 
kilometre mesafede.

Işıklı Gölü
Çivril Gölü de denilen Işıklı Gölü, Çivril Ovası’nda 

bir tatlısu gölü. Göl, su kuşları için önemli bir 
yaşam alanı. Ayrıca deniz kartalı, sakallı akbaba, 
gökçe delice, büyük orman gibi yırtıcı türler de 
bölgede kışlıyor. Gölde, Akdağ’dan su içmeye gelen 
yaban domuzlarını ve geyikleri de görebilirsiniz belki... 
Göl, tarım için sulama amaçlı olarak da kullanılıyor.

doğa TUriZMi

Gümüşsu Şelalesi Işıklı Gölü
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Acıgöl
Denizli-Afyonkarahisar arasındaki Acıgöl’ün 

diğer adı, Çardak Gölü. Gölün bir kısmı Denizli, 
bir kısmı Afyonkarahisar sınırları içinde kalıyor. 
Gölün özelliği, Türkiye’nin tek, dünyanın ise ikinci 
büyük, temiz ve doğal sodyum potansiyeline sahip 
kapalı havzası olması. Ülkemizdeki sodyum sülfatın 
yüzde 90’ına yakın bir kısmı buradan çıkarılıyor. 

doğa TUriZMi

Acıgöl
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Bağbaşı Yaylası
Denizli merkezindeki Bağbaşı Kent Ormanı’ndan 

Bağbaşı Yaylası’na teleferikle altı dakikada çıkılıyor. 
Denizli panoramasından sonra sizi muhteşem bir doğa 
karşılıyor. Doğanın bütünlüğünü bozmadan yapılan ağaç 
evler, alışveriş ve piknik alanları da bulunuyor burada.

doğa TUriZMi
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Teleferik
Türkiye’nin en güzel manzaraya sahip teleferik hatlarından biri 

bu. Denizli’nin merkezindeki Bağbaşı Kent Ormanı’ndan Bağbaşı 
Yaylası’na uzanan hat, panoramik bir manzara sunuyor. 300 metre 
rakımdan bin 400 metreye yükselen teleferik, bu mesafeyi altı dakikada 
kat ediyor. 24 kabini bulunan teleferik hattı, saatte bin kişiyi taşıyor.

doğa TUriZMi
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Süleymanlı 
Yaylası
Buldan’a 8 kilometre mesafedeki 

Süleymanlı Yaylası, yemyeşil 
bitki örtüsü, Buldan Gölü ve etrafta 
otlayan atlarıyla bir tablo gibi. Geniş 
bir düzlüğe kurulu yaylanın etrafı çam 
ağaçlarıyla bezeli. Sazlıklarla kaplı göl, 
çok sayıda kuş türünü barındırıyor.

Topuklu Yaylası
Beyağaç ilçesine 20 kilometre mesafedeki yayla, bin 

700 metreye kurulu. Piknik ve çadırlı kamp için uygun 
olan Topuklu’nun batısındaki tepelerden Gökova Körfezi’ni 
ve yaz aylarında günbatımını izlemek çok keyifli.

doğa TUriZMi

Süleymanlı Yaylası

Topuklu Yaylası
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Kefe Yaylası
Yatağan kasabasına 5 kilometre uzaklıktaki 

1100 metre rakımlı yayla, karaçam, 
kızılçam ve ardıç ağaçlarıyla kaplı. Restoran, 
market, kasap gibi işletmeler de mevcut.

Kefe Yaylası

Saklı Göl
Denizli-Ankara yolu üzerindeki Kaklık kasabasına 

gelmeden 10 kilometre içeride olan göl, adı gibi 
saklı bir cennet. Göle ulaşım, kilometrelerce süren 
dağ yolu sebebiyle zor. Ama bu yüzden bakir kalmış.

Saklı Göl

doğa TUriZMi
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Beyağaç 
Anıt 
Karaçam 
Ormanı
Bu ormandaki anıt ağaçların 

yaşlarının bin ile bin 
300 arasında olduğu tahmin 
ediliyor. UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne girmeye aday 
olan çam ağaçları, Beyağaç ile 
Köyceğiz arasındaki Sandıras 
Dağı eteklerinde bulunuyor.Beyağaç Anıt Karaçam Ormanı

doğa TUriZMi
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Alternatif 
turizm

Biraz maceraperest misiniz? 
Denizli’de adrenalin tutkunuzu 

tatmin edebileceğiniz pek çok 
aktivite bulacaksınız. Yamaç 
paraşütü, trekking ve bisiklet 

turlarına buyrun.

Çivril- Tokalı Kanyonu
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Yamaç paraşütü
Yamaç paraşütü, Denizli’nin birden çok noktasında 

yapılıyor. Tabii en güzeli Pamukkale’de! Bölgenin 
ılıman iklimi nedeniyle yılın her mevsimi uçuşa müsait. 
Pamukkale’de 70 metre yükseklikteki tepe alçak olduğu 
için amatör uçuşlarda tercih ediliyor. Yükseklik korkusu 
olanlar ya da ilk kez uçacaklar için ideal bir alan. 
Ayrıca Kaklık, Çameli, Çökelez ve Honaz’da da uçuş 
yapabilirsiniz. 2 bin metre yükseklikteki Honaz kalkış 
pistini sadece profesyoneller kullanabiliyor. Kaklık’ta, 
Denizli Çimento Fabrikası’nın bulunduğu arazinin 
karşısında kalan dik tepe, bir diğer yamaç paraşütü 
noktası. 300 metre yükseklikten yapılan uçuşlar, 
rüzgârın şiddeti ve yönüne göre yarım saat ile beş saat 
arasında değişiyor.

alTernaTif TUriZM
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Denizli’nin doğal 
zenginlikleri içinde 

çok sayıda bisiklet, 
trekking ve dağcılık 
parkuru bulabilirsiniz.

Bisiklet turları ve 
dağ yürüyüşleri

Bisiklet parkurları 
• Pamukkale Ören Yeri-Karahayıt-
Haytabey-Uzunpınar-Kurtluca-
Güzelpınar-Irlıganlı-Korucuk 
Kavşağı-Pamukkale Kasabası
• Pamukkale Ören Yeri-Develi 
Köyü-Yukarı Şamlı-Aşağı Şamlı-
Duacılı-Sığma-Ada-Çeşmebaşı- 
Kavakbaşı-Pamukkale Kasabası
• Denizli-Karakurt-Ovacık-
Karateke-Honaz-Dereçiftlik-
Kaklık-Kocabaş-Baklan-Çakırlar-
Kapandamları-Güzelpınar-
Kurtluca- Pamukkale Ören Yeri
• Denizli merkez-Bereketli-
Hallaçlar-Göveçlik-Altındere-
Molla Ahmetler-Kelleci-Bekirler-
Duacılı-Kumkısık
• Sarayköy-Köprübaşı-Tosunlar-
Yenicekent-Mahmutlu-Ahmetli-
Ada-Sığma-Sarayköy

alTernaTif TUriZM
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Dağcılık parkurları
• Buldan Kestane Deresi-Buldan 
Süleymanlı Yaylası
• Denizli Cankurtaran Gençlik Spor 
Kampı-Honaz Dağı
• Denizli Çamlık-Kızılcabölük
• Babadağ İlçesi-Babadağ
• Çardak Çambaşı Yaylası-Karagöl
• Yatağan Yaylası-Kocapınar Yaylası
• Beyağaç Esenler Göleti-Kartal Gölü 
Tabiatı Koruma Alanı haricinde 
kalan bölge
• Topuklu Yaylası-Kartal Gölü Tabiatı 
Koruma Alanı dışında kalan bölge
• Karakısık Kanyonu-Bozkurt İlçesi

Trekking parkurları
• Karcı Dağı-Babadağ Yaylaları
• Cankurtaran Çamlığı ve Honaz 
Dağı
• Çardak Çambaşı-Karagöl Çamlığı
• Çivril Akdağ Tabiat Parkı 
(zorluk derecesi yüksek yürüyüş 
güzergâhları)
• Karanlık Dere-Tokalı Kanyonu 
Yürüyüş Kanyonu
• Sığır Kuyruğu-Akkale tepe zirve 
yürüyüş güzergâhı

Dağ yürüyüşü
Honaz Dağı, Babadağ, Beşparmak Dağı 

(Baklan), Kartal Gölü Tabiatı Koruma Alanı 
yürüyüş için uygun alanlar. 

alTernaTif TUriZM

Kızılcabölük
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Kaklık Mağarası

alTernaTif TUriZM

Kaklık 
Mağarası
Ankara-Denizli yolu üzerinde, 

Denizli’ye 30 kilometre 
mesafedeki Kaklık Mağarası, 
Pamukkale travertenlerinin yerin 
altındaki örneğini oluşturuyor. 
Damlataşı, sarkıtları ve dikitleriyle 
süslü mağara, “Küçük Pamukkale” 
ve “Mağara Pamukkale” diye de 
adlandırılıyor. İçinde pek çok termal 
su kaynağı var. Berrak, renksiz 
ve kükürt kokulu suyun bazı cilt 
hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. 
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Keloğlan 
Mağarası
Türkiye’nin turizme açık 14 

mağarasından Keloğlan 
Mağarası, Denizli’ye 60 kilometre 
uzaklıktaki Acıpayam ilçesinin 
Dodurgalar kasabasında yer 
alıyor. Sarkıt ve dikitlerden oluşan 
bu tabiat harikasının yüksekliği 
5-6 metre, uzunluğu 145 metre 
civarında. Sarkıt, dikit, sütun duvar 
ve örtü damla taşlarının yoğun 
görüldüğü mağaranın astım 
hastalığına iyi geldiği iddia ediliyor. Keloğlan Mağarası

alTernaTif TUriZM
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Kış turizmi
Denizli, kış aylarında da kayak imkânlarıyla 

cazibesini sürdürüyor. Batı Anadolu’nun en 
büyük kayak merkezi Bozdağ, Denizli sınırları 
içinde. 2 bin 419 metre yükseklikteki dağda, 
kayak merkezinin altyapı ve tesis çalışmaları 
2013’te tamamlandı. Merkezde Birinci Etap Kayak 
Alanı’nda 3 bin 950 metre uzunluğunda ve saatte 
2 bin 700 kişi kapasiteli iki telesiyej ve bir teleski 
bulunuyor. İkinci Etap Kayak Alanı ise snowboard 
kayak pist alanı olarak kullanılıyor. Bozdağ’da kayak 
sezonu aralıkta başlıyor, nisana kadar sürüyor.

alTernaTif TUriZM

Bozdağ Kayak Merkezi
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sosyal HayaT

Çamlık
Sosyal hayatın kalbinin attığı Çamlık’ın 

caddelerinde onlarca restoran, kafe ve eğlence 
merkezi bulabilirsiniz. Ünlü yerli ve yabancı restoran 
ile kahve markalarının şubelerinin de yer aldığı 
Çamlık, haftanın hemen her günü kalabalık.

Sosyal hayat
Denizli’nin merkezindeki Çamlık bölgesinde 
şekillenen sosyal hayat, şehrin modern yüzünü 
tanımak ve leziz yemeklerini tatmak için ideal.

Çamlık
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Parklar Şehri Denizli
Şehir ve sırtını yasladığı dağ arasında yer alan Çamlık Parkı, Denizlililer 

için bol oksijen, sabah sporu, akşam yürüyüşü ya da keyifli bir gün 
geçirmek demek. Pamukkale Üniversitesi Kampüsü’ne bitişik parkın, Çamlık 
ve Kınıklı olmak üzeri iki girişi bulunuyor. İçinde göletler, yürüyüş ve 
spor alanları ile kafeler yer alıyor. En güzel dönemini mayıs-eylül arasında 
yaşayan park, kızılçam, yalancı akasya ve akçaağaç gibi türlerle sarılı.

sosyal HayaT

Çamlık Parkı

İncilipınar 
Kültür Parkı

Adalet Parkı
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Dericilik
Dericilik sektörünün Türkiye’deki en önemli duraklarından Denizli, ülkemizdeki köse 

üretiminin yüzde 50’den fazlasını karşılıyor. Babadan oğula sürdürülen geleneksel 
sektörün geçmişi, Türklerin Anadolu’yu yurt edindikleri 1071’li yıllardan sonra başlıyor. 
Günümüzde Acıpayam ilçesinin Yeşilyuva kasabasında, yöre insanı, deri sanatını ayakkabı 
üretimiyle devam ettiriyor. Hemen her evde küçük bir ayakkabı imalathanesi bulunuyor. 
Günümüzde kullanılan modern yöntemlerle artık önemli ölçüde ihracat da yapılıyor.

sosyal HayaT

Konaklama
Denizli’de farklı seçeneklerde konaklama imkânları bulabilirsiniz. Lüks oteller genelde 

Pamukkale ve Karahayıt bölgesinde yer alıyor. Ayrıca şehir merkezinde de çok sayıda 
otel var. Pamukkale ve Karahayıt’ta 40’a yakın dört ve beş yıldızlı otel hizmet veriyor.
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Çardak Havaalanı

sosyal HayaT

Ulaşım
Denizli karayolu, demiryolu ve havayolu 

ulaşımı olanaklarına sahip. Modern 
karayolu ile Denizli’ye Ankara, Afyon, Antalya, 
Muğla, Aydın ve İzmir istikametlerinden 
rahatlıkla ulaşılıyor. Ayrıca merkeze 57 kilometre 
mesafedeki Çardak Havaalanı’na THY, Anadolu 
Jet ve Pegasus havayolları ile sabah ve akşam 
saatlerinde İstanbul’dan seferler düzenleniyor.
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yeMe-iÇMe

Denizli mutfağı
Denizli mutfağının temelini sebzeli yemekler oluşturuyor. 

Özellikle patlıcanlı çeşitler bol. Kuzu etinden yapılan Denizli 
kebabı ve yarma buğday ve etten yapılan ve zengin bir sunumla 
servis edilen keşkek, bu mutfağın başrol oyuncuları. Ayrıca kuru 
börülce çorbası, çaput aşı, patlıcan soğan, biber tatarı, ballı tahinli 
Tavas pidesi ve Tavas baklavası, bölgeye özgü, tadılması gereken 
geleneksel yiyecekler.

Denizli kebabı

Keşkek
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Şarapçılık
Pamukkale’ye giderseniz, bölgede yetişen Buldan-

Yenicekent, Çalkarası, Çal, Çivril, Güney, 
Acıpayam, Honaz, Baklan ve Bekilli üzümlerinden 
yapılan şarapları tadabilirsiniz.

yeMe-iÇMe
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Denizli 
Horozu
Her şehrin bir sembolü 

vardır. Denizli’nin sembolü 
de meşhur, gösterişli Denizli 
Horozu. Heykelleri şehrin pek 
çok noktasını süsleyen bu horoz, 
rengi, vücut yapısı, uzun ve güzel 
ötüşüyle diğer türlerden ayrılıyor. 
Denizli horozunun gözleri siyah 
ve sürmeli. Kanat tüyleri üzerinde 
kahverengi renkler bulunabiliyor. 
Canlı ağırlıkları ortalama 3-3.5 
kilogram civarında. Bu horozlar 
renklerine, vücut yapılarına ve 
ibik şekillerine göre üçe ayrılıyor. 
Denizli horozunun sesi, tonuna ve 
netliğine göre de sınıflandırılıyor. 
Ses tonuna göre ince, davudi, 
kalın ses olmak üzere yine üç 
tür var. Niteliğine göre net ses, 
hüzünlü ses, cırtlak ses, dalgalı ses 
(alaycı ses) gibi dört kategori daha 
var. Horozların birinci yılda ötüş 
uzunlukları 20-25 saniye sürüyor.

kenT seMbolleri

Denizli Horozu
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Özay Gönlüm 
Heykeli
Kendine has üçlü sazı ‘yaren’ ve mizah 

anlayışıyla Denizli başta olmak üzere 
Ege’nin gönlünde taht kuran Özay Gönlüm, 
şehrin en önemli halk sanatçılarından. 
2000 yılında vefat eden sanatçının heykeli, 
şehrin merkezine yerleştirilmiş. Sanat hayatı 
boyunca 30 civarında 33’lük/45’lik ve 30 
kadar kaset çıkaran, 200 türkünün derleyicisi 
olan Gönlüm’ün en bilinen eserleri arasında 
‘Elif Dedim Be Dedim’, ‘Evlerinin Önü Bulgur 
Kazanı’, ‘Arabaya Taş Koydum’ yer alıyor. Özay Gönlüm Heykeli

kenT seMbolleri
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Yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını 
koruyan, küresel turizm odağı  Güney Ege için çalı şıyoruz.

www.geka.gov.tr
facebook.com/guneyegekalkinmaajansi
twitter.com/GuneyEgeKA


