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SAKIN VE TELAŞSIZ BOLONYA’NIN MILANO, 
ROMA, FLORANSA VE VENEDIK GIBI 
DESTINASYONLAR KADAR ÜNLÜ OLMAMASI 
PEK DE ADIL DEĞIL. BU ÇOK YÜZLÜ ŞEHIR 
YEME-IÇME, MODA, OTOMOTIV VE DAHA 
BIRÇOK ALANDA ITALYA’NIN YETIŞTIRDIĞI EN 
IYI ISIMLERE EV SAHIPLIĞI YAPIYOR.

BOLOGNA, WHILE PERHAPS NOT AS 
FAMOUS AS MILAN, ROME, FLORENCE AND 
VENICE, THIS RELAXED, MULTI-FACETED 
CITY IS HOME TO SOME OF ITALY’S 
GREATEST CUISINE, FASHION, CARS, AND 
MORE.
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Bolonya’nın sizi şaşkınlığa uğratması affedilebilir 
bir durum. Öncelikle tek değil, üç Bolonya’nın var 
olduğunu söyleyerek başlayalım. Kuzey İtalya’da, 
Floransa ve Venedik’in arasında yer alan tarihî 
Emilia-Romagna bölgesine yerliler birbirinden farklı 
geleneksel üç lakap takmışlar: İlki 1088 yılında 
açılan ve Avrupa’nın en eski üniversitesi olan şehir 
üniversitesinden dolayı Bologna la Dotta yani “Bilgin 
Bolonya”. İkincisi onlarca klasik İtalyan tarifinin 
kaynağı, şehrin zengin mutfağından ötürü Bologna 
la Grassa yani “Şişman Bolonya”. Sonuncusuysa 
şehrin güzel kiremit çatıları nedeniyle la Rossa yani 
“Kızıl Bolonya”. Gün batımıyla birlikte ufuk çizgisinin 
üzerinde gezinen antik kuleler aydınlanıyor ve 
akşam ışığı şehre kehribar rengi bir parıltı getiriyor. 
Bolonya’nın ünlü kemer altlarında hayat bu saatlerde 
hareketleniyor.

You’d be right to be surprised by Bologna. To 
start, there isn’t just “one” Bologna. Located in 
northern Italy, halfway between Florence and 
Venice in the Emilia-Romagna region, the locals 
residing in this easy going capital have three 
nicknames. The first is Bologna la Dotta (the 
Educated), due to the university there which 
was built in 1088, and is the oldest in Europe. 
The second is Bologna la Grassa (the Fat), a 
reference to the famed Bolognese cuisine which 
is the source of dozens of classic Italian recipes. 
And the third is la Rossa (the Red), because of 
the city’s beautiful tiled rooftops. When sunset 
is cast on the ancient towers that soar above the 
skyline, the sky and the city take on an amber 
glow, and Bologna’s famous porticos begin to 
pulse with life.
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Since its foundation as the Roman colony of 
Bononia over 2,000 years ago, Bologna has served 
as a capital of regional commerce, with frequent 
connections to Milan and other northern destinations. 
Today some of its best-known exports are the reason 
behind the la Grassa nickname: its pastas, parmesan 
cheeses, oils and balsamic vinegars that hail from 
Bologna and the Emilia-Romagna region are beloved 
by gourmands.

Also, surprisingly, most people don’t know that some 
of the world’s most renowned brands come from 
Bologna, such as La Perla, Furla, Ducati motorcycles 
and Maserati.

İki bin yılı aşkın bir süre 
önce Roma’nın Bononia 
kolonisi olarak kurulan 
Bolonya; Milano ve 
diğer kuzey bölgeleriyle 
kurduğu iyi ilişkiler 
nedeniyle bölgenin ticaret 
başkenti konumunda 
oldu. Şehre la Grassa 
unvanını kazandıran 
leziz yiyecekler bugün 
Bolonya’nın en ünlü 
ihracat ürünleri arasında 
yer alıyor. Bolonya ve 
çevresindeki Emilia-
Romagna bölgesinde 
üretilen makarna, 
parmesan peyniri, 
zeytin ve balzamik 
sirkeler dünyanın dört 
bir yanındaki iyi yiyecek 
meraklılarının gözdesi.

İlginçtir ki, çok daha ünlü 
olmalarına rağmen diğer 
yerli ihracat ürünlerinin 
birçoğunun Bolonya’dan 
geldiği bilinmiyor. La Perla 
ve Furla moda markaları, 
Ducati motorsikletleri ve 
Maserati de Bolonyalı.  
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Bolonya ve çevre bölgede üretilen pahalı araçlar bulmayı 
umduğunuz lüks hakkında size bir fikir verebilir. 
Ferrariler yakınlardaki Maranello kasabasında üretiliyor. 
Prancing Horse hayranları buradaki fabrikayı ziyaret 
ederken deneme sürüşü yapabilir ve Bolonya seyahatleri 
sırasında bir Ferrari alabilirler. İkinci bir Ferrari müzesi de 
yakınlardaki Modena’da yer alıyor. Markanın yerli rakibi 
Lamborghini de Sant’Agata Bolognese köyünde aynı 
derecede hayranlık verici bir müzeye sahip.

In fact, pricey vehicles from Bologna and the 
surrounding region give you an idea of the kind 
of luxury you can expect to find here. Ferraris are 
manufactured in the town of Maranello, and fans can 
not only visit the factory, but they can test-drive and 
even purchase a vehicle.  There is a second Ferrari 
museum in nearby Modena. Local rival Lamborghini 
also has a museum in the village of Sant’Agata 
Bolognese, and is guaranteed to make you swoon.
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Havalı otomobilleri bir kenara bırakırsak Bolonya 
çok sakin bir yer; şehrin elitleri diğer sakinlerle aynı 
etkinliklere katılıyor. Yaz sıcağında bile kaldırımları 
nispeten serin ve gölgede tutan tarihî kemer 
altlarında yürümek herkesin favori aktivitelerinden. 
Şehrin ana meydanı zarif Piazza Maggiore ve 
devasa Neptün Çeşmesi orta hâlli öğrencilerden üst 
düzey yöneticilere kadar birçok Bolonyalının uğrak 
noktası. Quadrilatero olarak bilinen tarihî pazar 
bölgesinin dar sokakları nadir peynir türleri, taze 
sebze ve ev yapımı makarna arayanlarla ya da XIV. 
yüzyıldan kalma Palazzo Pepoli’de yer alan Bolonya 
Tarih Müzesi gibi tarihî bina ve alanların keyfini 
sürenlerle dolup taşıyor. Ve neredeyse herkesin 
sevdiği bir başka unsur da şehrin ünlü restoranları.

“Bolonya, İtalya’nın gastronomi başkenti olarak 
bilinir.” diyor Tizzano malikânesi ve çiftliğinin 
sahibi aristokrat işletmeci Kont Luca Visconti 
di Mondrone. Bolonya’nın hemen dışında yer 
alan Tizzano, yerli elitlerin hafta sonu kaçamağı 
gözdelerinden. “İnsanlar iyi yemekten büyük keyif 
alıyor ve yiyeceğin tüm yönleriyle ilgileniyorlar.”

Flashy wheels aside, Bologna has a slow pace, and 
its elite residents take part in the same activities as 
everyone else. Everyone loves strolling under the shade 
of the historic porticos, which keep the walkways 
relatively cool, even in the heat of summer. The 
beautiful Piazza Maggiore, the city’s main square, and 
its enormous Fountain of Neptune, attract all echelons 
of society, from poor students to top executives. 
The narrow streets in the historic market district of 
Quadrilatero are always full of shoppers. They come 
to buy rare cheeses, or to select fresh vegetables and 
handmade pastas; or, they come to just to sit and gaze 
at the ancient brick structures such as the Museum 
of the History of Bologna, housed in the 14th-century 
Palazzo Pepoli. And just about everybody loves dining 
in the city’s famous restaurants.

“Bologna, is considered the gastronomical capital of 
Italy,” declares Count Luca Visconti di Modrone, an 
aristocrat who owns and operates the Tizzano manor 
house and farm just outside of Bologna, a favorite 
weekend destination for the well-heeled. “People 
adore good food and all aspects regarding it.”
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Tizzano gibi Bolonya’nın 
en iyi yeme-içme 
alanlarının bir kısmı 
şehrin hemen dışında 
yer alıyor. Gastronomi 
erbapları, tren ya da 
taksiyle kısa bir mesafede 
bulunan Modena’ya gidip 
şef Massimo Bottura’nın 
efsanevi Osteria 
Francescana’sında bir 
akşam geçirebilmek 
için aylar öncesinden 
rezervasyon yaptırıyor. 
Üç Michelin yıldızlı 
restoran yakın zamanda 
Dünyanın En İyi 
50 listesinde ikinci, 
İtalya’daysa ilk sıraya 
yükseldi. 

Bolonya kent merkezinde 
bile ziyaretçilerin 
lüks zevkleri 
deneyimleyebileceği 
birçok mekân bulunuyor. 
Şehrin en seçkin 
alışveriş merkezi Galleria 
Cavour’a uğrayıp Piretti 
Antichità’da saatlere 
göz atabilir, Aspesi ve 
Brunello Cucinelli gibi 
mağazalardan alışveriş 
yapabilirsiniz. Ardından 
yakınlardaki Fienilarte’ye 
uğrayıp sergilenen resim 
ve diğer sanat eserlerine 
göz atabilirsiniz. Enerji 
toplamak içinse şehrin 
popüler dondurma 
üreticilerinden (Stefino, 
la Sorbetteria, Gelatauro 
ya da Cremeria Funivia) 
birini tercih edin. 

Much like Tizzano, 
some of the best dining 
in Bologna is actually 
located just outside 
of town. In Modena, a 
short train or taxi ride 
away, the cognoscenti 
reserve months in 
advance for a table 
at Chef Massimo 
Bottura’s legendary 
Osteria Francescana.  
This three-Michelin-
starred establishment 
was recently ranked 
the world’s second-
best restaurant on the 
“World’s 50 Best” list, 
making it number one 
in all of Italy.

But downtown Bologna 
has plenty of high-
end indulgences to 
experience as well. 
Head to the city’s most 
exclusive shopping 
center, Galleria Cavour, 
to browse the watches 
at Piretti Antichità and 
try on upscale fashion 
at shops like Aspesi 
and Brunello Cucinelli. 
After, visit nearby art 
gallery Fienilarte. To 
boost your energy, 
have some ice cream 
at one of the city’s 
popular brands such as 
Stefino, la Sorbetteria, 
Gelatauro or Cremeria 
Funivia.
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“Wealthy Bolognese are very active in art 
vernissages and music festivals,” says Tiberio 
Biondi, the general manager of the Grand Hotel 
Majestic Già Baglioni, the city’s most prestigious 
hotel. For art, he recommends Galleria De’ 
Foscherari, as well as the Bologna Museum of 
Modern Art (aka MAMbo), and the art gallery 
inside Palazzo Fava, a Renaissance-era palace 
that’s hosting an exhibition of Edward Hopper 
masterpieces through July 24.

Afterwards, look for simpler gifts at the fabulous 
A. C. Vecchietti stationery store, founded in 1928. 
They sell luxury fountain pens by Bolognese 
manufacturer OMAS, and include limited editions 
with engravings of the town’s famous porticos on 
14-karat gold nibs.

Later, try one of the city’s enchanting restaurants. 
Count Visconti di Modrone recommends Cantina 
Bentivoglio, Osteria Bottega and Ristorante Diana 
for tortellini and tagliatelle —both were invented 
here in Bologna— but in reality, anywhere you go 
and anything you eat here is sure to be amazing.

“Varlıklı şehir sakinleri sergilerin açılış günleriyle 
müzik festivallerine sık sık katılır.” diyor şehrin en 
prestijli oteli Grand Hotel Majestic Già Baglioni’nin 
Genel Müdürü Tiberio Biondi. Sanat meraklıları 
içinse Galleria De’ Foscherari ile birlikte, MAMbo 
olarak bilinen Bolonya Modern Sanat Müzesi’ni ve 
Rönesans döneminden kalma bir saray olan Palazzo 
Fava’daki galeriyi öneriyor. Palazzo Fava 24 
Temmuz’a kadar Edward Hopper’ın başyapıtlarını 
sergiliyor.

Sanata doyduktan sonra daha pratik bir hediyelik 
eşya alışverişi için 1928’de açılan muhteşem 
A.C. Vecchietti yazı malzemeleri mağazasına 
uğrayın. Bolonyalı marka OMAS’ın ürettiği lüks 
dolmakalemler satan mağazada Bolonya’nın ünlü 
kemer altı oymasıyla süslenen 14 karatlık altın uçlu, 
sınırlı sayıda üretilmiş özel parçalar da bulunuyor.

Şehirde nereye giderseniz gidin yediğiniz her 
şey çok lezzetli ama Bolonya menşeli tortellini 
ve tagliatelle için Kont Visconti di Modrone’nun 
önerisi Cantina Bentivoglio, Osteria Bottega ve 
Ristorante Diana.
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Akabinde yakınlardaki Modena’da doğan yerli 
kahraman Luciano Pavarotti’nin adımlarını takip 
ederek İtalya’nın en önemli opera salonlarından 
olan Teatro Comunale’yi ziyaret edin. Film 
meraklısıysanız film restorasyonu ve arşivleme 
anlamında önemli bir merkez olan Cineteca di 
Bologna’ya uğrayıp kendi gösterim salonları Cinema 
Lumière’de klasik sanat filmlerini ve modern 
başyapıtları izleyebilirsiniz.

Kendinizi biraz daha şımartmak isterseniz ertesi günü 
1959’da inşa edilen ve en eski İtalyan sahalarından 
Golf Club Bologna’da geçirebilir veya Royal Hotel 
Carlton’da yer ayırtıp İtalya’nın ilk Clarins spa örneği 
olan Monrif Spa’da enerji toplayabilirsiniz. Böylelikle 
Bolonya’nın üçte ikisini görmüş oluyorsunuz: 
harika yemeklerle la Grassa’yı, sanat ve kültürle la 
Dotta’yı tanımış oluyorsunuz. La Rossa içinse şehrin 
sembolü olan iki kuleden biri Torre Asinelli’nin 498 
basamağını tırmanıp Bolonya’nın harika kırmızı 
çatılarını son bir kez fotoğraflayabilirsiniz.

Afterwards, do like local hero Luciano Pavarotti 
—originally from nearby Modena— and visit the 
Teatro Comunale, one of Italy’s most famous opera 
houses. Film buffs should head to the Cineteca 
di Bologna, a film restoration and archive center.  
They also show classic art films and modern 
blockbusters at its Cinema Lumière screening 
rooms.

For an extra bit of indulgence, spend the next 
morning at Golf Club Bologna —one of the great 
old Italian courses, built in 1959— or rejuvenate 
with a trip to the Monrif Spa, located inside the 
Royal Hotel Carlton, the first Clarins day spa in 
Italy. That should cover at least two of the three 
Bolognas: the great meals will give you la Grassa, 
and the art and culture will show off la Dotta. For 
a last view of la Rossa, climb the 498 steps to the 
top of the Torre Asinelli, one of the two towers that 
are an icon of the city, and take a final snapshot of 
Bologna’s beautiful red rooftops.
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I Carracci
Via Indipendenza 8

All’Osteria Bottega
Via Santa Caterina 54

Ristorante I Portici   
Via dell’Indipendenza, 69

Grand Hotel Majestic Già Baglioni
Via Indipendenza 8

Art Hotel Commercianti
Via de’ Pignattari 11

Royal Hotel Carlton
Via Montebello 8

Galleria Cavour 
1/V, 40124

A. C. Vecchietti
Via degli Orefici 2

Furla
Via Rizzoli 40/c

NASIL GIDILIR?
Türk Hava Yolları, İstanbul’dan Bolonya’ya 
her gün karşılıklı seferler düzenliyor. 
Bilgi için: turkishairlines.com

HOW TO GET THERE
Turkish Airlines has daily round-trip flights 
between Istanbul and Bologna.
For information: turkishairlines.com
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