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Doğal güzelliklerle bezenmiş, yüzde 65'i ormanlarla kaplı Geredemizin tanıtımının yapıldığı E-Dergiden 

sizlere merhaba diyorum. Bolu'muzun en büyük ilçesi olan sanayi, eğitim ve turizm sacayağında 

Geredemizin turizmde görünürlüğünü artırmak, farkındalığını ortaya çıkarmak için milletvekillerimizle, 

kaymakamımızla, bürokratlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla el birliği içersinde faaliyetlerimizi 

yürütmekteyiz. 

Turizm dediğimiz zaman hem yaz turizmi hem kış turizmi doğal olarak gündeme gelmektedir. İlçemiz bu iki 

mevsimde de oldukça şanslıdır. Kış turizminde Arkut Dağı Kayak Merkezi Gerede'nin dünyaya açılan 

penceresidir. 900 metrelik slalom, 5 bin metrelik mukavemet pisti; kayak sporunu yeni öğrenenler ve az 

bilenler için idealdir. Kayak hocaları eşliğinde T-Bar teleskisi ve kafeteryası hizmetinizdedir. Şehir merkezine 

en yakın kayak merkezi unvanını elinde bulunduran Arkut Dağı; güvenilir ve asfaltlı yollarıyla, yaşları 

yüzyıllara varan çam ve köknar kaplı ağaçlarıyla görülmeye değerdir.

Kış mevsimi kadar yaz mevsimi de bir başka yaşanır Gerede'de. Yemyeşil dağları, ormanları, yaylaları, 

mesire yerleri, tarihi eserleri görülmeye ve gezmeye değerdir. Gerede'nin 1 km yukarısında yer alan ve 

ulaşımı çok kolay olan Esentepe Mesireliği ise az rastlanan güzelliklerdendir. Rahmetli Barış Manço'nun 

ifadesiyle “altı çim, üstü çamdır” dünyada da benzerine nadir rastlarsınız. Yaz mevsimi olduğunda futbol 

takımları başta olmak üzere birçok spor dalının takımları Gerede oksijeninden yararlanmak amacıyla 

ilçemize kamp yapmaya gelirler. 7 futbol sahasının olduğu Gerede'de; Süper Lig, PTT ligi ve diğer liglerden, 

yurtdışından da olmak üzere onlarca takım kamp kurar, oksijen depolar. Marka değeri en yüksek futbol 

takımlarımızdan Beşiktaş Spor Kulübü Rumşah Yaylasına kamp tesisi yapma kararı aldı. Ayrıca Esentepe 

Mesireliğinde bulunan Esentepe Oteli işletmek üzere 20 yıllığına kiraladı ve aktif olarak hizmet vermeye 

başladı. Gerek Esentepe Otel, gerekse yapılacak olan kamp tesislerinin Bolu ve Gerede'ye çok büyük katma 

değer sağlayacağına inanıyorum.

 İstanbul ve Ankara'nın ortasında bulunmanın nimetiyle hafta sonları binlerce misafirini ağırlar Esentepe 

Mesireliği. Belediyemizce, Esentepe Mesireliğine; doğaya uyumlu kafe-restoranlar, çeşmeler, tuvaletler 

yaptırdık, Ramazan Dede Türbesinin ve Camisinin çevre düzenlemelerini, bakımını gerçekleştirdik. 600-700 

yaşına ulaşmış çam ağaçlarını koruma altına aldık. Fidanlar diktik, geçmişten aldığımız emaneti gözümüz 

gibi koruyarak geleceğe taşımayı amaç edindik. 

Gerede size sunduğu bu imkânlarla, sizleri; büyük şehirlerin karmaşası, bunaltıcı havası ve gürültülü 

ortamından rahat bir nefes almaya ve dinlenmeye davet etmektedir. Amacımız; Gerede'nin tarihi dokusunu, 

eşsiz doğal güzelliklerini, yaz ve kış sporuna uygun alanlarını, gelenek ve göreneklerini yerli ve yabancı 

turistlere tanıtıp, turizmde hak ettiği yeri almasını ve sesini dünyaya duyurmasını sağlamaktır.
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KAYAK ÖĞRENMEK İSTEYENLERİN ADRESİ 

Gerede'de bulunan 1700 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi, kaymak ve kayak öğrenmek 
isteyenler için  güzel bir alternatif. Bolu'ya 56, Gerede'ye ise 4 km mesafede bulunan Kayak 

Merkezi'nde, Uluslararası Kayak Federasyonu onaylı 1,5 ve 5 kilometrelik mukavemet pistinde 
kayaklı yürüyüş ve kayaklı koşu yapılabiliyor. Ayrıca 900 metre mesafeli slalom pisti yer alıyor.
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Arkut Dağı Kayak Merkezi, kayak yapmayı bilmeyenler için ideal bir yer.

Ankara'ya 1, İstanbul'a 3 saat. Gerede'nin turizmde dünyaya açılan kapısı olarak 
görülen Arkut Dağı Kayak Merkezi, 50 yataklı kayak evi, T-Bar teleski sistemi, 

Uluslararası Kayak Federasyonu onaylı kayaklı koşu pisti ve eşsiz doğasıyla birçok yerli 
ve yabancı turisti ağırlıyor. Birçok yabancı ülkenin katılım sağladığı kayak şampiyonaları 

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde düzenleniyor. Bu da Gerede'nin ulusal ve uluslararası 
platformda tanınmasına büyük katkı sağlıyor.

Arkut Dağı Kayak Merkezi, 

kayak yapmayı bilmeyenler için 

ideal bir yer. 

Ankara'ya 1, 

İstanbul'a ise sadece 

3 saat uzaklıkta. 



Manzarası doyumsuz Arkut Dağı’nın... 

En güzel özçekimlerin yapılacağı, 

köknar ağaçlarının gelinlik giymiş gibi 

kendisine hayran bırakacak güzellikte. 

Kayak sporu zor ve pahalı bilinir. 

Denemekten insanlarımız korkabilir. 

Ancak iddia ediyoruz; Gerede Arkut 

Dağı Kayak Merkezi'mizde iki saat 

içinde kayak yapmayı öğrenebilirsiniz. 

Kayak Milli Takımı antrenörleri 

eşliğinde gönül rahatlığıyla bu sporu 

yapabilirsiniz. 

Kayağı az bilenler ve hiç bilmeyenler 

için çok ideal bir merkez. 

Mangal keyfi yapabileceğiniz 

kafeteryamız, kayak sporu kıyafetleri 

ve malzemelerini kiralayabileceğiniz 

yerimiz de mevcut. 

Şehir merkezinde ve şehre 10 km 

mesafede otellerimizde konaklayabilir, 

gönlünüzce bir kış tatili geçirebilirsiniz. 


