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OOOBlog – Miami Rehberi

 Nasıl gidilir: THY'nin direkt uçuşu var. Yolculuk 13 saat sürüyor. Aktarmalı 
uçmanız da mümkün. Örneğin Lufthansa, KLM veya Air France ile. Bazen 
aktarmalı uçmak fiyat açısından daha avantajlı olabiliyor.
 
Ne zaman gidilir: Yılın hemen hemen tüm ayları sıcak ancak tropik iklim 
nedeniyle bazı aylar yağmurlu geçebiliyor hatta hurricane (fırtına) riski var. 
Yağmurlar genelde kısa ve çok şiddetli oluyor. Yani yağmur yağsa bile 2 saat 
sonra günlük güneşlik olabiliyor. Siz yine de işinizi garantiye almak istiyorsanız 
Kasım-Mayıs arası gitmenizi öneririm. Her yıl Aralık ayında düzenlenen Art 
Basel sırasında şehir özellikle keyifli oluyor.
 
Vize: Amerika'ya gitmeden önce vizeye başvurmanız gerekiyor. Vize 
onaylanırsa genellikle 10 yıllık vize alıyorsunuz. Ücreti 160 USD.
		
Konaklama: Miami tam bir otel cenneti. South Beach sahillerinde bir sürü keyifli 
otel mevcut. Delano, 1 Hotel, SLS, W South Beach. Tabii ki bu oteller bütçenizi 
zorlayabilir. Downtown'da daha hesaplı alternatifler bulmanız mümkün. Ancak 
denizin de tadını doya doya çıkarmak için South Beach'te kalmanızı öneririm. 
Biz hem lokasyon hem de fiyat açısından çok iyi bir ev tutmuştuk AirBnB’den.
 
Miami'de Ulaşım: THY ile uçuyorsanız Miami Havaalanına inip oradan da kısa 
bir sürede şehre ulaşabilirsiniz. Önerirm Taksi, UBER veya Super Shuttle olur. 
Aktarmalı uçarsanız Miami'den 1 saat uzaklıkta olan Fort Lauderdale 
havalimanına inme ihtimaliniz var. Eğer araba kiralamayı düşünmüyorsanız 
biletinizi alırken Miami Havaalanını tercih edin derim. Biletten tasarruf edeyim 
derken aradaki farkı transfere veririsiniz. 
Şehir içinde toplu taşıma biraz zorlayabilir. Kullanacaksanız da ücretsiz Metro 
Mover veya otobüs kullanabilirsiniz. Onun dışında arabayla ulaşım daha rahat. 
Uber veya taksi gayet uygun. Eğer araba kiralarsanız da çevreyi daha esnek 
gezebilirsiniz. Araba kira fiyatları oldukça uygun.		
		
Program: Miami'nin her yerini 2-3 günde gezebilirsiniz ancak bu seyahati bir 
deniz tatili olarak düşünürseniz eğer en az 1 hafta kalın derim. Hem gezmeli 
hem dinlenmeli güzel bir seyahat olur. Miami sadece South Beach'den ibaret 
değil elbette. Çevresinde keşfedilecek çok fazla yer var. Örneğin 1-2 gün ayırıp 
arabayla 4 saat mesafede olan Key West'e gidip biraz Karibik havası 
solabilirsiniz. Yine diğer bir alternatif ise Fort Lauderdale'den hareket eden 
gemilerle 2 saat uzakta yer alan Grand Bahama Island adlı Bahama adasına 
geçiş yapabilirsiniz. Günübirlik bile gidebilirsiniz. Aşağıdaki durakları mutlaka 
programınıza ekleyin derim.
 
•  South Beach
•  Wynwood Walls, Miami Design District
•  Downtown Miami, Brickelll
•  Key Biscayne - Key West
•  Fort Lauderdale 
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South Beach

South Beach Miami'nin en meşhur, en bilinen yeri. Miami'ye gittiğiniz zaman da 
en çok vakit geçireceğiniz bölge, bundan eminim. Bir kere o meşhur Miami 
sahilleri burada. Upuzun bir sahil ve birbirinden keyifli otel ve mekan. Her çok 
popüler bölge gibi South Beach'te de uzak durulması gereken noktalar var bana 
sorarsanız. Bunların en başında Ocean Drive geliyor. Sahile paralel ilerleyen bu 
cadde sıra sıra barlar ve restoranlarla dolu. Ancak maalesef o kadar 
turistikleşmiş ki daha çok Marmaris barlar sokağını andırıyor. Hayatımda bu 
kadar çok aynı anda Sean Paul çalan mekan görmemiştim. South Beach'te hem 
alışveriş, hem deniz, hem party, hem keyifli mekanlar var, hepsi bir arada. O 
zaman gelin South Beach'te nerelere gidilir birlikte bakalım. Haritayı indirmek 
için üstüne tıkla. Welcome to Miami!
 
Oteller
 
South Beach'in otelleri meşhurdur çünkü aynı zamanda bu otellerin 
havuzlarında pool partyler düzenleniyor. Hani çocukken MTV'de havuz başında 
garip dans eden çılgın Amerikalı gençler vardı ya, işte onlar hem Miami 
gençliği :) Bu oteller genelde biraz tuzlu. Bütçeniz el vermiyorsa da 
beach'inde veya havuzunda güzel vakit geçirebilirsiniz, konaklamanıza gerek 
yok .

•  1 Hotel - 2341 Collins Ave
•  W South Beach - 2201 Collins Ave
•  SLS South Beach - 1701 Collins Ave
•  Delano - 1685 Collins Ave
•  The Setai - 2001 Collins Ave
•  The Standard - 40 Island Ave
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Yeme/İçme
 
•  News Cafe - Kahvaltı için açık ara favorim - 800 Ocean Dr
•  Big Pink - Tam bir Amerikan - 157 Collins Ave
•  11th Street Diner - Filmlerdeki gördüğümüz dinerlardan, yemekleri başarılı - 

1065 Washington Ave
•  La Sandwicherie - Hızlı ve lezzetli sandviçler için - 229 14th St
•  Sushi Samba - Sushi & People Watching - Lincoln Road Mall, 600 Lincoln Rd
•  Lido - Standard otelin içinde, müthiş manzara ve özellikle gün batımı 

saatlerinde keyifli - The Standard Spa Miami Beach, 40 Island Ave
•  Icebox Cafe - Lokal ve sağlıklı - 1855 Purdy Ave
•  Shake Shack - Hızlı bir hamburger için - 1111 Lincoln Rd
•  Five Guys - Nerde görsem yerim - 1500 Washington Ave
•  Joe's Stone Crab - Yengeç bacağına doyacağınız keyifli mekan - 11 

Washington Ave
•  Cecconi's  - Soho House'un içinde yer alan keyifli Italyan - 4385 Collins Ave
•  Toni's Sushi Bar - Sushi severleri buraya alalım - 1208 Washington Ave
•  Smith & Wollensky - Çok keyifli, gün batımını buradan izleyin - 1 Washington 

Ave
•  Fogo de Chao - Et koması, gut, bir inek yedim.. Bu mekan bende bunları 

çağrıştırıyor :) - 836 1st St
•  The Bazaar - SLS otelin içinde, tapasları güzel - 1701 Collins Ave
•  Casa Tua - Şık bir Italyan, özellikle bahçesi efsane - 1700 James Ave
•  La Espanola Way - Burası bir mekan değil, küçük bir sokak. Sadece 

Mexika restoranları dizili. Mutlaka uğrayın 
 
Parklar
 
•  Lummus Park - Sahilin yanına bir de kocaman park yapmışlar, evet doğru 

duydunuz. Tam bir palmiye cenneti, resmen mutluluk diyarı gibi birşey bu park. 
Sabahları herkes sporunu burada yapıyor, herkes sevgi pıtırcığı. Her gün bir 
doz alınmalı!

•  South Pointe Park - Ben hayatımda böyle bir gün batımı görmedim. South 
Beach'in en Güney noktasında yer alan bu park hem çok güzel hem de gün 
batımını izlemek için en uygun nokta. 

 
Alışveriş
 
Alışveriş için aşağıdaki caddelere ve AVM'lere uğrayın derim
 
•  Collins Avenue ve çevresi
•  Lincoln Road Mall - Keyifli bir açık hava AVM'si
•  Bal Harbour Shops - Yarı açık AVM. Tüm markaları burada bulabilirsiniz - 

9700 Collins Ave
•  Aventura Mall - South Beach'te değil ama yine de yeri gelmişken yazayım 

dedim :) - 19501 Biscayne Blvd
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Wynwood, Downtown, Brickell

Miami'nin bir diğer yüzü, belki de çok bilinmeyen yüzü Downtown ve çevresi. Bu 
bölgeler daha yeni yeni turistler tarafından keşfediliyor. Her gün yeni yeni 
mekanlar açılıyor. Bir kere Wynwood Walls'a uğramadan olmaz. Burası resmen 
bir açık hava sergisi. Duvarlar birbirinden güzel grafittilerle süslü. Instagram'cılar 
için de bir cennet :) Wynwood'un çevresinde de bir sürü keyifli mekan var. 
Buralar biraz daha 'hipster' takılmayı sevenler için ideal. 
Wynwood'a komşu Miami Design District yer alıyor. Buraların modern yapısıyla 
ayrı bir havası var. Alışveriş için güzel bir nokta. Ayrıca Perez Museum'a 
gitmenizi de tavsiye ederim. 
Downtown bölgesi gökdelenlerden oluşuyor. Burada da kısa bir tur atabilirsiniz 
ama çok bir numarası yok açıkçası. Basketle ilgiliyseniz ya da Amerika'ya gelip 
de NBA maçı izlemeden dönemem diyorsanız da buradaki Amerikan Airlines 
Arena'da maça gidebilirsiniz.
Brickell tarafı son zamanlarda popüler olan bölgelerden biri. Hem yaşamak için 
hem de konaklama açısında biraz daha uygun diğer bölgelere göre. Burada da 
keyifli mekanlar mevcut.
 
Wynwood & Design District mekanları
 
•  Wynwood Walls - 2520 NW 2nd Ave
•  Miami Design District - Tam bir alışveriş cenneti - 3841 NE 2nd Ave
•  Panther Coffee - Kahve ve tatlıları çok iyi - 2390 NW 2nd Ave
•  Wynwood Diner - Keyifli bir öğle yemeği - 2601 NW 2nd Ave
•  Coyo Taco - Takocu - 2300 NW 2nd Ave
•  The Butcher Shop - Etobur mekanı - 165 NW 23rd St
•  Concrete Beach Brewery - Bira cenneti - 325 NW 24th St
•  Mandolin - Yunan mutfağı - 4312 NE 2nd Ave
•  Sugarcane - Güzel bir sushici - 3252 NE 1st Ave
•  Bardot - Burayı bir arkadaşım tavsiye etmişti, baya keyifli küçük bir club, 

%100 lokal - 3456 N Miami Ave
 
Downtown & Brickell mekanları
 
•  Perez Art Museum - Çarşamba hariç her gün açık. Her ayın ilk Perşembe 

günü ve ikinci Cumartesi günü giriş ücretsiz - 1103 Biscayne Blvd
•  Bayside Marketplace - Hem AVM hem yeme/içme için bir sürü seçenek var - 

401 Biscayne Blvd
•  La Sandwicherie - South Beach'ten sevdiğim sandviçcinin Brickell şubesi - 34 

SW 8th St
•  Coya - Latin mutfağı - 999 Brickell Ave
•  Cipriani - Itaylan - 465 Brickell Ave
•  Wolfgang's Steakhouse - Etci - 315 S Biscayne Blvd
•  Il Gabbiano - Güzel manzaralı Italyan - 335 S Biscayne Blvd
•  The Deck - Keyifli bir manzara eşliğinde birşeyler içmek için - 888 MacArthur 

Causeway
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Fort Lauderdale

Fort Lauderdale Miami'ye arabayla yaklaşık 1 saat uzaklıkta bir şehir. Miami 
kadar popüler olmasa da bence çok keyifli. Daha sakin, daha çok sayfiye 
havası var. Bizim dönüş uçağımız Fort Lauderdale havaalanından olduğu için 
bir günümüzü de burada geçirmeyi seçtik. Eğer sizde de benzer bir durum 
yoksa o kadar yol gitmeye değmez onu da belirteyim :) Miami - Fort Lauderdale 
yolu boyunca durup denizin keyfini çıkartabilirsiniz. Hollywood Beach çok 
güzel mesela. Yolda alışveriş kriziniz tutarsa da gitmeniz gereken yer Aventura 
Mall . Favori mekanım ise Casablanca Cafe, kesinlikle gidin derim :) Bu arada 
vaktiniz varsa sahilden giden yolu tercih edin. Yolda dura dura ilerleyin. Daha 
uzun sürüyor ama kesinlikle daha keyifli.


