






Hersekzade Ahmet Paşa Camii



Bir doğa, harikası ve şifa kaynağı Termal.







Esenköy Sahili
Esenköy Sahili

Armutlu Sahili

Armutlu Sahili



Erikli Şelalesi







Doğanın derinliğine doğru bir yürüyüş...









büyük bir bölümünü karşılamaktadır.





Yalova´da ( Elmalık / İstihkam tepe - Sugören / Höyük tepe
Güneyköy / Yangınkulesi Mevkilerinde ) burada düzenlenen
Yamaç Paraşütü  etkinliklerine ilgi her geçen gün artmaktadır





Organik gıdalardan bir bölüm.





Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi

Tufag, Yafem ve Kafkas dernekleri

katkılarıyla yapılmaktadır - Merkez



Kent ormanı Sudüşüen şelalesi

Çınarcık / KumplajDelmece yaylası



     Güneyköy, kendine has yaşam biçimi ve kültürel yapısı ile 
Yalova’nın bilinen ve tanınan köylerindendir. Yalova-Bursa yolu 
üzerinden 3 km. içeride kalmaktadır.
     Güney Köyü Yalova Merkez İlçesi’nin güneyinde samanlı Dağları 
arasında 1880 li yılların başında kurulmuştur.
     Kafkasya’dan gelen göçmenlerin kurduğu köyün ilk ismi Almali 
olmakla birlikte, sultan Reşat’ın köye gelmesi ve çok beğenerek 
buraya bir çeşme yaptırmasından sonra Reşadiye olarak değişmiştir.                                               
Cumhuriyet’in kurulmasından sonra İstanbul sınırının en güney 
kıyısında yer alması dolayısıyla Güneyköy adını almıştır. 
     Yerli halkını oluşturanlar Dağıstan göçmenlerinin geleneksel GÜNEYKÖY

Güneyköy kendine has yaşam biçimi ve kültürel yapısı ile Yalova’nın bilinen ve tanınan köylerindendir. 
Yalova –Bursa Yolu üzerinden 3 kilometre içerde kalmaktadır. 93 harbinden sonra Kafkasya’dan gelen 
göçmenlerin köyün ilk ismini Almali olarak söyledikleri bilinmektedir. Almali ismi kullanılırken, Sultan 
Reşat’ın köye gelmesi ve köyü çok beğenerek buraya bir çeşme yaptırmasından sonra adı Reşadiye 
olarak değişmiştir. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra İstanbul sınırının en güney kıyısında yer alması 
dolayısıyla Güneyköy adını almıştır. Köyün yerli halkını oluşturanların Dağıstan göçmenleri olması 
nedeniyle geleneksel yemekleri, düğünleri ve zengin folkloru ile çok renkli bir yaşama sahiptirler. 
Yalova’ya gelip gezenlere mutlaka, Güneyköy’de bir düğün eğlencesine katılıp, bu neşeli topluluğa eşlik 
etmelerini tavsiye edilir. 

Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergahı üzerinden bulunan geleneksel mimarisi, kültürü, turizm alt 
yapısı en uygun ve yöresel yemeklerle hizmet sunan iki restorantı, ayrıca gümüş, bakıroksit, yün halı 
dokuma ve boynuzdan yapılan takıların üretilerek satıldığı köylerimizden birisi olan Güneyköy de her yıl 
geleneksel hale gelmiş şenlikler yapılmaktadır. 

Restorasyon projesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen tescilli bir köy evininde bulunduğu köy 
meydanında Mehmet Reşat Han tarafından hicri 1220 yılında yaptırılan altıgen iki potyum üzerinde 
3,65 cm yüksekliğinde 2,20 cm genişliğinde düzgün traşlanmış taşlarla inşa edilmiş, çift yalaklı 
semerden çatılı ve hazneli yapıda olan ve çeşme aynalarının üst taraflarında birer kitabesi bulunan 
tarihi çeşmenin tescil edilmesi için ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna müracaat edilmiştir. Bu 
güzel köy, Yalova’ya 15 kilometre mesafede bulunmaktadır.



Yalova Ekoturizm Trekking Parkurları hakkında ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

www.yalovatrekkingparkurlari.com




