
Fotoğraf

Tur�st rehberler� "tem�z Kapadokya" �ç�n çöp topluyor

Per�bacaları, doğal kaya oluşumları, mağara oteller� ve sıcak hava balon turları �le ünlü Türk�ye'n�n öneml� tur�zm

merkezler�nden Kapadokya'da, profesyonel tur�st rehberler�, "Tem�z çevre, tem�z Kapadokya" sloganıyla bel�rl� aralıklarla

b�r araya gelerek çöp topluyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
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Öne çıkanlar

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.
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