
        ✅ TATİL YILDIZINDAN YENİ BİR DESTİNASYON...... 

� AYRI GAYRI YOK 2 YENİ ROTA BİR ARADA.. 

�SINIRLI KONTENJAN... 

  

GÜNÜBİRLİK YUVACIK MAŞUKİYE ORMANYA TURU 

  

 

� HER PAZAR SINIRLI SAYIDA KONTERJAN 

� 25.08.2019 Pazar 

� 01.09.2019 Pazar 

� 08.09.2019 Pazar 

� 15.09.2019 Pazar 

� 22.09.2019 Pazar 

� 29.09.2019 Pazar 

Belirlenen noktalardan belirlenen saatlerde hareketle sizlere karadenizi anımsatacak, şehrin gürültüsü ve 

karmaşasından uzak, huzur dolu ve rahatlatıcı bir yer olan yuvacık turumuza başlıyoruz.İlk önce efsane 

manzara eşliğinde serpme köy kahvaltımızı alıyoruz ve bol bol fotoğraf çekme zamanı 

diyoruz.Kahvaltımızın ardında yuvacık da bulunan yuvacık barajını panoramik olarak görüyor ve serbest 

zamanımızda fotoğraflarımızı çektikten sonra alabalık tesisleri ve doğasıyla meşhur Maşukiye’ye doğru 

hareket ediyoruz. Maşukiye’ye vardığımız zaman tertemiz havası ve yemyeşil doğanın içerisinde güzel bir 

yürüyüşe başlıyoruz. Şehrin kalabalık alanlarından uzaklaşıp, doğa içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu 

yürüyüş sırasında çektiğimiz harika fotoğraflar bu geziyi ölümsüzleştirecektir. Doğa yürüyüşümüzü 

gerçekleştirdikten sonra dileyen misafirlerimiz doğa içerisindeki gezisine devam edebilir, dileyen 

misafirlerimiz muhteşem atmosfer içerisinde çay-kahve yudumlayabilir, dileyen misafirlerimiz ise ekstra 

olarak atv safari, zipline utv turu gibi aktivitelere katılabilirler. 

Maşukiye’de ki zamanımızın bitmesinin ardından öğle yemeğimiz için mola veriyoruz. Öğle yemeğimizin 

ardından eski adıyla Uzuntarla tabiat parkı yeni adıyla Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na doğru hareket 

ediyoruz. Ormanya Doğal Yaşam Parkı projesine 2014 yılında başlanmıştır ve projenin planlaması 10 

yıldan fazla zaman sürmüştür. Doğal çevresiyle 4 bin dönümlük alandan oluşan Ormanya Doğal Yaşam 

Parkı Dünya’nın üçüncü, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkıdır. İçerisinde bulunan canlıların doğal 

koşullarına en yakın ortamda yaşamaları için tüm ihtiyaçların yerine getirildiği Ormanya Doğal Yaşam 

Parkı’nda gelen ziyaretçiler için de tüm detaylar incelikle ve titizlikle planlanmıştır. Ormanya Doğal 

Yaşam Parkı, 53 farklı türden 467 hayvanı ve bitki türünü içerisinde barındırıyor. Ala geyikler, ceylanlar, 

karacalar gibi birçok canlı türü park içerisinde doğal yaşam alanlarında nesillerini sürdürüyor. Yüzüklerin 

Efendisi ve Hobbitler filmiyle tanıdığımız kahramanların kaldıkları evlerin bulundukları alanları geziyoruz. 

Ormanya Doğal Yaşam Parkı gezimizi tamamladıktan sonra unutamayacağımız bu turumuzu 

sonlandırıyoruz ve İstanbul’a doğru dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. 

Ek Hizmet Bedeli : 

Araç içinde Millipark Giriş Ücreti Otopark ücreti Apranti ücreti  için rezervasyon yaptıran tüm 

misafirlerimizden Rehber veya Araç görevlisi Tarafından 20 TL  ücret Ödemesi nakit olarak 

toplanır…. 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER 

�Gidiş dönüş ulaşım 

�Yuvacık da serpme köy kahvaltısı 

�Rehberlik hizmeti 

�Araç içi ikramlar 

�Çevre gezileri 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

� Kişisel harcamalar 



� ARAÇ KALKIŞ NOKTALARI 

06.30 İncirli Metrobüs Dilek Pastanesi Önü 

06.45 Mecidiyeköy Mado Önü 

07.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü 

07.20 Kartal Köprüsü 

 

EXTRA ÖĞLEN YEMEĞİ MENÜ 

GÜVEÇTE TAVUK BALIK VEYA KÖFTE SEÇENEKLİ 

SALATA  

KOLA VEYA AYRAN  

45 TL  

AKTİVİTELER EXTRA  

ZİPLİNE 

ATV 

JİİP SAFARİ  

GÖL BİSİKLETİ  

TEKNE TURU 


