
Midas Hotel Haymana Termal Turu

Termal, kaplıca sularının şifa ve tedavi kaynağı olarak Antik Roma’dan başlayarak, günümüze kadar 
geçen süreçte bütün uygarlıklar ve kavimler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Ülkemizde değişik 
bölgelerde çıkarılan kaplıca suları ve termal tesisler şüphesiz ki su kalitesi, sağladığı yararlar ve termal 
tesisler açısından birbirinden farklılıklar göstermektedir.Uluslararası Şifalı Su Kaynakları Araştırma 
Merkezinin 30 ülkeyi kapsayan çalışmasına göre, dünyanın en kaliteli termal suyu olan Haymana 
termal suyu, pek çok faydasının yanı sıra ciltte yaşlanmayı geciktirme özelliği ile metabolizmayı 
hızlandırdığı yönünde pek çok yararları olduğu belirlenmiştir.Haymana’da kaplıca suları tek 
merkezden yeryüzüne çıkarılmakta ve termal tesislere dağıtılmaktadır. İşte bu termal tesislerden biri 
olan Midas Hotel Haymana Termal’de etkinliğimizi gerçekleştirerek yorgunve büyük şehir stresinde 
bunalan bedenlerin ile ruhunuzun dinlenebilmesi ve yenilenmesi sağlanabilecektir.Termal 
ünitelerden yararlanmanın yanı sıra güne açık büfe olarak sunulan kahvaltı servisi ile başlayıp 
akşamüzeri 5 çayı ve kek, kurabiye servisi ile günü tamamlayabileceksiniz. Termal ünitelerden önce 
kendinizi doğada bulmak isterseniz kısa süreli bir yürüyüş etkinliği sizleri bekliyor olacak.Hadi bakalım,
öğretmenler, öğrenciler, bu etkinlik için zaman yaratabilen tüm katılımcı ve misafirlerimiz sizleri 
bekliyoruz. Davetlisiniz.

1.GÜN: ANKARA-GÖLBAŞI-HAYMANA-ANKARA

Saat 07.30’da İzmir/Kumrular Caddesi köşesinde buluşup hareket ediyoruz. Ara duraklardan 
katılımcılarımızı aldıktan sonra Gölbaşı üzerinden yolumuza devam edip toplamda 74km yol alıp 1 
saati aşkın bir yolculuk sonrası Haymana’ya gidip sonrasında saat 09.15’te Midas Hotel Haymana 
Termal'e gidiyoruz. Güne açık büfe olarak sunulan güzel bir kahvaltı yaparak başlıyoruz. Haymana 
kaplıca sularının özellikleri ve yararları konusunda ilgilerden bilgiler aldıktan sonra dileyen 
konuklarımızı termal havuzuna bırakıyoruz. Doğa yürüyüşü yapmak isteyen katılımcılarımızla bir 
vadiye gidiyoruz. Cılız orman ve vadi içinde yaklaşık 2 saat süreli  yapacağımız hoş, keyifli, yorucu 
olmayan yürüyüş sonrası tesise dönüyoruz. Midas Hotel Haymana Termal’in olanakları olan kaplıca 
havuzu ve hamam seçeneklerinden faydalanıyoruz. Akşamüzeri ve dönüş öncesi 5 çayı, kek, kurabiye, 
patates salatası ikramı sonrası saat 18.00 civarında hareket edip Haymana üzerinden yolumuza 
devam ederek saat 19.30'da Ankara'ya geliyoruz.Bir başka Kafka Tur etkinliğinde buluşabilmek 
dileğiyle vedalaşıp ayrılıyoruz.

HAREKET NOKTAMIZ

Her Haftasonu, saat 07.30 İzmir/Kumrular Caddesi köşesi.



SİZİ NERDEN ALALIM

İzmir/Kumrular Caddesi Kesişimi - 08.00  

Milli Kütüphane Önü - 08.05   

Armada Önü - 08.10   

Ufuk Üniversitesi Önü - 08.15   

Taarus/Çırağan Önü - 08.20   

Dikmen/Atatürk Sitesi Karşısı/EGO Durağı - 08.25   

Oran Yolu/Turan GÜNEŞ Bulvarı Köprü Altı/Yanyol - 08.30

NELER DAHİL

- Katılımcı sayısına göre belirlenmiş özel ulaşım,

-1Açık Büfe Kahvaltı,

- Akşam 5 çayı, kek, kurabiye ve patates salatası sunumu,

- Otelin hizmete sunduğu termal ünitelerden yararlanma olanağı,

- İsteğe bağlı doğa yürüyüşü,

-Tüm çevre gezileri,

-Kafka Turizm ve Seyahat Acentası refakati,

-Türsab Seyahat Sigortası.

NELER HARİÇ

- Kişisel harcamalar,

- Belirtilen menü ve içecekler dışında kalan içecek ücretleri,

- Akşam Yemeği.

YANINIZA ALIN 

Mevsime uygun giysiler, mayo, bikini, bone, terlik, havlu, rahat  bir  yürüyüş  giysisi, koruyucu giysiler,
sırt çantası,  bere, eldiven, kaşkol, atkı, kar tozluğu,  fotoğraf  makinesi ve aksesuarları, kişisel 
malzeme ve ilaçlar..

ETKİNLİK NOTLARI;

• Yerel koşullardan ve hava durumundan dolayı program akışında değişiklik yapılabilir.



• Özel yiyecek ve içeceklerinizi getirmeyi unutmayınız.

• Doğada ve her yerde anılarımızdan başka bir şey bırakmıyoruz.

• Yerel halka ve onların değerlerine her zaman saygılı, arkeolojik değerlerimiz ve kültür 
mirasımız ile yabanıl yaşamı ve bitki örtüsünü korumaya her zaman  özen gösteriyoruz.


