
Tabii dokusuyla bünyesinde fazlasıyla oksijen ve huzur barındıran, Toros dağlarının eteklerinde 
muhteşem bir parkur. Kızılçam ağaçlarının, saçlı meşelerin, deli zeytinlerin, defnelerin, 
mersinlerin yanısıra ilerlerken, taş döşeli tarihi yollarda huzur dolu bir yolculuk yapacaksınız. Aziz 
Paul Yolu, Antalya’nın 10 km doğusundaki Perge ile Eğirdir Gölü’nün kuzeydoğusundaki Yalvaç 
arasında yer alan 500 km’lik ve yürümesi 27 gün süren işaretlenmiş bir rotadır. Antalya’nın 80 km 
kuzey doğusundaki Köprülü Kanyon Ulusal Park’ın girişindeki Beşkonak’tan başlayan ikinci bir 
kolu vardır. İkinci kol, Roma Antik Kenti Ada’da ilk rotayla birleşir. Rota, Roma yolları, patikalar ve
orman yollarından geçer. Saint Paul yolunun 2 etabını yürüyecek eski medeniyetlerin izlerini 
göreceğiz,bir de 2500 metre yüksekliği olan Tota Dağı’nın zirvesine çıkacağız. Akşamları ateş 
başında neşeli sohbetler yapacağız.

Not: Bu etkinliğimiz Pansiyon ve çadır konaklamalı olarak gerçekleştirilecek olup, çadırı olanlar 
tesis alanında belirlenen yerde çadırlarını kurup konaklama yapacaktır. Sabah kahvaltı, akşam 
yemeği tesisten verilecektir. (Öğle kumanya için katılımcılarımız kendi tedariklerini yanlarında 
getirebilir ya da ücretini ödeyerek tesisten alabilirler. Çadırı olmayanlar için çadır temininde 
yardımcı olunacak ancak; Uyku tulumu ve mat katılımcı tarafından tedarik edilmelidir.

HAREKET NOKTAMIZ
28 Ekim Çarşamba, 22:00’de Kumrular Sokak İzmir Caddesi kesişiminden hareket ediyoruz. 
Polatlı, Yunak Eğridir üzerinden Çaltepe’ye doğru yol alıyoruz.

1.GÜN (29 Ekim 2020 Perşembe):
Sabah saatlerinde Çaltepe’de bulunan tesisimize ulaşıyoruz. Kahvaltı ve oda yerleşiminin 
ardından kumanyalarımızı alarak etkinliğimizin ilk etabı olan Kesme Kasımlar 15 km’lik 
parkurumuzu icra ediyor ve konaklama için pansiyonumuza dönüyoruz.. Akşam yemeği sonrası 
ateş başında semaver çayı içerken sohbet ediyoruz.

2.GÜN ( 30 Ekim 2020 Cuma):
Sabah Erken kahvaltımızı aldıktan sonra aracımıza binerek zirvesine tırmanacağımız Tota 
Dağı’na doğru yol alıyoruz. Burada hazırlıklarımızı yaptıktan sonra rotamıza girerek zirve 
tırmanışına başlıyoruz. Bu faaliyetimiz gidiş dönüş yaklaşık 8 saat sürecek. Zirvede vereceğimiz 
yemek ve fotoğraf molası sonrası dönüş rotamıza girerek aracımıza ulaşıyoruz. Pansiyonumuza 
dönerek akşam yemeği, ateş başı sohbetleri sonrasında istirahate çekiliyoruz.

3.GÜN (31 Ekim 2020 Cumartesi):
Sabah kahvaltının ardından, etkinliğimize 15 km. lik Selge-Çaltepe arasında gerçekleştireceğimiz 
yürüyüşle devam edeceğiz. Parkurumuza girmeden önce Köprülü Kanyonu gezecek ve suyun 
muhteşem rengini seyredeceğiz. Muhteşem tabii dokusu, kanyon ve kral yolları ile oldukça otantik
bir gün olacak bizim için. Akşam saatlerinde Çaltepe’de son bulacak yürüyüşümüzün ardından 
akşam yemeği ve konaklama için pansiyonumuza geçeceğiz.

4.Gün (01 Kasım 2020 Pazar)
Pansiyonumuzdan alacağımız kahvaltının ardından, Dönüşe geçiyoruz. Rotamız da Eğirdir var. 
Göller bölgesinin incisi, yeşille mavinin buluştuğu Eğirdir ilçemize Saat 11.00 gibi ulaşıyor ve 
burada 2 saat serbest zaman veriyoruz. Bu zaman içinde; Şehri gezebilir, meşhur balık 
lokantalarından birinde güveçte kerevit ve göl levreği yiyebilirsiniz. Saat 14:30 gibi Ankara’ya 
doğru hareket ediyoruz ve saat 20:00 civarında Ankara’ya ulaşıyor ve bir başka KAFKA TUR 
etkinliğinde buluşmak dileğiyle vedalaşıp ayrılıyoruz. 

BİNİLECEK DURAKLAR



Kumrular 22:00
Milli Kütüphane 22:05
Armada 22:10
Kentpark 22:15
Ümitköy Köprüsü 22:20
Gordion AVM Karşısı 22:25
Anse Önü 22:30

ÜCRET
Pansiyon konaklama 2-3 kişilik odalarda kişi başı : 890

NELER DAHİL
Özel tur araçları ile ulaşım,
3 Gece Pansiyon ve kampingde konaklama,
Sabah kahvaltısı ( Pansiyonda 4),
Akşam Yemeği ( Pansiyonda 3),
Programda belirtilen parkurlar,
Rehberlik ve Acenta refakat hizmetleri,
Seyahat esnasında sıcak soğuk ikramlar,
Milli Park Giriş Ücretleri,
Tüm Çevre Gezileri.

NELER HARİÇ
Alınan ekstra yiyecek ve içecekler,
Dördüncü gün akşam yemeği,
Kişisel harcamalar,
Müze giriş ücretleri.

Yanınıza Alın;
Rahat bir yürüyüş giysisi, yağmurluk, yürüyüş ayakkabısı, koruyucu krem, yedek ayakkabı, yedek
çorap, yedek çamaşır ve giysi, uygun bir sırt çantası, su kabı, gözlük, fotoğraf makinesi, pil, yedek
hafıza kartı, şarj aleti, anti bakteriyel jel, havlu, terlik.

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.
• Katılımcılarımızın bu etkinliğe gelirken T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere 
ücretsiz giriş yapabilmeleri için 70 TL karşılığında MÜZEKART çıkarmalarını öneriyoruz. 17 yaş 
altı ve 65 yaş üstü katılımcılar, Kurum çalışanları/ilgili bakanlık personeli ve Sarı Basın kartı 
sahipleri bu müzeleri ücretsiz gezebilmektedirler.


