
İ𝐓𝐂 𝐓𝐔𝐑 𝐅𝐀𝐑𝐊𝐈 İ𝐋𝐄 𝐒𝐄𝐑𝐏𝐌𝐄 𝐊𝐀𝐇𝐕𝐀𝐋𝐓𝐈 𝐃𝐀𝐇İ𝐋 𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐘𝐀-𝐌𝐀Ş𝐔𝐊İ𝐘𝐄 - 𝐒𝐀𝐏𝐀𝐍𝐂𝐀 𝐓𝐔𝐑𝐔

🚌𝘼𝙍𝘼Ç 𝙆𝘼𝙇𝙆𝙄Ş 𝙉𝙊𝙆𝙏𝘼𝙇𝘼𝙍𝙄🚌
⏰06:00 Beylikdüzü (Migros Önü)
⏰06:15 Avcılar (Metrobüs Durağı Yanı)
⏰06:20 Sefaköy (Metrobüs Durağı)
⏰06.30 İncirli (Dilek Pastanesi Önü)
⏰06:45 Mecidiyeköy (İETT Durakları Önü)
⏰07:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü
⏰07:10 Bostancı Köprüsü
⏰07:20 Bostancı Köprüsü
⏰07:30 Pendik Köprüsü (Ankara Yönü)
⏰07.45 Gebze Center Önü Benzinlik

İstanbul’un hemen yanında ama bilinmeyen bir güzellik olan Maşukiye ziyaret edeceğimiz ilk nokta olacak.
Burada, bir vadide yer alan ve kendinizi Karadeniz Yaylalarında hissedeceğiniz restoranımızda serpme köy
kahvaltısı alarak günümüze başlayacağız. Doğayla iç içe bir konumda olan bu güzel mekanda arzu eden
misafirlerimiz kahvaltı sonrasında kısa bir yürüyüş yapıp harika fotoğraf noktalarını keşfedebilirler.

Kahvaltı sonrasında, istikametimiz, kısa bir mesafede yer alan Masalköy Macera Parkı. Hemen dağların
yamacında güzel bir manzaraya sahip bu yerde, zipline ile heyecan dolu bir tecrübe yaşayabilir, ATV safari ile
nefes kesen bir maceraya çıkabilirsiniz. Arzu eden misafirlerimiz, doğayla iç içe bir yürüyüşe çıkarak şehrin
gürültüsünden uzak bu özel yerde huzurlu bir yürüyüş gerçekleştirebilir. Macera dolu dakikaları geride
bıraktıktan sonraki durağımız, Marmara Bölgesindeki tek olma özelliğine sahip Cam Teras. Kartepe’ye çıkan
yol üzerinde Saman Dağları’nın arasında, Sapanca Gölü ve Batı Karadeniz Dağları’nın sunduğu eşsiz
manzarayla keyifli dakikalar geçireceğiz.

Hareketli geçen günün ilk kısmı biterken, sizlerle beraber anlaşmalı olduğumuz restoranımıza geçeceğiz. Arzu
eden misafirlerimiz ekstra olarak, Sapanca Gölü kıyısında, mükemmel bir manzaranın eşliğinde öğle
yemeklerini alabilirler. Yemek sonrası, Sapanca Gölü kıyısındaki eğlencemiz devam edecek. Kısa bir mesafede
yer alan Gölmanya’ya giderek, göl kıyısında keyif kahvelerimizi yudumlayacağız. Burada arzu eden misafirler,
işletmenin sunduğu sandal hizmetini ekstra olarak satın alıp, gölde sandal sefası yapabilirler.

Bu güzel gezinin en son durağı, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya olacak. Yaklaşık 4 bin
dönüm alan üzerine farklı etkinlikleri barındıran bir şekilde, doğal hayata zarar vermeden kurulan Ormanya’da,
arzu eden misafirler, 53 türden 467 hayvanın barındığı hayvanat bahçesini gezebilir, yürüyüş parkurlarına
geçebilir, Yüzüklerin Efendisi filminden esinlenerek inşa edilen Hobbit evlerini ziyaret edebilir, kuş gözlem
istasyonuna, sergi salonlarına gidebilir. Ormanya’nın hemen yanı başında yer alan ve çok eğleneceğiniz Ters
Ev de günün son ziyaret noktası olacak ve Akşam üstü artık gün batarken günümüzü en iyi şekilde
değerlendirmenin ve biriktirdiğimiz harika anılarımızın da keyfi ile İstanbul’a aynı güzergah üzerinden
dönüyoruz. Sizleri almış olduğumuz noktalarda bırakarak siz değerli misafirimize farklı rotalarda tekrar
görüşmek üzere veda ediyoruz.

ARA TATİLE ÖZEL 12,13,15,16,17,18,19,20 Haraketli tarihlerimiz bulunmaktadır


