
Her Cumartesi Hareket İle

Maşukiye Ormanya Kartepe Abant Gölü Gölcük Gölü

5*Dedeman Kartepe Otelde Konaklama

1 Sabah Kahvaltısı  , 1 Akşam Yemeği Dahil

KAPALI YÜZME HAVUZU , SAUNA KULLANIMI ÜCRETSİZ

1.Gün - Hereke - Kartepe Kayak Merkezi - Maşukiye - Ormanya Tabiat Parkı - Dedeman Otel

04:50 Beylikdüzü Migros Önü

05:00 Avcılar Otobüs Durağı

05:15 İncirli Ömür Plaza Önü

05:35 Mecidiyeköy Otobüs Durakları

06:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü

06:10 Bostancı Otobüs Durağı

06:25 Kartal Köprüsü Altı

06:30 Pendik E-5 Otobüs Durağı

06:45 Çayırova Mc Donalds Önü

06:55 Gebze Center Önü

07:20 İzmit Halk Evi Otobüs Durağı

Belirlenen noktalardan siz değerli Gezinoloji misafirlerimizle buluşmanın ardından turumuzun

başlangıç noktası olarak Herekede bulunan resotranımıza doğru yola çıkıyoruz .Burada ekstra olarak

alacağımız serpme sabah kahvaltısının ardından Kartepe Kayak Merkezine doğru hareket

ediyoruz.Kartepede dileyen misafirlerimiz telesiyejler ile zirveye çıkabilirler . Zirveye çıkmayan

misafirlerimiz kızak alanında kızak ile kaymanın eğlencesini çıkarabilir kayak merkezinde bulunan

kafelerde vakit geçirebilirler. Yaklaşık 2 saatlik bir Kartepe gezimizin ardından aracımızda tekrar

buluşuyor ve Kocaeli’nin yeşil cenneti beldelerinden birisi de Maşukiye 'ye hareket ediyoruz.

Maşukiye Etrafı yemyeşil, sağlı sollu et-mangal ve alabalık lokantalarıyla dolu bir yoldan geçilerek

ulaşılan Maşukiye; elma, ceviz ve kiraz ağaçlarıyla kaplıdır bir vadidir. 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.Utv ve Atv kullanımı ve güvenliği hakkında bilgiler veriliyor ve ardından

rehber eşliğinde yaklaşık 45dk. Sürecek Safari turumuza başlıyoruz. Safari turumuz sırasında

Maşukiye’nin Kayın Ağaçları arasında zorlu patika yollarda yolculuk yapacağız. Patikalardan,

derelerden, sulardan geçerek Samanlı Dağı’nın muhteşem manzarasını ve bu eğlenceyi safariyi

fotoğraflamak için kısa molalar vereceğiz. Ardından bindiğimiz noktaya geri dönerek safari turumuzu

sonlandırıyoruz.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 buraya veda ederek hemen yanında bulunan Dubleks daire olarak tasarlanan ve

içerisindeki tüm eşyaların ters olarak dizayn edildiği Ters Ev sizleri çok şaşırtacak.Ters ev gezimizin

ardından konaklama yağacağımız Dedeman Otele doğru hareket ediyoruz .

Sabah Kahvaltısı : Hereke’de serpme kahvaltı olarak alınacaktır. (Ekstra)

Öğle Yemeği : Maşukiye de kiremitte  alabalık - köfte yada tavuk menü + içecek . (Ekstra)

Akşam Yemeği : Otelde alınacaktır. Tur ücretine dahildir.

Konaklama : 5* Dedeman Otel

2.Gün - Abant Gölü - Gölcük Gölü - İstanbul

Sabah otelde alacağımız sabah kahvaltısı ardından aracımıza binerek Bolu'nun 34 kilometre

güneybatısında Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir krater ve birikinti gölü olan Abant Gölü' ne doğru

hareket ediyoruz . Abant Gölü etrafında dileyen misafirlerimiz serbest zamanlarını doğa yürüyüşü

yaparak geçirebilirler. Göl çevresindeki yürüyüşümüz esnasında Abant’ın tertemiz havası ile kendimizi

yenilerken, muhteşem yansıma fotoğrafları çekme fırsatımız da olacak. Abant Gölünde yapacağımız

yürüyüşün ardından dileyen misafirlerimiz göl kıyısındaki köy pazarında alışveriş yapabilir, göl

etrafında Fayton turuna katılabilirler. (Ekstra) Abant Gölünde geçireceğimiz bu keyifli zamanların

sonrasında Rehberimizin belirteceği saatte aracımıza biniyoruz. Rehberimiz tarafından belirtilecek

noktada dileyen misafirlerimizle öğle yemeklerimizi alıyoruz ve Gölcük Gölüne doğru hareket

ediyoruz . Gölcük Gölü, insana ilham veren etkileyici görünümü yemyeşil bitki örtüsü ve ağaç

toplulukları ile birlikte muhteşem bir manzara sunmaktadır . Göl etrafında yapacağımız gezintiden

sonra, tesisimizde çay-kahve molası (ekstra) veriyoruz ve aracımızla buluşarak İstanbul'a doğru yola

çıkıyoruz. Yaklaşık 3.5 - 4 saatlik bir yolculuk ardından siz değerli misafirlerimizi aldığımız noktalara

bırakak bir başka Gezinoloji organizasyonunda bululmak üzere sizlere veda ediyoruz .



Sabah Kahvaltısı : Hereke’de serpme kahvaltı olarak alınacaktır. (Ekstra)

Öğle Yemeği : Sucuk ekmek + içecek . (Ekstra)

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

5*Dedeman Otelde 1 Gece KOnaklama

Otelde açık büfe 1 sabah kahvaltısı

Otelde açık büfe veya set menü 1 akşam yemeği

Lüks araçlar ile ulaşım (Kişi sayısına göre araç verilmektedir.)

Programda belirtilen çevre gezileri

Profesyonel rehberlik hizmeti

Milli park giriş ücretleri

Araç içi bardak su

1618 nolu Turizm Kanununa göre Zorunlu Seyahat Sigortas

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Programda belirtilen ilk gün sabah kahvaltısı

Tüm yemeklerde alınan içecekler

Öğle yemekleri

Ekstra belirtilen tüm organizasyonlar

Tüm Kişisel harcamalar

Tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri


