UÇAKLI BÜYÜLEYİCİ DOĞU KARADENİZ YAYLALARI TURU
BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI ANADOLUJET KALKIŞLI-DÖNÜŞLÜ
Her tarih maksimum 15 kişi ile sınırlıdır. ( 7 koltukta bir fiyat artmaktadır. )
5 GECE 6 GÜN 5 GECE OTEL KONAKLAMASI
Ekstra Turlar Fiyata Dahildir
Manzarası ile nefes kesen Avusor & Huser Yaylaları
Palovit ,Mençuna, Maral şelaleleri
Ekolojik yapısıyla ünlü Fırtına Vadisi
Laz köyleri ve Hemşin Köyleri
Kolay orta seviyeli yürüyüşler
Türkiye’nin biyosfer alanı Macahel
Gürcü yemekleri,Hemşin yemekleri,
Karadeniz kültür ve yaşanmışlıkları…
1.GÜN: BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI - TRABZON HAVALİMANI - MEMİŞAĞA KONAĞI - BORÇKA
Siz değerli misafirlerimiz ile Bursa Yenişehir Havalimanı Anadolu Jet 16:00 kalkışlı Trabzon uçağında yerimizi almak
üzere,Bursa’daki buluşma noktalarımızda (Görükle 10:30-Kent Meydanı 11:00) sizleri bekleyen aracımız ve rehberimiz ile
buluşup,havalimanına doğru hareket ediyoruz.17:30 Trabzon Havalimanına inerek bagajlarımızı alıyor ve bizleri bekleyen tur
aracımız ile birlikte gezimize başlıyoruz. Biraz dinlenmek karadenize merhaba demek için çay kahve ve ufak atıştırmalıkla
molası vermek için,memişağa konagına dogru hareket edecegız.Trabzon’un sürmene ilçesinde bizleri 18 YY. kalma MEMİŞAĞA
Konağı bekliyor olacak.MEMİŞAĞA Konağının diğer bir adı Döner Tavanlı veya KASTEL Konağı olarak bilinmektedir. Dış
görünüşüyle güçlü,güven verici ve tarihinde ise MEMİŞAĞA tarafından bölgenin vergi ve kontrolünü sağlamak amacıyla
yönetim binası olarak kullanılmıştır. iki katlı geniş saçaklı,evden çok bir kale gibi görünen bu ünlü yapı taş ve ahşap işçiliğinin
mükemmel örneği olarak ÇAYKUR tarafından restore edilerek kendini korumaya devam etmektedir. Konağın sunumunu yapıp
gezimizi tamamladıktan ,sonra evlerinize veya hobi odalarınıza yakışacak olan sürmene bıçakları’nın sunumu için bıçak
atölyemize gideceğiz, yılların bıçak ustalığını el emeği göz nuru meşhur sürmene bıçaklarını atölyemizde görüp bu vesileyle
küçük bir çay molası vereceğiz. Kimseleri kesip biçmeden J gezimize kaldığımız yerden devam edelim:) İlk günün tatlı
yorgunluğunu atmak için Çayeli’nden öteye gidelum yali yali J diyoruz, Borçka ya doğru Karadeniz’in gün batımı manzarasıyla
konaklama noktamıza varıyoruz.
DİĞER DETAYLAR
Öğle Yemeği: Serbest olarak yada önerilen restaurantlarda alınacaktır.Ekstra
Akşam Yemeği: Otelde Alınacak Olup, Tur Ücretine Dâhildir.
Konaklama: Borçka
2.GÜN: BORÇKA KARAGÖL-MAÇAHEL-MARALKÖYÜ-MARAL ŞELALESİ
Yeşiller içinde bir Karadeniz gününe “Günaydın” dedikten sonra hep birlikte köy kahvaltımızı yapıyoruz ve yeşilin bin bir
tonunu, etrafındaki Kızılağaç,ladin,gürgen,kestane,kumar ağaçlarıyla saklanmış, heyelan-set gölü olan KARAGÖL’Ü ziyaret
etmek için pansiyonumuzdan ayrılıyoruz. Yaklaşık olarak 45 dak. amazon tadında yapacağımız araç yolculuğumuzla yer
yer şelaleleri,yer yer ormandan fışkıran aşk merdivenlerini ve kocaman fil ayağı bitkilerini göreceğiz, burası Doğu Karadeniz’in
çıldırmış ormanları diyebiliriz ve çok farklı bir doğası olduğunu garanti ediyoruz. Karagöl’e vardıktan sonra gölün etrafında
keyifli bir o kadar eğlenceli yürüyüş parkuru bulunmakta, yaklaşık olarak 30- 60 Dak. sürmekte herkesin iştirak
edebileceği kolaylıktadır. Yürüyüş esnasında Nara (Laz çığlığı) terapisi yapıp gölde taş sektirme müsabakası yapılacaktır.En
yetenekli misafirlerimize sürprizlerimiz olacaktır.:) Bu müthiş keyif verici aktiviteyi bitirdikten sonra çay- kahve molası ile
kendimiziödüllendireceğiz.
KARAGÖL aktivitemiz sonrasında bizleri bekleyen camili (MAÇAHEL ) köyüne doğru yol alacağız. Yaklaşık olarak 1 saat
tekrardan araç yolculuğu yapıp CAMİLİ (MAÇAHEL) köyüne varacağız.
MAÇAHEL :Artvin’in Borçka ilçesine bağlı bir dünya harikası olan dağlarda konumlanmış,camili,efeler,düzenli,uğurlu,kayalar
ve maral köyünden oluşan yeşil cennettir.
MAÇAHEL bölgesi aynı zamanda zengin bitki ve canlı sebebi ile WWF UNESCO tarafından Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı
ilan edilmiş olup ayrıca Avrupa ve Asya’nın tek ılıman iklim yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan bir sınır
köyüdür. MAÇAHEL ’e ulaştıktan sonra öğle yemeğimiz olan ‘yöresel gürcü mutfağı lezzetler’ menüsünü burada yiyeceğiz.
Yemekler yenip biraz dinlendikten sonra tarihi camili (MAÇAHEL)camisini gezip Maral Köyü üzerinden, Anıt Ormanlarının
eşliğinde Türkiye’nin tek kırılmadan dökülen, 30 mt. yüksekliğindeki adeta Tanrının göz yaşı diye tabir edebileceğimiz Maral
Şelalesine yarım saatlik yürüyüş yapıp, dileyen misafirlerimizle şelalenin altına inip, serinleyeceğiz.
3.GÜN:ARHAVİ MENÇUNA ŞELALESİ-LAZ KONAKLARI-AYDER
HER ŞELALEDE GİZLİBİR MESAJ VARDIR, ŞÖYLE SÖYLER;
EGER ESNEKSEN DÜŞMEK SANA ZARAR VERMEZ…
VEE MAÇAHEL’DEN ayrılma zamanı, olsun ama üzülmüyoruz,bizleri Artvin’in Arhavi ilçesinde bekleyen MENÇUNA Şelalesi
olacak,otelimizden ayrılıp 1.5 saatlik yapacağımız yolculuğumuzla ilk olarak Arhavi şehir merkezinden yaklaşık 12 km araç
güzergahıyla beraber tarihi çifte köprüleri görüp 15-20 dakikalık orman içi yürüyüşümüzü MENÇUNA Şelalesi için
yapacağız. MENÇUNA Şelalesi:90 mt. yükseklikten dökülen tabiat güzelliğinin eseri olan bakmaya doyamayacağımız bir yer
olup altında ise küçük bir havuzu olan doğa severlerin uğrak yerlerindendir. Burada kısa bir mola verip, dinlendikten sonra
dileyen misafirlerimizle şelalenin altında serinlemenin keyfini çıkartıp geldiğimiz güzergahtan öğle yemeğimiz için Rize’nin
fındıklı ilçesine oradan 6 km sonra çağlayan köyüne ulaşacağız. Çağlayan köyünde;dere kenarında,fındık bahçesinin içerisinde
sizlerle alabalığın en lezzetli menüsünü tadıp;çay,fındık,kivi gibi konuları burada işleyeceğiz. Yemek sonrasında tarihi Laz
konaklarının yapısını,tarihini,kültürünü işleyip sahil yolundan Doğu Karadeniz’in en bakir vadisi olan, üzerinde 2500 endemik
tür bulunduran, yaz dönemlerinde ise yoğun yerli-yabancı turistlerin ziyaret ettiği,extreme spor branşlarından Zipline,İnsan
Sapanı, Rafting sporunun keyifle yapılıp şampiyonalarının düzenlendiği ve UNESCO (WWF) tarafından dünyanda ilk korunması
ilan edilen yüz önemli vadilerinden biri olan Fırtına Vadisine doğru yol alıp konaklamamızı AYDER Yaylasında yapacağız
4.GÜN: AVUSOR YAYLASI (BUZUL GÖLÜ)-HUSER YAYLASI (BULUT DENİZİ)
Evet artık ayder yaylasındayız ve macera dolu bulutların üstünde gezecegımız yenı bır güne merhaba diyerek
başlıyoruz. Otelde kahvaltımızı yaptıktan sonra bulutların üzerine doğru yolculuğa başlıyoruz. Aracımızla yapacağımız yolculuk
sonrasında yaylalara ulaşıyoruz. İlk olarak Hacızeni – Tobaya –Peryatak yaylalarını geziyoruz. Daha sonra elektiriğini kendi
imkanları ile üreten modern hayatın girdabına kapılmamış Laz yaylasına ulaşıyoruz. Hayvancılığın hala devam ettiği ve yayla
şartlarında severek yaşayan insanlarla sohbet edeceğiz. Yaklaşık yarım saat bu yaylada vakit geçireceğiz. Laz

yaylasından sonra kendimizi Kaçkar’ın eteklerine bırakıyoruz. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüş sonrasında Avusor Yaylası’nda
bulunan Büyük Avusor Gölü’ne ulaşıyoruz. Dileyenler de Kaçkar’ın göle yansıyan görüntüsünü ölümsüzleştirebilir. Öğle
yemeğimizi yemek üzere yaylaya doğru yürüyoruz. Bizlere özel hazırlanmış menü ile yemeğimizi yiyeceğiz. Yemek ve dinlenme
sonrasında aracımız ile yarım saatlik yolculuğun ardından bulutların üzerine çıkacağız. Rotamız Hüser Yaylası. Burdan
çaylarımızı yudumlarken Çeymakçur ve Kavrun vadilerini izleyeceğiz. Ayaklarımızın altındaki bulutların ardında güneşin
kayboluşunu izledikten sonra otelimize döneceğiz
5.GÜN: POKUT YAYLASI-SAL YAYLASI- CİNÇİVA
Otelde yapacağımız kahvaltı sonrasında yine bulutların üzerine çıkacağız. Bugün birbirine komşu iki yaylanın hikayelerini,
aşklarını dinleyeceğiz. Aracımız ile yapacağımız yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuk ile Sal Yaylası’na ulaşıyoruz. Sal vadisi
geniş meralık alanda kurulmuş, güçlü ahşap evlerin bulunduğu sessizliği sadece doğanın bozduğu muazzam bir yer. Burada
halk ile sohbet edip fotoğrafları çektikten sonra ormanın içerisindeki bir patikadan Pokut Yaylası’na geçiyoruz. Geçişimiz
sonrasında öğle yemeğimizi yaylada alıyoruz. Yemek sonrasında iki ihtimalli güzellik bizleri bekliyor. Eğer hava açık olursa
Kaçkarlar’ı, Hazindağ’ı, Gito’yu, Amlakit’i, Hüser’i, Ayder’i tepeden izleyeceğiz. Hava bulutlu olursa da bulutların üzerinde
yürüyeceğiz. Ve artık yaylaya veda zamanı… Sıradakı gelsin diyerek yolculugumuza devam ediyoruz…istikamet zil
kale,palovit şelalesi.. Tarihi konaklar ve tarihi köprüler eşliğinde ortaçağdan kalan,tarihini ve kültürel mirasını yansıtmaya
çalışan şu zamana kadar ayakta durmayı başarabilen Zil kaleye ulaşıyoruz. Zil kale gezimizi tamamladıktan sonra,Doğu
Karadeniz’in en bakir vadilerinden biri olan Palovit Vadisine girip,gümbür gümbür akan Palovit Deresinin sesini, tarihi şimşir ve
porsuk ağaçlarının eşliğinde 45 dakikalık doğa ve terapi yürüyüşümüzü tamamlıyoruz. Yürüyüşümüzün sonunda 15 mt.
dökülen Palovit Şelalesi’ni ziyaret ediyoruz ve son yürüyüş programımızı yapıyor,öğle yemeği için çinçiva köyüne doğru
yolakoyuluyoruz.Artık dinlenme zamanı diyerek bizi bekleyen otelimize dogru yola koyuluyoruz.
6.GÜN :AYDER- FIRTINA VADİSİ-BULUT ŞELALESİ-TRABZON
Son günün sabahında Yaylalara,Kaçkarlara,,Yeşile,Maviye,Sarı Kıza, Ferat Dayiya,Fatma teyzeye güzelliğe dair her şeye veda
etme zamanı geldi diye üzülmüyoruz,rotamızı Ayderden, Çamlıhemşine doğru çeviriyoruz. Rotamız tar deresi bulut
şelalesi… Tar Deresi’nın huzur veren sesi eşliğinde yaylalara ve oksijene alışmak için yaklaşık1 saatlik bir yürüyüş
gerçekleştireceğiz ve devamında bizi bekleyen Bulut Şelalesi’ni göreceğiz. İyice dinlendikten sonra ve serinledikten sonra kısa
bır çay kahve molası …. Ve artık dönüş zamanıdır diyerek trabzona dogru yola koyulacagız.Trabzon havalimanından Anadolu
Jet ile Bursa Yenişehir Havalimanına yapacağımız uçuş sonrasında Yenişehir havalimanında bizleri bekleyen transfer aracımız
ile sizleri aldığımız noktalara bırakarak vedalaşıyoruz..
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6-11 Temmuz 2019
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20-25 Temmuz 2019

1400

1700

2000

2300

2600

2900

4

24-29 Ağustos 2019
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7-12 Eylül 2019

1400
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2600

2900

Not=2/3 kişilik odalardakişibaşı ücretidir.
Single odalar için +490 TL fark alınacaktır.
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER
* Otellerde 5 Gece Yarım Pansiyon Konaklama
* Oksijen Travel Otobüs İçi İkramları
* Lüks Otobüsler İle Ulaşım
* Oksijen Travel Güvencesi
* Profesyonel Türkçe Rehberlik Hizmeti
* Otellerde alınacak 5 Sabah Kahvaltısı
* Açık Büfe veya Set Menü 5 Akşam Yemeği
* 1618 No.lu Turizm Kanununa Göre Zorunlu Seyahat Sigortası
* Ek Hizmet Bedelleri
* Ekstra Olmayan Tüm Yayla Transfer Ücretleri
* Gidiş – Dönüş Ekonomi Sınıf Uçak Bileti
* Batum Turu
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
* Tüm Öğlen Yemekleri
* Tüm Yemeklerde Alınan İçecekler
* Tüm Özel Harcamalar
* Ekstra Belirtilen Tüm Organizasyonlar
* Müze Giriş Ücretleri
Bilgi & İletişim
0850 888 8008
0545 657 4536
info@oksijentravel.com
Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi No 34/a Osmangazi/Bursa

