DOĞU KARADENİZ YAYLALARI

Tur Kodu : BKL25
Zorluk: DOĞU KARADENİZ YAYLALARI
6 gece 7 gün
12900 ₺ 'den başlayan fiyatlar
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Rize ve Artvin'nde geçen koşturmasız program
Manzarası ile nefes kesen Gito, Sal & Pokut Yaylaları
Ekolojik yapısıyla ünlü Fırtına Vadisi
Biyosfer alanı Macahel Vadisi
Palovit & Maral Şelaleleri
Türkülere konu olmuş Samistal Yaylası
Macahel'in köyleri; Maral, İremit, Camili, Kayalar
Tarihi konaklar ve taş köprüler
Yayla ve göllere doğa yürüyüşleri
Leziz yöresel yemekler
Sürpriz ikramlar
Tüm Karadeniz turlarımızı görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
https://bukla.com/karadeniz

●

Program
1. Gün - RİZE, ZİL KALE, ŞİMŞİR ORMANLARI, GİTO YAYLASI, BADARA
MEZRASI
Rize Havalimanı’nda saat 09:00'daki buluşmanın ardından aracımızla Fırtına Vadisi’ne doğru yola çıkıyoruz. Havalimanından
hareket ettikten 10 dakika sonra Fırtına Vadisi'ne giriş yapıyoruz. Ardından yaklaşık 45-50 dakikalık bir yolculukla Zil Kale'ye (Zir
Kale) varıyoruz.
Zil Kale & Şimşir Ormanları
Vadinin ortasında yer alan, 14.yy’a tarihlenen kaleyi gezip, tarihini dinleyip fotoğrafladıktan sonra Şimşir Ormanları'na
geçiyoruz. Dünyanın en büyük ikinci şimşir ormanı dense de bu konuda kesin bir kanıt yok. Son yıllarda şimşirler hastalandı ve
kurudular. Diyeceksiniz ki buraya neden getirdiniz. Kurumuş şimşir ormanının enteresan bir güzelliği var. Tabi ki temennimiz
şimşirlerin tekrar canlanması. :( Şimşir Ormanları ziyaretimizi tamamladıktan sonra öğle yemeğine gidiyoruz.
Gito Yaylası & Badara Mezrası

Yemeğin ardından rotamızı 2050 metre yükseklikteki yaklaşık 50 dakikalık bir yolculukla ulaşacağımız Gito Yaylası'na
çeviriyoruz. Fırtına Vadisi'ne hakim bir konumdaki Gito'da; Pokut Yaylası, Çat Köyü, Badara Mezrası, Altıparmak Dağları ve hatta
hava berraksa Gürcistan Dağları manzaramızı oluşturacak. Tabii bulut denizi de başka bir manzara alternatifi olarak bizi bekliyor
olabilir.
Yayladaki serbest zamanın ardından yaylanın üst tarafında göreceğiniz tepeye bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşü herkes rahatlıkla
gerçekleştirebilir. Yaklaşık yarım saat sonra tepeye varmış olacağız. Burada manzara inanılmaz. 360 derecelik bir panoramaya
sahip denizi de gören bir nokta. Burada kısa bir mola verip sürpriz ikramlarımızla birlikte manzaranın keyfini çıkardıktan
sonra aşağıya iniş başlıyor. Aracımızla Gito Yaylası'ndan Badara Mezrası'na geçiyoruz. Badara Mezrası aslında küçük bir yayla.
Önündeki küçük göleti ile güzel de bir fotoğraf veriyor. Badara'da yaptığımız kısa gezi sonrası vadi tabanına doğru inişe geçiyoruz
ve otelimize yerleşiyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

2. Gün - SAMİSTAL YAYLASI, HAZİNDAK YAYLASI, AMLAKİT YAYLASI
Kahvaltının ardından otelimizden ayrılıp yörenin en eski ve en sakin yaylalarına doğru gideceğiz.
Amlakit Yaylası - Samistal Yaylası Yürüyüşü
İlk durağımız 2000 rakımda bulunan ve Hemşin Yaylaları'nın en büyüklerinden biri olan Amlakit Yaylası. Vadi içine, dere kenarına
kurulan bu yayla hem misafirperver insanları hem de huzur veren sessizliği ile bizleri karşılıyor. Amlakit’te aracımızdan inip kısa bir
çay molası verdikten sonra yürüyüşümüze başlıyoruz. Yürüyüşümüzün ilk kısımları biraz yokuş yukarı olacak ama arkamızı dönüp
manzaraya baktığımızda yorulmak aklımıza bile gelmeyecek. Yaklaşık 2 saatlik yürüyüş sonunda yörenin en eski yaylalarından biri
olarak bilinen ve evlerinin tümü taştan yapılmış olan, 2500 rakımdaki Samistal Yaylası’na varıyoruz. Yaylada duyabileceğiniz tek
ses dere sesi ve meralarda otlayan büyük ve küçükbaş hayvanların sesi olacak. Kısa bir fotoğraf molası verip dere kenarında
kumanyalarımızı yedikten sonra tarihi patikadan Hazindak Yaylası’na yürüyeceğiz.
Hazindak Yaylası
Yürüyüşün bu kısmı kolay ve düz. Yol üzerinde insan gücü ile patikalara yerleştirilen, dev taştan merdivenler ve birbirinden soğuk
pınarlar bize eşlik edecek. Yürüyüşümüzün sonlarına doğru ahşap mimarisi ile ünlü Hazindak Yaylası bizleri karşılayacak. Burada
kısa bir mola daha verdikten sonra otele dönüşe geçiyoruz.
Palovit Şelalesi
Kalan zamana göre yol üstünde uğrayabileceğimiz bir kaç yer daha var. Muhteşem Palovit Şelalesi ise bugünkü yürüyüşü
taçlandıracaktır. 15 metre yükseklikteki şelale bölgenin en yüksek değil ama debisi en fazla olan şelalesidir. İsteyenler yoldan
aşağıya inip şelalenin dibinde fotoğraf çektirebilir.
Şelaleden ayrıldıktan sonra otelimize dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

3. Gün - POKUT YAYLASI, EYNETAP, SAL YAYLASI, ÜLKÜ KÖY
Kahvaltının ardından gezimize başlıyoruz. Bugün birbirinden güzel üç yaylayı ziyaret edeceğiz. İlk olarak Pokut ve Sal Yaylası'na
gideceğiz.
Sal Yaylası & Pokut Yaylası & Eynetap
Hava durumu ve yol koşullara göre uygun araçla çıkacağımız Pokut ve Sal Yaylaları defalarca gazete ve dergilere konu olan,

instagram paylaşımlarının vazgeçilmez noktası, 2000 metre yükseklikte muhteşem güzellikte iki yayladır. Tepe üstüne kurulu bu
yaylalardaki tüm evlerin tamamen ahşaptır. Bakirliğini korumuş bu iki yaylanın etrafı vahşi bir ormanla çevrili, manzara ise
doyulmaz.
Otelden yaklaşık 1 saatlik bir yolculuğun ardından ilk durağımız olan Sal Yaylası’na ulaşıyoruz. Yaylanın ön kısmındaki geniş
çimenlik alan ve arkasında dizili yayla evleri farklı bir güzellik sunuyor. Hele Sal’ın üstündeki bankta oturmak, etrafı seyredip temiz
havayı ciğerlere çekmek anlatılmaz yaşanır denen deneyimlerden. Sal Yaylası'yla olan birlikteliğimiz bittikten sonra Pokut Yaylası'na
geçiyoruz.
İki yayla arasında yapacağımız yarım saatlik düz orman içi yürüyüş güne ayrı bir güzellik katacak. Bu kısa yürüyüşün ardından bu
sefer Pokut Yaylası’nın manzarasının keyfini çıkarıyoruz. Bir yandan deniz, bir yandan Kaçkar, şansımız varsa bulut
denizi ve bulutlardan başını çıkarmış dağ adacıkları. Etrafı balta girmemiş bir doğal yaşlı orman ile çevrili olan Pokut’a
doyamayacaksınız. Pokut'ta manzaraya karşı vereceğimiz molada size sürpriz ikramlarımız olacak. Yaylayı gezip keyfini çıkardıktan
sonra yayla evlerinin arasından ormana giriyoruz ve Eynetap'a ulaşıyoruz. Burada çayırlık alana serilip kısa bir mola
veriyoruz. Molanın ardından otelimize dönüyoruz. Otelde geçireceğimiz serbest zamanın ardından isteyenlerle Ülkü Köyü'ne
gidiyoruz.

Konaklama Yeri
- Butik Otel

4. Gün - TROVİT YAYLASI, YILDIZ GÖLÜ, ELEVİT YAYLASI
Kahvaltıdan sonra otelimize 1 buçuk saatlik mesafede olan Trovit Yaylası’na doğru yola çıkıyoruz.
Trovit Yaylası & Yıldız Gölü
Trovit Yaylası 2500 metre yükseklikte yer alan, vadi içine kurulmuş ahşap ve taş evlerden oluşan bir yerleşim yeridir. Yaylada kısa
bir fotoğraf molası verdikten sonra Yıldız Gölü'ne doğru çıkışa başlıyoruz. Ortasından dere akan vadide yaklaşık bir saatlik düz
sayılacak bir yürüyüş yaptıktan sonra sağa tarafa doğru yükselerek yarım saatlik bir çıkışla 2900 metre yükseklikteki Yıldız Gölü'ne
varıyoruz.
Büyük denebilecek bir buzul gölü ile karşı karşıyayız. Gölün rengi ve sahili sizi Salda Gölü'ndeymiş gibi hissettirebilir. İsteyenlerin
rahatlıkla yüzebileceği gölde öğle yemeği molamızla birlikte yaklaşık 1,5 saat kalıp aynı yoldan dönüşe geçeceğiz.
Elevit Yaylası & Çat Köprüsü
Vadiden aşağıya inip Trovit Yaylası'nda bıraktığımız aracımızla tekrar buluştuktan sonra 1800 metre yükseklikteki Elevit Yaylası'na
iniyoruz. Bir zamanların en çok ziyaret edilen ve Vartivor fastivalinin en coşkulu yaşandığı yaylalardan olan ''nüfusu belirsiz'' Elevit
Yaylası şu sıralar eski hareketli günlerini özlüyor. Yayla içinde yapılan yürüyüş ve fotoğraf molalarının ardından otelimize dönüşe
geçiyoruz. Yol üzerindeki Çat Köprüsü'nde fotoğraf molası vermeyi de ihmal etmiyoruz tabi. :) Çat'tan ayrıldıktan sonra otelimize
dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

5. Gün - KARAGÖL, MACAHEL, CAMİLİ KÖYÜ, MARAL ŞELALESİ
Sabah erken kahvaltının ardından otelimizden ve Fırtına Vadisi'nden ayrılıyoruz ve Artvin'in Borçka ilçesinde yer alan Macahel
Vadisi'ne doğru yola çıkıyoruz.
Borçka Karagöl Tabiat Parkı
Bu yolculuk sırasında yolumuzdan biraz saparak Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı da ziyaret ediyoruz. Bir heyelanın bu kadar güzel
bir sonuç vermesi şaşırtıcı. 19. yy başlarında Klaskur Yaylası yakınlarındaki bir tepede oluşan heyelan Klaskur deresinin önünü
kapatmış ve 1500m yükseklikteki bu tabiat parkı statüsündeki göl oluşmuş.

Macahel Vadisi & Camili Köyü
Karagöl'den ayrıldıktan sonra yola devam ediyoruz. Macahel Geçidi'nde verdiğimiz fotoğraf molasının ardından Doğu Karadeniz’in
en önemli ve özgünlüğünü korumuş yerlerinden biri olan, UNESCO tarafından biyosfer alanı ilan edilen Macahel Vadisi'ne
ulaşıyoruz.
Bölgede ilk olarak Camili Köyü'ne gidiyoruz. Köyü gezip ahşap mimarisiyle dikkat çeken camiisini fotoğraflıyoruz. Camili Köyü’nden
ayrıldıktan sonra rotamızı Maral Köyü’ne çeviriyoruz. Maral’da Sevda Abla'nın yerinde öğle yemeğimi molası veriyoruz.
Maral Şelalesi
Yemeğin ardından yarım saat sürecek Maral Şelalesi yürüyüşümüze başlıyoruz. Maral Şelalesi, Türkiye‘nin tek kırımdan dökülen en
yüksek şelalesidir. 63 metrelik Maral Şelalesi’ni yukarıdan seyredebileceğiniz gibi rehberle beraber dik patikayı inip çıkmayı göze
alanlar şelalenin altında yüzme şansı da yakalayabilirler. Şelale gezisinin ardından Maral Köyü’ndeki otelimize yerleşiyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

6. Gün - GORGİT YAYLASI, ANIT ORMAN
Bugünkü programımızda Unesco tarafından biyosfer rezervi ilan edilen ve koruma altına alınan Efeler Köyü'nün Gorgit Yaylası
var. Toplam yürüyüşümüz anıt ormanlar içindeki patikadan yapılacak ve yaklaşık 4.5 saat kadar sürecek. Parkur üzerinde Gürcü
Köyleri, Yaşlı Anıt Ormanları göreceğiz. En son nokta Gorgit Yaylası.
Anıt Orman & Gorgit Yaylası
Sabah Macahel Vadisi‘ne karşı kahvaltınızı yaptıktan sonra enerjimizi toplayıp aracımızla yürüyüşe başlayacağımız
noktaya gidiyoruz. Gorgit Yaylası muhteşem anıt ormanı, ulu ağaçları içinde barındıran halen yaşayan ender yaylalardan biri…
Yürüyüşe hafif bir eğimle başlıyoruz ve bu hafif eğim uzunca bir süre devam edecek. Anıt Orman’ın içinden geçtikten sonra patika
yaylaya kadar biraz dikleşiyor. Kısa molalarla rahatlıkla yürüyebileceğiniz bir parkur. Dereyi geçtikten sonra yaylaya çok az kaldı
demektir. Son gazı aldıktan sonra Gorgit’e varıyoruz.
Gorgit Yaylası; yayla sezonu açıldığında ilk olarak Macahelli’lerin çıktığı, 1700 metre yükseklikte, Karçal Dağı’na bakan ve halen
yaşayan bir yayladır. Orman çizgisinde olduğu için etrafı iri cüsseli kayın ağaçlarla çevrilidir. Yükseklerde kar eridiğinde yayla
hemen terk edilir. Bu yüzden görülüp gidilen anlamına gelen Gorgit ismi verilmiştir. Yaylanın önünde çok geniş bir çimenlik alan ve
bu alanın ortasında kocaman bir ağaç var. Tam gölgesinde uzanıp yorgunluk atılacak bir yer. Vaktimiz kalırsa yarım saatlik
yürüyüşle isimsiz şelaleye gidiyoruz. Yaylaya yanımızda getirdiğimiz kumanyamızı yedikten sonra araçtan ayrıldığımız noktaya yine
aynı yoldan dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

7. Gün - FINDIKLI, ÇAĞLAYAN VADİSİ, DÖNÜŞ
Kahvaltı sonrası Rize Havalimanı'na doğru yola çıkıyoruz. Dönüş yolculuğumuz boyunca göreceğimiz bir yer daha olacak.
Çağlayan Vadisi & Laz Konakları
Macahel'den ayrıldıktan sonra aynı yoldan geri dönüp sahil yolunu kullanarak Rize'nin Fındıklı ilçesine varıyoruz ve Çağlayan
Vadisi'ne giriş yapıyoruz. Vadideki gerçek Laz mimarisinin bugün hala ayakta olan muhteşem örneklerini ziyaret edip öğle yemeğine
gidiyoruz. Yemeğin ardından Rize Havalimanı’na doğru yolumuza devam ediyoruz.
Saat 13:00 civarı Rize Havalimanı'na ulaşıyoruz ve bir başka Bukla Tur gezisinde buluşmak üzere sizlerle vedalaşıyoruz.

Konaklama Yeri
- Konaklama yok

Harita

Önemli Bilgiler
●

Sigorta:

Bukla Tur yasa gereği acenta iflası ve hizmetlerin yerine getirilmemesine karşı tur ücreti ile sınırlı zorunlu sigorta yaptırır, Ferdi kaza
ve seyahat sigortaları istek üzerine bedeli karşılığında yapılır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

0-8 Yaş İndirimi:

Her ailede "en fazla bir" 0-8 yaş arası katılımcılara "indirim" uygulanır. İndirimli ücret ödenen çocuk ebeveyn ile aynı odada kalmak
durumundadır.
0-2 yaş arası olup tura ücretsiz olarak kaydolan çocuklara araçta koltuk (Tur dolu ise) ve otelde yatak verilmez.
0-2 Yaş Arasında Olup Tura Ücretsiz Olarak Katılanlar:
Ebeveyn ile aynı yatakta yatar. Ayrı yatağı yoktur. Araçta koltuğu yoktur.
3-8 Yaş Arasında Olup Tura %20'lik İndirimle Katılanlar:
Ebeveyn ile aynı odada kalır. Ayrı odası yoktur. Kendine ait yatağı vardır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Tur Kayıt Koşulları:

Rezervasyon sonrasındaki 72 saat içinde tur bedelinin en az %50'si tahsil edilir. Tur tarihine 30 gün kala tüm bedel tahsil edilir.
Özel hazırlanan turlar: Rezervasyon sonrasındaki 1 hafta içinde tur bedelinin en az %50'si tahsil edilir. Tur tarihine 30 gün kala
tüm bedel tahsil edilir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●

Bukla Tur'un İptal Koşulları:

Mücbir sebepler dışında Bukla turun yeterli sayıya ulaşamaması dışında turu iptal etmez.
Bukla tarafından iptali halinde tur ücreti iade edilir veya başka bir turda kullanabilmesi için bedel saklı tutulur. Hangi seçeneğin
uygulanacağına katılımcı karar verir. Kişiler tur hakkını 7 gün öncesinden bir başka kişiye devredebilir.
Bukla, turun gerçekleştirilmesi için gerekli olan katılımcı sayısına ulaşılamaması durumunda tur tarihine bir gün kalaya kadar turu
iptal etme hakkına sahiptir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Yurtiçi Turlarda Katılımcıların İptal Koşulları:

Katılımcıların tura katılmaktan vazgeçmeleri durumunda (katılımcının turu iptal etmesi, son anda gelmemesii hareket saatini
kaçırması vb.);
Turun başlangıç gününe 30 gün ya da daha fazla sürede yapılan iptallerde toplam tur bedelinin tamamı vergi, sigorta,
vize ücret ve ödemeleri hariç olacak şekilde iade edilir.
● Turun başlangıç gününe 29 ile 15 gün arası süre kalımında yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %50’si cayma bedeli olarak
tahsil edilir. Geri kalan %50'lik kısım ise iade edilir.
● Turun başlangıç gününe 14 günden az süre kalımında yapılan iptallerde tur bedelinden hiçbir iade yapılmaz, tamamı cayma
bedeli olarak tahsil edilir.
●

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Uçak ve Otobüs Biletleri

Turumuza Trabzon ulaşımlarınızı sağlayan uçak ve otobüs bileti fiyatları dahil değildir.
Turumuz kesin hareket için yeterli sayıya ulaşamayıp iptal edilirse, tüketici ve tüketici adına firmamız tarafından alınan
biletlerle ilgili tüm risk ve sorumluluk katılımcıya aittir ve ilgili tüketicinin/tüketicilerin itiraz ve tazmin hakkı yoktur.
Firmamız, tüketicinin kabul etmesi halinde ilgili tur kaydını aynı tarihlerde yapılan, yeterli kontenjanı bulunan ve almış
olduğu uçak/otobüs biletlerini kullanabileceği başka bir tura aktarabilir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Talepler

Sahada operasyon sırasında bazı misafirlerimizin ‘ofisten bana böyle söz verildi’, ‘ofiste bana farklı söylendi’ gibi talepleri
olmaktadır. Bazen bu talepler asla ofisten söylenmemiş, söylenemeyecek talepler olabilmektedir. Dolayısı ile bir talebiniz olduysa ve
size bir söz verildiyse bunu yazılı olarak talep ediniz. Yazılı olarak verilmeyen sözler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Tur Birleştirme & Tur Değişikliği

Turlarımız bazen yeterli sayıya ulaşamadığı zaman kesin hareketli olan başka bir tur ile birleştirilebilir. Bu durumda aşağıdaki
koşulları kabul etmiş olursunuz.
Ofis tarafından tur birleştirme teklif edildiğinde ve siz bunu kabul ettiğinizde, iptal olan turun değil dahil olduğunuz turun
programı ve koşulları geçerli olur.
● Kayıt olduğunuz turda gidilen yerler aynı, farklı veya benzer olabilir, zorluk derecesi daha kolay, daha zor veya aynı olabilir.
● Konaklama hizmeti ve konaklama tipi farklı olabilir
● Ulaşım seçeneği, uçak saatleri farklı olabilir
●

Dahil olacağınız tur ile ilgili ofisimizden alacağınız bilgiler dışında bu turun size göre olup olmadığını değerlendirmek ve tur
programını okumak sizin sorumluluğunuzdadır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●

Tur Programında Gerçekleşebilecek Olası Değişiklik Sebepleri

Konaklanacak otel ve pansiyonların kontenjan durumuna göre programa tersten de başlanabilir.
Hava koşullarına göre manzara seyri açısından gidilen yaylaların sırası değiştirilebilir. (Yani tur programındaki gün sıralamasının bir
bağlayıcılığı yoktur. Belirtilen yerlere turun farklı günlerinde de gidilebilir.)
Hava ve yol koşulları sebebiyle gidilemeyen yaylaların yerine koşulların uygun olduğu başka bir yaylaya gidilecektir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Koşullar:

Kampanyalı dönemlerde diğer indirimler geçerli olmaz.
Aynı anda 2 indirim uygulanmaz.(Erken rezervasyon, grup ve çocuk indirimi gibi)
Bukla Tur, tur dinamiklerinden yaralanma, hastalık, ekipmanın arızası, izinler, hava koşulları, grup yapısı gibi nedenlerden dolayı tur
programında genel akışı ve paket içeriğini bozmayacak şekilde düzenleme ve değişiklik yapma hakkını rehberlerine vermiştir.
Katılımcı tur programının esaslı değişimi durumunda cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda Tursab Kütahya Çizelgesi kuralları
uygulanır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

1618 Nolu yasa:

Tur hizmetleri, Tursab üyesi seyahat acentaları dışında hiçbir kişi ve kurum tarafından yapılamaz. Özellikle sosyal medya üzerinden
açılan sayfalara itibar etmeyin, suça ortak olmayın.
Dernekler, okullar, şirketler, kişiler, rehberler, kulüpler, vakıflar tur düzenleyemez. Yasalara aykırı bir suçtur.

Fiyata Dahil Olanlar
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rehberlik hizmeti
6 gece otel konaklama
6 kahvaltı
6 akşam yemeği
Tüm ara transferler
Havaalanı transferleri
Müze ve ören yeri girişleri
Tüm geziler
İkramlar
KDV
Tursab zorunlu sigortası
Güler yüz ve kaliteli hizmet
Horon & şarkılı türkülü yöresel eğlenceler

Fiyata Dahil Olmayanlar
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Gidiş-dönüş uçak biletleri
Öğle yemekleri
Rafting & Tarzanpark Macera Parkı & Yusuf Yusuf Salıncak aktivite ücretleri
Otellerdeki ve yemeklerdeki ekstralar
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

