KASTAMONU KANYONLARI KAMPI

Tur Kodu : BKL49
Zorluk: KASTAMONU KANYONLARI KAMPI
1 gece 2 gün
625 ₺ 'den başlayan fiyatlar
Küre Dağları'nın en bilinen yerlerine yapılacak bu haftasonu gezimizde Valla Kanyonu'nu 600 metre yükseklikten izleme, Horma
Kanyonu içinde yürüyüş, Ilıca Şelalesi'nde mevsime göre yüzme ve Çatak Kanyonu cam Teras'ı görme fırsatı bulacaksınız. Ve
bonus olarak da Safranbolu...
Kamp güzeldir, denemeyenlere önerilir:)
●

Program
1. Gün - 1. Gün HORMA KANYONU - ILICA ŞELALESİ - KÖY veya ORMAN
YÜRÜYÜŞLERİ
Sabah İstanbul’dan ayrılarak Bolu-Gerede istikametine doğru TEM yoluna giriyoruz. Yolda kahvaltı paketleriniz dağıtılıyor.
Gerede'den sonra TEM yolundan ayrılıp Karabük-Safranbolu üzerinden saat 09:30 civarı Horma Kanyonu girişindeki kamp yerimize
ulaşıyoruz.
Kamp kurulup biraz dinlendikten sonra hemen yanımızdaki Horma Kanyonu'na giriyoruz. Geçen sene yapımı tamamlanan 3 km.
uzunluğu ile dünyanın sayılı yürüyüş yollarından biri. Tamamen ahşap ve çelik kullanılarak yapılan yol kanyonun güzelliği ile
bütünleşmiş, doğaya saygılı ve görsel olarak da çok güzel. Öyle ki fotoğraf çekmekten yürüyemeyeceksiniz:) 1,5-2 saatlik
yürüyüşün sonunda Ilıca Şelalesine çıkıyoruz. Şelale yürüdüğümüz kanyonun suyu ile besleniyor. Yaklaşık 15 metre yükseklikten
dökülen şelalenin önündeki doğal havuzda yüzebiliriz. Mayo havlu yanınızda olsun.
Şelaleden sonra aracımızla kamp alanımıza geri dönüyoruz. Aslından bundan sonra size iki seçenek vermek istiyoruz. Birincisi
Horma Kanyonu içinden hızlı bir şekilde kamp alanına geri dönmek veya kamp alanına araçla gidip kamp etrafındaki köylere
patikalardan yürüyüş yapmak veya kamp alanında ormanın içlerine doğru yürümek. Buna orada hep beraber karar
verebiliriz.Detaylara orada gireriz:)
Yürüyüşleri tamamladıktan sonra artık kampın keyfini çıkarma vakti. Ama odun toplamak lazım ki gece ateşimiz olsun.. Akşam
kampta yemek ve sonrasında gece yürüyüşü yapabiliriz.
Konaklama Yeri

- Çadır

2. Gün - 2. Gün VALLA KANYONU - ÇATAK KANYONU - SAFRANBOLU
Sabah erken kahvaltının ardından kampımız toplayıp günün programını tamamlamak üzere Pınarbaşı'dan ayrılıyoruz. İlk durağımız
Valla Kanyonu. Derinliği ile dünyanın en büyük kanyonları yer alan kanyonun içine girmiyoruz. Kanyon içi ancak profesyonel
kanyoncuların yapacağı zorlukta. Biz Muratpaşa Köyünden Valla Kanyonu Seyir Terasına yarım saatlik bir yürüyüş yapacağız.
Kanyona hakim bir konumdaki küçük tepeye yapılmış seyir terası 2019 yılında yenilendi ve görsel olarak daha da güzelleşti.
Kanyonu yukarıdan fotoğrafladıktan sonra aynı patikadan geri dönüyoruz. Burada yörede çok güzel yapılan gözleme ile öğle
yemeğimizi aldıktan sonra bir başka Kanyona, Çatak Kanyonuna gidiyoruz.
Çatak Kanyonu Seyir Terası kanyonun en yüksek noktasına yapılmış. Önündeki geniş kanyon manzarası ile sonsuzluğa uzanıyor
hissi uyandırıyor. Buradaki kısa ziyaretimizden sonra dönüş yoluna geçiyoruz. Dönüş yolumuz üzerindeki Safranbolu son ziyaret
noktamız. Her ne kadar bu bir kamp ve doğa turu olsa da içinden geçerken uğramamak olmaz. 1 saatlik serbest zamanın ardından
İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz.
Hava ve yol şartlarının uygunluğuna göre tahmini 21:00-21:30 civarı İstanbul'a varmış oluyoruz ve bir başka BuklaTur
kampında sizlerle buluşmak üzere vedalaşıyoruz.
Konaklama Yeri
- Konaklama yok

Önemli Bilgiler
SİGORTA :
●

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.

----------------------------------------------------------------

ÇOCUK İNDİRİMİ :
●
●

Her ailede "en fazla bir" 0-12 yaş arası çocuğa "çocuk indirimi" uygulanır.
İndirimli 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 Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı yatakta yatar. Ayrı yatağı yoktur. Araçta koltuğu yoktur.

●
●

3-12 Yaş Arasında Olup Tura %25'lik İndirimle Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı odada kalır. Ayrı odası yoktur.

---------------------------------------------------------------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 KAYIT KOŞULLARI :
●

Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si depozito alınır. 30 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN TURLAR :
●

Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si veya tamamı ödenecek şekilde iki fiyat verilir. Tüketici/tüketiciler hangi tür ödeme
yapacaklarına kendileri karar verip firmamıza bildirir. 60 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.

----------------------------------------------------------------

İPTAL KOŞULLARI :
Mücbir haller dışında Bukla, ilgili turun yeterli sayıya ulaşamaması dışında turu iptal etmez. Bukla tur tarafından iptali halinde
sadece tur ücreti iade edilir.
● Kişiler tur hakkını 7 gün öncesinden bir başka kişiye devredebilir.
●

YURT İÇİ TUKETİCİ TARAFINDAN :

Turun başlamasına 30 gün kalaya kadar yapılan iptallerde tüm ödeme,
Turun başlamasına 29-15 gün kalaya kadar yapılan iptallerde vergi, sigorta vs. gibi bedeller düşüldükten sonra kalan meblağın
%50'si iade edilir.
● Turun başlamasına 15 günden az sürede yapılan iptallede ise tüketiciye hiçbir iade yapılmaz.
●
●

----------------------------------------------------------------

KOŞULLAR:
●
●
●

Kampanyalı dönemlerde çocuk indirimi de dahil olmak üzere hiçbir indirim geçerli olmaz.
Aynı anda 2 indirim uygulanmaz. (Ör: Grup ve çocuk indirimi
Bukla Tur tur dinamiklerinden yaralanma, hastalık, ekipmanın arızası, izinler, hava koşulları, grup yapısı, müze ve ören yerlerinin
kapatılması/kapalı olması 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, ŞİRKETLER, KİŞİLER,
REHBERLER, KULÜPLER, VAKIFLAR TUR DÜZENLEYEMEZ! YASAYA AYKIRI BİR SUÇTUR!

---------------------------------------------------------------ÇOCUK İNDİRİMİ :
●
●

Her ailede "en fazla bir" 0-12 yaş arası çocuğa "çocuk indirimi" uygulanır.
İndirimli 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 Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı yatakta yatar. Ayrı yatağı yoktur. Araçta koltuğu yoktur.

●
●

3-12 Yaş Arasında Olup Tura %25'lik İndirimle Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı odada kalır. Ayrı odası yoktur.

---------------------------------------------------------------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 KAYIT KOŞULLARI :

●

Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si depozito alınır. 30 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN TURLAR :
●

Rezervasyon sırasında tur bedelinin %50'si veya tamamı ödenecek şekilde iki fiyat verilir. Tüketici/tüketiciler hangi tür ödeme
yapacaklarına kendileri karar verip firmamıza bildirir. 60 gün kala tüm ödemeler tahsil edilir.

----------------------------------------------------------------

İPTAL KOŞULLARI :
Mücbir haller dışında Bukla, ilgili turun yeterli sayıya ulaşamaması dışında turu iptal etmez. Bukla tur tarafından iptali halinde
sadece tur ücreti iade edilir.
● Kişiler tur hakkını 7 gün öncesinden bir başka kişiye devredebilir.
●

YURT İÇİ TUKETİCİ TARAFINDAN :
Turun başlamasına 30 gün kalaya kadar yapılan iptallerde tüm ödeme,
Turun başlamasına 29-15 gün kalaya kadar yapılan iptallerde vergi, sigorta vs. gibi bedeller düşüldükten sonra kalan meblağın
%50'si iade edilir.
● Turun başlamasına 15 günden az sürede yapılan iptallede ise tüketiciye hiçbir iade yapılmaz.
●
●

----------------------------------------------------------------

KOŞULLAR:
●
●
●

Kampanyalı dönemlerde çocuk indirimi de dahil olmak üzere hiçbir indirim geçerli olmaz.
Aynı anda 2 indirim uygulanmaz. (Ör: Grup ve çocuk indirimi
Bukla Tur tur dinamiklerinden yaralanma, hastalık, ekipmanın arızası, izinler, hava koşulları, grup yapısı, müze ve ören
yerlerinin kapatılması/kapalı olması 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, ŞİRKETLER, KİŞİLER,
REHBERLER, KULÜPLER, VAKIFLAR TUR DÜZENLEYEMEZ! YASAYA AYKIRI BİR SUÇTUR!

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

Profesyonel rehberlik hizmeti
Kamp konaklama
Tüm kamp malzemeleri (çadır, uyku tulumu(-18 C), mat )
Ulaşım
2 kahvaltı
1 öğle yemeği (kumanya)
1 akşam yemeği
Milli park girişi
KDV
İkramlar
Güler yüzlü ve kaliteli hizmet

Fiyata Dahil Olmayanlar
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●
●

1 öğle yemeği
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

