PÜRENLİ YAYLASI KAMPI

Tur Kodu : BKL104
Zorluk: PÜRENLİ YAYLASI KAMPI
1 gece 2 gün
550 ₺ 'den başlayan fiyatlar
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Sonbahar renkleri ile buluşma
Kısa doğa yürüyüşleri
Pürenli Yaylası
Balıklı Yayla
Hıra Yaylası
Sülüklügöl
Gece yürüyüşü
Yıldız fotoğrafı çekmek için ışıksız ortam
Kamp malzemeleri Bukla’dan

●

Program
1. Gün - PÜRENLİ YAYLASI, BALIKLI YAYLA
Sabah İstanbul’dan hareket ettikten sonra Sakarya, Akyazı, Dokurcun üzerinden Pürenli Yaylası’na ulaşacağız. Yolda TEM
üzerinde kısa bir mola ve Akyazı’da alışveriş için bir mola verilecek.
Saat 11:30 civarında 1100 metre yükseklikteki yaylaya varıyoruz. Yaylanın ortasındaki küçük göletin de olduğu düzlükte kampımızı
kuracağız. Kamp kurulup, çadırda konaklama hakkında bilgiler verilip, öğle yemeği yendikten sonra yan vadide bulunan Balıklı
Yayla’ya ilk yürüyüşümüzü yapıyoruz. Orman içi patika takip edilerek gidilen parkurda bir süre yokuş yukarı çıkıp daha sonra yokuş
aşağı ineceğiz. Oldukça keyifli ve görsel açıdan zengin bir parkurda yürüyüş yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Balıklı Yaylaya vardıktan
sonra geri dönüş aynı yoldan yapılabilir veya başka bir yol seçilebilir.
Kampa dönüş yolunda her kampçının asli görevi olan odun toplama işine de girişiyoruz. Rehberiniz yeterli diyene kadar odun
toplama devam ediyor:) Sonrasında dinlenme ve akşam yemeği hazırlıkları başlıyor.
Yemeğin ardından yanan ateşin başında, yıldızların altında bir gece bizi bekliyor. Çekinmeyi şarkı söyleyin, bir kamptasınız.
Rehberinizi gece yürüyüşü için destekleyin. Bulunduğunuz yer sıfır ışıklı ve tüm yıldızlar görünür olsa da kamp ateşinden biraz
uzaklaşmak daha fazla yıldız görme anlamına gelir. Bu fırsatı kaçırmayın.
Konaklama Yeri

- Çadır

2. Gün - SÜLÜKLÜGÖL, DÖNÜŞ
Doğada olmanın ve temiz havanın etkisi ile erken saatte uyanacaksınız. İlk uyananın işi çay suyunu koymaktır buradan da
belirtelim:) Kahvaltı hazırlıkları yapılırken çadırlarımızı temizleyip boşaltıyoruz (Çadırlar su geçirmez olsa bile hem gece yağan çiğ
hem de çadırın içinde bütün gece nefes alıp verdiğiniz için dış katman ıslanır. toplamadan önce çadırları kurutmamız gerekir).
Kahvaltının ardından bu sefer diğer yan vadideki Hıra Yaylasına isteyenlerle gidiş dönüş 1,5 saatlik bir yürüyüş yapacağız. Dönüşte
çadırlar toplanmaya hazır olacaklar.
Artık yaylayı terk etme zamanı geldi fakat gezimiz bitmedi. Hem öğle yemeği yemek hem de buraya kadar gelmişken görüp biraz da
yürüyüş yapmak için Sülüklügöl’e gideceğiz. Bilinen en eski yürüyüş rotalarından biri olan, üç asır önce bir heyelanın dere ağzını
tıkaması ile oluşan göl 1100 metre yükseklikte. Sonbahar ve İlkbahar aylarında ormanı farklı bir güzelliğe bürünen, içinde ağaç
gövdeleri ile benzersiz özellikte olan göle aracımızla çıkacağız. Küçük göle yapılan gidiş dönüş 1 saatlik yürüyüşün ardından göl
kenarında barbekü öğle yemeğimizi alacağız. Tüm grubun katılımı ile Sülüklügöl’den aşağıya da yürüyüş yapılabilir.
Saat 16:00 civarı İstanbul’a dönüş başlıyor. Bir başka gezide görüşmek üzere…
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 hazırlanan 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.
Yurtiçi Turları, tüketici tarafından;
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!
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Profesyonel rehberlik hizmeti
Kamp konaklama
Tüm kamp malzemeleri (çadır, uyku tulumu(-18 C), mat )
Ulaşım
1 sabah ikramı
1 kahvaltı
1 öğle yemekleri
1 akşam yemeği
Kişi başı 1 kamp sandalyesi
Kayıt başı 1 kamp masası (4 kişiyi aşan aile & arkadaş gruplarında masa sayısı 2 olacak)
Milli park girişi
KDV
İkramlar
Güler yüzlü ve kaliteli hizmet…

Fiyata Dahil Olmayanlar
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Kişisel harcamalar
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

