TRANS KAÇKAR (3937m)

Tur Kodu : BKL31
Zorluk: TRANS KAÇKAR (3937m)
6 gece 7 gün
2950 ₺ 'den başlayan fiyatlar
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kaçkar Dağı Zirve (3937 m) yürüyüşü
Barhal'ın gölleri & yaylaları
Dilberdüzü Ana Kampı ve Deniz Gölü
Naletleme Geçidi Trans
Karadeniz Gölü ve Kavrun Yaylası
Fırtına Vadisi, Zil Kale, Çinçiva Köyü
Orta ve zor seviyeli yürüyüşler
3 gece dağ oteli 3 gece kamp konaklama
Kamp malzemeleri Bukla'dan ücretsiz temin ediliyor.

●

Program
1. Gün - TRABZON, DERİNER BARAJI, YUSUFELİ, BARHAL
Trabzon Havalimanı’nda saat 09:15’deki buluşmanın ardından aracımızla Kaçkar’a doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Rotamız Hopa
- Artvin - Yusufeli - Barhal. Yolda Deriner Barajı üzerinde kısa bir mola verdikten sonra saat 13:30-14:00 civarı Yusufeli’ne
varıyoruz.
Bir zamanlar turist kaynayan kasaba artık o kadar hareketli değil. Burada öğle yemeğimizi aldıktan sonra yolumuza devam
ediyoruz. Saat 16:00 civarında iki gece kalacağımız Barhal’a varacağız.
Pansiyona yerleştikten sonra biraz dinlenip daha sonra çok yakınımızdaki Barhal Gürcü Kilisesi'ni gezecek daha sonra da turun ilk
yürüyüşünü yapacağız. Merak etmeyin ilk günden sizi yormayacağız. Gidiş dönüş 40 dakika kadar sürüyor. Hedefimiz vadinin
karşısındaki küçük kilise. Buradan tüm Barhal ve çevre gözüküyor.
Konaklama Yeri
-

2. Gün - AMANESKET YAYLASI, KARAGÖL, SATİBE SIRTI
Kahvaltının ardından otelden ayrılıyoruz. 15-20 dakikalık bir araç yolculuğunun ardından Amanesket Yaylası'na varacağız.

Kısa bir süre toprak yolda yürüdükten sonra göle doğru yükselen patikaya giriyoruz. Yaklaşık 1,5-2 saatlik yürüyüşün ardından
2800 metre yükseklikteki Karagöl’e varıyoruz. Buraya kadar olan yürüyüş orta seviyede sürekli bir çıkış var. Gölde hava durumuna
göre yüzme molası verdikten sonra Satibe Sırtı'na doğru yola çıkıyoruz. Patika gölden aşağıya biraz indikten sonra sırta doğru
düzleşiyor. 1 saatlik yürüyüşle sırta varacağız. Burası sağı solu orman, Altıparmak Dağı manzaralı bir tepenin sırtı. Burada ağaç
olmaması ayrı bir güzellik katıyor.
Keyifli ve düz bir yürüyüşten sonra sola doğru orman içine dalacağız. Orman içi patikanın keyfi bir başka oluyor. Yarım saatlik
orman içi inişten sonra tekrar Amanesket Yaylası'nı göreceğiz. Yaylaya doğru düz sayılabilecek bir yürüyüş yapacağız. Yaylada
biraz fotoğraf molası verdikten sonra tekrar aracımızla Barhal’a dönüyoruz.
Konaklama Yeri
-

3. Gün - OLGUNLAR YAYLASI, NASTAF YAYLASI, DİLBERDÜZÜ ANA KAMP
Kahvaltıdan sonra Barhal’dan ayrılıp 1 saatlik yolculukla Hevek Yaylası'na gidiyoruz. Burada sırt çantalarımızı ve bavullarımızı
katırlara yükleyip tekrar aracımızla 2200 metre yükseklikteki Olgunlar (Meredet) Yaylası'na çıkıyoruz. Buradan sonra yol olmadığı
için aracımızla vedalaşıyoruz. Kısa bir molanın ardından artık Kaçkar patikasına girip yürüyüşe başlıyoruz. Eşyalarınızı
hazırlarken onları koca gözlü tatlı katırların taşıyacağını unutmayın. Bu yüzden sert yapılı (hardcase) bavulları tercih etmemenizi ve
kampa gereksiz eşya çıkarmamanızı rica ediyoruz.
Bugünkü parkurumuzun orta noktası olan Nastaf Yaylası'nda (2400m) kısa bir mola verdikten sonra 1,5 saatlik yürüyüşle
Dilberdüzü Kamp Alanı'na (2900 m) varıyoruz.
Öğle yemeğimizi aldıktan sonra çadırlara yerleşiyoruz. Sonrasında rehberiniz zirve tırmanışı ile ilgili brifing veriyor,
sorularınızı cevaplıyor. Aklimatizasyon (yüksekliğe alışma) için dinlenmeniz için serbest zamanınız başlıyor. Bu süre boyunca
dinlenebilir veya etrafta fotoğraf amaçlı kısa yürüyüşler yapabilirsiniz.

Konaklama Yeri
- Çadır

4. Gün - DENİZ GÖLÜ, KAÇKAR DAĞI ZİRVESİ 3937m
Bugünü anlatmadan önce önemli bir hususa değinelim. Her ne kadar turumuzu espirili bir dilde anlatmaya çalışıyorsak da bu turun
kolay olduğu değil eğlenceli olduğu anlamına gelmelidir. Trans Kaçkar zor ve uzun yürüyüşlerin olduğu fakat tecrübe gerektirmeyen
bir programdır.
Bu turun özellikle zirve günü yani bugün oldukça zordur. Birçok kişinin sadece bu amaçla geldiğini biliyoruz, ama dağa çıkmak
sadece inanmak ya da çok istemekle olmuyor. Fiziksel durumunuz, aklimatize olmanız, o geceki uykunuz, yedikleriniz ve hatta
karakteriniz ile ilgilidir. Herşeyden önce bunun bir grup aktivitesi olduğunu unutmamak gerek. Bazen grubun geri kalanı için
üzüleceğiniz bir karar almanız gerekebilir. Bazen içinde bulunduğu durumdan dolayı bu kararı almakta zorlanan arkadaşlarımız
mutlaka rehberimizin kararına uymalı. Rehberlerimiz bu konuda kesin ve son otoriteridir.
Sabahın ilk ışıklarıyla başladığımız yürüyüşe ilk 45 dakika S’ler çizen oldukça dik katır osurtan yokuşundan başlıyoruz. Bir tempo
tutturarak çıktığımız rotamızdaki ilk uzun molamız 3450m yüksekteki Deniz Gölü. Az önce dünyanın bu yükseklikteki en derin 2. gölü
ile tanıştınız :)
Moladan sonraki hedefimiz 45 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan 3600 metre yükseklikteki Karar Noktası. Buraya karar
noktası diyoruz çünkü geri dönmek isteyenler burada çıkacakmıyım dönecekmiyim kararını vermeli. Karar veremeyenlere biz
yardımcı oluyoruz.
Karar noktasından sonra dik, kayalık, çarşak dolu, sezona göre yer yer kar ve buz olan çıkıştan sonra 3937 metrede Karadeniz’in
en yüksek noktasına, Kaçkar Dağı’nın zirvesine ulaşıyoruz. Burada bazılarımız hayatı için önemli kararlar alıyor bazılarımıza ise tam
aydınlanacakken bi gülme geliyor :) Zirve’nin kime ne katacağını bilemeyiz ama neredeyse herkesin yaşadığı en büyük deneyim.
Veya yaşayacağı daha büyük deneyimlerin başlangıç noktası.
Hava koşulları uygunsa zirvede yarım saat kalıyor ve aydınlandıktan sonra :) inişe geçiyoruz. İnişin çıkıştan daha zor olduğunu
aklınızdan çıkarmayın. Aynı rotadan kampımıza dönüyoruz. Bazıları bir an evvel kamp alanında catwalk yapmak için
sabırsızlanırken, bazıları her taşın üzerinde dinlenerek inmeyi tercih ediyor. Kamp alanına olimpiyat şampiyonu edasıyla gelen de
oluyor, ağlayarak, bela okuyarak gelen de :) Artık kampın keyfini çıkarma vakti…
--------------------------------------------------------------------------

Önemli: Lütfen yanınızda getirmeniz gereken malzemeleri çok dikkatli okuyun. Kaçkar, spor ayakkabı ile çıkılacak bir dağ değildir.
Zirve çıkışının en önemli belirleyicisi hava koşullarıdır.

Konaklama Yeri
- Çadır

5. Gün - SERBEST GÜN
Bugün dinlenmenizi öneririz. Çünkü yarın zirve kadar zorlu ve uzun bir trans yürüyüşümüz daha olacak. Sabah zirve yorgunu
olduğumuzdan erken kalkmayacağız. Bugün istemeyenler tüm vaktini kamp alanında veya etrafta gezintiler yaparak geçirebilir.
Yürümek isteyenler ise Adsız Zirve‘ye doğru 3-4 saatlik bir yürüyüşe çıkabilir. Ama aramızda kalsın bugün genelde hiçbirşey
yapılmaz. Dereye girilir, muhabbet edilir ve ortamın keyfi çıkarılır.
Konaklama Yeri
- Çadır

6. Gün - NALETLEME GEÇİDİ, KARADENİZ GÖLÜ, KÜÇÜK GÖL, KAVRUN
YAYLASI, AYDER veya MOLLAVEYİS KÖYÜ
Bugün iyice dinlenmiş şekilde erkenden kalkıyoruz. Ana kamptaki son kahvaltıdan sonra çantalarımızı katırlara yükleyip
Dilberdüzü’nden ayrılıyoruz. 2.5 saatlik yokuş aşağı yürüyüşle Olgunlar Yaylası’na varıyor ve biraz mola veriyoruz. Bundan sonra
artık yokuş yukarı, Naletleme Geçidi’ne doğru yola çıkıyoruz.
Rehber önde siz arkada yürü babam yürü, yürü babam yürü. :) İlk mola Dibe Yaylası’na, sonra Dibe Düzü’nde. Burada biraz
soluklanıp Naletleme Geçidi’ne doğru tırmanışa devam ediyoruz. Naletleme geçidi aslında adı gibi ürkütücü değil kesinlikle, galiba,
şüphesiz, belki :) Genelde kısa süreli şuur kaybına neden olup yürüyüş sonunda geçide ‘Allah belanı versin geçidi’, ‘kahrolası
geçidi’ gibi isimler koyanlar olmuştur. :) Neyse efendim lafı uzatmaya gerek yok, meşhur geçidimizi ağır ağır çıkıyoruz.
Geçit 3400 metre yükseklikte ve Rize’yi Artvin’den ayıran sınır tam üzerinden geçiyor. Naletleme Geçidi’nden sonra Karadeniz
Gölü’ne doğru inmeye başlıyoruz. Göle inmeden karşımıza çıkan Acı Göl'ün kenarından Kavrun aşıtına doğru çıkacağız. 15
dakikalık bu çıkışın ardından Küçük Gölün kenarında Mezovit ve Kemerli Kaçkar manzarasına karşı bir mola vereceğiz. Daha sonra
patikadan aşağıya inerek 2200 metre yükseklikteki Kavrun Yaylası'na varıyoruz. Burada biraz mola verdikten sonra minibüsle
Ayder Yaylası'na inip otelimize yerleşeceğiz. (Ayder otellerdeki yoğunluğa göre bu turun konaklaması Mollaveyis Köyü’nde de
gerçekleştirilebilir.) Akşam horon var. Bu kadar yürüyüşten sonra horon vurulur mu demeyin. Öyle güzel oluyor ki:)
Konaklama Yeri
- Butik Otel

7. Gün - BULUT ŞELALESİ YÜRÜYÜŞÜ veya MOLLAVEYİS-ÇİNÇİVA KÖYÜ
YÜRÜYÜŞÜ, DÖNÜŞ
Bugünkü gezimiz bir gün önce konaklanan yere göre değişiklik göstermektedir.
------------------------------------------------------------6. Günkü konaklama AYDER YAYLASI'nda olursa:
Kahvaltının ardından turumuzun son gününe başlıyoruz. Bugün Bulut Şelalesi'ne gideceğiz sonrasında isteyenlerle rafting
yapacağız. Bu yüzden mayo ve havlularınızı yanınıza almayı unutmayın.
İlk olarak Tar Deresi parkuruna gidiyoruz. Yaklaşık 45 dakikalık kolay bir yürüyüş sonunda Bulut Şelalesi‘ne gelmiş oluyoruz.
İsteyenler burada yüzebilir. Burada verdiğimiz moladan sonra geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz ve öğle yemeği için Çamlıhemşin'e
iniyoruz. Yemeğin ardından rafting tesisine geçiyoruz. Rafting rehberimizden brifing aldıktan sonra dereye iniyoruz Yaklaşık 60-75
dakika süren raftingin ardından tesise dönüp üstümüzü değiştiriyoruz ve Trabzon Havaalanı’na doğru yola çıkıyoruz. Kalan zamana
göre yolda Rize Bezi Atölyesi ve Sürmene Bıçağı satış noktalarına uğrayacağız. Saat 16:45-17:00 civarı Trabzon Havaalanı'na

ulaşıyoruz. Maalesef tur bitti veda zamanı.
Bir başka Bukla Tur gezisinde buluşmak üzere iyi yolculuklar.

6. Günkü konaklama FIRTINA VADİSİ'nde olursa:
Kahvaltının ardından Mollaveyis Köyü'nden Çinçiva Köyü’ne (Şenyuva) yürüyüş ve isteyenlerle rafting yapacağız. Bu yüzden mayo
ve havlularınızı yanınıza almayı unutmayın.
İlk olarak rafting tesisine gidiyoruz. Rafting rehberimizden brifing aldıktan sonra dereye iniyoruz Yaklaşık 60-75 dakika süren
raftingin ardından otelimize dönüyoruz.
Ardından yerel yaşama dokunmak için otelimizin bulunduğu Mollaveyis Köyü’nden Çinçiva Köyü’ne (Şenyuva) yürüyüş yapacağız.
Parkurun tamamı orman içindedir. Etrafımız kestane, ıhlamur ve ladin ağaçlarıyla kaplı olacak. 45 dakikalık bir yürüyüş sonrası
Zizna Bölgesi’ne varmış oluyoruz. Buradatarihi konakları ziyaret ediyoruz. Sonrasında Zizna’dan ayrılıp yürüyüşümüze devam
edeceğiz. Orman içerisindeki patikalardan Çinçiva Köprüsü’ne kadar yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir yürüyüş daha yaparak günü
tamamlıyoruz. Grup halinde tarihi Çinçiva Köprüsü’nde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Trabzon Havaalanı’na doğru yola
çıkıyoruz.

Kalan zamana göre yolda Rize Bezi Atölyesi ve Sürmene Bıçağı satış noktalarına uğrayacağız. Saat 16:45-17:00 civarı Trabzon
Havaalanı'na ulaşıyoruz. Maalesef tur bitti veda zamanı.
Bir başka Bukla Tur gezisinde buluşmak üzere iyi yolculuklar.
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" 9-12 yaş arası çocuğa "çocuk indirimi" uygulanır.
İndirimli çocuk ebeveyn ile aynı odada kalmak durumundadır. 0-8 yaş arası çocuklar tura katılamaz.
9-12 Yaş Arasında Olup Tura %25'lik İndirimle Katılan Çocuklar:
Ebeveyn ile aynı odada kalır. Ayrı odası yoktur.
---------------------------------------------------------------UÇAK VE OTOBÜS BİLETLERİ:
Turumuza 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.
Uygun uçuş bulamayıp bir gün önceden Trabzon'a gelmek zorunda kalan katılımcılarımıza otellerimize kadar ücretsiz transfer
hizmeti vermekteyiz. Otellerde yapılacak ekstra konaklama fiyatlarına satın alma ekranındaki "Ek Satışlar" sekmesinden
ulaşabilirsiniz.
----------------------------------------------------------------

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 BİRLEŞTİRME & TUR DEĞİŞİKLİĞİ
Turlarımız bazen yeterli sayıya ulaşmadığı 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 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.
--------------------------------------------------------------TUR PROGRAMINDA GERÇEKLEŞEBİLECEK OLASI DEĞİŞİKLİK SEBEPLERİ
Konaklanacak otel ve pansiyonların durumuna göre programa tersten de başlanabilir.
Hava koşullarına göre manzara seyri açısından gidilen yaylaların sırası değiştirilebilir.
Hava ve yol koşulları sebebiyle gidilemeyen yaylaların yerine koşulların uygun olduğu başka bir yaylaya gidilecektir.
---------------------------------------------------------------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
6 gece konaklama
6 kahvaltı
5 öğle yemeği (Kumanya 2, 3, 4, 5, 6. günler)
6 akşam yemeği
Çadır, uyku tulumu, mat vb. teknik ekipman (Tüm ekipmanlar kaliteli ve standartlara uygundur)
Çantaların katırlarla taşınması
Ören yeri girişleri
Tüm ara transferler
Havaalanı transferleri
Sürpriz ikramlar
KDV
Tursab zorunlu sigortası.

Fiyata Dahil Olmayanlar
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Trabzon’a ve Trabzon’dan ulaşım.
İlk ve son gün öğle yemekleri
Rafting & Tarzanpark Macera Parkı aktivite & Müze ücretleri
Otellerdeki ve yemeklerdeki tüm ekstralar
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

