TRANS YAYLA

Tur Kodu : BKL29
Zorluk: TRANS YAYLA
6 gece 7 gün
2750 ₺ 'den başlayan fiyatlar
●
●
●
●
●
●
●

Manzarası ile nefes kesen Sal & Pokut Yaylaları
Büyüleyici gölleriyle Verçenik Dağı çevresi
Taş evleriyle ünlü, türkülere konu olmuş Samistal Yaylası
4 yaylanın yolunun kesiştiği bir tepeye konumlanmış Hazindak Yaylası
Ekolojik yapısıyla ünlü Fırtına Vadisi
Fırtına'nın yaylaları; Trovit, Karunç, Elevit, Kale & Çiçekli Yayla
Orta ve zor seviyeli yürüyüşler

●

Program
1. Gün - TRABZON, MOLLAVEYİS - ÇİNÇİVA KÖYÜ YÜRÜYÜŞÜ
Trabzon Havalimanı’nda saat 0945'teki buluşmanın ardından aracımızla Fırtına Vadisi’ne doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 1,5 saatlik
sahil yolu yolculuğundan sonra vadiye giriş yapacağız.
Sahil yolundan ayrıldıktan sonra yapacağımız yaklaşık 40 dakikalık yolculuğun ardından yerel yaşama dokunmak için otelimizin
bulunduğu Mollaveyis Köyü’ne gidiyoruz. Otelde alacağımız öğle yemeğinin ardından gezimize başlıyoruz. Turumuz çok yoğun
tempolu olduğu için bugün sizi çok yormayacak bir program hazırladık. Bu yüzden sadece 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 otelimize dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

2. Gün - AMLAKİT YAYLASI - SAMİSTAL YAYLASI - HAZİNDAK YAYLASI

YÜRÜYÜŞÜ
Kahvaltının ardından otelimizden ayrılıp yörenin en eski ve en sakin yaylalarına doğru gideceğiz. 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. 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 yarım saatlik bir yürüyüşle aracımıza varıp otelimize doğru dönüşe başlıyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

3. Gün - TROVİT YAYLASI, KARUNÇ YAYLASI, ELEVİT YAYLASI
Kahvaltıdan sonra otelimize 1 buçuk saatlik mesafede olan Trovit Yaylası’na doğru yola çıkıyoruz.
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 vadi boyunca yürümeye başlıyoruz. Düz bir arazide başlayacak olan yürüyüş başlangıç
noktasından bitiş noktasına kadar hafif yokuş aşağı bir eğimde devam edecek. Yol üzerinde ilk durağımız Karunç Yaylası.
Bu yayla tamamen eski ahşap ve taş evlerden oluşuyor ve halen daha araç yolunun gitmediği nadir yaylalardan bir tanesi. Eski bir
Ermeni yerleşimi olan bu yaylada artık birkaç tane ev bulunuyor sadece. Yayladaki kısa molanın ardından yürüyüşümüze devem
ediyor ve Kilise Tepesi denilen bir tepeye geliyoruz. İsmi Kilise Tepesi ama eski bir kilisenin sadece kalıntılarını görebiliyoruz.
Burada vadiyi fotoğraflayıp bölge tarihi hakkında rehberimizden bilgi aldıktan sonra yürüyüşe devam edip Elevit Yaylası’na
varıyoruz. Elevit'te Naci Abi’nin manzaraya karşı yaptığı küçük işletmesinde çay kahve molası verip otelimize doğru dönüşe
geçiyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

4. Gün - ÇİÇEKLİ YAYLA, GÖLLER
Bugün programın göllü yürüyüşlerinden birini yapmak üzere otelden ayrılıyoruz. Yaklaşık 1 saat 15 dakikalık araç yolculuğunun
ardından Fırtına Vadisinin derinliklerindeki Çermeşk Gölü parkurunun başlangıcına varıyoruz.
Parkurun sonunda 2790 metre yükseklikteki Çermeşk gölüne varacağız. Yürüyüş gidiş geliş toplam 8 km. sürecek ve yürüyüş
süremiz 3 saat civarında olacak. Parkurun güzel bir eğimi var, patika çok net ve güzel, dik yokuşlar çıkmayacağız. Göle çıkarken
takip ettiğimiz küçük dereyi sadece bir kere geçeceğiz. Yaklaşık 2 saatin sonunda hedefimize ulaşıyoruz. Göl suyu her halükarda
soğuk olacaktır ama suya girme niyetiniz yoksa bile mayo havlunuzu yanınızda bulundurun, fikirler orada değişebiliyor. Yeşil mavi
renkteki gölün keyfini çıkarma zamanı. Hemen üstünde Karagöl adında bir göl daha var. Ama çıkışı dik olduğu için rotamızda değil.
Göldeki mola sırasında biraz yükselirseniz gölün tamamını fotoğraflayabilirsiniz.
Göl kenarında öğle yemeğimizi yedikten sonra aynı patikadan dönüşe geçeceğiz. Aracımızla tekrar buluştuktan sonra dönüş
yolundan biraz saparak Kale Yaylasına gideceğiz. Yayla küçük bulunduğu vadi güzel fakat esas özelliği Zil Kale (Kale-1 Zir - Aşağı
Kale) in kardeşinin burada olması. Adı Kale-i Bala. Yukarı kale anlamına geliyor. Zil Kale gibi günümüze kadar sağlam ulaşamamış
ama Kalenin üstüne çıkıp 360 derecelik manzaraya bakmak isteyebilirsiniz. Bu pek az kişinin gördüğü kale ve manzarayı arkamızda
bırakıp otelimize dönüyoruz.
Konaklama Yeri

- Butik Otel

5. Gün - VERÇENİK YAYLASI, KAPILI GÖLLER & ÜST GÖLLER
Kahvaltımızın ardından bölgenin en yüksek 2. dağı olan 3711 metre yüksekliğindeki Verçenik Dağı’nın eteklerine doğru yola
çıkıyoruz. Fırtına Vadisi'ni oluşturan nehirleri, dereleri kaynağına doğru takip ediyoruz.
Yolun bittiği yer Verçenik Yaylası. Buradan sonra patikadan yürüyerek devam ediyoruz. Genelde parkur az eğimli sadece göllerin
altına geldiğimizde S’ler çizerek yükselen patika biraz diktir. Kimi zaman çimenlerin üzerinde, kimi zaman kayaların arasındaki
patikalardan yürüyüp ufak dereleri geçerek Verçenik Dağı’nın altında serpiştirilmiş derin mavi renkli 3000 metre yükseklikteki Kapılı
Göller’e ulaşıyoruz. Basamak gibi üst üstte dizilmiş göller ve suya yansıyan dağın görüntüsü fotoğraf severler için bulunmaz nimet.
Tabi göl deyince o gölde yüzmekte olağan bir davranış. Sonradan pişman olmamak için mayo ve havlunuzu yanınızda
bulundurmanızda fayda var. Öğle yemeğimizi göl kenarında yediğimiz uzun molanın ardından aynı yoldan geri dönüyoruz.
Yalnız bugünkü yürüyüşümüz bitmedi grubun genel performansına ve hava durumuna göre yürüyüşe başladığımız Verçenik
Yaylası’na inmeden sağdan yükselerek önce Sulak Göl'e daha sonra da yokuş aşağıya yürüyerek Çiçekli Yayla’ya ulaşacağız. Bu
yürüyüş sırasında Köylük Sırtı'ndan geçeceğiz. Burası her yeri gören bir konumda. Aracımız bizi Çiçekli Yayla'dan aldıktan sonra
otelimize dönüyoruz. Bugünkü parkurumuzun toplam yürüyüş süresi 4,5 saat civarında olacaktır.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

6. Gün - PALAKÇUR YAYLASI, KAŞVAÇ YAYLASI, GALERDÜZÜ
Kahvaltının ardından yaklaşık 1,5 saatlik araç yolculuğu ile Palakçur Yaylası’na varıyoruz. Palakçur, 2100 metre yükseklikte fazla
büyük olmayan bir yayla. Buradan 1,5 saatlik yatay bir yürüyüşle Kaşvaç Yaylası‘na varıyoruz. Burada verilen fotoğraf molasının
ardından Galer Düzü‘ne inen patikaya giriyoruz. Bundan sonra yürüyüşümüz orman içinde ve yokuş aşağı olacak. Yaklaşık 1 saat
sürecek orman içi yürüyüş oldukça keyifli geçiyor. Genelde 2000 metre üzeri bölgelerde yürüyüş yapıldığından ve bu yüksekliklerde
pek ağaç olmadığından farklı bir ortam bekliyor sizleri. Galer Düzü’ne vardıktan sonra burada öğle yemeğini alacağız. Farklı
seçenekler var. Yemeğin ardından aracımızla otele dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- Butik Otel

7. Gün - GİTO YAYLASI, GİTO TEPESİ, BADARA MEZRASI, DÖNÜŞ
Bugün bölgenin özgünlüğünü korumuş yaylalarından birine gidecek, zirvesine yürüyüş yapacak sonrasında da komşu Badara
Mezrası'nı ziyaret edeceğiz. İlk olarak Gito Yaylası'na doğru yola çıkıyoruz.
Yaklaşık 60-70 dakikalık bir yolculukla 2050 metre yükseklikteki Gito Yaylası'na varıyoruz. Fırtına Vadisi'ne hakim bir konumdaki
Gito'da; Pokut Yaylası, Çat Köyü, Badara Mezrası, Altıparmak Dağları ve hatta hava berraksa Gürcistan Dağları manzaramızı
oluşturacak.
Gito'da ilk olarak yaylanın en üstündeki eve kadar 20 dakikalık kısa bir yürüyüş yapıyoruz. Ardından yaylanın üstünde göreceğiniz
tepeye bir yürüyüş daha yapacağız. Bu iki yürüyüşü herkes rahatlıkla gerçekleştirebilir. Yaklaşık yarım saat sonra tepeye varmış
olacağız. Burada manzara inanılmaz. 360 derecelik bir panaromaya sahip denizi de gören bir nokta. Burada kısa bir mola
verip manzaranın keyfini çıkardıktan sonra yaylaya dönüp yöresel öğle yemeğimizi alıyoruz. Yemeğin ardından 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 gezintinin ardından Trabzon Havaalanı’na doğru yolumuza devam ediyoruz.
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" 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.
----------------------------------------------------------------

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
●
●
●
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●

6 gece konaklama
6 kahvaltı
6 akşam yemeği
Tüm geziler
Ulaşım ve ara transferler
Rehberlik hizmeti
Müze ve ören yeri girişleri
Leziz yöresel yemekler
Sürpriz ikramlar
KDV
Tursab zorunlu sigortası. (Sigortadan para alacağım diye kendini yamaçlardan yuvarlayanlar, derelere atanlar, teminat
kapsamı dışındadır )

Fiyata Dahil Olmayanlar

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

●
●
●
●
●

Trabzon’a ve Trabzon’dan ulaşım.
Öğle yemekleri
Rafting & Macera parkı aktivite ücretleri
Otellerdeki ve yemeklerdeki tüm ekstralar
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

