
Gerçek bir Karadeniz deneyimine hazır olun! Biz bugüne kadar nefes almış mıyız? 
sorusunu bize sorduran yaylaları, astral seyahatlere çıkaracak  gece manzaraları, 
tüm hırçınlığı ile akan dereleri, kendine has mutfağı, müziği ve kültürü ile 
bambaşka bir dünya Karadeniz. 3 günlüğüne betonu, griyi, gürültüyü ve 
karmaşayı şehirde bırakıp doğanın kucağına , Karadeniz yaylalarına gidiyoruz. Ee 
Patika demek deneyim demek. Programda 2700 rakımlı buzul gölünde 
yüzmekten, yaylalar arası trekkinge kadar hayatınızda bir kere yapacağınız 
unutulmayacak deneyimler sizi bekliyor. Avusor’da 2700m’de doğanın değişimine 
şahitlik edip, Palovit’te Karadeniz’in hırçın suları ile tanışıyoruz. Hazindağ’dan 
Pokut’a yürüyüp bulut denizini kovalayıp, teleferik ile Kendini Koruyan Mahalle’ye 
geçiyoruz. Her gün farklı bir yaylanın havasını soluyup farklı yerlerde 
konaklayacağız, en temiz hava nerede siz karar verirsiniz artık :)  

KARADENİZ

              27 Eylül - 29 Eylül 2019

HER ŞEY DAHİL  
2490 TL

Tur lideri: Utku Çubukçu



Gidiş   :  TK 7422  27 EYLÜL  S.Gökçen>>Trabzon  Kalkış 07:05 Varış 08:45 
Dönüş :  TK 7435  29 EYLÜL  Trabzon>>S.Gökçen  Kalkış 21:35 Varış 23:25  

KONAKLAMA

KONAKLAR MAH. 
1 Gece 

Makrevis Pansiyon

FİYATA DAHİL OLAN 
HİZMETLER 

• Anadolu Jet ile S.Gökçen- Trabzon, Trabzon- 

S.Gökçen  ekonomi sınıfı gidiş dönüş 

havayolu ücreti 

• 2 gece programda ismi belirtilmiş otellerde 

oda/kahvaltı konaklama 

• Seyahat süresince transfer hizmetleri 

• Programda belirtilen tüm geziler ve aktiviteler 

• Programda belirtilen tüm müze, milli park ve 

ören yeri giriş ücretleri 

• 3 öğlen yemeği 

• 2 akşam yemeği 

• Tüm bahşişler (Gezi boyunca şoför ve rehber 

için bahşiş toplanmayacaktır) 

• Profesyonel rehberlik hizmeti 

• Zorunlu seyahat sigortası 

• HİÇ BİR EKSTRA TUR SATIŞIMIZ YOKTUR. 

FİYATA DAHİL OLMAYAN 
HİZMETLER 

• Kişisel ihtiyaçlar 

• Yemeklerde alınan içecekler 

• Çamaşır hizmetleri 

• Telefon aramaları 

• Fazla bagaj ücretleri 

POKUT 
1 Gece 

Doğa Konuk Evi 

Not: Yaylalardaki tesis alt yapısından dolayı bu iki yayla evinde tuvalet-banyo kullanımı ortaktır.



Sabah 06.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda AnadoluJet kontuvarı önünde buluşup TK 7422 
uçuş numaralı 07:05 uçağıyla Trabzon’a doğru yola koyuluyoruz. 08.45’te Trabzon’a varıyoruz ve 
direkt olarak Rize’ye hareket ediyoruz. Karadeniz doğası kadar yemekleri ile de ayrı bir dünya. 
Karadeniz mutfağına girişi Rize Liman Lokantası’nda kavurma ve pide ile yapıyoruz. Sonrasında 
kendimizi 3 gün boyunca yeşile ve oksijene teslim etmek üzere şehri yavaştan terk ediyoruz. Doğa 
ile ilk buluşma noktamız Karadeniz’in hırçın coğrafyasına yakışır şekilde 2300 rakımlı Avusor 
Yaylası ile oluyor. Büyüleyici manzaralar eşliğinde yaylaya varıp oradan yaklaşık 1,5 saatlik hafif 
tırmanışlı bir yürüyüşle 2700m’deki bir buzul gölü olan Büyük Göl’e ulaşıyoruz. Günün 
yorgunluğunu atmanın en kolay yolu kendinizi buz gibi sulara teslim etmek. Avusor Yaylası’ndan 
dönüşte Huser Yaylası’na uğruyoruz, manzaranın tadını çayla çıkarıp eğer şanlıysak gün batımında 
bulut denizini izliyoruz. İlk gece konaklayacağımız masalsı bir Karadeniz konağı olan Makrevis 
Pansiyon’a vardığımızda bizi Meryem Abla’nın kuzinede pişmiş efsane yemekleri bekliyor. 

1. GÜN 
27 Eylül 2019

İSTANBUL > TRABZON 
Avusor Yaylası, Huser Yaylası 



 

Bol oksijenle 70 yıllık ahşap konağımızda uyanıp el emeği göz nuru kahvaltımızı yapıyoruz. Zor da 
olsa konaktan ayrılıp yola çıkıyoruz. Kahvemizi içmek için biraz adrenalinli bir yolculukla iki vadi 
arasına kurulan teleferikle Kendini Koruyan Mahalleye geçiyoruz. Kahvelerimizin ardından durağımız 
Hazindağ Yaylası. Yayla havasını doyasıya almak ve seyretmek için Hazindağ’dan Pokut Yaylası’na 
doğru kolay bir yürüyüş yapıyoruz. Pokut’ta efsane bir manzaraya sahip konağımız Platoda Mola’ya 
yerleşip öğle yemeğimizi yiyoruz. Akşam üzeri orman içinden 20dk’lık bir yürüyüşle Sal Yaylası’na 
geçiyoruz. Bugünkü yürüyüşler için ödül Sal Yaylası’nda Kadir Abi’nin efsane sütlacı :) Gün batımında 
Sal’da bulut denizi avına çıkıyoruz. Sonrasında araçla Pokut’a dönüp Doğa Konuk Evi’ne yerleşip  
Pokut’un keyfini çıkartıyoruz. Akşam yemeği evimizde.

POKUT YAYLASI 
Hazindağ ve Sal Yaylası

2. GÜN 
28 Eylül 2019



 

Sabah alarmsız şekilde muhteşem Kaçkarlar manzarasına uyanıp kahvaltımızı yaptıktan sonra 
maalesef Pokut’a veda ediyoruz. İlk durağımız 15m yüksekten dökülen ve bölgenin en yüksek debili 
şelalelerinden olan Palovit Şelalesi ve vadilerin arasındaki yola (zamanında İpek Yolu’ymuş buralar) 
14.yy’dan beri gözcülük yapan Zil Kale’si. Ardından Badara Yaylası’na gitmek için yolu koyuluyoruz. 
Yemyeşil bir yaylanın tam ortasında küçük bir göl olunca Badara daha da büyülü bir hale gelmiş. 
Yeer yeşil, gök mavi, karşısı Kaçkarlar derken oturduğunuz yerde içinize huzur doluyor buralarda. 
Ama son bir durağımız var Gito Yaylası! Kısa bir yolculuğun ardından Gito’ya varıp öğle yemeğimizi 
manzaraya karşı yiyoruz. Ardından doğa ile vedalaşıp şehre dönüş vakti geliyor. 21.35’teki uçağımız 
için Trabzon’a doğru yola çıkıyoruz. 

TRABZON > İSTANBUL 
Gito ve Badara Yaylası 

3. GÜN 
29 Eylül 2019



• Patika.Travel doğal afet gibi nedenlerden dolayı programda değişiklik yapma hakkına 

sahiptir. 

• Programa 15 yaşından küçükler katılamazlar. 

• Programa tansiyon, kalp yetmezliği, astım, kilo fazlası gibi sağlık sorunları olanların kayıt 

öncesi bu sıkıntılarını Patika.Travel ile paylaşmaları istenmektedir. Yapacağımız 

aktivitelerin içeriği ve sizleri zorlama durumuna dair fikir birliğine varmamız için. 

• Gezimizin kontenjanı 12 kişiyle sınırlıdır. 

• Ödeme seçenekleri ve kredi kart taksit imkanları için ödeme seçenekleri tablosunu 

inceleyebilirsiniz. 

• İptal şartları için sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.

GEZİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

TUR LİDERİ: UTKU ÇUBUKÇU 
Nordik Simit adındaki blogu ile tanıdığımız Utku 
Çubukçu, 2014'ten beri Kuzey ülkeleri ve kültürleri 
hakkında yazıyor. Karış karış gezdiği İskandinavya 
maceralarına ise 2016'dan beri Patika Travel ile birlikte 
düzenledikleri turları katarak, seyahatlerine yeni bir 
boyut kazandırdı. Şimdi ise yeni rotalar için çok 
heyecanlı! Blog hakkında daha fazla bilgi için 
n o rd i k s i m i t . o rg a d re s i n i z i ya re t e d e b i l i r s i n i z . 
@nordiksimit



ÜCRETLENDİRME

Telefon: 0 542 234 37 77  
Telefon: 0 212 283 37 77 
Email: info@patika.travel 

NAKİT

*Bonus özellikli tüm kartlara ve Miles & Smiles kartlarına 

GARANTİ GARANTİ*

2590 TL 2-3-4 TAKSİT

Nakit veya havale yollu ödemelerde fiyat 2490 TL’ dir. İki ve üç taksitli şekilde 
ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

KREDİ KARTI

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde fiyat 2590 TL’ dir. Kayıt esnasında ücretin 
tamamı tahsil edilir.
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