
 

Özel Evrim Okulları – Abant Gölü Kamp Programı 
Tur Tarihi: 10- 11 Ekim 2014 

Tur Süresi: 2 gün 1 gece çadır konaklamalı 

Hareket Saati: 06.30 

 

Farklı bir deneyim tatmak için imece usulü yaşama doğru hep birlikte yol alıyoruz… 

 

Gezi Programı:  

1.Gün: 
Sabah İstanbul’dan çıkıyor ve yolda alacağımız kahvaltı sonrası saat 11.30 dolaylarında Abant 

Gölü’ne ulaşıyoruz. İlk olarak kamp alanımızı belirleyip eğitmenlerimizin eşliğinde eğitim yaparak 

kampımızı kuruyoruz. Kamp kurma eğitimimizi bitirdikten sonra kamp alanımızı nasıl 

kullanacağımıza dair kısa bir bilgi edinip öğlen yemeğimizi yiyoruz. Yemeğin ardından Abant 

Gölü’nü fotoğraflayacağımız ve gölü tepeden seyredeceğimiz keyifli bir yürüyüşe koyulacağız. Bu 

yürüyüşte doğayla ilgili bilgiler almanın yanı kamp ateşimiz için odun toplayacağız. Kampımızda 

önemli olan beraberce bir yaşam alanı yaratmak ve ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek. Doğayla dostluk 

kurarak ülkemizin eşsiz güzelliklerinden olan Milli Park Abant’ı birlikte keşfediyor olacağız.  Farklı 

gözlemlere sahip bu yürüyüşün ardından kamp alanına dönüyoruz ve akşam yemeği 

hazırlıklarımıza başlıyoruz. Yemeğin ardından kamp ateşimizin başında çeşitli eğlenceler 

düzenleyeceğiz. Uyumadan önce yaktığımız ateşin etrafında sohbet edeceğiz. 

 

2.Gün: 

Kahvaltımızın ardından kampımızda küçük bir takım oyunu oynuyor olacağız. Bu oyunumuzun 

ardından kapımızı toplayıp bölgede bulunan bir köy ve bir de yaylayı ziyaret edeceğiz. İnsanların 

doğayla iç içe nasıl yaşadığını bu ziyaretle deneyimlemiş olacağız. 

Köy ve yayladaki yaşamı inceledikten sonra dönüş yolculuğumuza başlıyor, yol güzergâhında akşam 

yemeği yiyip gerekli molaları verdikten sonra saat 20.00 dolaylarında İstanbul’a ulaşarak 

etkinliğimizi tamamlıyoruz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Not: 

*Kamp alanımız tabiat koruma alanı olarak Mili Park yetkilileri tarafından korunmakta olup kamp 

süresince özellikle gece bir yetkilimiz güvenlik için nöbetçi olacaktır. 

* Bir okul personelimiz çocukların çeşitli ihtiyaçları için Kamp alanında bulunacaktır.  

*Kamp alanı WC ve su imkânları yakın olduğu yerde olacaktır. 

*Kamp ekipmanları, yüksek irtifada kullanılan dayanıklı ve sağlam ürünlerden oluşmaktadır ve -20 

dereceye kadar gerekli konforu sağlamaktadır. Su ve soğuk hava geçirmez. 

 

Dahil Olan Hizmetler 

— Bütün ulaşım-transferler.(okulumuzdan hareket ediyor olacağız) 

— 2 Kahvaltı 

— 2 öğlen yemeği (kumanya veya barbekü meyve) 

— Akşam yemeği (çorba, ana yemek, makarna, salata, tatlı, meyve) 

— Araç içi ikramlar ( su, kek, çikolata) 

— Çadır, uyku tulumu, mat gibi bütün kamp malzemeleri tarafımızdan temin edilecek) 

— Tüm Rehberlik hizmetleri 

 

Dahil Olmayan Hizmetler 

— Molalarda yapılacak harcamalar ve yemekler. 

— Tüm ekstra organizasyonlar ve şahsi harcamalar  

Ulaşım: 

Turizm kokartlı ve yetki belgesi sahibi şoförlerle eşliğinde midibüs veya minibüsler kullanılır. 

Rehberlik: 

Rehberlerimiz bölge konusunda deneyimli kişilerdir. 

Yanınızda Getirilmesi Gereken Malzemeler 

     Mevsim koşullarına göre turdan bir hafta önce iletilecektir. 

Veli İzin Belgesi 
Velinin Adı-Soyadı: 
Öğrenci Adı-Soyadı: 
Sınıfı: 
Geziye Katılmasına izin veriyorum(imza):…………………..    


