Dupnisa Mağarası ve İğneada
Doğa ve Fotoğraf Gezisi
7-8 Ekim 2017
Gezi Sorumluları : Esin Koç / Vehbi Koç
Hareket Saatleri:
Aracımız, 7 Ekim 2017 Cumartesi sabahı hareket edecektir.


05:30 Anadolu Yakası – Kadıköy evlendirme dairesi önü



05.45 Mecidiyeköy – Yapı Kredi önü



06.00 Bakırköy İncirli – Eski Boyner önü



06.20 Beylikdüzü-Bizimkent Köprüsü

07 Ekim 2017 Cumartesi Programı:





Dupnisa Mağarası / 9.30 -12.00
Öğlen Yemeği / 12.30 -13.30
İğneada Sislioba Köyü / 15.00-16.00
İğneada Liman Köyü / 16.30 – 18.00

08 Ekim 2017 Pazar Programı:





Sabah kahvaltısı / 08.00-09.00
Longoz Ormanları Yürüyüşü ve Fotoğraf Çekimi /09.30-14.00
Öğlen Yemeği / 14.30-15.30
İstanbul’a hareket 15.30

GEZİ ÜCRETİ:
Nakit veya kredi kartına tek çekim ödemelerde

; 280- TL/kişi

YKB World Card kredi kartına 4 taksit seçeneğinde ise ; 310 TL/kişi

ÜCRETE DAHİL OLANLAR:
Gidiş-Dönüş yol ücreti
1 Gece Pansiyon Konaklaması (Cumartesi Gecesi) –Ada Yazevleri
1.Gün Öğle Yemeği _ Demirciköy-Bahama Restaurant
2.gün Pazar Sabah Kahvaltısı– İğneada Çatkapı Restaurant – Kahvaltı Tabağı
Fotoğraf Danışmanlığı
Rehberlik Hizmetleri

KESİN KATILIM ve KAYIT :
Bu gezimizi en az 20, en çok 30 üyemiz ile gerçekleştireceğiz. 20 kişi altında katılım olursa, tur
iptal edilecektir.
Geziye katılmak isteyen üyelerimiz kesin kayıtlarını 25 Eylül 2017-Pazartesi tarihine kadar
İFSAK sekreterliğine yaptırabilirler.
Sorularınız için, ( Sekreterlik Telefonu : 0212 292 42 01 ) veya
adreslerimizi kullanabilirsiniz.

iletisim@ifsak.org.tr iletişim

Belirtilen tarihe kadar kesin kaydını ve ödemesini yapmayan üyelerimizin yerine yedek listede yer
alan üyelerimiz davet edilecektir.
Gezi ücreti 25 Eylül 2017 – Pazartesi tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.
( Gezi başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar yapılacak rezervasyon iptallerinde, gezi katılım
ücretinin yarısı iade edilir. 7 günden az kalan iptallerde iade yapılmaz.)
Ödemelerinizi aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz.
İFSAK - Yapı Kredi Bankası, Galatasaray Şubesi,
IBAN: TR42 0006 7010 0000 0082 2257 57 numaralı hesaba EFT ile veya
Ekte yer alan mail order formunu doldurup, imzalayarak, İFSAK sekreterliğine göndererek veya
İFSAK sekreterterliğine nakit ödeme ve/veya kredi kartı ile de ödeme yapabilirsiniz.
Katılımın planlanandan az olması durumunda yeni bir maliyet hesaplanarak, gezi ücreti
değiştirilebilir veya katılımcı sayısına göre gezi iptal edilebilir.

NOTLAR:
Gezimizde konaklayacağımız pansiyonun her katında 4-5 kişilik daireler vardır.
Temiz bir aile pansiyonudur. Aşağıdaki adresten inceleyebilirsiniz.
http://adayazevleri.com/
Gezimiz bir FOTOĞRAF gezisi olup, dernek üyelerimize ve yanında getireceği misafirine yönelik
olarak hazırlanmıştır.
Gezimize katılacak misafir kişilerin, gezimizin fotoğraf amaçlı olduğunu bilerek gelmelerini rica
ederiz.
Gezimiz, kar amaçlı olarak düzenlenmemektedir.
Gezi sırasında, spontane gelişebilecek ortamlar için, katılımcıların genel isteği doğrultusunda,
fotoğraf çekme amaçlı kısa duruşlar gerçekleştirilebilinir.
Bu bir fotoğraf gezisi olup, gezi sırasında hava ve fotoğrafik koşullara göre gezi sorumlusu her
türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Mevsim şartlarına uygun kalın giysiler, yağmurluk, (Şapka, gözlük vb) almanızı ve tripod , yedek
pil, yedek hafıza kartları getirmenizi öneririz.
Yolculuk sırasında araçta sigara içilmez.
Katılımcılar geziye katılmakla yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
Gezimiz TÜRSAB turizm belgeli araçlarla gerçekleştirilmektedir.

BİLGİLENDİRME
* Dupnisa Mağarası : Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere Köyü yakınlarındadır.
Mağaranın toplam uzunluğu 2720 metre ve 180 milyon yaşındadır. Görülmeye değer
güzellikteki el değmemiş sarkıt ve dikitleriyle ünlüdür.
* Sislioba Köyü : Bulgaristan sınırında, Istranca Ormanlarının arasında şirin bir
köydür. Halkı Ormancılık ve hayvancılıkla uğraşır.
* Liman Köyü : Kuruluşu 150 yıl öncesine dayanır. Balıkçıları, Feneri ve deniziyle şirin
bir köydür. Limanköyde bulunan deniz feneri (Fransız Feneri) , sınır ve rota feneri
olarak iki ayrı görevi birden üstlenmektedir. 1866 yılında Fransızlar tarafından
yaptırılmıştır.
* Longoz Ormanları : Yıldız Dağları’ndan Karadeniz sahillerine doğru akan derelerin
taşıdığı alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması sonucunda
longoz ormanları oluşmuştur. Bu taşkın alanlar Longoz(su basar) alanlarını ve
birbirinden farklı deniz, göl ve orman eko sistemlerini oluştururlar. İğneada Longoz
Ormanı Avrupa’daki en büyük Longoz Ormanları’ndandır.
http://www.milliparklar.gov.tr/mp/igneadalongozormanlari/index.htm

Keyifli ve bol fotoğraflı bir seyahat olması umuduyla,
İFSAK Yönetim Kurulu adına,
Gezi Birimi

