İFSAK FOTO SAFARİ EN DOĞU KARADENİZ
Gezi Tarihi : 18 – 24 Ağustos 2018
GEZİ PROGRAMI
1. Gün. TRABZON – AYASOFYA KİLİSESİ – ATATÜRK EVİ - ÇAMLIHEMŞİN
Trabzon havaalanında buluştuktan sonar ilk durağımız Ayasofya kilisesi ve cami ziyareti oluyor.
Sonrasında Atatürk evine gidiyoruz. Trabzon merkeze geri dönerek uzun çarşıyı adımlıyoruz.
Kimsenin pek gitmediği Küçük Ayvasıl kilisesine de uğruyoruz. Dönüşte çarşıda yöresel
yemeklerden oluşan öğle yemeğimiz alıyoruz. Yemek sonrası artık yolumuz sahil şeridinden
devam ederek Çamlıhemşin’e varıyor. Burada kısa alışveriş molasından sonra Ayder yolu
üzerindeki Tar deresi ve şelalesine gidiyoruz. Bir yere kadar araçla gidilen şelaleye araçtan
indikten sonar turzime kazandırılmış yürüyüş yolundan gidiliyor. Git – gelaynı yoldan yaklaşık 2
saatlik yürüyüş yapıyoruz. Gidiş hafif yokuş ama dönüşte hep yokuş aşağı  Şelaleyi de her
açıdan fotoğrafladıktan donra artık dinlenme zamanı. Seyri Cennet pansiyonumuza giderek
odalarımıza yerleşiyoruz.
Konaklama: Seyri Cennet Pansiyon

2. Gün: POKUT VE SAL YAYLALARI – PALOVİT ŞELALESİ – FIRTINA DERESİ
Sabah kahvaltı sonrası aracımız ile Çamlıhemşin ilçe merkezine inerek alışveriş molası veriyoruz.
Burada bizi bekleyen özel yapım 4×4 aracımıza transfer olarak Pokut yaylasına doğru heyecanlı
yolculuğumuz başlıyor. Yaylanın dik yollarına girdiğimizde hava durumuna göre göreceğimiz
muhteşem manzaraları izleyerek ve bolca sallanarak 2000 metreye çıkıyoruz. Sal yaylasına
vardığımızda aracımızdan inerek yayladaki sıralı yayla evlerini fotoğraflıyoruz. Sonrasında Pokut
yaylasına doğru 45 dakikalık orman içi patikadan yürüyüş yapıyoruz. Kısa ama bir o kadar büyülü
bu orman yolundan sonra öğle yemeğimizi alacağımız yayla ev/pansiyonuna varıyoruz. Yemek
sonrası Ernetap’ın Düzü denilen manzara tepesine bir 30 dakikalık yürüyüşümüz daha
oluyor. Kaçkar dağlarını neredeyse 360 derece gören bu boşluktan bolca fotoğraf ile aynı
patikadan geri dönüyoruz. Belirlediğimiz saatte aracımız ile buluştuktan sonra aşağı iniş
yolculuğumuz başlıyor. Dönüşte Ortan kemer köprüsünü görüyoruz. Köprü 15 metre yükseklikten
dökülen, su miktarı olarak bölgenin en büyük şelalelerinden biri olan Palovit şelalesine gidiyoruz.
Şelalenin üstüne kadar araç gidebiliyor. Burada fotoğraf ve dereye ayak sokma molasından sonra
geri dönüşe geçiyoruz. Aynı yollardan geçerek pansiyonumuza geri dönüyoruz. Dolu dolu geçen
bir gün sonrası dinlenmeyi hakettik 
Konaklama: Seyri Cennet Pansiyon

3.Gün: BORÇKA – ARTVİN – CEHENNEM DERESİ KANYONU - ŞAVŞAT
Kahvaltı sonrası bir başka güzelliğe Şavşat’a doğru yola çıkıyoruz. Bugün yolumuz biraz uzun ama
dura dura ve bol fotoğraf çeke çeke ilerliyoruz. İlk durağımız Borçka yolu üzerindeki Cankurtaran
geçidi. 690 metrelik bu düşük reakımlı geçit Kaçkar dağı silsilesini güney/kuzey doğrultusunda
birbirine bağlayan dört ana geçitten biri. Hava açık ise Hopa ve Karadeniz’i dönüş gününe kadar
son kez görüp fotoğraflıyoruz. Sonrasında Artvin il merkezinde öğle yemeği için duruyoruz. Daha
doğrusu il merkezine tırmanıyoruz  Yemek sonrası tekrar aşağı inerek ana yola bağlanıp
yükselmeye başlıyoruz. Deriner barajı göletinin etrafından dolaşa dolaşa Ardanuç ilçesi yolu

üzerindeki Cehennem Deresi kanyonuna giriyoruz. Girişi çok dar olan kanyonda 15 dakika dik
çıkış yaparak içine, tam ortasındaki boşluğa çıkıyoruz. Bolca fotoğraf çektikten sonra araca geri
dönerek Şavşat yoluna bağlanıyoruz. Yaklaşık 1 saat sonra Şavşat çıkışındaki otelimize
yerleşiyoruz. Akşam yıldız pozlama için güzel bir mekanımız var 
NOT: Bugün hava ve sizin durumunuza göre Mençuna şelalesi rotasını da ekleyebiliriz programa.
O zaman Cehennem deresi kanyonuna gitmeden direk Şavşat’a geçilir. Rehberiniz ayarlama
yapacaktır.
Konaklama: Yeşilvadi Otel

4.Gün: ŞAVŞAT KARAGÖL, ŞİRATA GÖLLERİ, BALIKLIGÖL VE ŞAVŞAT
KÖYLERİ
Sabah alacağımız kahvaltının ardından 45 dakikalık araç yolculuğu ile Şavşat’ın en büyük köyü
olan Pınarlı Köyü’nden geçerek muhteşem köfte ve garnitürlerini
yiyeceğimiz Balıklıgöl’e varıyoruz. Küçük bir çay molasından sonra yürüyüşe geçiyoruz. Arsiyan
Dağı’nın eteklerinde yükselerek göreceğimiz iki yanlı manzara muhteşem. Zaman zaman yok
olmaya yüz tutmuş kağnı arabası izlerini takip ederek ilerleyeceğimiz patika bizi Şirata
Gölleri’nin ilki ve küçüğü olan göle çıkarıyor. Gittiğimiz mevsime göre su seviyesi değişen gölün
rengi beklemiş yoğurt suyuna benzediği için bu ismi almış. Hemen yukarısındaki ikinci ve ismi
Büyük Şirata olan göle çıkıyoruz ve uzun bir mola veriyoruz. Eğer şanslı isek ortamın bakirliğinden
yararlanan Angut kuşlarını görebiliriz. Yürüyüşümüze çok az daha çıkış ekleyerek orman içine
giriyoruz. Bu noktadan hava açık ise Karçal Dağları’nı ve ötesini rahatlıkla görebiliyoruz. Sonra
kağnı yoluna bağlanan kadar dik inişler yapıyoruz. Buradan yaklaşık yarım saat daha yürüyerek
dairemizi tamamlıyoruz ve artık yemek zamanı. Yemek sonrası Balıklıgöl’de dinlenerek Şavşat
Karagöl’e doğru harekete geçiyoruz. Biraz araç biraz yürüyüş ile Karagöl’e varıyoruz. Karagöl’de
varış saatimize göre mola veriyoruz. Artık dönüş vakti. Aracımız ile yol üstündeki Cevizli
Kilisesi’ne uğrayarak otelimize geri dönüyoruz.
NOT: Hava durumuna göre rehberiniz farklı bir program yapabilir. Şavşat’ın farklı köylerini
keşfedebilirsiniz 
Konaklama: Yeşilvadi Otel

5.Gün: BAZGİRET KÖYÜ - LEKOBAN YAYLASI – CANCİR YAYLASI - FINDIK
YAYLASI - MAÇAHEL
Sabah kahvaltımızın ardından artık Şavşat’a veda ediyoruz. Aracımız ile yaklaşık 1 saat sürecek
yolculuk ile Bazgiret köyüne varıyoruz. Film pilatosu gibi bakir kalmış bu köyde yerel yaşamı izin
alarak fotoğraflayabiliyoruz. Fotoğraf molasından sonra aracımıza binerek Lekoban Yaylası’na
doğru yükselmeye başlıyoruz. Ama ilk önce Bazgiret köyünün yaylası olan Cancir yaylasına
uğruyoruz. Bu yolda manzaralar enfes. Yayla aynı köyü gibi ahşap evlerden oluşuyor ve halen
yaşayan bir yayla. Yaylayı da gördükten son Lekoban yaylasına varıyoruz. Burada alacağımız öğle
yemeği sonrası İndastvinda geçidi sonrası inişe geçerek Fındık yaylasına gidiyoruz. Burada kısa
mola sonrası artık yağmur ormanlarına giriyoruz. Hava ve yorgunluk durumunuza göre kısa
yürüyüşler yapabiliyoruz. Pansiyonumuza kadar bol virajlı ve sallantılı yollardan sonra hava
karardığında varıyoruz. Çok uzun bir gün yorucu yolculuk ama bu kadar yayları bir günde görmek
için başka seçeneğimiz yok 
Konaklama : Green Roof Ahşap Otel

6.Gün: MARAL ŞELALESİ – CAMİLİ KÖYÜ
Güzel bir kahvaltının ardından Türkiye’nin tek kırımdan dökülen en yüksek şelalesi olan 63
metrelik Maral Şelalesi’ne doğru hareket ediyoruz. Hava ve grup şartlarına göre rehberiniz bu
günün yürüyüş süresini uzatıp kısaltabilecektir. Yarım saat yürüyüş mesafesi kalana kadar
şelaleye araçla gidilebiliyor. Uzun yürüyüş isteyenleri çıkarken değil de geri dönüşte yürütüyoruz.
Şelaleyi gördüğümüz ilk yerde bir seyir terası var ve burada daha aşağı inmek istemeyen
misafirlerimiz oturabiliyorlar. Aşağı iniş oldukça dik ve dikkatli bir şekilde inmek gerekiyor.
Çoğunlukla korkuluklu merdivenler olan inişte grup olmanın verdiği faydalardan yararlanıyoruz.
Herkes birbirine yardım ediyor. Şelalenin altında soyunma kabinleri mevcut. Cesaretli olanları,
aslında soğuk olmayan ama çok yukarıdan döküldüğü için rüzgarın etkisiyle soğuyan suya davet
ediyoruz. Başka bir yerde deneyimleyemeyeceğiniz bu güzelliği kaçırmamanızı öneriyoruz.
Yaşadığımız bu deneyim ile soğuyan bedenlerimiz, indiğimiz o dik patikayı çıkarken ısınıyor. O
yürüdüğümüz patika ve merdivenleri yapan amcanın akrabalarının işlettiği seyir terasında
dinlenme ve çay molasından sonra araca doğru geri yürüyoruz. Dönüşte öğle yemeğimizi başka
bir güzel mekanda İremit pansiyon’da alıyoruz. Yemek sonrası araçla devam ederek Camili
Köyü‘nü, sınır kapısını ve tarihi ahşap camisini görme fırsatı buluyoruz. Yine yorucu ama bir o
kadar da zevkli ve çeşitli deneyimlerle dolu bir günün ardından pansiyonumuza geri dönüyoruz. de
gidiyoruz.
Konaklama : Green Roof Ahşap Otel

7. Gün: BORÇKA KARAGÖL – HOPA YA DA TRABZON DÖNÜŞ
Kahvaltı sonrası son günümüz diye boş durmayıp bir başka güzelliğe Borçka Karagöl’e doğru
harekete geçiyoruz. Heyelan gölü olan Karagöl’ün etrafını yaklaşık 40 dakikalık bir yürüyüş ile
dönüyoruz. Her açıdan görme fırsatını bulacağımız bu yürüyüş sonrası Öğle yemeği ve biletini
Hopa’dan alan yolcularımız uğurlamak için Hopa’ya gidiyoruz. Dönüş biletini Trabzon’dan alan
misafirlerimiz de havalanına bırakıyoruz.

GEZİ ÜCRETİ:
Gezi ücreti;
Nakit veya kredi kartına tek çekim ödemelerde

; 2350- TL/kişi (Çift kişilik odada kişibaşı)

Tek kişilik konaklama farkı gecelik ; 350 - TL’dir.

Fiyata Dahil Olanlar







Profesyonel rehberlik
Tüm ara ulaşımlar
Tam pansiyon 6 gece konaklama ( 6 kahvaltı – 7 öğle– 6 akşam yemeği
Zorunlu TURSAB seyahat sigortası
Ören yeri girişleri
KDV

Fiyata Dahil Olmayanlar





Türkiye’nin herhangi bir yerinden Trabzon’a ulaşım ve geri dönüş
Kişisel harcamalar
Yemeklerde alınacak içecekler
Dahillerde belirtilmemiş harcamalar

KESİN KATILIM:
Bu gezimiz en az 10-12 kişilik katılımla gerçekleştirilecektir.


Geziye katılmak isteyen üyelerimiz kesin kayıtlarını 25 Haziran 2018 – Pazartesi gününe
kadar İFSAK sekreteryasına yaptırabilirler.
Sorularınız için, ( Sekreterya Telefonu : 0212 292 42 01 – 292 18 07 ) veya
iletisim@ifsak.org.tr iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz.



Belirtilen tarihe kadar kesin kaydını ve ödemesini yapmayan üyelerimizin yerine yedek listede
yer alan üyelerimiz davet edilecektir.




Gezi ücretinin 25 Haziran 2018 - Pazartesi tarihine kadar yatırılması zorunludur.
( Gezi başlangıç tarihinden 10 gün öncesine kadar yapılacak rezervasyon iptallerinde, gezi
katılım ücretinin yarısı iade edilir. Gezi başlangıç tarihinden 10 günden kısa iptallerde gezi
ücreti iade edilmez.)
Ödemelerinizi aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz.
İFSAK İSTANBUL FOTOĞVE SİNEM AMAT DERN İKTİSADİ İŞLETME–
İş Bankası, Galatasaray Şubesi,
IBAN: TR56 0006 4000 0011 0111 8719 14 numaralı hesaba EFT ile veya


İFSAK sekreteryamıza 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:






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.
Mevsim şartlarına uygun giysiler, yağmurluk, (Şapka, gözlük vb) almanızı ve tripod , yedek
pil, yedek hafıza kartları getirmenizi öneririz.




Yolculuk sırasında araçta sigara içilmez.
Otobüste yer numaraları müracaat sırasına göre verilecektir.



Birbirine yakın iki otelde konaklama olacaktır. Konaklama yapılacak otellere yerleşim
başvuru sırasına göre yapılacaktır.
Gezilerimiz TÜRSAB turizm belgesi sahibi araçlar ile gerçekleştirilmektedir.



BİLGİLENDİRME



Genel olarak tüm gezilerimizde ihtiyaç duyabileceğiniz mutlaka yanınızda bulundurmanızı
rica ederiz. Müze Kartınızı, internet üzerinden de satın alabilirsiniz.
Müze kart almak için başvuru linki (https://www.muze.gov.tr/muzekart )

NOT: Bu bir fotoğraf gezisi olup, gezi sırasında hava ve fotoğrafik koşullara göre gezi sorumlusu
her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
Keyifli bir seyahat olması umuduyla,

İFSAK Yönetim Kurulu adına,
Gezi Birimi

