B utik Tur lar
Turlarımız; deneyim edindiğiniz, yerel
hayatı ve kültürü derinlemesine
öğrendiğiniz, doğa kültür ve insan
odaklı turlardır.

Tur 1

ŞİMŞİR ORMANLARI, GİTO YAYLASI, GİTO TEPESİ, BADARA MEZRASI, ZİL KALE
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Bugün bölgenin özgünlüğünü korumuş yaylalarından birine gidecek, zirvesine yürüyüş yapacak sonrasında da komşu Badara
Mezrası'nı ziyaret edip, Zil Kale'ye doğru orman içi yürüyüş yapacağız. Üstüne ilaveten Şimşir Ormanları'nı göreceğiz.
İlk olarak Şimşir ormanına gidiyoruz. Dünyanın en büyük ikinci şimşir ormanı dense de bu konuda kesin bir kanıt yok. Son yıllarda
şimşirler hastalandı ve kurudular. Diyeceksiniz ki buraya neden getirdiniz. Kurumuş şimşir ormanının enteresan bir güzelliği var. Tabi
ki temennimiz şimşirlerin tekrar canlanması. :( Şimşir Ormanları ziyretimizi tamamladıktan sonra Gito Yaylası'na doğru yola
çıkıyoruz.
Yaklaşık 40-50 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 key ni 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 Zil Kale'ye gidiyoruz.14.yy’a tarihlenen kaleyi gezip fotoğra adıktan sonra
otelimze dönüyoruz. (Grubun durumuna göre Badara'dan Zil Kale'ye doğru ormandaki araç yolundan bir yürüyüş daha yapabiliriz.)
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TROVİT YAYLASI, KARUNÇ YAYLASI, ELEVİT YAYLASI
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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 ha f 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 fotoğra ayıp 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.

BULUT ŞELALESİ, AVUSOR YAYLASI, BÜYÜK GÖL, HUSER YAYLASI GÜN BATIMI
Kahvaltının ardından yoğun bir güne başlıyoruz. Bulut Şelalesi ve Büyük Göl'de (2800m) yüzme şansımız olacak. Mayo ve
havlularınızı yanınıza almayı unutmayın.
İlk olarak Tar Deresi parkuruna gidiyoruz. Yaklaşık 45 dakikalık kolay bir yürüyüş sonunda Bulut Şelalesi‘ne gelmiş oluyoruz.
İsteyenler burada yüzebilir. Burada verdiğimiz moladan sonra geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz ve Ayder Yaylası'na çıkıyoruz. Ayder
Yaylası'nda kısa bir mola verip Gelintülü Şelalesi'ni fotoğra adıktan sonra yola devam ediyoruz.
Ayder'den sonra yörede Laz Yaylaları olarak bilinen ve tabi ki Lazların kurdukları ve yaşattıkları yaylaları göreceğiz. Bir de Avusor
Yaylası’nın üzerindeki göle yürüyüşümüz var. Avusor Yaylası’na kadar araçla çıkıyoruz. Yolda Hacizeni, Kvaokobğumeri (Yanlış
yazmadık Lazca Taş Yığılı anlamına geliyor) ve Toba Yaylaları’nı göreceğiz.
Avusor Yaylası’na vardıktan sonra Büyük Göl’e 1,5 saatlik bir yürüyüş yapacağız.2800 metredeki bu gölde yüzme molası verdikten
sonra aynı yoldan geri dönüyoruz. Avusor Yaylası'na vardıktan sonra yöresel öğle yemeğimizi alıyoruz.
Büyük Göl yürüyüşüne katılmak istemeyenler yaylada vakit geçirebilirler. Yemeğin ardından günbatımı için Huser Yaylası'na doğru
yola çıkıyoruz. 2320 metre yükseklikteki yayla, 360olik manzarasıyla deniz dahil her yeri gören konumu ile ön plana çıkıyor. Bir de
sosyal medyada bol bol gördüğünüz bulutlara değen salıncak da burada. Yayla civarında biraz yürüyüp salıncakta fotoğrafımızı
çektirdikten sonra gün batımını bekleyeceğiz. Eğer bulut denizi de olursa bu hayatta gördüğünüz en güzel manzaralardan biri ile
karşılaşacaksınız. Fotoğraf çekebilirsiniz veya sadece seyredebilirsiniz. Bu yoğun günün ardından otelimize döneceğiz. Akşam
yemeği geç olacak bilginize…
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Tur 3

S A L Y A Y L A S I , P O K U T Y A Y L A S I , H A Z İ N D A K Y A Y L A S I , PA L O V İ T Ş E L A L E S İ
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Kahvaltının ardından gezimize başlıyoruz. Bugün birbirinden güzel üç yaylayı ziyaret edeceğiz. İlk olarak Pokut ve Sal Yaylası'na
gideceğiz. Hava durumu ve yol koşullara göre uygun araçla çıkacağımız Pokut ve Sal Yaylaları defalarca gazete ve dergilere konu olan,
instagram paylaşımlarının vazgeçilmez noktası, 2000 metre yükseklikte muhteşem güzellikte iki yayladır. Tepe üstüne kurulu bu
yaylalardaki tüm evlerin tamamen ahşaptır. Bakirliğini korumuş bu iki yaylanın etrafı vahşi bir ormanla çevrili, manzara ise
doyulmaz.
Otelden yaklaşık 1 saatlik bir yolculuğun ardından ilk durağımız olan Sal Yaylası’na ulaşıyoruz. Yaylanın ön kısmındaki geniş çimenlik
alan ve arkasında dizili yayla evleri farklı bir güzellik sunuyor. Hele Sal’ın üstündeki bankta oturmak, etrafı seyredip temiz havayı
ciğerlere çekmek anlatılmaz yaşanır denen deneyimlerden. Sal Yaylası'yla olan birlikteliğimiz bittikten sonra Pokut Yaylası'na
geçiyoruz.
İki yayla arasında yapacağımız yarım saatlik düz orman içi yürüyüş güne ayrı bir güzellik katacak. Bu kısa yürüyüşün ardından bu
sefer Pokut Yaylası’nın manzarasının key ni çıkarıyoruz. Bir yandan deniz, bir yandan Kaçkar, şansımız varsa bulut
denizi ve bulutlardan başını çıkarmış dağ adacıkları. Etrafı balta girmemiş bir doğal yaşlı orman ile çevrili olan Pokut’a
doyamayacaksınız. Pokut'ta manzaraya karşı vereceğimiz molada size sürpriz ikramlarımız olacak. Yaylayı gezip key ni çıkardıktan
sonra Hazindak Yaylası'na doğru yürüyüşe başlıyoruz. Hazindak, 4 yaylanın yolunun kesiştiği bir tepe üzerinde kurulmuş küçük
sevimli ve oldukça korunmuş bir yayla. 2,5 saatlik bir yürüyüşünün ardından yaylaya varıyoruz. Öğle yemeğimizi burada yiyip biraz
vakit geçirdikten sonra aracımızla buluşup dönüşe geçiyoruz. Kalan zamana göre yol üstünde uğrayabileceğimiz bir kaç yer daha
var. Muhteşem Palovit Şelalesi ise bu yürüyüşü taçlandıracaktır. 15 metre yükseklikteki şelale bölgenin en yüksek değil ama debisi
en fazla olan şelalesidir. İsteyenler yoldan aşağıya inip şelalenin dibinde fotoğraf çektirebilir.
Şelaleden ayrıldıktan sonra otelimize dönüyoruz.
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Tur 5

VERÇENİK YAYLASI & KAPILI GÖLLER
Kahvaltımızın ardından bölgenin en yüksek 2. dağı olan 3711 metre yüksekliğindeki Verçenik’e doğru yola çıkıyoruz. Fırtına Vadisini
oluşturan nehirleri, dereleri kaynağına doğru takip ediyoruz.
Yolun bittiği yere yani Verçenik Yaylası'na kadar araçla gidiyoruz. Buradan sonra yürüyerek devam ediyoruz. Parkur için genel olarak
az eğimli diyebiliriz sadece göllerin altına geldiğimizde S’ler çizerek yükselecek olan patika biraz diktir. Kimi zaman çimenlerin
üzerinde, kimi zaman kayaların arasındaki patikalardan yürüyüp ufak dereleri geçerek 3711 metre yükseklikteki 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 bir nimet. Tabi göl deyince o
gölde yüzmek de olağan bir davranış. Sonradan pişman olmamak için mayo ve havlunuzu yanınızda bulundurmanızda fayda var. Göl
kenarında vereceğimiz molada öğle yemeğimizi de yiyeceğiz. Yemeğin ardından aynı yoldan geri dönüyoruz.
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