
Sinop Erfelek Şelaleleri Gezisi 
18-19 Mayıs 2019  1 Gece 2 gün 

Bir haftasonunda Batı Karadeniz nasıl gezilir diyorsanız buyrun turumuza alalım... Erfelek'te nefis bir köy 
kahvaltısı, Amazon ormanlarını andıran, yer yer gökyüzünü göremediğimiz nefis bir kanyon havası 
içerisinde geçebileceğimiz 28 takım şelale geçişi olacak. Yer yer sular içerisinde yer yer merdivenvari 
basamaklardan şelale geçişi keyfi yaşayacağız. Unutamayacağınız bir deneyim olacak. Sinop'ta liman 
Karakum, Akkum ve ülkemizin tek fiyortları olma özelliğine sahip Hamsilos Fiyordları ile Aldırma gönül 
şarkısının sözlerini yazan Sabahattin Ali gibi ünlülerin yattığı Cezaevi gezileri ile geçecek. 

Kültür ve doğa içeren bu etkinlik bahar aylarında ayrıca güzel. Yaz döneminde de şelale sularına ve denize 
girme şansımız var. Ama doğa ve kültür diyorsanız kaçırmayın diyebileceğimiz kokusu aklınızda kalacak bir 
gezi. 

 

PROGRAMIMIZ 

Cuma gecesi 00.30’da Güvenpark Kumrular Caddesi Kaymakamlık karşısından hareket ederek ara 
duraklardan katılımcılarımızı alarak Erfelek’e doğru yol alıyoruz. 

1.GÜN: Ankara-Sinop Erfelek Şelalesi  

• Sabah saat 07.30 civarında Erfelek’e ulaşıyoruz. Karadeniz dokusunun hissedildiği bu güzel ilçeye 
varır varmaz çok güzel bir tesiste doğal ürünlerden oluşan köy kahvaltısı yapıyoruz. 

• Kahvaltı sonrası Erfelek Tatlıca Takım Şelaleleri'nin bulunduğu bölgeye araçla hareket diyoruz. 
Yaklaşık yarım saat süren bir yolculuk sonrası Gürleyik Şelalesi'ne varıyoruz. Yapraksı bitkilerin 
çoğunlukta olduğu, bahar aylarında yeşilin ve sonbahar aylarında sarı-turuncu renklerin yoğunlukta 
olduğu, üzerinde 28 şelalenin bulunduğu kanyonun içine girip şelaleleri geçmeye başlıyoruz. Gün 
boyunca birbirinden farklı ve heyecanın dorukta olacağı tam 28 şelaleyi ayrı ayrı geçip, şelale 
bitimindeki kaynaktan sularımızı içip, eğer açıksa köylülerin yapmış olduğu çatma tesiste ayran-çay-
kahvemizi içmenin keyfini de yaşayarak, mevcut patikadan aşağı doğru inerek geçişe başladığımız 
Gürleyik Şelalesi'ne geliyoruz. Kendine güvenen varsa birlikte suya giriyoruz. 



• Şelale kenarında vereceğimiz çay-kahve molası sonrası tekrar Erfelek’e dönerek öğlen yemeğini 
yiyoruz. 

• Yemeklerin tadını anlatmayacağız. Yöresel ürünlerden oluşan yiyecek alışverişimizi yaptıktan sonra 
• Sinop'a hareket ediyoruz. Yol güzergahımızda; Akliman ve ülkemizin tek fiyordu olma özelliğini 

taşıdığı söylenen Hamsilos kıyılarını gezdikten ve defne ağaçlarının kokusunu da içimize çektikten 
sonra otelimize gidiyoruz. Akşam yemeği ve dinlenme otelimizde. Konaklama Tepe otel 

2.GÜN: Sinop-Ankara 

• Sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltı sonrası Sinop’a gidiyoruz.  
• Günümüzde müze olarak kullanılan Sinop Cezaevi hakkında bilgiler alıyor, arkeoloji müzesi gezisi 

sonrası 
• Limanda öğlen yemeği molası veriyor, 
• Şehir merkezinde Sinop'a özgü hediyelik kotra alışverişi yapıyor, siyah kumsalı nedeni ile adı 

Karakum olan alanı da gezdikten sonra 
• Belli noktalarda vereceğimiz molaların ardından saat 22.00 civarlarında Ankara’da oluyoruz. 

ÜCRET 

 Nakit Kredi kartı 
tek çekim 

Kredi kartı 
6 taksit 

İki kişilik odada kişibaşı 359 TL 359 TL 369 TL 
Üç kişilik odada kişibaşı 349 TL 349 TL 359 TL 
Tek kişilik oda 475 TL 475 TL 485 TL 
7-12 yaş 300 TL 300 TL 310 TL 
0-6 yaş Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz 
 
* 7-12 yaş ücretleri iki yetişkin yanında kalmak koşulu ile geçerlidir. 
* 0-6 yaş çocuklar için araçta ayrı koltuk istenmesi halinde 140 TL ilave edilir. 
* Taksitlendirmeler Garanti Bankası Bonus ve Yapı Kredi Bankası World kartlara yapılabilmektedir. 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

• Özel ulaşım, 
• Yol ikramları, 
• Kahvaltı(2), Akşam yemeği(1), 
• Otelde konaklama(1), 
• TURSAB seyahat sigortası, 
• Tüm çevre gezileri ve 
• Rehberlik hizmetleri 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

• Müze ve ören yeri giriş ücretleri, 
• Kişisel harcamalar, Öğle yemekleri, 
• Akşam alınacak içecek ücretleri, 
• Kişisel harcamalar 

YANINIZA ALIN 

Bu etkinliğe özel: Lastik ayakkabı(Deniz ayakkabısı- Sulu alanlarda geçerken ihtiyacımız olacak), 
yedek çamasırlar ve mümkünse yedek ayakkabı, çorap, rahat giysiler 



Uygun bir sırt çantası, kalın çorapla giyilmiş iyi bir yürüyüş ayakkabısı, yağmurluk, hava koşullarına uygun 
koruyucu aksesuar, şapka, kol ve bacakları kapatan giysiler, yedek çorap, çamaşır ve giysi, gece otelde 
kullanmak üzere kıyafet ve kişisel bakım ürünleri, fotoğraf makinası, kişisel ilaçlar, indirim kartlarınız, 
müze kartlarınız, sağlık karneniz, dudak nemlendirici, ani hava değişiklikleri için hırka, polar vb. 

SINOP İÇİN HAVA TAHMİNİ 

 

ZORLUK 

Bu etkinlik şelale geçişi de içermektedir. Her ne kadar şelale geçişlerinde ip-halat ve kaya yapıları ile geçiş 
kolay olsa da yine de zor sayılabilecek bir geçiş olup katılmak istemeyenler veya ilk 3 şelaleyi geçtikten sonra 
dönmek isteyen dostlarımız patikaya çıkarılarak tekrar Gürleyik şelalesine inmeleri sağlanacaktır. 

SİZİ NEREDEN ALALIM? 

Kumrular 00:30 
Milli Kütüphane 00:35 
Armada 00:40 
Emniyet Müdürlüğü Karşısı 00:50 
1011 Kavşağı 00:55 
Altınpark 01:05 

  

 
 


