RAFTING TOUR
Hotel - Area Transfers + Whole day rafting + Equipments + Guiding + Lunch + Insurance included
Our pick ups start 08:30 from hotel. The pick up transfer is over at the Rafting finish point between
10:00 and 10:30.Our clients are equipped at that point with helmets, life jackets and neopren suits [
to protect you against the cold water ] if required. You are asked to fill the insurance forms and get
on the buses for only ten minutes drive to the Rafting start point. At the start point our clients are
welcomed by our rafting guides and the paddles delivered.
Following some lecture on the historical background of the Köprülü Canyon some more info is given
on the rafting general, the equipments to be used, first aid, how to use the paddle, positioning the
boat, how to get position against the flow, how to follow the orders of the boat captain. Our clients
are also warned on not carrying any ring, necklace, watch, camera etc. during the rafting. Just after
the guides final controls the boats are taken and start is given between 11:00 and 11:30.
Following the start the first rapid is taken and at the break some information is given in the ancient
roman bridge. In the secret canyon the beauty of the nature observed at this point the photo taken,
a break is taken to have some rest and swim.
During the rafting tour we have some animation shows like body rafting or paddle games. Then we
reach to the Rafting finish point. At the end of the exciting moments our lunch service presented.
Our lunch service;
Trout fish or chicken shish on request…
Our buffet;
Rice, macoroni, potatoes salad and seasonal salads.
At our finish point together with some rest and the evaluation of the tour the photos, vhs cassettes
or cds taken during the rafting tour are exhibited [those items are on sale, extra and not included in
the package tour price]. Arround 16:30 the clients are back into the buses for the return transfer and
our tour is over.
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RAFTING TURU
Gidiş - Dönüş Transferleri + Tam gün rafting + Ekipman + Rehberlik + Izgara öğle yemeği + Sigorta
Otelden alınışınızın ardından doğal güzelliği muhteşem olan 14 kilometre uzunluğundaki nehirde
rafting keyfine hazır olun !
Başlangıç noktasında misafirlere Rafting, Raftlar, güvenlik ve program hakkında gerekli bilgiler
verilir. Bu turu sadece rafting olmaktan çıkarıp mümkün olduğunca eğlenceli ve ilgi çekici hale
getirmeye çalıştık. Bunun için de bazı bölgelerde molalar verilir, kısa doğa yürüyüşü yapılır, kanyon
turu yapılır, tarihi köprü gezdirilir, çaya atlama aktiviteleri düzenlenir.
Ayrıca rafting sırasında yolculuğunuzu CD`ye kaydettirebilir, buz gibi sularda yüzebilir ve hem
heyecan, hemde eğlencenin tadını çıkartabilirsiniz...
TUR PLANI :
1 ) Transferin tarafımızdan yapılması halinde , müşteriler sabahleyin acentamızın belirlemiş olduğu
depar saatine göre otellerinden alınırlar.
2 ) Transfer araçları 10:30  11:00 sularında KÖPRÜLÜ KANYON  daki tesisimize ulaşırlar.
3 ) Tesisimizde müşterilere rafting sporunun incelikleri , dikkat etmeleri gereken konular ve
malzemelerin kullanılması ile ilgili bilgiler uygulamalı olarak anlatılır.
4 ) Rafting sporuna hazırlanan sporcuların başlama noktasına transferi yapılır. Ardından rafting başlar.
5 ) Sporcular ilk rapitden geçtikten hemen sonra BÜĞRÜM KÖPRÜ  de mola verirler. Tarih ve
doğanın kucaklaştığı bölgede sporcular berrak suda gönüllerince yüzerler. Dileyen misafirlerimiz
Köprülü Kanyon' a ismini veren Antik Köprü üzerinden geçip manzaraya bir de tepeden bakarlar.
6 ) Saat 13:00 sularında öğle yemeğine giren sporcular bir saatlik yemek molasının ardından
tekrar kendilerini coşkuyla akan nehre bırakırlar.
7 ) Nehir boyunca eğlenceli dakikalar yaşayan sporcular 16:30 sularında bitiş noktasına ulaşırlar.
Buradaki kafeteryamızda misafirlerimiz dinlenip duş alabilirler; kıyafetlerini değiştirebilirler.
8 ) Tüm misafirlerimiz hazır olduğunda o grubun yatığı Rafting Turu' nun videosu dev ekran TV' lere
koyulur ve misafirler videoyu seyrederler. Dilerlerse bu videoyu satın alabilirler.
9 ) Ayrıca tüm gün boyunca rafting yaparken, kanyon turunda, yüzme molalarında, adrenalin dolu
parkurlarda gizlice veya misafirlerimize belirtilerek fotoğraflar çekilir. Bu fotoğraflar da bitiş
noktasındaki kafeteryamızda asıl ve katılımcılarımızın seyrine sunulur. Dileyen misafirlerimiz bu
fotoğraflardan da satın alabilirler.
10 ) Video ve fotoğraf seyirinden sonra misafirlerimiz lüks araçlarla alındıkları noktaya bırakılmak
üzere yola çıkarlar.
TUR PARKURU :
Parkur 14 kilometrelik nehir şeridinde uluslararası standartlara göre 1 ve 2 zorluk dereceli
rapitlerden oluşmaktadır . Start tarihi roma köprüsünün hemen yanında olup, bitiş noktası
Beşkonak ‘ ı 2 kilometre geçtikten sonradır.
FİYATIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER :
Lüks araçlarla gidiş - dönüş transferleri.
Tam parkur , tam gün rafting turu.
Tüm Rafting ekipmanları ve giyisileri.
Profesyonel rehberlik.
Öğle yemeği . ( Izgara tavuk, pilav çeşitleri, salata çeşitleri ve mevsim meyveleri bulunmaktadır. )
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