




TREKKING
Gölpark Restoranda enfes 
bir kahvaltıdan sonra 
başlayacak yürüyüş, 
Güven parkuru, Kösyayla 
parkuru veya Cibilli Dede 
parkurlarından birini tercih 
ederek 7,5 km ile 23 km 
arasında gerçekleştirilir. 
Macera Parkta adrenalin 
dolu etkinliklerden sonra 
tekrar Gölpark Restoranda 
Mangal partisi ile son bulur.



YÜKSEK 
İP PARKURU

Hayatın tekdüzeliğinden 
kurtul, kabuğundan çık ve 
adrenalinin kanında hızla 
akmasına müsaade et… 

Tarzan gibi daldan dala 
atlayan, Indiana Jones gibi 
köprüleri ve engelleri aşmak 
isteyen birisi misin? Güvenlik 
bizden yapması sizden…

Ormanın içinde çam ağaçlarının arasında 
yerden 5 metre yükseklikte kurulu mekanik 
asansör ve ip merdivenlerden oluşan toplam 
14 istasyonun bulunduğu parkurlarımızda 
şehrin stresinden, karmaşasından bir nebze 
uzaklaşarak, doğa ile uyum içerisinde spor 
yapma ve eğlenmenin tadını çıkarmak için 
hemen rezervasyonunu yaptır...

Haydi macerayı iple!



Kelebek gibi uçar, Arı gibi konarım diyorsan…

Başlangıç istasyonundan 
itibaren 140 metre mesafeyi 
çelik halatlara bağlı uçarak, 
bitiş istasyonunda otomatik 
fren sistemi ile tamamen 
güvenli bir şekilde varış 
noktasına ulaşıyorsunuz. 

ZIPLINE



D E V 
SALINCAK

BİLDİĞİN 
SALINCAKLARI 

UNUT!

2 Kişi 7 metre yüksekten aniden düşerek sallandın mı hiç?

Türkiye’nin en eğlenceli 
salıncağı Macera Park 
Çamlıdere’de, yüreğini 
ağzında hissettirecek, 
kalbindeki tıkanık 
damarları açacak 7 
metrelik dev salıncak, 
sana hiçbir yerde 
yaşayamayacağın 
heyecanı yaşatacak.

2 kişiyi bir platforma 
tamamen güvenli bir 
şekilde bağlayarak 
7 metre yükseğe 
çekip aniden serbest 
düşmeye bırakıyoruz.

?



ÇOKLU 
ETKİNLİK 
ÜNİTESİ

Adrenalin dolu 
istasyonlardan 
oluşmuştur. 
Tırmanma Duvarı 
bütün guruplarda 
uygulanırken, 
yüksek tahterevalli, 
postacı yürüyüşü 
ve trapez kamp 
guruplarında 
uygulanır. 



Ormanın içinde, şehir gürültüsünden uzak, kuşlar, ağaçlar ve gökyüzü ile hem 
gözlerinizi hem de ruhunuzu dinlendireceksiniz. Macera Park Çamlıdere’de ATV 
Safari ile harika bir sürüş deneyimi yaşayacaksınız.

Çamlıdere yaylası Gölpark Restorandan hareket ederek Yayla Gölpark, Tepebaş, 
Cibilli Dede, Kösyayla, Aluçdağı Milli Parkı içerisinden geçerek yaklaşık 10 kilometrelik 
tamamen yemyeşil çam ormanının içerisinde macera dolu bir gezidir. 

ATV SAFARİ

ATV araçlarımıza ister tek başınıza, isterseniz arkadaşınızla birlikte binebilirsiniz. Gurup 
halinde gelerek arkadaşlarınızla eğlenceli ve adrenalin dolu zamanlar geçirin.



PAINTBALL

Paintball oynamayı seviyorsanız, şehrin gürültüsünden uzak, orman içerisinde, 
adrenalin dolu, eğlenceli bir paintball adresiniz var artık.

Tamamen orman içerisinde 
doğal hedeflerle yapılmış, 4000 
metrekare alandan oluşmaktadır.



TAKIM 
OYUNLARI

Kamp süresince 
gençlerimizin ekip 
çalışması ve liderlik 
ruhunun gelişmesi 
amacı ile farklı gruplar 
oluşturulduktan sonra, 
verilen görevlerin 
yerine getirilmesi 
istenilerek hem 
öğrenmeleri hem 
de eğlenmeleri 
sağlanmaktadır. 
Bazı etkinliklerimiz;

• İstiklal Marşı’nın 8. Kıtasını okuma • Mini mini bir kuş şarkısını 
söyleme • Frizbi oynama • Kasnak oyunu oynama • Üfleyerek 
pinpon topu ile gol atma • Görevliyi güldürme • Temel fıkrası 
anlatma • Kafa ile 5 kez top sektirme • Çığlık atma • Yunus 
Emre’den bir söz söyleme • Bir şiir okuma • Sek sek ağaca kadar 
koşma • Pınardan ağzındaki bardakla su getirme • Ankara türküsü 
söyleme • Taş atarak hedefteki şişeyi düşürme • Kağıttan uçak 
yapma • Sandalyeler üstünde 3 basket atma • Futbol topunu 
kafanda sektirerek 10 metre yürüme • Bardaklardan kule yapma  

• 10 tane kördüğüm atma • Ağzında kaşıkla yumurta taşıma • 
İpteki elmayı yeme • Ağzında su dolu bardakla 20 adım Ördek 
yürüyüşü yapma • Bitirdik diye bağırarak koşma • Dev ayak • 
Olukta top taşıma • Kafada su taşıma • Uzay yürüyüşü • Örümcek aği 
• Oryantiring



ATICILIK

Ata sporumuz 
Okçuluğu, uzman 
eğitmenlerimizin 
gözetiminde kısa 
bir eğitimin hemen 
sonrasında 15 
metre mesafede 
ok atıcılığı sporunu 
yapabilirsiniz.

Okçuluk Havalı Tüfek 
ve Paintball Tüfeği 
Atıcılığı
Atıcılık parkuru içerisinde 
tamamen kendinizi ve 
çevrenizdekileri güvende 
hissettiğiniz alanlarda 
hareketli ve sabit hedeflere 
atış yaparak atıcılık 
tecrübesi yaşayabilirsiniz. 

Fiziksel olarak güçlendiren, zihinsel olarak rahatlatan, günün 
ve hayatın stresinden eğlenerek uzaklaştıran ata sporumuz 
okçuluğu veya tüfek atıcılığı, Macera Park Çamlıdere‘nin eşsiz 
doğası içerisinde tecrübe etmeye sizleri de bekliyoruz.



DAĞ BİSİKLETİ 

Aluçdağı Milli Parkı içerisinde uluslararası MTB 
Dağ Bisikleti yarışlarının yapıldığı parkurlarda 
doyasıya yaşayacağınız bir bisiklet turudur.  

Aluçdağı Milli Parkı içerisinde oluşturduğumuz 
binicilik parkurları içerisinde uzman 
eğitmenlerimizin gözetiminde eğitimli atlarımızla 
dilediğiniz kadar at biniciliğini yaşayacaksınız. 

Bisiklete veya Ata 
binmek denge 
kabiliyetini olumlu 
yönde etkiler ve 
stres yönetimi 
yeteneğini geliştirir. 
Macera Park 
Çamlıdere’de 
ormanın içinde 
özgürce bisiklete ve 
ata binmenin keyfini 
yaşamaya sizleri de 
bekliyoruz!

AT BİNİ-
CİLİĞİ

Sakin bir orman ve sakinleşen siz…



ORYAN-
TİRİNG
Doğada yön bulma 
ve hedefe ulaşma 
oyunudur. 

Takımıyla uyumlu çalışan kazanır... 

Katılımcılar en fazla 5’erli 
gruplara bölünür ve 
ellerine birer harita verilir. 
İlk hedefleri düşünerek 
bulabilecekleri bir sorudur. 
Daha sonra yeni bir soru 
ve yeni bir hedefe yönelir. 
Tüm soruları çözen ve son 
hedefe ilk ulaşan grup 
birinci olur. 

Takım çalışması, mantık 
yürütme ve yön bulma 
becerileri kullanılarak 
hedefe varmayı amaçlayan 
eğitici ve eğlenceli bir 
oyundur. 

Doğaya uygun spor kıyafet, 
ayakkabı ve şapka ile 
gelinmesi önerilir.



ÇADIR 
KONAK-
LAMA

İster bireysel 
ister guruplar 
halinde isterseniz 
ailenizle Aluçdağı 
Milli Parkı 
içerisinde yabani 
tehlikelerden 
uzak, güvenlik 
önlemleri alınmış 
çadır kampı 
alanımızda her 
şey dahil (çadır, 
mat, uyku tulumu, 
3 öğün yemek, 
kamp ateşi) 
olarak kampçılığın 
keyfini doyasıya 
yaşayacaksınız.



20 oda ve 80 yatak kapasiteli olan Otelimiz, içerisinde grup toplantılarına da hitap eden 
80 kişilik seminer salonu bulunduruyor.

“OTEL ÇAMLIDERE” grup konaklama 
ve faaliyetlerinin yanında ilçemizi 
ziyaret eden aile ve bireysel 
misafirlerimize de hizmet veriyor. 

Tam pansiyon ve yarım pansiyon 
olarak konaklama imkânı sunan 
“OTEL ÇAMLIDERE” misafirlerimizin 
Çamlıdere ki evi olmuştur.

“OTEL ÇAMLIDERE” içerisinde ayrıca 
konferans salonu yer alırken Milli Eğitime 
Bağlı Okulların ve Özel Okullarında 
kamp faaliyetlerinde kullanabilmeleri 
için etüt ve ders çalışma alanları 

oluşturuldu. Ayrıca sportif faaliyetlerde de 
kullanılabilmesi için futbol ve basketbol 
kulüplerine kamp olanağı sunarken, açık 
ve kapalı spor kompleksi tesislerinden de 
faydalanabiliyorlar.



GÖLPARK RESTORAN

Restoranımızda doğaya yakışır şekilde sağlığı ve kalitesiyle, birbirinden farklı içeriklerle hizmet veriyoruz.

Önce sizi temiz orman havasında acıktırıyoruz, sonra bir güzel doyuruyoruz.

70 dönüm arazi üzerinde bulunan göl 
manzarasında Çamlıdereye has yöresel 
lezzetleri tadabileceğiniz ailenizle ve 
guruplarla ziyaret edebileceğiniz nezih 
bir ortamdır. Göl içerisinde bulunan 
3 çeşit balık türlerinden amatör olta 
balıkçılığını gönlünüzce yaşarken, göl 
manzarasında nargile ve semaverde çay 
keyfini yaşayacağınız eşsiz bir ortamdır.



PİKNİK  VE KURUM İÇİ EĞİTİM

Özel ve Kamu kurumları, Üniversiteler, Okullar, Dernekler, Vakıflar, Sendikalar ve 
Meslek Odaları; Kurum İçi Eğitimlerinizi, Piknik ve Festivallerinizi, Çamlıdere’de
en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz.

Sanatçı, Ses Sistemi, Işık, Sahne, Yemek, Süsleme, Güvenlik, Şişme Oyunlar, Takım 
Oyunları, Macera Park, Tribün, Kürsü, Şemsiye, Sandalye, Masa, Alan Ayarlama vb. 
Hizmetleri de vermekteyiz.



GÜNÜBİRLİK TUR
10:00  Kahvaltı  
11:00  Trekking  
12:00  Macera Etkinlikleri (Yüksek İp 
Parkuru – Dev Salıncak – Zipline) 
14:00  Mangal Partisi  
15:00  Macera Etkinlikleri (Tırmanma 
Duvarı – OK ve Tüfek Atışı) 
16:00  Kültür Gezisi (Kültür Sokağı – 

Hayvan Müzesi – Tartı & Terazi Müzesi 
– Semerkandi  Müzesi – Oyuncak  Müzesi - 
Köy Evi) (Tercih eden gruplara köy gezisi) 
17:30  Dönüş

Not: İsteğe ve yaş grubuna göre, Dağ 
Bisikleti, At Biniciliği, ATV Safari, Takım 
Oyunları ve Paintball etkinliklere eklenebilir.



Aileler veya 
Öğrenciler 
için 2 Gündüz 
1 Gece (Otel 
veya Çadır 
konaklamalı) 
olarak Aluçdağı 
Milli Parkında 
uygulanır.

1. Gün
10:00  Kahvaltı 
11:00  Doğa Yürüyüşü (Yenilebilir bitkilerin 
tanıtımı) 
14:00  Öğle Yemeği 
15:30  Macera Etkinliği (Yüksek İp Parkuru, 
Tırmanma Duvarı, Dev Salıncak, Zipline) 
18:00  Dinlenme 

19:00  Akşam Yemeği 
20:00  Çadır Kurma 
21:00  Kamp Ateşi 
21:30  DOĞA’L İletişim Semineri 
22:15  Sucuk Partisi 
23:00  Müzik Eğlence MAYA Etkinliği 
(Peynir Yapımı)

YAŞAM BECERİLERİ KAMPI

2. Gün  
07:00  Kalkış 
07:30  MAYA Etkinliği (Hamur Mayalama ve 
Ekmek Pişirme ) 
08:30  Kahvaltı 
09:30  Takım Oyunları 
12:00  Çömlek ya da Ahşap Etkinliği 

13:30  Öğle Yemeği 
14:30  Macera Etkinliği (Ok Atma, Havalı 
Tüfek, Dağ Bisikleti, At Binicilik) 
16:00  Kültür gezisi (Şeyh Semerkandi 
Müzesi, Oyuncak Müzesi, Köy Evi, Hayvan 
Müzesi, Kültür Sokağı, Tartı & Terazi Müzesi) 
17:30  Dönüş



SPORCU KAMPI
Futbol – Basketbol – Voleybol – Karate 
– Tekvando Spor Kulüpleri  
Otelimizde kamp yapabilmektedirler.
Kulüplere Sunduğumuz Hizmetler.

• Konaklama 
• Sporculara Uygun Menüler 
• Standartlara Uygun Futbol Sahası ve 

Kapalı Spor Salonu 
• Kültür Gezileri 
• Macera Etkinlikleri 



DERS ÇALIŞMA KAMPI
Sınavlara hazırlanan öğrenciler 
başarılarını artırmak ve ders çalışmayı 
keyifli hale getirmek için otelimizde 
kamp yapabilmektedir.
Ders Çalışma Kampında Sunduğumuz 
Hizmetler 

• Akıllı Tahtalı Ders Çalışma Salonu 
• Sınıf 
• Öğrencilere Uygun Menüler 
• Kültür Gezileri  
• Macera Etkinlikleri 
• Futbol ve Basketbol Sahası 
• Akşam Etkinlikleri 
• Yüzme



MACERA YAZ OKULU
9 - 16 yaş arası öğrencilerin rekreasyon 
ihtiyaçlarını karşılamasına, doğayı 
tanımasına, yaşam becerilerini 
geliştirmesine ve yaz tatilini keyifli 
geçirmesine katkıda bulunmak 
amacıyla düzenleyeceğimiz Yaz Kampı 
programımız şöyledir: 25 Haziran ile 
18 Ağustos 2018 tarihleri arasında size 
uygun herhangi bir haftada, 5 Gün - 4 

Gece olacak şekilde uygulanacaktır. 
(Pazartesi saat 10:00 da başlayacak 
olan kampımız Cuma günü 16:00 da 
tamamlanacaktır, 3 akşam otelde 1 
akşam çadırda konaklama yapılacaktır. 
Çadırda konaklamayı istemeyen 
öğrencilerimiz otelde konaklayacaktır.) 
Yaz Okulunda yapacağımız etkinlikleri 
6 Başlık altında toplayabiliriz.






