


Doğaya bırak kend�n�
Kur çadırını, yak ateş�n�
Kulak ver gece hayvanlarının konser�ne
Seyret gökyüzündek� yıldızların t�yatrosunu
Arındır ruhunu b�r nefesle
Doğa sana çok �y� gelecek!

DOĞANIN TADINI ÇIKAR.. SONUNA KADAR!



     Zamanın su g�b� akıp geç�t�ğ� atölye çalışmları
s�zler� bekl�yor. B�rb�r�nden renkl� 'teraryumlar,
kokulu ve renkl� mumlar ve çok daha fazlası.
Kend� zevk�n�ze göre el emeğ� sanatsal ürünler
ürünler hazırlarken uzman eğ�t�c�ler�m�zle
kend�n�z� b�r kez daha gerçekleşt�receks�n�z.

İÇİNİZDEKİ SANATÇIYI DIŞARI KEŞFEDİN!



   7 den 70'e her b�rey�n rahatlıkla yapab�leceğ�
eğlencen�n sınırlarını zorlayan b�r etk�nl�k.

Muhteşem ormanların �ç�nde Sapanca Gölü ve 

Körfez manzaralı pat�kalarda aracınızı
sürerken yaşam enerj�n�z� hızla
dolduracaksınız.

GAZA BASMAYA HAZIR MISINIZ ?



    Balta g�rmem�ş ormanların �çer�s�nde dar ve zorlu pat�kalarda b�r
safar� turu. B�r yandan Samanlı Dağlarındak� g�zl� cennetler�,
ırmakları keşfederken  d�ğer yandan yemyeş�l yaylalarda mangal
lezzetler�n� tadacaksınız. Tekrar tekrar yaşamak �steyeceğ�n�z
heyecan ver�c� b�r deney�m .

FANTASTİK BİR GEZİ !



    Huzur dolu parkurlarda, çok �y� eğ�t�lm�ş atlar �le tur atmaya ne
ders�n�z? Profesyonel sey�sler eşl�ğ�nde her yaşa h�tap eden 

 eğlencel�  dolu b�r serüven s�zler� bekl�yor. Arkadaş canlısı atınızı
seç�n ve kend�n�z� doğanın güzell�ğ�ne sürün...

DOĞANIN GÜZELLİĞİNE SÜRÜN!



    Kuşlar g�b� uçmaya ne ders�n�z?  Yamaç paraşütü �le profesyonel
b�r p�lot eşl�ğ�nde, yolcu olarak uçab�l�r ve bu eşs�z deney�m�
yaşayab�l�rs�n�z! Muhteşem Kartepe ve İzm�t manzarası
anlatılamaz yaşanır. 
   

     D�lersen�z aks�yon kamerası 
�le bulutlardak� yolculuğunuzu
 kayded�n.

GÖKYÜZÜNDEKİ ÖZGÜRLÜĞÜ HİSSEDİN.



    

Önce güvenl�k mottosuyla,

her yaşa uygun b�r serüven. 

 Profesyonel
ek�p kontrolünde coşkun
ırmakların ruhunuza
dokunmasına bayılacaksınız.

Raft�ng �le
doğada unutulmaz b�r terap� 
s�zler� bekl�yor.

MACERA SPORLARI İÇİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN SPORA HAZIR MISINIZ? 



Tertem�z gölde tam
donanımlı ek�pmanlar �le
kan basıncınızı yükselt�n.

Hayat yaşadığımız güzel
anlardır. Bu anların
sayısını artırmaya ne
ders�n�z?

Ormanın �ç�ndek� göllerde
�ster su kayağı �ster kano
�ster yürüyüş  keyf� . . .
Çok seveceks�n�z.

SUYUN ÜZERİNDE UÇMAYA NE DERSİNİZ?



Oyuncuların kurallara uyması hal�nde en çok zevk alınan
oyunlardan b�r�d�r. Kurallara uymak hem oyundan alacağınız zevk�
arttırmakta hem de bu sporu daha güvenl� hale get�rmekted�r.

Sahaların tüm oyun st�ller�ne ve senaryolarına uygun olması, 
yeterl� büyüklükte ve çeş�tl� olması �le har�ka b�r deney�m
yaşayacaksınız.

Daha önce bu sporu yapmış olun veya olmayın her türlü çok zevk
alacaksınız. Saat�n gerçek manada su g�b� akıp geçt�ğ�, defalarca
oynamak �steyeceğ�n�z müth�ş b�r etk�nl�k.

TAKIMIN HAZIR MI?



Yemyeş�l b�r �kl�m . . . 

En üst sev�ye güvenl�k önlemler� . . .
İvmel� b�r eğlence . . .

Her yaştan �nsanın bayılarak yaptığı 
bu akt�v�tey� mutlaka tadın.

HAYDİ ZIPLINE ZAMANI!



SEKA FİLM PLATOSU

GAYRET GEMİ MÜZESİ

SEKA KAĞIT MÜZESİ

TARİHİ SAAT KULESİ

KASR-I HUMAYUN SARAY MÜZESİ

KÜLTÜR VE SANAT DOLU BİR GÜN!

HOLLYWOOD'DAN SONRA DÜNYA'NIN EN BÜYÜK 
FİLM PLATOSU!



Güvenl�k �ç�n kullanılması gereken
kulaklık, koruyucu gözlük g�b�
ek�pmanlar ve güvenl�ğ�n�z �ç�n
gereken gözet�m UZMAN ek�p
tarafından sağlanmaktadır

Pol�gonda atış yapmak �ç�n deney�m
sah�b� olmanıza gerek yok. 

HEDEFİ 12'DEN VURMA ZAMANI!



    Hob� araçlarıyla a�len�z veya
arkadaşlarınızla güzel b�r vak�t
geç�reb�l�rs�n�z. Aynı zamanda
kend� yarış araçlarınızı
depolayab�l�rs�n�z.

    Yarış p�lotu g�b� h�ssed�n!

 

Her tür güvenl�k önlemler�n�n altında 

har�ka b�r sürüş s�zler� bekl�yor.

GAZLAMA ZAMANI!



    Türk�ye'n�n en �y� kayak
p�stler�nden b�r�s� olan Kartepe
Kayak Merkez� s�z� bekl�yor.

    Bu beyaz cennet� telefer�k �le
�zleme keyf� de benzers�z b�r
deney�m olacak.

Bembeyaz karların �ç�nde �ster
kayağını �ster kızağını seç

KARLARIN ÜSTÜNDEKİ KEYİF



    Tar�h boyu üzer�nde tekneler�n
eks�k olmadığı Körfez s�z�
bekl�yor. Tem�zlenm�ş berrak
sularında  fantast�k b�r gez�.

   Kocael�'n�n bulutlara uzanan
dağlarını ve yerleş�m�n� den�z�n
�ç�nde seyretme zamanı . . .

Masmav� b�r den�zde
tekne turu

HAYDİ MAVİ TUR'A . . .



Kandıra'nın el değmem�ş
güzell�kler�n� z�yarete var mısınız?

Karaden�z'�n en güvenl� ve en
bak�r kumsallarında güneşlen�n.

Ve tertem�z den�z�n masaj etk�s�
yapan tuzlarını vücudunuzda
h�ssed�n.

 Enfes falezler� ve muhteşem
doğal anıtları z�yaret ed�n . . .

Mav� Bayrak Plajlarda Ser�nle

SICAK KUMLARDAN FERAH DENİZLERE . . .



VE ÇOK DAHA FAZLASI SİZLERİ BEKLİYOR

“Hayat, nefes aldığımız anların
toplamından değil, nefesimizi kesen
anların toplamından oluşur.” 
                                        ALEX HİTCH HİTCHENS

''Hedef odaklı kişiler,
rekreatif etkinliklerle
hayatlarını renklendirir.''
                                 HALİL KARGULU
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