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BEN DAHA ÖNCE HIÇ RAFTING YAPMADIM YAPABILIRMIYIM
Rafting yüzme bilen her hangi bir ciddi fiziksel sorunu olmayan 7 den 70 e herkes
tarafindan yapilabilen spordur. Zaten güvenlik ekipmanlariniz ve üzman birileri
yaninizda olmadan sizi suya salmiyoruz..

BOTLARA KAÇ KISI BINEBILIR ?
Rafting botlari genelde 6 kisiden alip 10 kisiye kadar oluyor biz genelde en az 4 kisi
ve en çok 8 kisi olarak yaptiriyoruz ancak diger büyük botlarla 10 kisi bindirebiliyoruz.

RAFTING SONRASI TEKRAR YUKARI ESYALARIMIZI BIRAKTIGIMIZ
YERE NASIL ÇIKIYORUZ ?
Kendi servis minibüslerimizle tekrar hareket ettigimiz dag raft restoran bölgesine
variyoruz ve orda soyunma kabinlerimizde hazirlanip rafting restorantimizin amfisinde
çayimizi yudumladiktan sonra sizi tekrar ayni macerayi yasamaniz dilegiyle
ugurluyoruz

FIRTINA DERESININ ZORLUK DERECESI NEDIR VE HANGI AYLAR
RAFTING IÇIN UYGUNDUR?
Zorluk dereceleri mevsimine göre degisiklik göstermekle birlikte 2.3.4. olarak
degismektedir en yüksek dönem olarak haziran ayi olarak bilinse de yöremizin çok
yagis almasindan dolayi her zaman uygundur.

RAFTING ÜCRETI NEDIR ?
Kisa uzun ve orta parkur olarak degismekle birlikte 60- 100 Tl olarak
ücretlendirilmektedir. Tabi ki daha üst parkurlarimizda mevcuttur bunlarin
fiyatlandirmalari program niteligine göre degerlendirilmektedir örnegin= full parkur,
yeme içme, kapali gurup.
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RAFTING’E GELIRKEN YANIMIZA NE ALMALIYIZ ?
Havlu sort mayo veya kapri, raftingde islanmak mümkün bunun için yedek çamasirda
olmasinda fayda var denize giderken yanimiza ne aliyorsak burada da ayni hava
durumuna göre günes kremide bulundurabilirsiniz ama ansizin bizim oraya düstünüz
yaninizda hiçbir sey yok biz bu konularda da yardimci olacagiz siz merak
etmeyin..fakat en önemlisi para almayi unutmayin :)

RAFTING PARKUR ZAMANLAMASI OLARAK NE KADAR SÜRER ?
Rafting zaman olarak su debisine göre degisiklik olmakla birlikte ortalama 1.5 veya 2
saat gözden çikarmak gerekiyor giyinme soyunma bilgi (info) vs.

YANIMIZDA KIMSE (HOCALAR) BULUNUYORMU ?
Tabiki biz sizi yalniz birakmiyoruz yaninizda suyu ve yöreyi iyi taniyan kaptan
rehberlerimiz bulunmaktadir bunlar botu nehir boyunca yönlendirmektedir size düsen
komutlari dinlemek ve uygulamak kaliyor..

BOTLARA KAÇ KISI BINEBILIR ?
Rafting botlari genelde 6 kisiden alip 10 kisiye kadar oluyor biz genelde en az 4 kisi
ve en çok 8 kisi olarak yaptiriyoruz ancak diger büyük botlarla 10 kisi bindirebiliyoruz.

FIRTINA DERESININ ZORLUK DERECESI NEDIR VE HANGI AYLAR
RAFTING IÇIN UYGUNDUR?
Zorluk dereceleri mevsimine göre degisiklik göstermekle birlikte 2.3.4. olarak
degismektedir en yüksek dönem olarak haziran ayi olarak bilinse de yöremizin yagis
çok almasindan dolayi her zaman uygundur.

3
RAFTINGDE ISLANIYORMUYUZ ?
Tabiki islanirsiniz, biz bottan kuru çikani görmedik :) su sicakligimiz ortalama 20 C
birakin islanmayi suya atlayasiniz gelecek

ULASIM OLARAK ORAYA NASIL GELEBILIRIZ ?
Ayder yaylasini bilmeyeniniz yoktur, bizde tam Ayder‘e çikarken hemen yol
kenarindadir bizim yerimiz , Trabzon Rize istikametinden sahil yolundan sapan Kaçkar
daglari milli parki kavsagindan yukari 9. km sonra akaya köyündeki yerimizi
bulacaksiniz Dag-raft dediginizde bilmeyen yoktur Muhittin hocayi bulun bizden
söylemesi..

REZERVASYON YAPMAMIZ GEREKIYORMU ?
6 kisiden az olursaniz rezervasyon gerekmiyor sayet 6 kisiden fazla olursaniz
rezervasyon yapmanizda fayda vardir . bunu da iletisim bilgilerinden muhittin veya
Yusuf hocadan yapabilirsiniz .. Muhittin 05325439960 Yusuf 05325971433

RAFTINGDE YAS SINIRI VARMIDIR ?
Evet yas sinirimiz vardir. Amatör parkurlarda 7 yasindan büyük 65 yasina kadar
rafting yapabilirler.

KONAKLAMA YERINIZ BULUNUYORMU ?
Rafting olarak hemen bulundugumuz yerde çadir ve karavan kampi için uygundur
ancak otel konaklama için hemen yakinçevremizde ve ayder’de oteller ve pansiyonlar
mevcuttur. Bu konuda merak etmeyin sizi açikta birakmayiz.

YEME IÇME YERINIZ VARMI ?
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Evet rafting öncesi veya sonrasi bulundugumuz dagraft restorantta büfe hizmetleri ve
soguk sicak içeceklerle birlikte hizmet vermekteyiz.

FOTOGRAF VE VIDEO ÇEKIMINIZ VARMI?
Evet profesyonel fotograf ve video çekimimiz vardir siz rafting yaparken görevli
fotografçimiz sizin maceranizi ölümsüzlestirecektir istediginiz fotografi seçebileceksiniz
dijital ortamdan cd olarak alabilirsiniz.

TEK KISI OLURSAK RAFTING YAPABILIRMIYIZ?
Evet 1 kisi 2 kisi fark etmez, siz yeterki isteyin biz sizi bu güzel eglenceden mahrum
etmeyecegiz özellikle yaz aylarinda her saat basi rafting inislerimiz vardir bir kisi dahi
olsaniz rafting yapabilirsiniz, diger tek gelen arkadaslarla birlikte gurup olusturmaya
çalisacagiz.

TATILE GELDIK AMA YANIMIZDA KÜÇÜK ÇOCUK VEYA BEBEK VAR
KIME BIRAKABILIRIZ ?
Biz onu da düsündük bebeginizi bize birakabilirsiniz eger 1 saat içinde aglamasa veya
sizi aramasa biz onu oyalamaya ve bakmaya çalisacagiz, ama aglar diyorsaniz,
yapabilecegimiz bir sey yoktur :)

RAFTING HARICINDE YAPABILECEGIMIZ BASKA BISEY VARMI?
Evet var hem de çok iyi vakitler geçirebileceginiz nehir kafesi dedigimiz (hydro
bronic) var içine girip nehir boyunca yuvarlanip gidebilirsiniz onun yani sira (zip line)
dedigimiz ip aktivitemiz vardir vadiden karsidan karsiya kendinizi emniyet kemeri
(kosum) baglayip adeta uçarcasina geçebiliyorsunuz ayni zamanda doga gezileri ve
bisiklet içinde uygun parkurlarimiz mevcuttur.

