Ağrı Dağı Zirvesi
Türkiye’nin çatısına çıkış, Nuh’un Gemisi ve İshakpaşa Sarayı ile tamamlanan zorlu bir tırmanış programı. Yalnız izin alınması gerekiyor acele
edin. Son dakika kaydı yok:)

Detay Program
1. Gün: IĞDIR – DOĞUBEYAZIT
Uçak ile gelenlerle Iğdır Havalimanı’nda buluşuyoruz. Ardından Doğubeyazıt‘a geçiyoruz. Ağrı Dağı manzarası altında Doğubeyazıt’ı
geziyoruz. Kaçakçılar Çarşısı ziyaretimizden sonra güneşin batışını seyretmek için Ishakpaşa Sarayı’na gidiyoruz. Doğubeyazıt’ın 5 km.
doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan saray, Osmanlı İmparatorluğu’nun Lale Devri’ndeki son büyük anıt yapısıdır. 18.
yy. Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden olduğu kadar, sanat tarihi yönünden de değeri büyüktür. Akşam yemeğimizi
otelde alıyoruz.
Yürüyüş: 1-2 saat Zorluk Derecesi: Kolay
2. Gün: DOĞUBEYAZIT – 3200M KAMP
Otelde aldığımız kahvaltının ardından teknik ekipmanın dağıtımını yapıyoruz. Tur hakkında rehberden dinleyeceğiniz kısa bilgilerden sonra öğle
yemeğimizi otelde alıp ardından bizi 2800m yüksekliğindeki Eli Köyü’ne çıkaracak olan kamyonumuza biniyoruz.
Eli Köyü’ne ulaşımı kamyon kasasında yapıyoruz çünkü başka bir araçla çıkmak imkansız. Biraz tozlu bir yolculuk olabilir. Şimdiden uyaralım.
Eli Köyü’ne vardıktan sonra kamp ekipmanlarımızı katırlara yüklüyoruz. 2800m’den 3200m kamp alanına kadar olan alanı hafif bir eğimde
yürüyerek çıkıyoruz. Bu yürüyüşümüz yaklaşık 5 saat civarında sürmektedir. Bol su bulundurmanızı tavsiye ederiz. Yol boyunca çadır evlerden
oluşan bir kaç yayladan geçeceğiz ve sürekli sizden ilaç ve krem isteyen çocuklara rastlayacaksınız. Bazıları da size su ve ayran satmaya
çalışacak. 3200m kamp alanına vardıktan sonra çadırlarımızı kurup akşam yemeği için hazırlıklara başlıyoruz. Yemekten sonra dinleniyoruz.
3200m kamp alanı belki de dağda yeşil çimenleri olan tek yer. Sabah ve akşam saatlerinde kamp alanında su bulunuyor.
Yürüyüş: 5 saat Araçla Yolculuk: 1,5 saat Zorluk Derecesi: Orta Yükseliş: 1600m
3. Gün: 3200M – 4200M – 3200M – AKLIMATIZASYON
Biraz daha dinç bir şekilde uyandıktan kahvaltımızı yapıp hazırlıklarımız tamamlıyor ve 4200m için yola koyuluyoruz. Bugünkü
çıkışımız aklimatizasyon amaçlı. Yani yüksek irtifaya alışmak için 4200m’ye çıkıp sonra tekrar 3200m’ye döneceğiz. 4200metreye az
belirgin bir patikadan ve çoğunlukla taşlık ve kayalık bir yoldan çıkıyoruz.
Düne göre nispeten daha dik ve daha yorucu bir çıkış ama dünkü kadar uzun sürmüyor yaklaşık 3 saate çıkıyor ve 2 saate dönüyoruz. Öğle
yemeğimizi kumanya olarak 4200m’de yiyeceğiz. Akşam yemeği yine 3200m’de.
Yürüyüş: 5 saat Zorluk Derecesi: Orta Yükseliş/İniş: 1000m
4. Gün: 3200M – 4200M
Kahvaltının ardından kampımızı toplayıp son kamp alanımız olan 4200m için yola çıkıyoruz. Yine dünkü patikadan çıkıyoruz. 4200m kamp
alanı çadır kurmak için oldukça kısıtlı bir alana sahip. Genelde taşların temizlenmesi veya düzeltilmesi sonucu açılmış alanlara kamp
kurabiliyoruz. Eğer biraz şanslı isek ve fazla kalabalık değilse güzel bir alanda kamp kurabiliriz. Öğle yemeğinin ardından günü dinlenerek ve
yarınki önemli çıkış için rehberimizden brifing alarak geçiriyoruz. 4200m manzara açısından oldukça iyi bir yerde aynı zamanda hem İran’ı,
hem Doğubeyazıt’ı, hem Küçük Ağrı’yı hem de zirveyi görebiliyorsunuz.
Bu yükseklik bazılarınızda baş ağrısı yapabilir. Yarınki zorlu çıkış öncesi akşam yemeklerimizi yiyip erkenden yatıyoruz. Burada bazen sıcaklık
sıfırın altına düşebilir. Bazılarımız için zor bir gece olabilir.
Yürüyüş: 3 saat Zorluk Derecesi: Orta Yükseliş: 1000m
5. Gün: 4200M – ZİRVE – 3200M
Havanın ağarması ile birlikte uyanıp hazırlıklarımızı en kısa sürede tamamlıyoruz ve güneş ile birlikte yola çıkıyoruz. Oldukça yavaş bir
tempoda yürüyoruz çünkü zirve yolu oldukça dik ve oksijen azlığı kendini hissettirmeye başlıyor. Çıkış sırasında muhteşem bir manzara size
eşlik edecek (eğer hava güneşliyse tabi) Ağrı Dağı’nın gölgesini tüm ovada, ayaklarınızın altında görebilirsiniz.
Gölgesini gördüğünüz dağa çıktığınızı bilmek sizi heyecanlandıracak. 4900m civarında buzula gireceğiz. Genelde gece yağan taze kar buz
üzerinde yürümemizi kolaylaştırıyor fakat bazı noktalarda cam buz şeklini alabiliyor. Buzula girdiğimiz noktada rehberlerimiz sabit istasyonu
kuruyor. Bu arada biz kramponlarımızı giyiyoruz. Sabit istasyondan emniyet kemerlerimizle birlikte tek sıra halinde güvenli bir şekilde
geçtikten sonra bir müddet platoda yürüyoruz. Son yokuşu çıkarken bu heyecan doruk noktasına ulaşıyor ve zirvedesiniz. Anadolu ve
Avrupa’nın en yüksek dağı 5137m. Genelde rüzgarlı olduğu için fazla kalamıyoruz zirvede hemen dönüş hazırlıklarına geçiyoruz. Tekrar aynı
noktada emniyete girip buzuldan çıkıyoruz. Saatler süren çıkış yolunu dönüşte nasıl indiğinizi hatırlamayacaksınız bile. 4200m’de uyumak
oldukça zor. Bizi biraz zorlasa da kampımızı toplayıp 3200m’ye daha iyi koşullarda gecelemek için iniyoruz.
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Yürüyüş: 8-9 saat Zorluk Derecesi: Zor Yükseliş: 937m İniş: 1937m
6. Gün: 3200M – DOĞUBEYAZIT
Kahvaltının ardından kampımızı toplayıp katırlara yüklüyoruz ve 2800m’ye iniyoruz. Yaklaşık 5 saat sürecek olan inişten sonra 2800m’de bizi
bekleyen kamyonumuza binip 2 saatlik yolculukla Doğubeyazıt’a varıyoruz ve otelimize yerleşiyoruz.
Yürüyüş: 4-5 saat Zorluk Derecesi: Orta İniş: 1600m
7. Gün: DÖNÜŞ
Otelimizde sabah kavaltımızı aldıktan sonra Iğdır Havaalanı’na gidiyoruz ve bir başka BUKLA TUR organizasyonunda buluşmak üzere
vedalaşıyoruz.
Yürüyüş: 1 saat Zorluk Derecesi: Kolay
Not: Zirve çıkışının hava koşullarından dolayı yapılamaması durumunda program sıkıştırılarak 2. kez denenecektir. Bu durumda
4200 den direkt olarak otele dönülecektir.
Not: BUKLA rehberleri aşırı olumsuz hava koşulları olması durumunda tur programında her türlü değişikliği yapabilir.

Aktivite
Turumuz bir yüksek irtifa ekspedisyonu ve zirve çıkışıdır. Turumuzda asıl amaç
zirveye çıkmaktır. Tüm konsatrasyonumuz dağ ve zirvedir.
Tabi oralara kadar gitmişken Nuh’un gemisini, İshakpaşa Sarayı’nı görmemek olmaz.
Turumuz size eşsiz arkadaşlıklar kazandıracak, hayatınızda bu tür bir deneyime
sahip değilseniz belkide tamamı ile tatil anlayışınızı değiştirecek.
Turun Farkı
Belki en ucuz Ağrı Turu değil ama en iyi rehber, en iyi ekipman ve hizmet ile bu fiyatı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz.
Bu turda İshakpaşa Sarayı, Nuh’un Gemisi gezileri fiyata dahildir.

6 gece 7 gün
En uygun aklimatizasyon.
2 gece otel konaklaması fiyata dahildir.
Turda ekstra ücret toplanmaz, ekstra masrafınız olmaz.
Üyelere özel imkanlar sunuyoruz.
15 kişinin oturup yemek yiyebileceği mutfak çadırı
Salewa yada Vaude marka yüksek irtifa çadırları. Fırtınaya dayanıklı
Salewa ve Toros marka -18C lik uyku tulumları
Eksiksiz mutfak seti
Herkese mat
Tüm yemekler açık büfe. Doyana kadar.
Salewa marka kazma, krampon, kask, kemer, karabina
Yeni ve Avrupa standartlarında ithal malzemeler.
Temiz içme suyu
Güler yüzlü ve anlayışlı rehberler
En tecrübeli en deneyimli mihmandarlar.
En detaylı bilgilendirme
Fiyatlara KDV dahil. Sürpriz yok.
Zorluk Derecesi
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Turumuz oldukça zordur. Fakat turun zorluğunun en büyük kaynağı yüksek irtifa
olmasıdır. Bildiğiniz gibi yüksek irtifa insan bedenine olumsuz etkiler yaratmakta.
Ağrı Dağı hem profesyonellere hem amatörlere uygundur. Fakat amatörlerinde iyi
bir kondisyona, kamp tecrübesine, yüksek irtifaya alışık olması ve herhangi bir
sağlık problemi olmaması gerekir.
Grup Sayısı
Min: 6, Max: 15
Turumuz maksimum 15 kişidir. Turumuzun yapılması için gereken minimum katılım 6 kişidir. Genelde turlarımız kesin hareketlidir.
Kapalı grup olabilmeniz için en az 10 kişi gereklidir. Tarih ve tur programı grup isteğine göre değişebilir. Kapalı gruplarda grup indirimi 14
kişiden sonra yapılır.
10 kişiden az kapalı grup taleplerinde farklı fiyat uygulanır.

Yöre Bilgileri
Ödeme Koşulları
Turlarımıza 2 şekilde kayıt olabilirsiniz.
1- Telefonla yada ofise gelerek Bukla operatörü aracılığı ile
2- Web sitemize ücretsiz üyelikle online olarak.
Web sitemize üye olduğunuzda sistem size bir şifre yollayacaktır. Bu şifre ile giriş yaptığınızda ödeme seçenekleri söyledir:
-banka havalesi ile ödemeyi seçebilirsiniz
-kredi kartı ile tek ödemeyi seçebilirsiniz,
-kredi kartı ile taksitli ödemeyi seçebilirsiniz
-mail order ile turda ödemeyi seçebilirsiniz
-yada ön rezervasyon yapabilirsiniz.
Şayet TC kimlik numaranızı vererek üye olmuşsanız siz artık bir gold üyesiniz ve otomatik olarak indirimli fiyatları göreceğiniz gibi birde nakit
taksit yöntemi sunulacaktır.
‘Nakit Taksit’ ‘gold üyeler’ in otomatik göreceği bir yöntemdir. Nakit taksit yöntemi turun nakit fiyatının vade farksız 3 e bölündüğü yöntemdir.
Mail order formunu kredi kartı ve diğer bilgilerinizi eksiksiz olarak dolduruyorsunuz fakat biz kartınızdan tahsilat yapmıyoruz, günü geldiğinde
siz havale yada elden ödeme yapıyorsunuz. Şayet taksit günü ödeme yapamıyorsanız biz formdaki bilgilere dayanarak ve sizi haberdar ederek
kredi kartınızdan miktara %7.5 ilave ederek tahsilat yapıyoruz.
Web sitemiz %100 güvenli 124 bit SSL sertifikası ile korunmaktadır. Kart bilgilerinize biz dahil hiçkimse ulaşamaz. Bilgiler Bankaların sanal
posları üzerinden işlem görür.
İnternet kullanmıyorsanız satın alma işlemini telefonla Bukla operatörü aracılığı ile yapabilirsiniz.
Turlarımıza isterseniz satın almadan ön rezervasyon da yapabilirsiniz. Sistem size otomatik olarak bir opsiyon tarihi verecektir. Opsiyon
tarihine kadar ödeme yapmadığınız durumda kaydınız silinecektir.
Üyelikle kendi adınıza veya grup adına çoklu kayıt yapabilirsiniz. Daha sonra bu bilgileri güncelleyebilir, ön rezervasyonunuzu kesinleştirebilir
yada iptal edebilirsiniz.
Turu web’den satın aldığınızda sistem size otomatik voucher yollayacaktır.

Fiyata Dahil
Tüm kamp ve teknik ekipmanların ücretsiz temini
Profesyonel rehberlik hizmeti
Kamp ekipmanlarının ve sırt çantalarının katırla taşınması
Mihmandarlık hizmetleri
Tüm konaklamalar
Müze ve örenyeri girişleri
Ara ulaşımlar
Havaalanı transferi
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Tüm yemekler (Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri açık büfe)
KDV
Güleryüz ve kaliteli hizmet
Hizmetimiz havaalanında başlar havaalanında biter. Tekrar uçağa binene kadar elinizi cebinize atmazsınız. İçecekleri saymazsak her şey dahil.

Fiyata Hariç
Şehirler arası ulaşımlar(Uçak),
Yemeklerde alınan içki ve içecekler.
Otel ekstraları,
Kişisel harcamalar,
Bahşişler
Sigorta
Not: Rehberlerinizin ve kaptanınızın sizin rahatınız ve güvenliğiniz için canla başla çalıştığını turda göreceksiniz. Rehber ve kaptan bahşişi
zorunlu değildir. Uygun gördüğünüz bahşişi rehbere teker teker değil grup olarak vermeniz daha uygun olur. Bukla rehberi ekibe paylaştırır.

Konaklama
2 gece otel 4 gece çadır.
Turdaki ilk ve son gece konaklamamız Doğubeyazıt’ta olacaktır. Ağrı manzarasız bir
otelde kalmak çok mantıksız olacaktı. 3 yıldızlı otelin hizmetinden memnun
kalacağınıza eminiz.
Çadır konaklamalarımız ise ana kamp olarak 3200m de olacaktır. Mutfak çadırımız
burada tur süresince daimi kalacaktır. 4200mdeki kampımıza ise sadece irtifa
çadırlarını çıkarıyoruz. Burda 1 gece kalacağız.
Simer Hotel, Doğuş Hotel veya muadili 3 yıldızlı oteller.

Ulaşım
Şehirlerarası ulaşımlarımızı uçak ile yapıyoruz. Ara transferlerimizi ise arazi şartlarına en uygun araç olan Ford Transit ile yapıyoruz.
01.04.2014 tarihli uygun uçuş saatleri aşağıdaki gibidir.

Gidiş: İstanbul Atatürk – Iğdır - THY - Kalkış: 09:30
Dönüş: Iğdır – İstanbul Atatürk - THY - Kalkış: 12:50

Tura otobüsle gelecekler Iğdır’a gelebilecekleri gibi Doğubeyazıt’a gidebilirler. Ancak
turun ana ulaşım aracı uçaktır.
Kendi aracı ile veya otobüs ile gelmek isteyenler ofisimizden buluşma noktosı
hakkında ve ulaşım koşulları hakkında bilgi almalıdırlar.
Havaalanı transferleri minibüslerle, otel-dağ arasındaki trasnferler kamyon ile ve
dağdaki yük taşımaları katırlar ile yapılmaktadır.
Bukla bilet organizasyonunuzu yapar ve sizin adınıza biletinizi alabilir. Fakat uçağın
rötar yapması gibi durumlarda sorumluluğumuzun olmadığını belirtmek isteriz.
Sadece size yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Erken rezervasyonların yer ve ucuz bilet konusunda daha şanslı olduğunu
belirtelim. Geç rezervasyonlarda bilet garantisi veremiyoruz.
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Kademeli fiyat yönteminden dolayı uçak biletlerinin sabit bir fiyatı yoktur. Aynı gün
içinde siz 130TL’ye bilet alırken arkadaşınız 69TL’ye alabilir. Her zaman erken
rezervasyonu öneriyoruz.
BİLET İADE VE İPTALLERİNDE HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN İADE VE İPTAL KOŞULLARI GEÇERLİDİR.

Yemekler
Kahvaltıda; zeytin, bal, reçel, tahin, şokella, beyaz peynir, kaşar peynir.
Öğle yemeklerinde; Dardanel ton balığı, helva, kaşar peynir, meyve, salata,
domates.
Akşam Yemeklerinde; makarna, bulgur, çorba, türlü, taze fasulye, sucuk, yumurta,
salata, meyve
Yemeklerimiz dağ mönüsüne göre hazırlanıp protein, karbonhidrat ve vitamin dengesi ön planda tutulmaktadır. Ayrıca yemeklerimizde
konserve kullanılmamakta olup sıcak karavana yemek verilmektedir. Yine belki de Türk dağcılığında ilk kez yemekler düdüklü tencere ile
yapılıp lezzet ve besin değerleri korunmaktadır.
Yemeklerimiz bol kepçedir, aç kalmayacağınızın ve yemeklerin leziz olacağının garantisini verebiliriz. BUKLA rehberleri aşçılıklarıyla da ünlüdür.
Otel konaklamalarında menü otel menüsüdür.

Kişisel İhtiyaç
Yanında Getir
Uyku tulumu ve Sırt çantası gibi çok kişisel malzemeleriniz varsa getirmenizi veya
satın almanızı öneririz. Kendi getireceğiniz malzemenin Bukla standartlarına uygun
olması gerekmektedir
Küçük sırt çantası; yürüyüş esnasında fener, polar, mont, matara, krem, eldiven
gibi sık kullanacağınız malzemeleriniz koyacağınız en az 40lt kapasiteli sırt çantası.
Yürüyüş ayakkabısı; zirve günü öncesi ve sonrasında bileklerinizi saran sert
tabanlı ayakkabıları tercih etmelisiniz. Biz size su geçirmez özelliğe sahip trekking
amaçlı botları öneriyoruz.
Tırmanış ayakkabısı: Bu ayakkabılarımızı zirve günü kullanacağız. Sert vibram
tabanlı yüksek boyunlu, su ve soğuğa karşı dayanıklı veya destekli ayakkabılardır.
Bilgi alınız.
Yağmur ve rüzgar ceketi; Özellikle yağmur ve rüzgara dayanıklı başlıklı ceketler
tercih etmenizi öneririz. Gere spor mağazalarında gerekse dağcılık ürünleri satan
mağazalarda değişik fiyatlarda bulabileceğiniz bu ceketler hakkında ofisimizden de
bilgi alabilirsiniz.
Alt üst giysi:
Baş: Başınızda mutlaka bir bere olması gerekmektedir. Tüm boynunuzu ve
yüzünüzü kapatan balaklavalar idealdir. Ayrıca sizi kar ve güneşten koruyacak
güneş gözlüğü (kayak gözlüğü idealdir), yüz ve dudaklarınız koruyacak kremler.
Göğüs: Gore-tex veya muadili rüzgar ve yağmur geçirmeyen bir ceket (kayak
ceketi idealdir) bu tırmanış için önemli bir giysidir. Bu ceketinizin altına yine rüzgara
dayanıklı polar, onun altına uzun kollu yün atlet ve on un altına mümkünse ter
tutmayan özel polypropilen iç giysiler.
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Alt: Gore-tex veya muadili yağmur ve rüzgar geçirmeyen pantolon (kayak
pantolonu idealdir) ve altına yünlü iç donu, tayt, polar pantolon veya polypropilen
özel altlıklar olabilir.
Ayak: Bol miktarda yünlü veya özel trekking çorapları.
Baton: Tırmanış esnasında yürüyüşünüzü kolaylaştıracaktır. Kayak batonları dahi
kullanılabilir. Daha önce kullanmayanlar için başta zor olsada daha sonraları
batonun rahatlığını göreceksiniz. Bu malzeme yine aynı şekilde dağcılık ve kayak
malzemeleri satan dükkanlarda bulunabilir. Bilgi için bizi arayabilirsiniz.
Matara: en az 2 lt lik su kabınız. Mümkünse termos özelliğine sahip ve sıcak su
saklayabilecek mataralar.
Fener: Çok büyük olmayan fakat yeterli ışık kaynağı olan yedek pilleri ve ampulü
ile birlikte bir fener. Bunun kafa lambası şeklinde olanları idealdir.
Cep Telefonu: Ağrı dağı’nın tamamı kapsama alanı içindedir. Bu yüzden mutlaka
cep telefonunuzu şarjlı halde yanınızda bulundurun.
İlkyardım: Kampımızda ilkyardım malzemeleri olmasına rağmen her ihtimale karşı
kendinize küçük bir ilkyardım çantası hazırlayın ve sürekli kullandığınız ilaçları
bulundurun.
Kampta kullanmak üzere:
Tabak (cam yada porselen olmasın)
Bardak (cam yada porselen olmasın)
Çatal, Kaşık, Bıçak…
Bukla Notu
Ağrı Dağı özel izin gerektiren bir dağdır. Bu yüzden izin için kimlik bilgilerinizin tur
tarihinden 15 gün öncesinden bize ulaştırmanız gerekmektedir. Bazı durumlarda 10
günlük süre de yeterli olmaktadır fakat izinin yetişmesi garanti edilememektedir.
Turumuz bir yüksek irtifa expedisyonudur. Yani tek amaç Ağrı Dağı zirvesine
çıkmaktır. Diğer turlarımız gibi pek dinlence amacı içermemektedir. Dağın
zorluğundan dolayı sizi fiziksel olarak da biraz zorlayacaktır. Bu yüzden kondisyonlu
olmanızı öneririz. Tabi bu çıkışımızın başarıya ulaşması tamamen o tarihteki hava
koşullarına ve sizin sağlık durumunuza bağlıdır. Biz bu turdaki riskleri minimuma
indiriyoruz. Gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alıyoruz.
Dağ turlarında katılımcılar doğanın belirsizliklerinden ve turun dinamiğinden dolayı
doğacak her türlü riski kabul etmek durumundadır.
Acil durumlarda ekibimizde bulunan ve kesintisiz iletişim sağlayan uydu telefonları
devreye girmektedir. Arama kurtarma ekipleri ile irtibata geçebiliyoruz ve
yaralanma gibi durumlarda helikopter isteyebiliyoruz. Yine acil durumlar için kamp
alanında yöre rehberi ve katır bulunduruyoruz.
Ağrı dağı su kaynakları açısından verimli bir dağ değildir. Bu yüzden sadece eriyen
kar sularının oluşturduğu ve genelde geceleri donan sulardan faydalanıyoruz. Pek
temiz bir su olmamasından dolayı katırlarla içme suyu taşıyoruz. Aksi halde ishal
olma ve çıkışı gerçekleştirememe ihtimali bulunmaktadır.
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Dağda iken banyo imkanı bulunmamaktadır. Ancak yüzeysel temizlik ihtiyaçlarımızı
kaynak sularından karşılayabiliyoruz. Tuvalet ihtiyacımızı dağ koşullarında
gideriyoruz.
Doğubeyazıt’ta Ziraat ve İş Bankası dışında ATM makinası bulunmamaktadır. Ve bu
ATM lerden başka bankaların kartlarını kullanamıyorsunuz.
Kamp malzemelerimiz ve büyük sırt çantalarınız katırlar tarafından taşınmaktadır.
Bu yüzden herkesin 1 büyük çanta hakkı vardır. Tüm malzemelerinizi tek bir
çantaya sığacak şekilde hazırlayınız. Ve mutlaka çantanızı eşyalarınızı sıkıştırarak
doldurunuz.
Ağrı Dağı expedisyonu Türkiye’nin en iyi expedisyon programıdır. Bu tura gelmeden
önce eğer yoksa mutlaka çadırda geceleme tecrübesini edinin. Mümkünse
öncesinde başka bir dağa kampa gidin. Sigara içiyorsanız en az 1 ay öncesinden
bırakın. Faydasını göreceksiniz. Yine en az 1 ay öncesinden küçük egzersizler yapın.
Kaslarınızı esnetin ve alıştırın.
Kendinizi psikolojik olarak hazırlayın ama asla dağı hafife almayın. Ağrı dağı kendi
hava koşullarını yaratan bir dağdır. Bir saat içinde bir dolu veya tipi fırtınası ile
kavurucu sıcağı aynı günde yaşayabilirsiniz.
Malzemelerinizin, giyiminizin ve ayakkabılarınızın kaliteli olmasına özen gösterin.
Kalitesiz veya uygun olmayan malzeme ile tırmanmak size zor anlar yaşatabilir.
Hatta ayakkabıda yaşayacağınız küçük bir problem bile başka hiçbir problem
olmasa bile çıkışınıza engel olabilir.
NOT: 1618 nolu yasa: içinde ulaştırma, konaklama, rehberlik, yemek hizmetlerinden biri veya birkaçının bulunduğu gezi, spor, toplantı,
eğlence gibi her türlü organizasyonu kapsayan faaliyetleri ancak TURSAB üyesi seyahat acentaları yapabilir. Dernekler, vakıflar, klüpler,
okullar, resmi ve özel kurumlar acentalar olmaksızın tur ve yukardaki faaliyetleri düzenleyemez. Lütfen gezinizin Türsab üyesi acentalar ile
yapıldığına emin olur.

Tur fiyatı: 1895 TL
Nakit indirimli: 1895 TL
Single Farkı: 300 TL
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