
OFFROAD SAFARI 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Sekiz kişiye kadar varan kapasitedeki araçlarımızla gerçekleştirdiğimiz Offroad Safari, 
outdoor aktivite alternatifi arayan gruplar için en ideal seçeneklerden birisidir. Offroad 
aktivitesinde 4x4 Land Rover Defender arazi araçları kullanmaktayız. Land Rover araçlar da 
mutlaka ekibimizden deneyimli bir sürücü bulunmaktadır. Araçların üzeri kapanabildiği için 
hem yaz hem de kış aylarında sorunsuz bir şekilde bu aktiviteyi organize edebilmekteyiz.  
 
Sürüş güzergâhı çoğunlukla offroad olarak bilinen engebeli toprak yollarda ve dağlık 
arazilerde seyreder. Katılımcılar ormanlardan ve ırmaklardan geçerek Taşağıl, Çardak ve 
Sağırin köylerini takip eden rota üzerinde heyecan ve macera dolu bir yolculuktan sonra 
Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisindeki macera aktiviteleri merkezimize varırlar.  

Katılımcı:  
5 – 150 

Kişi 

Kazanımlar:  
Grup 

Motivasyonu, 
Takım içi Canlılık 

Kaynaşma, 
Doğayla Bütünlük, 

Eğlence 

Süre:  
3 – 3,5 

Saat 

Kategori:  
Outdoor 





WHITE WATER RAFTING 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Toros dağlarından doğarak, doğa harikası kanyonlardan geçen Köprüçay ırmağı, Serik’in 
güneyinden Akdeniz’e dökülür. İki tarafı yüksek, dik duvarlardan oluşan kanyonlardaki yeraltı 
suları ile beslenen Köprüçay, Türkiye’nin en güzel tabii rekreasyon alanlarından birini oluşturur. 
Bunun yanı sıra ırmağın batısındaki dağlık arazide bulunan tarihi Selge kenti, ırmak kenarındaki 
tarihi kaleler, su kemerleri, Roma devrine ait köprüler ve yollar gibi pek çok arkeolojik kalıntılarla 
süslü bu ırmak aynı zamanda Türkiye’nin en popüler rafting parkuru olma unvanını da 
taşımaktadır. 
Tarihi Oluk Köprü ve Karabük Köprüsü arasındaki 14 kilometrelik alanda yapılan aktivite 2-3 
zorluk derecesine sahiptir. Milli Park’ın içinden akması özelliğiyle ziyaretçilere nefes kesici doğa 
manzaralarını ve Toros dağlarını seyretme imkanı da sunmaktadır. Bu aktivite Jeep Safari ya da 
Macera Parkı ile birlikte aynı gün içerisinde rahatlıkla kombine olarak organize edilebilmektedir. 

Katılımcı:  
6 – 400 

Kişi 

Kazanımlar:  
Takım Ruhu, Grup 

Motivasyonu, 
Yardımlaşma, 
Koordinasyon, 
Enerji Yaratma, 

Eğlence 

Süre:  
2,5 – 3 

Saat 

Kategori:  
Outdoor 





YÜKSEK İP PARKURU 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Yüksek İp Parkuru, Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde yer alan ve katılımcılara 
mücadeleyi, eğlenceyi ve macerayı vaat eden muhteşem bir aktivite alanıdır. Bir ana kule 
ve 4 yardımcı kuleden oluşan park içerisinde yer alan tırmanma aktiviteleri alçak, orta ve 
yüksek parkur olmak üzere 3 farklı yükseklikteki parkurlara kurulmuştur.  
 
Macera Parkı, Mücadele Parkı gibi isimlerle de adlandırılan aktivite alanında ekipler 
parkurlarda birbirinden heyecanlı ve eğlenceli Burma Bridge, Island Hops, Kargo Net, 
Balance Beam, Flying Carpet vb. 15 farklı aktivitede ve 7 farklı tırmanma rotasında 
mücadele ederler. Rafting veya Off-road Safari ile kombineli olarak aynı gün içerisinde çok 
rahat bir şekilde organize edilebilen bu program aktif bir team building faaliyeti arayan 
gruplar için son derece idealdir. 

Katılımcı:  
10 – 60 

Kişi 

Kazanımlar:  
Cesaret, Kendi 

Sınırlarını Tanıma , 
Stres Yönetimi, 

Özgüven, 
Konsantrasyon 

Süre:  
1,5 – 2 

Saat 

Kategori:  
Outdoor 





HIKING 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Yürüyüş aktivitesinin başlangıç noktası Selge antik kentidir. Toros dağlarının güney eteklerinde 
ulaşılması güç doğal korunaklı bir yerde bulunan Selge’ye dar ve dik uçurumlardan geçerek 
ulaşılıyor. Yükseldikçe nefes kesici kanyon manzaralarını, ormanlarla örtülü vadiyi, kıvrılarak akan 
Köprüçay ırmağını hayranlıkla seyredeceksiniz. Zerk köyünde başlayıp antik kentin tiyatrosu, 
agorası, Zeus ve Artemis tapınakları ve sarnıçlarının yanından geçerek devam eden yürüyüş 
parkuru daha sonra bölge halkının Şeytan Kayalıkları olarak adlandırdığı ilginç kaya oluşumlarının 
arasında devam eder.  
Bu yürüyüş rotasını ilginç kılan bir diğer özelliği işaretli St.Paul rotasının içerisinden geçmesidir. 
Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Paul’un Hristiyanlığı yaymak amacıyla çıktığı Akdeniz yolculuğunda 
izlediği rota Aspendos’tan başlayan ve Selge antik kenti üzerinden Isparta Yalvaç’a kadar yaklaşık 
500km’lik uzunluğu ile şu anda Likya Yolu’ndan sonra Türkiye’nin en uzun ikinci doğa yürüyüşü 
parkurudur.  

Katılımcı:  
10 – 1000 

Kişi 

Kazanımlar:  
Ruhsal Yenilenme, 

Fiziksel Direnç, 
Motivasyon,  

Doğayla Bütünlük, 
Eğlence 

Süre:  
2,5 – 3 

Saat 

Kategori:  
Outdoor 





GO FOR GOLD 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Outdoor team building takım oyunlarının uygulanması için Antalya’da ki en ideal yerlerden 
birisi Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı’dır. Tabiat Parkı sağlıklı orman dokusu, zengin bitki 
topluluğu, ilginç su ve kaya formlarıyla eşsiz bir doğal peyzaj özelliğine sahiptir. Şelaleyi de 
içine alan 33 hektarlık büyük orman ve piknik alanı katılımcıların hem çam kokuları arasında 
eğlenceli bir aktivite yapmasına imkân tanır hem de aktiviteler sonrasında geniş piknik 
alanında barbekü ziyafetini olanaklı kılar.  
 
Go For Gold programı 10 oyundan oluşmaktadır. Oyunlar için grup eşit sayıda küçük 
takımlara bölünür ve her biri farklı görevler içeren bu oyunlarda takımlar altın madalyaya 
ulaşmak için rakiplerinden daha iyi bir performans göstermek için mücadele ederler.  

Katılımcı:  
20 – 800 

Kişi 

Kazanımlar:  
Liderlik, 

Sorumluluk Alma, 
Zaman Yönetimi, 

Bilgi Alışverişi, 
Etkin İletişim, 
Rekabet Gücü 

Süre:  
2,5 – 3 

Saat 

Kategori:  
Outdoor 
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