
Haziran Temmuz Ağustos ve mevsim şartlarına göre
Eylül ayı dönemini kapsayan kamplı faaliyet 

Bursa yolu üzerinden gelen misafirler için buluşma yerimiz Bozüyük; 
İstanbul ve Eskişehir üzerinden gelen misafirler için buluşma noktası Söğüt ilçesi.

Kanyon geçişi, özel malzeme ve ekipman kullanarak gerçekleştirdiğimiz bir maceradır. 
Yürüyerek, yüzerek, havuzlara atlayarak ve ip yardımıyla 20 metreyi aşan 
yükseklerden inerek yaptığımız bu aktivite, heyecanlı olduğu kadar eğlencelidir. 

Emniyet kemeri, kask, tercihen wetsuit (neopren elbise - shorty olması konforlu bir faaliyet 

sağlar çünkü her mevsim kanyonun suyunun debisi yüksek ve su sıcaklığı düşüktür ), 

can yeleği, asgari 3 adet karabina, tercihen konçlu (ayak bileğini saran) ve tabanı ıslak 

kayada kaymayan ayakkabı. 

Cumartesi Saat: 12:00 - 13:00 Kamp 
alanına ulaşım (Bozüyük’ten kamp alanı 
80 km asgari 1.5 saat sürmekte - 
Söğüt’ten ise 1 saat sürmektedir.)

Dinlenme saatine kadar keyifli bir vakit 
geçirebileceğiniz havuz, manzara ve 
manzara fotoğrafları çekebileceğiniz 
kayalık alanlar bulunmaktadır. 
Ayrıca kamp alanında içme ve ihtiyaç 
için su da bulunmaktadır.

Kocaman bir kamp ateşi olacağından  
katılımcıların et ve et ürünleri ile 
içeceklerini getirmeleri uygun olacaktır. 
Onun dışında Harmankaya’nın sıcak kanlı 
insanlarından gelen ikramlar elbette 
mevcuttur.

Katılımcıları getiren araçlar yolculuk için 
kullanılacak olup ihtiyaç dahilinde köy 
sakinlerinden ücret karşılığı traktör de  
temin edilmektedir.
 

Kanyon geçişimiz sırasında ilk 800 metrede 
sadece bir çıkış bulunmaktadır. 

Bu geçiş turunu yapamayacağını düşünen, 
üşüyen, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan 
ya da yaşayabilecek durumda olan katılımcılar 
buradan araca bindirilip kamp alanına 
ulaştırılacaktır.

Kanyonda 2 adet 20 metreyi aşan ip inişi ve bir 
adet yan geçişin yanında irili ufaklı yaklaşık 15 
kadar atlamamız gereken şelale bulunmaktadır. 

Geçişimiz ortalama 10 kişilik iyi bir grup ile 6 
saat , 15 kişilik orta seviyeli bir grup ile 8 saat 
sürmektedir.

Faaliyet bitiminde kanyon çıkışında bekleyen 
aracımıza binip kamp alanına  dönüyoruz. 
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