A K Ti Vi T EL ER ve ETKİNLİKLER
JEEP SAFARİ

Yılın her döneminde 10-11 kişilik jeepler ile maksimum 80
kişilik gruplar için uygundur. 80 kişi üstü için 2 ayrı grup
önerilir. Oksijen bolluğu bakımından dünya 2.cisi Kazdağlarının
eşsiz doğasında her mevsim ayrı güzellikteki doğayı
keşfedin. İstenen tur süresine bağlı olarak Sütüven Şelalesi,
Hasanboğuldu Göleti, Darıdere Tabiat Parkı, Mıhlı, Şahin
Deresi Kanyonu, Pınarbaşı Şelalesi veya Ege Köyleri olabilir.
Tam gün ve yarım gün seçenekleriyle yemekli veya
yemeksiz olarak seçilebilmektedir. Soğuk havalarda jeep
yerine minibüslerde yapılmaktadır.

KUZEY EGE OTLARI WORK SHOP
Yıl boyunca mevsime göre uygun otlar ile yapılan çalışmadır. Minimum 5,
maksimum 30 kişilik gruplar içindir. Turp otu, şevketi bostan, civez ve daha
niceleri... Ege otlarını tanımak ve nasıl yiyeceğimizi öğrenmek istiyoruz
derseniz her mevsimde keyifle denenecek bir alternatif aktivitemiz.
Mevsime göre çevremizdeki pazarlardan tedarik ettiğimiz veya
Mayıs - Ekim ayları arasında organik bahçemizden birlikte topladığımız
Kuzey Ege otlarının tariflerini izleyerek bu doğal, bir o kadar lezzetli ve
sağlıklı yemeklerin tadına varıyorsunuz.

ORYANTİRİNG İLE
BİR KÖY MACERASI ve HAZİNE AVI
Her yaş grubu tarafından heyecan ve keyifle oynanan
Oryantiring, zamana karşı yapılan günümüzün en ilgi çeken
spor dallarının başında geliyor. Takımlarda yaşın hiç önemi
yok. Dikkatli olmak, haritayı doğru okumak ve zamanı doğru
kullanmak takımınızın kazanmasını sağlıyor. Takım
aktivitelerine daha ekonomik ulaşabilmeniz için otelimizin
içinde bulunduğu Güre Köyünün haritasını çıkardık ve çok
özel fiyatlar ile sunuyoruz.

ZEYTİN HASADI;
BARIŞ VE ŞİFANIN ANAHTARI
Ekim sonundan Ocak ortasına kadar uygulanır. 40 kişilik
gruplar halinde yapılabilmektedir. Program dahilinde
yerel lezzetlerin tatlarını keşfedebilirsiniz. Zeytin cenneti
Edremit Körfezinde kendi ellerinizle topladığınız zeytinler ile
yapacağınız salamura zeytinleri ve şişelere doldurulan
zeytinyağını övünerek sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.
İsteğe göre ilave olarak zeytinyağı müzesini gezerek binlerce
yıllık tarihçesini, faydalarını, zeytinyağı tadımı yaparak lezzeti
anlamanın inceliklerini öğrenebilirsiniz.

ORGANİK
BAHÇEMİZDEN SOFRALARINIZA
Mayıs başından Kasım ortasına kadar yaşanabilen bir
deneyimdir. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının arasındaki
organik bahçemizden domates, salatalık, biber, kabak,
reyhan, nane, roka ve daha nicelerini toplayarak hoşça
zaman geçireceksiniz. Tabaklarımıza gelen sebzeleri
dalında görmek, tanımak ve toplamak hafızalarınızda
yer edecek özel bir deneyim.

PERKÜSYON PERFORMANS
İstenildiği zaman minimum 8, maksimum 150 kişilik gruplar
için uygulanır. Kapalı salonda veya hava şartları el verdiği
sürece açık havada, şelale yakınlarında, bir dere kenarında
veya zeytin ağaçları altında yapılabilir. Doğanın ritmini
enstrümanlara yansıtacağınız mükemmel bir takım aktivitesi.
Eğitim ortalama 2 saat süreli olup daha uzun devam
edebilmektedir. Eğitimi alan kişilerle birlikte Ritim Show, DJ +
perküsyon; DJ + saksafon; DJ + ritim şeklinde akşam
eğlencesi olarak devam edilebilir.

HAYDİ TEKNEDE BALIĞA
Ekim - Nisan ayları arasında yapılabilmektedir. Maksimum 25
kişi içindir. Gulet ile Ayvalık açıklarında Ege denizinin
bereketini kovalarınıza taşıyoruz. Balık tutmayı bilmek
gerekmiyor. Hem balık tutmayı, hem de yöremizde çıkan
balık cinslerine göre nasıl pişirilirse daha lezzetli yenileceğini
öğreniyosunuz. Kendi olta takımınız yoksa kiralayabilirsiniz.
İş arkadaşlarınızla veya ailece çocuklarınızla uzun zamandır
bu kadar keyifli zaman geçirmediğinizi fark edeceğiniz
nostaljik bir aktivitedir.

ATEŞ KUYUSU
Akşam yemekten sonra otelimizin bahçesinde ateş etrafında
grup olarak birkaç saat keyifli zaman geçirmek için idealdir.
Ateş kuyusu etrafında bitki çayı, sıcak şarap ve hava
şartlarına göre gitar dinletisinin keyfi bir başka olur. Özel
taleplerde Roof bar terasında Kazdağları manzarası eşliğinde
varilde ateş keyfi de yapılabilmektedir.

YOGA VE NEFES TERAPİSİ
10 - 100 kişilik gruplar için uygundur. Kazdağları eteklerinde
bol oksijende kendi içine dönmek ve kendi nefesini kontrol
etmek için mükemmel bir fırsat. Kuş sesleri eşliğinde,
zeytin ağaçları arasında veya şelale yakınlarında stres ve
karmaşadan uzaklaşmak herkese iyi gelir. Kış dönemlerinde
iç mekanlarımızda Kazdağları manzaralı salonlarımızda
yapılmaktadır.

ÇİKOLATA WORKSHOP
Mutluluğun damaktaki tadı ve adı çikolata. Minimum 10,
maksimum 50 kişilik gruplar için uygundur. Workshop sonunda
sertifikalı olarak en tatlı ödül eşliğinde, sevdiklerinize gururla
yaptığınız çikolataları ikram edip hep birlikte yiyebilirsiniz.

VOLEYBOL VE MİNİ FUTBOL
Otelimizin bahçesinde bulunan minyatür futbol kaleleri ile
suni çim üzerinde futbol maçı yapılabilmektedir. Aynı sahada
voleybol maçları da yapılır ve her iki etkinlikte ücretsizdir.
Ancak yoğun dönemlerde rezervasyon yapılması önerilir.

TERARYUM ATÖLYESİ, MİNYATÜR BAHÇE
Yılın her döneminde 10 - 90 kişilik gruplar için uygundur. Bu
özel atölyede toprak ile uğraşarak enerjinizi yenileyeceksiniz.
Toprak ve bitkiler hakkında bilgiler edinerek, sertifikanızı
alacaksınız. Kendi ellerinizle zevkinize göre hazırladığınız
minyatür bahçeniz, Kazdağları hatırası olarak dekorasyon
amaçlı evinizde veya ofisinize yerini bulacaktır.

TAKIM KURALIM, ÖĞRENELİM, EĞLENELİM
Kazdağları eteklerinde zeytin ağaçları arasındaki
bahçemizde çimler üzerinde farklı birçok takım aktiviteleri
başarılı olarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle kurumsalların
eğitsel ve eğlence amaçlı organizasyonlarında keyifle zaman
geçirmeleri için idealdir. Yağışlı hava koşullarında iç
mekanlarımız aktiviteleri yapmak için uygundur.

BAĞ BOZUMU
Safari araçlarıyla Gömeç’teki Ma’adra Vineyard veya otobüsle de
gidilebilen Şen Bağcılık ilgilenenleri bekliyor. Butik şarap
çeşitlerinin üretim aşamaları, yerinde ve uzmanından öğreniliyor.
Mevsime göre üzüm toplanabilir. Muhteşem bağlar ve olağan
üstü doğa manzarası eşliğinde farklı 2 şarap üretim tesisinden
birinde şarap tadımı aktivitesi unutulmaz bir anı olacaktır.
Maksimum 45 kişiliktir ve yemekli olarak da yapılabilmektedir.

YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET
Yakın çevremizde otelimizden başlayarak kuş sesleri
arasında Güre ve çevre köylerinin birinden diğerine
yürüyüş veya bisiklet ile gezilebilmektedir. Köylerin çay
bahçelerinden veya etnografya müzelerinden birinde kısa
bir mola verilebilir. Kazdağları Milli Parkı içindeki zorluk
derecesine göre parkurlar da ilgililerine göre tercih
edilmektedir. 20 adet bisiklet gruplara dönüşümlü olarak
kiralanabilmektedir. Kış sezonunda da Kazdağları
eteklerinde kuru soğuk üşütmez derseniz ve yağmura
aldırmıyorsanız yine alternatif olarak değerlendirebilirsiniz.

ATV İLE ÇEVRE TURU
Heyecan arayan ve doğada daha cesaretli hareket etmek isteyen gruplar için
ideal bir deneyim. Kazdağları eteklerinde yeşillikler içinde derelerden tepelerden
geçerek maceracı ruhları mutlu eden bir aktivitedir. Nisan - Kasım ayları arasında
yapılabilmektedir. 20 araçlık ATV grubuna kılavuzlar eşlik ederek keyifli bir gün
yaşatırlar.

TARİH VE MİTOLOJİ
Bölgemizin binlerce yıllık tarih ve mitolojisini, sohbet
tadında bir ortamda deneyimlemek çok özel bir ayrıcalıktır.
Minimum 45 dakikalık sürmektedir. Dinleyicilerin de katılımı
ile süre uzamaktadır. Hocamızın, Kuzey Ege’ye dair
coğrafya, yöre halkı, efsaneleri, faunası ve endemik bitkileri
gibi daha anlatacak ne çok şeyi var şaşırırsınız. Söyleşi,
hocamızın müsaitliğine göre yapabilmekteyiz.

AYVALIK ADALARINDA
TEKNE TURU VE DALIŞ DENEYİMİ
Mayıs başından Ekim sonuna kadar kişi sayısına göre
ayarlanacak özel tekneler ile Kuzey Ege sahilleri ve Ayvalık
adaları gezilmektedir. 10 kişiden 100 kişiye kadar farklı
teknelerle, yemekli ve güzel koylarda yüzme alternatifli
turlardır. Türkiye’nin en güzel sualtı faunasına sahip
bölgelerinden birinde scuba dalış yapabilirsiniz. Deneme
dalışı isteyenleri ve bröveli dalgıçları çok canlı bir deniz altı
bekliyor.

ANTANDROS KAZI ALANI
Otelimize araçla 15 dakika uzaklıkta yer almaktadır. Yaklaşık
4.000 yıl önce kurulmuş, Roma Kenti’nin kurucusu Aeneas’ın
gemilerini inşa ettiği Antandros kentini keşfedin. Troia prensi
Paris’in hakemliğinde dünyanın ilk güzellik yarışması hemen
kentin üstünde gerçekleşmiştir.

SARIKIZ ETNOGRAFYA GALERİSİ
Otelimize araçla 5 dakika uzaklıkta yer almaktadır. Müze;
Kazdağları Bölgesi ziyaretçilerine balmumu heykeller, görsel
objeler, efemera, eşya, resim ve maketleri sergileyerek
misafirleri bilgilendirmeyi, eğlendirmeyi ve geliştirmeyi
amaçlar. Bölge mitolojisi ve tarihi hakkında 8 dakikalık bir
sunumları mevcut. Yöreye özgün hediyelikler için bile
uğrayabilirsiniz.

Yılın her döneminde kişi sayısına bağlı olarak açık ve kapalı
mekan alternatifleri sunuyoruz. Kişi sayılarına göre terasları
bulunan Roof Bar, Nar ve Karanfil salonlarımızdan birinde bar
eğlencesi eşliğinde kurumsal veya özel arkadaş gruplarına
hareketli ve neşeli zamanlar geçirmek üzere gerçekleşmektedir.
Etkinlik esnasında soğuk ve sıcak içecekler, cips, çerez, patlamış
mısır, meyve ve tatlı çeşitleri eşliğinde servis ekstra ücretlidir.

TAKI TASARIM ve AHŞAP BOYAMA ATÖLYESİ
Seramik boncuklar ve süsler ile hayalinizdeki bileklik, kolye
ve tespihleri kendiniz tasarlayarak harikalar yaratabilirsiniz.
Zevkinize göre tasarladıklarınızı ister kendiniz kullanın ister
yakınlarınıza hediye edin. Ahşap boyama ile doğanın
sunduğu aksesuarları ev ve ofis dekorasyonunuz için
tasarlayın. 5-30 kişi arasındaki gruplara sunduğumuz atölye
çalışmaları havalar güzel ise doğada ve bahçemizde veya iç
mekanda yılın her döneminde yapılabilmektedir.

MİNİK ARKEOLOGLAR
Antandros Antik Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma
Derneği ile kazı ekibinin hayata geçirdiği bu aktivite
çocukların, tarihin önemini öğrenmeleri açısından ilk
adımdır. Pazartesi günleri hariç Altınoluk Abdullah Efendi
Konağı bahçesinde 5-12 arası çocuk ile arkeolojik
çalışmaların nasıl yapılmakta olduğunu deneme fırsatı verir.

Yılın her döneminde minimum 5, maksimum 15 çocuk ile
zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. 6 yaş ve üzeri çocuklar
Mutfak Şefimiz eşliğinde keyif dolu zaman geçirerek, Minik
Şef sertifikalarını kazanıyorlar. Elleri ile yaptıkları makarna,
salata, kek ve kurabiyeleri ebeveynleri ile afiyetle yerken
çocuklarımızla gurur duyuyoruz.

