
 

 

 

                                                                   KAZDAĞLARI ZAYIFLAMA KAMPI 

                                                               YÜRÜYÜŞ PARKURLARI VE EFSANELERİ 

 

         1-ŞELALE YÜRÜYÜŞÜ: 2 Km Gidiş, 2 Km Geliş Toplam süre 60 dak. Zorluk: Orta  

Uyarılar: Yol düz ya da asfalt değildir, taşlı toprak dağ yoludur ve 

hafif yokuşa çıkar. 

Kazdağları Zayıflama Kampı butik otel bölümünün önünde yer alan  

nehrin üstünden köprüden geçerek , arka kapıdan tesisten orman 

yoluna giriyorsunuz.  Sınır kapısını geçiyorsunuz, ilk engel kalktı 

böylece. Sonra yemyeşil  serin nehir kenarından geçerek gidilen  

toprak yolu takip ediyorsunuz. Patika sizi ilk travertenlerin 

bulunduğu meditasyon yerinden selamlıyor.  İsterseniz durup 

burada meditasyon yapabilir ya da suya ayaklarınızı 

sokabilirsiniz. Travertenlerin içinden su trekkingi 

yapmaya hazır değilseniz, tekrar  toprak yola çıkıp aynı 

yol üzerinden ileriye devam ediyorsunuz. Yol  yavaşça 

yokuş olduğunu hissettirmeden size yukarılara 

tırmandırıyor. Burda yürüyüş pozisyonunuz çok önemli, 

dik durarak, kalçanızı dışarı çıkarmadan yürümelisiniz. 

Ve en önemlisi yol boyunca nefes alış verişleriniz.  

Nefesinizi ne kadar ağır alırsanız, ve o kadar da yavaşça 

verirseniz , karın bölgesi şişliğinizi atar ve ödem yapan 

bölgelerinizle vedalaşmaya başlarsınız. Yol boyunca 

konuşmadan sadece kuş seslerine , su sesine ve ormanın doğasına, göreceğiniz her renk 

çiçeklere ve ağaçlara konsantre olun. Temponuzu koruyun. Koşma ile yürüme arası bir tempo 

olan 6 km hızla yürüyün. Anda kalın ve 25 dakika 

sonra su sesleri artmaya başladığında sola doğru 

inen, Şelale levhasını gördüğünüz patikadan aşağı 

inin. Bu aşağı inen patikayı indiğinizde , sağı yolun 

sonuna kadar takip ederek , 5 dakika daha gidip 

taşları aşarsanız ve suyu dinleyerek giderseniz 

Şelale’ye ulaşmış olursunuz.  Şelale altında niyet 

egzersizleri çalışmanın ve yeni niyetlerinizle yola 

devam etmek için harika bir yer olduğunu ve şelale 

altında dilenen iyi niyetli , temiz dileklerin gerçek 

olduğunu hatırlatmak isteriz. Burada şelale altında 

suyun içinde pembe himalaya tuzu ve elma sirkesi ile 



arınma ritüelleri yapanlara da tanık olabilirsiniz ya da sizde katılabilirsiniz. Arınmış bir şekilde 

yeni niyetlerinizle yola çıkabilirsiniz. Patikadan aşağı indiğinizde 10 dakika kadar sağı değil, 

soldan meçhule giden yolun başını takip ederseniz de sizi gizli kalmış doğal göletlerden birine 

götürür.  Ve muhteşem serin sularda yüzebilirsiniz.  

 

2- MACERA ORMANI ( ÇIKMAZ SOKAK ) ; 3 KM 

GİDİŞ, 3 KM GELİŞ  Toplam süre : 90 dak. Zorluk 

derecesi:  ZOR 

Şelaleyi geçip yola devam ettikten sonra Seyir 

Terası’na gelmeden sağda yukarı çıkan bir yamaç 

farkedersiniz. Sizi kendisine doğru çeken , gizemli 

bir orman bekler sizi. Kendinizi dik yamaçlarda , sık 

ormanlık landa dev uzun  ağaçların arasında 

bulursunuz. Serinliği muhteşem, kokusu mis gibi bir 

çam ormanı. Çıkabildiğiniz kadar yukarı çıktığınız 

yol burası. Yokuşlarda nefesinizin tamamen açıldığı, metabolizmanın en yoğun çalıştığı bir 

yokuşa çıkan, meçhule giden bir yol. Burası centilmenliklerin ormanı, arkada kalanları çekme, el 

verme yeri. Dostlukları pekiştirme ormanı. Burda an bu an. Burda telefonlar yok, burada 

teknoloji yok, burada yalnızca siz varsınız ve grup arkadaşlarınızın veryansınları var mutluluğa 

giden yolun son çırpınışları var. İşte tam bu noktada harika bir düzlüğe çıkıyorsunuz. Tam kafa 

dinleme , kendinle yüzleşme yeri. Şükür etme yeri. Varlığınıza, sağlığınıza, orada olabilmeye ve 

herşeye. Bu kısa moladan sonra durmak yok yukarıya devam . Biraz daha biraz daha ve biraz 

daha yukarı tırmanıyorsunuz ; işte son noktada kendizi yere attığınızda toprağa 

kapaklanıyorsunuz. İşte bu anda öylece kalın. Toprakla bütünleşin; yüzyıllık ağaçlarla bütünleşin. 

Tüm negatif etkilerden, tüm geçmiş yaşam enerjilerinizden ve karmalarınızdan burada kurtulun.  

Bu yolun süprizi karşınızda gördüğünüz kutsanmış manzaranın keyfini çıkarın. Tepedesiniz ve 

tüm körfez ayaklarınızın altında. Kollarınızı açın ve 

yükseklerde olmanın keyfini çıkarın. Herşeyin 

yolunda olduğuna inandığınızda geri dönme yoluna 

geçebilirsiniz, çünkü bu yolun bir sonu yok.  

Huzurla, mutluluk içinde bugün de kendiniz için bir 

şey yapmış olmayı ve kararlılığınızı kutsayın, 

başarmışlığınızı kutlayın, rahatlıkla aynı yolu geri 

inip, tesise dönün. Eğer henüz kendinizle 

yüzleşmeye ya da ormanda yalnız kalmaya 

alışamadıysanız gruptan ve rehber hocalarınızdan 

ayrılmayın. Sadece bu doğanın, yeşilin, oksijenin, tabiatın keyfini çıkarın, keşifler Kazdağları 

Zayıflama Kampı’nda hiç bitmiyor.  

 

 

     3-SEYİR TERASI :  2,5 Km Gidiş, 2,5 Km Geliş  

Toplam süre 75 dak. Zorluk: Orta , Uyarılar: Seyir 

terası derin bir vadiye ve kanyona bakar, yükseklik 

korkusu olanlar seyir terası taşlarında 



oturmamalıdır. Seyir terası bölgesi oldukça rüzgar alır, terin vücuda yapışmaması için uzun bekleme 

yapılmamalıdır.  

Seyir terasına ulaşmak için şelaleden veya göletten tekrar giriş yaptığınız patikayı bularak ana toprak 

yola çıkıyorsunuz ve 15 dakika daha toprak yolu takip ederek ileri gidiyorsunuz. Solda dev taşların yol 

yaptığı, kanyonun rüzgarının başladığı açıklıkta bir su kaynağı da bulacaksınız, burada sularınızı 

doldurabilirsiniz. 

 

4- DOMUZ ÇUKURU: 3,5 Km gidiş, 3,5 km geliş Toplam 

105 dak. Zorluk derecesi:  İlk hafta için zor; 2.hafta için 

orta 

Uyarılar; İnsan kokusunun soğuk rüzgarlarla uçtuğu soğuk 

kış aylarında bu patikaya yürümek tehlikelidir. Yaban 

domuzları yemek aramak için buralara indiğinden ve 

insan kokusunun azalmasından dolayı , Kasım ayı ile Mart 

ayı arasında domuz sürülerine veya yavru domuzlarını 

nehire indiren korumacı anne domuzlara hazırlıklı olmak gerekebilir.   

Domuz çukuru yürüyüş parkuruna devam edenler ,  seyir terasından 

sonra 20 dakika daha yürüyecekler. Buraya kadar azimle ve kifayetle 

devam edenler  yağ yakmanın son haddine gelmişlerdir ve bu 

aşamada metabolizmaları en yüksek hızda çalışmaktadır.  Artık fazla 

yağlara, fazla kilolara veda edilen andır burası.  İşte buraya varanları 

harika bir sürpriz bekler. Domuz çukuruna geldiğinizi yolunuzu kesen 

su akıntılarından ve taşlardan anlarsınız. Yol çatallaşır ve sağa yukarı 

bir yol çıkar. İşte orda nehrin diğer aktığı kaynağı keşfedersiniz. 

Hemen orada ayaklarınızı suya sokarak dinlenebilir veya sağdaki 

patikadan 200 metre daha yamaç çıkıp yolun sol tarafı boyunca set 

yapmış diğer bir doğa harikası göleti keşfedebilirsiniz. 

Kazdağları’nın zirvesinde oluşmuş  bu  harikulade gölette 

jakuzi de sizi beklemektedir. Hidro-terapi masaj aleti gibi 

doğal coşkulu akan, suyun set yaptığı noktada sırtınızı suya 

verip suyun tadını çıkarabilirsiniz. Bu hidro terapi, doğal 

kaynak göletinin faydalarını anlatmakla bitiremeyiz. 

Vücudunuz bebe-yağ sürmüş gibi kayganlaşacaktır ve 

nemlenmiş olacaktır. Hiçbir şekilde kuruma ve pul pul olma 

cilt sorunlarına veda edeceksiniz. Her türlü deri hastalıkları ve 

sedef hastası olanların bile burada şifa bulduğuna, iyileştiklerine ve sedef hastalığının çaresinin de 

Kazdağları Zayıflama Kampı’nda bulunduğuna şahit olacaksınız. Burada serin sularda dinlenmek, 

yüzmek, doğal hidro terapi masaj almak, kuş seslerini dinlemek harika bir his. Tebrikler. Artık zoru 

başardınız.  Cennet Pınarı’na ulaşmaya az kaldı. 

 



5- CENNET PINARI   ;                 5 km gidiş, 5 km geliş Toplam 

150 dak. Zorluk derecesi: Zor Bu parkur kondisyonu iyi olanlar 

ve kendini iyi hissedenler içindir.  

Domuz çukurundan sonra sağdaki yamaca çıkmadan, nehrin 

serin sularını bırakıp, yolun su birikintisinden geçerek aynı 

toprak yoldan ileri devam edin, ve gidebildiğiniz kadar gidin. 

Su hayratını gördüğünüzde geldiğinizi anlayacaksınız. 

Hayratın üzerinde ‘’Cennet Pınarı’’ yazdığını  su çeşmesini 

göreceksiniz. 

İşte bu parkura da ulaşma aşamasından sonra ne isterseniz onu görürsünüz. Doğayı sınırsız bir bolluk, 

bereket, sağlık kaynağı olarak görebilir ve bunu doğru nefes çalışmalarıyla içinize çekerek , hayatınıza 

da bolluk, bereket, sağlık, zenginlik çekebilirsiniz. Doğa bizlere çok cömert ve burada bunların 

farkında olacak olan sizsiniz. Etrafınızdaki tüm güzelliklerin farkına varacağınız an bu an. İşte tam da 

bu hislerle içinizi doldurmuş gülümserken bir niyet edin ve bu çeşmenin suyundan içerek yüzünüzü de 

yıkayarak mesh edin. Şükür duanızı da yaparak, Yaradan’a teşekkürlerinizi sunarak huzurla kampa geri 

dönün. Şimdi dönüş yolunun ne kadar kısa sürdüğünü ve ne kadar kolay olduğunu tecrübe 

edeceksiniz. Tekrar tebrikler. Siz başaranlardansınız.   

6- SU YOLU ; Kazdağları Zayıflama Kampı tesisin giriş kapısından dışarıya çıkıyorsun. Ve ‘’ 4x4 Harici 

Girilmez ‘’ tabelasından yani hemen çıkıştaki soldaki yoldan yukarı devam ediyorsunuz. Tesisin 

aşağıda Voleybol Sahası’nı gördüğünüz paralel üst yoldan sağa doğru devam ediyorsunuz. Soldan 

aşağı inen tekrar nehrin geçtiği köprünün olduğu yere dönmeden. Bu üst patika nispeten rahat bir 

yol, Zorlanmadan, yokuş da çıkmadan 2 km orman içi yürüyorsunuz. Ve dereyi fark edeceksiniz. 

Derenin olduğu yerde yol bitiyor. Su arığı var. İşte bu kadar. Yine başardınız. Parkuru tamamladınız, 

şimdi aynı yolu tekrar aşağı inip, tesise geri dönebilirsiniz çünkü bu yolun da bir sonu yok. Buraya 

geldiğinizde dinlenmek isterseniz ve doğa için de bir şey yapmak isterseniz, buraya kadar gelmişken 

lütfen o su arığının oradaki dökülen yaprakları temizleyin.  40.000 dönüm arazinin ana su boruları 

hattına, ara hatlara ve tesise çekilen suyun maliyetini bir düşünün ve doğa için , su çeşmeleri için 

suları tıkayan yaprakları her gördüğünüzde temizleyin. Bunun avantajı hem kendinize hem çevrenize 

yaptığınız duyarlılık olur. Kendinizi mutlu hissederek, tatminle tesise aynı yoldan dönün, gereksiz yere 

nefes tüketmeden, konuşmadan nefesinize konsantre olarak inin. Öğrendiğiniz nefes çalışmalarını 

yapın. Burada serinlemenin tadını çıkarın, grupta su savaşı yapanlara sizde katılın, bırakın kendinizi, 

ıslanın, eğlenin. Merak etmeyin biz yanınızdayız. Güvendesiniz. Şimdiye kadar Kazdağları Zayıflama 

Kampı personeli ve katılımcıları sizi bir aile gibi benimsemiştir zaten.    

 


