
Darıca Hayvanat Bahçesi
27 Ekim 20181 gün 

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı  1993 yılından bu 
yana halka açık bir şekilde hizmet vermekte olan hayvanat bahçesi 
aslında hem bir botanik park, hem de bir kuş cenneti. İş adamı Faruk 
Yalçın’ın büyük desteği ile bugünkü halini alan park ilk etapta kuş 
parkı bölümü ve bir kaç hayvan getirildi.Sonrasında parkın ilgi 
görmesi ile geliştirilmeye başlandı.Bugünkü halini almasında Faruk 
Yalçın’ın hem maddi hemde bilgi, tecrübeleri ile parka büyük destek 
olmuştur.İş adamı 01 Aralık 2008 yılında hayatını kaybetmiştir.

Parka gelen ziyaretçiler hem botanik park sayesinde daha önce 
görmediği pek çok bitkiyi görme şansını elde ederken bir taraftan da 
eşsiz ve pek çok farklı türde olan hayvanları görebiliyorlar.Hayvanat 
bahçesinde 286 hayvan türü ve yaklaşık 3600 üzerinde hayvan 
bulunuyor.Botanik park kısmında ise 600 çeşit bitki türü ve 8000‘i 
aşkın bitki yer alıyor.

KAZANIM ALANLARI
Doğa I Canlılar I Bitkiler I İletişim I Sosyal Bilgiler 

90 TLÜcret

I Kocaeli

• Yurtiçi programlarda taksit yoktur.
• Fiyatlar İstanbul çıkışlıdır.
• İstanbul dışından katılacak kampüslerimiz için uçak aktarma veya kara   
 yolu ile İstanbul’a ulaşım program ücretine dahil değildir.
• (*) İşareti olan organizasyonlar ücrete dahil değildir.
• Majole, programın belirlenen hareket saatlerinde, hava şartlarına, yol   
 durumlarına, havayolu �rmalarının güncellemelerine vb.  durumlara   
 göre değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Program Akışı’nın Tüm Hakları Majole İnternational Education firmasına aitdir. 
İzinsiz kullanımı halinde hukuki yollara başvurma hakkı mevcuttur.

Ulaşım Bilgileri
İstanbul’dan lüks otobüs ile gidiş dönüş
 

Transfer Bilgileri
Şehir içi ve şehirler arası transferler

Rehberlik 
Türkçe uzman rehberlik hizmeti

Konferans, Müze, Fuar, vb.
Müze ve ören yerleri giriş ücretleri

Yemek
Öğle yemeği

Vergilendirme
TURSAB Seyahat Sigortası
Konaklama vergileri

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

Program dışı ekstra harcamalar
Kahvaltı
Akşam yemeği

• 09.00 Belirlenen yerde buluşma
• 10.30 Darıca hayvanat Bahçesine varış
• Hayvanat bahçesi gezisi
• Öğle yemeği
• Botanik park gezisi
• 15.30 Okula hareket
• 16.30 Okula varış

MÜRACAAT
İlkokul kademe idarecisi

KATILIMCILAR
İlkokul 1. 2. sınıf öğrencileri
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