
1. Destinasyon no: 3 

2. Destinasyon adı: Istranca Doğa Rotası 

3. Destinasyon teması: Doğal güzellikleri keşfetmek 

4. Destinasyonun en belirgin özellikleri: Tracking yapmak, flora ve faunayı 

tanımak. 

5. Destinasyonun en uygun olduğu mevsim ya da ay: Her mevsim 

   Destinasyon süresi için süre seçenekleri: 4 gece 5 gün  

6. Destinasyonun güçlü ve zayıf yönleri: 

Güçlü yönler: 

 Her iki bölgenin benzer doğal güzelliklere sahip olması 

 Her iki bölgenin ortak kültürlere sahip olması 

 Gezilip görülecek doğal güzellik ve kültürel faaliyetlerin olması 

 Bunları öğrenme isteği 

Zayıf yönler: 

 Yollarda öngörülemeyen durumlar, kaza halleri 

 İnsanların eksik turizm algısı 

 Yerel hizmetlerin yetersizliği 

 Turizm konusunda yetişmiş eleman yetersizliği 

 Programın yoğun olmasıyla bazı rotaların atlanması 

 Yol gösterici tabelaların eksikliği 

 Zaman kontrolünün sağlanamaması 

 Hava koşulları, doğal afetler 

 İklimin uygun olmaması 

7. Burgas- Edirne (Bulgaristan Türkiye) Sürdürülebilir Destinasyonun markalaşması 

üzerine yapılması gerekenler kurum kişi ve sektörde çalışanlara yönelik yapılması 

gerekenler listesi 

 Yerel yönetimin katkıları 

 Bölgelerin tanıtımı için blogger ve influencerların kullanımı 

 Seyahat ve gurme yazarlarını bölgeye davet edip mevcut rotanın onlarla birlikte 

gezilmesi. 

 Yöresel yiyecek ve içeceklerle atölye çalışmalarının yapılması bunun için ünlü 

aşçıların davet edilmesi. 

 Sosyal medyada yapılan paylaşımlar. 



8. Burgas- Edirne ( Bulgaristan Türkiye ) Sürdürülebilir Destinasyonun 

markalaşması üzerine üretilmesi ve hazırlanması ön görülen materyal ve hediyelik 

eşyalar: 

 Istranca’daki 400 yıllık ağacın magneti (Longoz Ormanları içerisinde). 

 Zelenika çiçeğinden küçük hediyelik eşyalar, anahtarlık, masaüstü süsleri 

 Kokina’dan hediyelik eşyalar (dallardan geri dönüşümlü mumluk, kolye, her 

iki bölgeye ait çiçeklerin de yer aldığı küçük sepetlere kokina koyup 

süsleme). 

 Kuş yuvalarını hem kullanım hemde süs olarak satılması. 

 Figürlerin üzerine geleneksel çizimler. 

 Bölge ve yerlerin isimleri magnetlere yazılabilir. 

 Bölgere ait simgelerle bez çantaların yapılması. 

9. Burgas- Edirne ( Bulgaristan Türkiye ) Sürdürülebilir Destinasyonun günlük 

planlanması 
 

 

1. GÜN 

 Bulgar ve Türk turistlerin Bulgaristan Burgas’a varışları (Türk turistler otobüsle 

Edirne ve Kırklareli’den gelerek Burgas’da buluşurlar) Aynı program 

İstanbul’dan gelecek turistlere seyahat acentası ile de gerçekleştirilebilir. 

 Burgas’dan Kondolovo’ya geçiş. Istranca’da tracking (tracking yapılırken 

kuş gözlemciliği ve foto safari yapılabilir. Rehber ihtiyacı olacaktır). 

 Ahtopol’u ziyaret ve orada yerel yemeklerin tadımı 

 Otele geçiş (serbest zaman) 

2. GÜN 

 Burgas’tan Veleka Nehri’ne gidiş 

 Bot ile nehir çevresinin seyrinin yapılması ve Karadeniz’e kadar gidilmesi 

 Veleka Nehri’nin yanındaki restaurantta yemek 

 Primorsko Beglik Taşı’nı ziyaret 

 Otele dönüş 

3. GÜN 

 Burgas’dan Kırklareli’ne doğru hareket, Dereköy sınır kapısından geçiş 

 Dupnisa Mağarası’nı ziyaret 

 İğneada’ya otele geçiş (2 saat dinlenme) 

 Limanköy’e közde kahve keyfine gidiş ve Fransız Feneri’nin görülmesi 

 Beğendik Köyü’ne (Rezova Kıyısı) gezi ve fotoğraf 

 Otele geçiş 

4. GÜN 

 Sabah kano (Mert Gölü’nden Longoz Ormanları’na) 

 Hamdi Bey Köyü sivil mimari örnekleri gezisi ve yerel lezzetlerin tadımı 

 Akşam sahilde ateş ve eğlence 

 Otelde konaklama 

5. GÜN 

 Sabah Longoz Ormanları’nda trekking ve yola çıkış 
 


