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AT, ATV, FAYTON, TRAKTÖR SAFARİ, YAYLA, 

KANYON, ŞELALE VE KÜLTÜR İÇEREN ÇEVRE GEZİLERİ İLE 

AT ÇİFTLİĞİMİZE HOŞGELDİNİZ

TÜRKİYE TEK YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ

TÜRKİYE SATIŞ OFİSİ
Artı Yaşam / Kırkayaklar Turizm
Yüksel Caddesi No: 8/17 Kızılay, Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 417 67 06 - 417 67 09
Faks: +90 (312) 418 62 48   
www.artiyasam.com   bilgi@artiyasam.com

Çömlekçiler Daday At Çiftliği
Çömlekçiler Köyü, Daday İlçesi
Kastamonu / TÜRKİYE
Tel: +90 (366) 616 10 97
Levent Bıyıklı: +90 (544) 616 10 97
www.atliturizm.com

ATV Safari Traktör Safari Fayton Gezileri

At Safari ve Gezileri



Doğal yaşam alanlarımız her geçen gün azalıyor. Şehirli isek, şehir kültürü almış 
isek; kendimizi şehir yaşam dişlilerinden kurtarmak oldukça zor. Silkinmemiz ve 
kendimizi doğal alanlara, doğal ortamlara atmamız gerek.

Kendimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için; doğal alanlara gitmemiz gereki-
yor. Hafta sonumuzu en güzel değerlendirebileceğimiz bir bölge;  Kastamonu Da-
day ilçesinde Çömlekçiler köyünde kurulu; geçmişi 1985 yılına  dayanan ve dünya-
nın her yerinden ziyaretçilerinin olduğu Çömlekçiler Daday At çiftliği…

Kastamonu’nun 30 kilometre batısındaki Daday’da  6 dönümlük çiftlikte, yılboyu atlı 
turlar düzenleniyor. Daday’ın 8 kilometre batısındaki Çömlekçiler köyündeki Çöm-
lekçiler Atlı Turizm...

Çiftlik mekanı bizler için bu anlamda biçilmiş kaftan. Doğal ve kültürel zenginlikleri 
ile ön planda olan; Kastamonu, Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin tam ortasında 
yer alıyor. Batı Karadeniz’in tüm güzelliklerini yaşayabiliyoruz. 

Daday Çömlekçiler At Çiftliği; Kastamonu, Karabük, Bartın ve Sinop illeri arasında 
yer almakta olup; kültür ve doğa aktiviteleri için merkez konumundadır.

  Daday Çömlekçiler At Çiftliği;
Daday - Kastamonu : 31.7 km
Daday - Sinop : 210 km
Daday - Safranbolu : 83.7 km
Daday - Ankara : 295 km
Daday - İstanul : 513.2 km

Daday - Zonguldak : 193.4 km
Daday - Pınarbaşı : 63 km
Daday - Azdavay : 43 km
Daday - Amasra : 151.4 km
Daday - İnebolu : 115 km

•	 24 oda 70 yataklı, 24 saat sıcak suyu ile wc ve banyolu odaları ile konaklama yapabiliriz.

•	 Atlara iç içe yaşayabilir, atlara binebilir, günlük veya daha uzun süreli at safarileri 
düzenleyebilir, atlı fayton gezileri yapabiliriz.

•	 ATV safarileri ile çevre yaylalara, sağlıklı ormanlara  ve köylere hazırladığımız 
muhteşem rotalarda safariler yapabiliriz.

•	 Dağ bisikletlerimiz ile kısa ve uzun rotalarda kendimiz ve çocuklarımız doğal par-
kur rotalarında bisiklet sürebiliriz.

•	 Gece çiftlik alanımızda koca ateşler yakabilir, canlı müzikler eşliğinde, ışık kirliliği-
nin olmadığı bir ortamda yıldızlar altında uzayan sohbetler yapabiliriz.

•	 Nefis yöresel kahvaltılar ve ev yemeklerini yiyebilir, yöresel etli ekmeğin nasıl yapıldı-
ğını gözlemleyebilir, çiflik evimizde yemek ve barbekünün keyfini yaşayabiliriz.

•	 Halaçoluğu ve Okluk yaylalarına, Peşman, Çıllar, Tunus ve Dereköy’e çevre ge-
zileri yapabilir, Dağdere mevkiinde yer alan atlarımızın barındığı ayrıca at evimizi 
ziyaret edebiliriz.

•	 Çocuklarımıza özel Çocuk ve Doğa etkinlikleri (www.cocukvedoga.com) kapsa-
mında; süt sağımı, ekmek yapımı, hayvanların güdümü, çiftlik içi hayvanlarla içe 
ortam yaratmayı, köy evlerine geziler düzenlemeyi ve köyün yaşlıları ile sohbetler 
yapabilir, doğayı tanıma kapsamında doğa içerisinde çocuklarımıza doğayı ve 
doğal yaşamı tanıtıcı keyifli geziler yapabiliriz.

•	 Pınarbaşı ilçesinde Ülkemizin en vahşi kanyonları; Valla, Çatak ve Horma kanyon-
larını görebilir, Ilıca şelalesinde yüzebiliriz.

•	 Kastamonu, Kasaba köyü, Tunus köyü, Safranbolu, Amasra, İnebolu, Abana, 
Küre, Sinop bölgelerine kültür turları düzenleyebiliriz.

•	 28 takım şelalesi ile Erfelek şelalelerini geçebiliriz.

•	 Ülkemizin en sağlıklı ormanlarından sayılan Yenice ormanlarında ve Eskipazar’da 
doğa turları düzenleyebilir, çadır kampları yapabiliriz.

•	 Araç, Azdavay, Küre ilçelerinin nefis Karadeniz yaylalarında etkinlikler yapabiliriz.

•	 Tüm bu doğa etkinliklerimiz planlamalar dahilinde  At, ATV ve dağ bisikletleri ile 
grup halinde yapılabilir. 

•	 Doğal ve içten çiftlik ahalimiz de bu etkinlikler sırasında misafirperverliğini ellerin-
den geldiği kadar yapıyor.

KENDİNİZ İÇİN BİRŞEYLER YAPIN.. . ÇİFTLİĞİMİZDE NELER YAPABİLİYORUZ; YAKIN BÖLGE KAPSAMINDA; MESAFELER - ULAŞIM BİLGİLERİ

KÜLTÜR TURLARI DOĞA AKTİVİTELERİ

Dedik ya! Doğal bir ortamda keyifli günler/saatler geçirmek 
isterseniz sizleri 26 yıllık Çömlekçiler At çifliğimize bekliyoruz. 

Emin olun büyük keyif alacaksınız. 

Ilgaz Kayak Gezisi

Erfelek - Sinop

Araç Yaylalarında ATV Safari

Erfelek Takım Şelalesi

Dağ Bisikleti Turları At SafariYöresel 
Kahvaltı 

Keyfi

Pınarbaşı - Ilıca Köyü Amasra

Safranbolu Karabük Yolu

Kastamonu

Gece Eğlencesi Çocuk ve Doğa Araç - Fındık Yaylası


