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SÖMESTR TATİLİ YARATICI AİLE KAMPI PROGRAMI 
 

Midas Otel Termal-HAYMANA/ANKARA                                                                                   

Yaratıcı Aile Kampı  

Bilgi ve Kayıt İçin: 0532 644 25 40 

Çocuklar ve Yetişkinler 

28-29-30 Ocak 2019  

•Yoga • Yaratıcı Yazarlık • Mutfak  

• Doğa Yürüyüşü •Kaplıca 

Sömestr tatilini, tüm ailenin keyif alabileceği etkinliklerle, harika bir termal otelde geçirmeye ne 
dersiniz?  
 
Anne-baba-çocuk, anne-çocuk, baba-çocuk/çocuklar... Katılım seçimi size ait. Programımızı 
incelediğinizde herkesin zevkine uygun bir şeyler bulabileceğini göreceksiniz…  
 

 
KAMP PROGRAMI 

 
28 OCAK PAZARTESİ 
 
08.30-09.30 KAHVALTI 
10-00-11.00 ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ  
ARA 
11.15-12.15 ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ 
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI 
14.30-16.00 YOGA (YETİŞKİN) 
14.30-16.00 MİNİK ŞEFLER (ŞEF SELAHATTİN AÇIKÖZ İLE MUTFAK ATÖLYESİ) 
HAVUZ-KAPLICA 
5 ÇAYI 
DİNLENME 
AKŞAM YEMEĞİ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
29 OCAK SALI  
08.30-09.30 KAHVALTI 
10-00-11.00 ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ 
ARA 
11.15-12.15 ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ  
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI 
14.30-16.00 YOGA (YETİŞKİN) 
14.30-16.00 MİNİK ŞEFLER (ŞEF SELAHATTİN AÇIKÖZ İLE MUTFAK ATÖLYESİ) 
HAVUZ-KAPLICA 
5 ÇAYI 
DİNLENME  
AKŞAM YEMEĞİ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



30 OCAK ÇARŞAMBA 
08.30-09.30 KAHVALTI 
10-00-11.00 ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ 
ARA 
11.15-12.15 ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ 
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI 
14.30-16.00 YOGA (YETİŞKİN) 
14.30-16.00 MİNİK ŞEFLER (ŞEF SELAHATTİN AÇIKÖZ İLE MUTFAK ATÖLYESİ) 
HAVUZ-KAPLICA 
5 ÇAYI 
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 
AKŞAM YEMEĞİ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KONAKLAMA 

Haymana Kaplıcası, ülkemizin, hatta dünyanın en önemli termal kaynaklarından biri. Ankara’ya sadece 1 
saat uzaklıkta. Uluslararası Şifalı Su Kaynakları Araştırma Merkezi’nin 30 ülkeyi kapsayan araştırmasına 
göre, nitelik bakımından Haymana kaplıcası 2. sırada yer alıyor. İlk sırada ise Fransa’nın ünlü Vichy 
kaplıcası var. Denizden 1200 metre yükseklikte yer alan Haymana kaplıca suyu, kaynağından 44 °C 
sıcaklıkta çıkıyor. Hem banyo, hem de içme kürlerine uygun. Bileşiminde bikarbonat, kalsiyum, sodyum, 
magnezyum ve karbondioksit bulunmakta. Birçok rahatsızlıkta destekleyici/tamamlayıcı tedavi unsuru 
olarak kullanılıyor.  

Midas Otel Haymana Termal, termal tatil turizmine farklı bir anlayış getirmek amacıyla kurulmuş, 
bedensel, ruhsal yenilenmeyi ve dinlenmeyi esas alan bir sağlık otelidir. Ankara'ya sadece 70 km olan 60 
odalı otel, butik işletilen bir konsepte sahiptir ve kişiye özel hizmet anlayışını esas alır. Doğa içinde yer 
alan termal havuzlar, açık ve kapalı genel yüzme havuzları, kadınlar için ayrı havuzlar, çocuk havuzu, 
hamam, fin hamamı, sauna ve jakuziler özel olarak tasarlanmıştır. Otel, üst düzey hijyenik koşulları, 
şehirden ücretsiz servisleri, spor merkezi, ücretsiz internet, otopark, ve vale servisi, yüksek hizmet 
standardı, en son teknolojik imkânları ve güvenlik donanımları ile konuklarının beklentilerini en özel 
şekilde karşılar. Misafirler TV ve oyun salonunda keyifli vakit geçirebilir; ayrıca alışveriş ihtiyaçlarını mini 
marketten karşılayabilirler. 

Haymana termal suyu her derde şifa olup otelde en hijyenik koşullarda sunulmaktadır. Ayrıca, Midas SPA 
& Wellness kişiye özel odaları ve terapi seansları ile şehrin yorgunluğunu atarken tamamen yenilenme ve 
gençleşme imkanı sunar. Masaj ve diğer kişisel uygulamalar kamp ücreti dışındadır.  

Sağlık ve lezzeti buluşturan açık büfe ve alakart restoranlar ile Vitamin Bar seçenekleri mevcuttur. Bunun 
yanında, açık ve kapalı salonlar 150 kişiden 500 kişiye kadar toplantı, balo ve diğer organizasyonlara 
hizmet vermektedir. 

 

 

 



YOGA 

Hem çocuklar hem de yetişkinler için iki ayrı yoga sınıfı açılacaktır. Derslere katılmak için daha önce 

yoga yapmış olmanıza gerek yoktur. Herkese uygun bir seviye belirlenmiştir. Yoganın, zihni sadelik 

ve huzura ulaştırmak; beden-ruh-zihin bütünlüğünü sağlamak; hafızayı, kendine güveni, kararlılığı 

yükselten esneklik, uyanıklık ve uyum sağlama yeteneğini artırmak; bedensel esneklik kazandırmak; 

doğru nefes almayı sağlamak, enerjiyi yükseltmek gibi sayısız faydası vardır.  

 

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ  

Çocuklar için;  

Yazınsal ifade gücünü erken yaşlarda kazanabilen çocuklar, başta eğitim hayatları olmak üzere hemen her 
alanda fark yaratırlar. Yazabilmek, hayal dünyasının hep taze kalmasını sağlar. Dünyayı değiştirebilecek 
olan ruhlar işte bu çocuklardır… 

 

Tüm anlatımlar etkinliklerle pekiştirilecektir.   

Yaratım sürecini kavramak, hayalleri kağıda dökebilme, yazım türleri, öyküye giriş.  

Taslak oluşturma, ana ve yan temalar, öyküyü kurgulama (olay örgüsü), isim bulma 

Betimleme teknikleri ve üslup belirleme 

Macera, polisiye, fantastik, gerilim, komedi, bilimkurgu, aşk, tarih, fabl, senaryo türlerini tanıma 



Karakter yaratma, ana ve yan karakterler oluşturma ve öyküye yerleştirme 

Mekan ve zaman belirleme, mekan betimlemesi yapma 

Öyküde bakış açısı- anlatıcı dili oluşturma, akıcı diyalog yazımı, duyguların ifadesi 

Çarpıcı ‘son’ oluşturma, yazılan öykülerin değerlendirilmesi 

 

MİNİK ŞEFLER MUTFAK ATÖLYESİ  

Çocuklar, Midas Hotel’in tecrübeli şefleri ile yemek ya da tatlı çeşitleri hazırlayacak, hem 

öğrenecek hem de sürece katılacaklar. 

 



KAMP ÜCRETİ ve KAYIT 
 

* Etkinlik ve konaklama ücreti ayrı ayrı ödenir. Konaklama ücreti kredi kartı ile otele giriş yapıldığı 
gün ödenebilir.  

 
* Kampta 2. Ebeveyn yerine bir akraba ya da 1. Ebeveynin bir arkadaşı eşlik edebilir. 

 

* Kampa kaydınızı kesinleştirmek için etkinlik ücreti ön ödeme olarak alınır. Kampa 

katılamamanız durumunda ön ödeme iade edilmez. (Ödeme için ayrıca hesap numarası 

isteyiniz) 

* Konaklama ücretine sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve 5 çayı dahildir. 

*Kamp kontenjanı maksimum 15 ailedir.  

 
 1 ebeveyn+1 çocuk 2 ebeveyn+1 çocuk 1 ebeveyn+2 çocuk 2 ebeveyn+2 çocuk 

Etkinlik 700 700 700 700 

Konaklama     840 1.050 1.050 1.260 

TOPLAM     1.540 1.750 1.750 1.960 

 
 

ULAŞIM DETAYLARI  

*Midas Hotel Haymana’ya ulaşım tercihi ve masrafları katılımcıya aittir. 

*Dileyen katılımcılar, Ankara şehir merkezinde (Tunus Caddesi) bulunan Midas Hotel önünden hareket 
edecek olan servisle de gelebileceklerdir. Servis saati için lütfen ayrıca bilgi alınız.  

 



 


