Katılımcı Bilgilendirme Formu
1. Konaklama
Otel Konaklama : Katılımcılarımız AstroFest Etkinlik Bileti satın aldıktan sonra odalarının
belirlenmesi için mutlaka oteli arayarak rezervasyonunu yaptırmalıdır.
Biletler tek, çift, üç ve dört kişilik odalar olmak üzere oda bazlı şekilde alınmaktadır. Hangi paket
alındıysa o pakette geçen kişi sayısı odada konaklayabilir.
Örnek ; Uludağ Gökyüzü Gözlem Festivali Çift Kişilik Oda (Double) ; Bu odada iki kişi
konaklayabilir.
Kayıt
Etkinlik kayıt ve girişleri 28 Temmuz Cuma günü 08.00 – 11.30 saatleri arasında
gerçekleştirilecektir. Kayıt masasında kaydını gerçekleştiren katılımcılar paket tercihlerine göre
resepsiyona yönlenerek oda girişlerini gerçekleştirirler.
Otelde kalacak katılımcılarımızın Kimlik Fotokopilerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Otel ile ilgili her türlü sorun resepsiyona iletilmelidir
2. Yanımızda yiyecek getirebilir miyiz?
Etkinlik alanında toplamda 6 öğün yemek verilecektir. Katılımcılar kayıt esnasında her öğün için
yemek fişlerini ücretsiz olarak almalıdırlar. Yemek fişlerinin kesinlikle kaybedilmemesi
gerekmektedir. Kaybolan yemek fişi yerine yenisi verilmeyecektir.
Yemekler Bof Otel yemek salonunda açık büfe şeklinde verilecektir.
Etkinlik süresince otel içinde kurulacak olan bölümde tüm gün çay ve kahve servisi yapılacaktır.
Tüm bunların dışında dilediğiniz takdirde yanınızda yiyecek getirebilirsiniz.
3. Hava koşulları nasıl olacak?
Etkinlik alanı bölgesi 1900 metre yükseklikte yer almaktadır. Bu nedenle etkinlik Temmuz ayında
olmasına rağmen özellikle geceleri oldukça soğuk olmaktadır. Bu anlamda katılımcılarımızın kalın
ve soğuktan koruyucu kıyafetler getirmeleri gerekmektedir.
Teleskoplarla açık havada gökyüzü gözlemleri sırasında geceleri uzun süreler boyunca soğuk
havaya karşı yanınıza rüzgarlık, kazak, bere, mont, eldiven gibi kıyafetler almanız isabetli
olacaktır.
Yükseklik dolayısıyla incelen atmosferden dolayı Uludağ’da Güneş’in morötesi etkilerinden
korunmak için gündüz etkinlikleri sırasında açık havada mutlaka güneş gözlüğü, şapka, ince
kumaştan uzun kollu giysi ve güneş kremi kullanmanızda sağlık açısından büyük yarar vardır. Bu
yüzden gelirken çantanıza bu tür malzemeleri de eklemeyi unutmayınız.

4. Ulaşımı nasıl yapmamız gerekir?
Katılımcılarımız etkinlik alanına ulaşımlarını kendileri sağlamaları gerekmektedir.
Etkinlik alanına kendi aracınız ile de katılım gösterebilirsiniz. Etkinlik alanı Uludağ Bof Otel’dir.
Araç ile katılım göstermeyecek katılımcılarımız Uludağ 2. Oteller Bölgesine teleferik hattı ile
ulaşım sağlayabilirler. Teleferikte indiğiniz noktadan Uludağ Bof Otel’e yürüyerek erişim
sağlanabilmektedir.
Detaylı Ulaşım Bilgisi ;
Uludağ Bof Otel
Adres; Volfran Yolu 2. Gelişim Oteller Bölgesi Uludağ / Bursa - TÜRKİYE
Bursa-Uludağ karayolu ile 40 dakika, havaalanına 60 dakikadır. Uludağ, Bursa şehir merkezinden 22
km uzaklıktadır.
Özel araç ile Bursa`dan en uygun çıkış Çekirge yolu üzerinden yapılır.
Toplu taşıma ile dağa çıkmak için Bursa şehir merkezi Tophane`den günün her saati 22:00'ye
kadar minibüsler kalkmaktadır. Yaz sezonunda önceden arayarak mutlaka seferleri teyid
etmeniz gerekmektedir.
Uludağ Dolmuş Minibüsleri Kooperatifi
Adres: Çakır hamam Civarı, Yiğitler Cad. Okçu baba Türbesi Karşısı No:11 Bursa
Telefon: 0224 220 72 62 – 0224 220 90 91
Uludağ`a teleferikle çıkmak için; Teleferik Bursa`nın Teleferik semtinden her dakika
kalkmaktadır. Teleferik seferleri 08:00 - 22:00 arasındadır. Teleferik ile önce 2. Bölge Oteller
Bölgesi çıkan kabine binilir. Yolculuk yaklaşık 20 dakika sürer. Buradan da etkinlik alanına yürüyerek
ulaşabilirsiniz.
Daha detaylı bilgi için; http://www.teleferik.com.tr
Not; Bof Otel, Uludağ 2. Bölgede yer almaktadır. Otel ile teleferik durağı mesafesi 500 metredir.
Uludağ yolunda sürdürülen asfalt çalışmasından dolayı kendir araçları ile gelecek olan
katılımcılarımızın dikkatli olmaları önemle rica olunur.

DENİZYOLU
İDO ile;
İstanbul'dan katılım gösterecek katılımcılarımız İDO ile; Özel aracınızla seyahat etmeyi tercih
ederlerse ; İstanbul Yenikapı`dan Bursa ve Yalova`ya , Pendik`ten Yalova`ya feribot seferleri
mevcuttur. www.ido.com.tr adresinden feribot saatlerini öğrenebilirsiniz . Yalova`yı tercih
ederseniz feribottan indikten sonra önce Bursa`ya ulaşmak için 50 dakikalık bir yolculuk
yapacak, daha sonra Çekirge kavşağından Uludağ istikametine ayrılarak Uludağ`a
ulaşabileceksiniz. Yenikapı - Bursa`yı tercih ederseniz. Mudanya`ya gelen feribottan indikten
sonra 15 dakikalık bir yolculuk sonrasında Bursa`ya ulaşabilir ve Uludağ`a daha çabuk varma

imkanı bulabilirsiniz. Eskihisar Topçular arası feribotu ise diğer bir alternatiftir. Çok sık sefer
olması sebebiyle genelde tercih edilen bu feribotu kullandığınızda Topçular İskelesi`nden
Yalova`ya 10 dakikalık ekstra bir mesafeyi kat ettikten sonra Yalova üzerinden Bursa ve
Uludağ`a ulaşabilirsiniz. Bursa merkezden Uludağ'a ulaşım için "Çekirge" istikametini takip
etmeniz gerekmektedir.

BUDO ile;
İstanbul Kabataş BUDO iskelesinden 1saat 20dakikada Mudanya BUDO iskelesine
ulaşabilirsiniz. BUDO Mudanya iskelesinden kalkan F/1 otobüsü ile Uludağ'a iki şekilde
ulaşabilirsiniz. İlk olarak otobüsten "Kızılay" durağında inip, 100 metre üst tarafta bulunan
"Uludağ Dolmuş Minibüsleri" (detayları üstte belirtilmiştir.) yada otobüsten Teleferik /
Teferrüç durağında inerek "Teleferik" ile (detaylar üstte verilmiştir.) Uludağ'a ulaşabilirsiniz.

KARAYOLU
İstanbul'dan:
İstanbul`dan Direkt karayolu ile gelmek isterseniz uzun bir araba yolculuğu yapmanız
gerekebilir. TEM otoyolu Gişelerden yaklaşık 90 km sonra Yalova-Bursa ayrımından ayrılarak
körfezi geçip Yalova`ya oradan 60 km sonrada Bursa`ya ulaşabilirsiniz. Çekirge kavşağından
Uludağ tabelalarını takip ederek gene 1 saat sonra Oteller bölgesine ulaşabilirsiniz.

Ankara`dan :
Ankara`dan önce Eskişehir yoluna çıkıp Polatlı, Sivrihisar, Eskişehir, Bozüyük, İnegöl
istikametinde devam ederek Bursa`ya ulaşabilir ve Uludağ`a gelebilirsiniz. Toplam yolculuk
süreniz 6 saat civarında olacaktır.

İzmir`den :
Manisa, Akhisar, Balıkesir, M.Kemalpaşa istikametinde devam ederek Bursa`ya ve Uludağ`a
ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 5.5 saatlik bir seyahat olacaktır

5. Olası sağlık sorunları için neler yapılacak?
Etkinlik boyunca oteller bölgesinde yer alan Acil Sağlık bölümünden faydalanılabilmektedir.
6. Etkinliğe istediğim gün katılabilir miyim?
Etkinliğe dilediğiniz gün katılım gösterebilirsiniz. Ancak etkinlikte günlük ücretlendirme
bulunmamaktadır.
7. Ücrete neler dahil olacak?




Astro Fest Kiti (Yaka Kartı, Sertifika, Baff, T-Shirt, Çanta, Şapka, Broşür, Rozet)
Etkinlikler ( Atölyeler, Eğitimler, Konferanslar, Bilimsel Geceleme, Doğa Yürüyüşleri)
Yemekler ( Kahvaltı, Öğle ve Akşam)

Tüm bunlara ek olarak gün içerinde ara çay hizmeti de verilecektir.
8. Alanda İnternet var mı?
Bof Hotel’in internet ağından 7/24 faydalanabilirsiniz. İnternet şifresini resepsiyondan
alabilirsiniz.
9. Yanımızda başka bir şey getirmeli miyiz?
Uludağ Gözlem Festivali süresince açık alanda gece ve gündüz saatlerinde çeşitli atölye
çalışmaları, teleskopla gözlemler, deneyler vb. etkinlikler olacaktır. Bu etkinliklere katılacağınız
gibi kendi getireceğiniz fotoğraf makinası, teleskop, kamera, dizüstü bilgisayar vb. gözlem
donanımlarınızı da serbestçe kullanabilirsiniz. Etkinlikte teleskop çeşitliğini arttırmak adına kendi
teleskobunuzu getirebilirsiniz.
Etkinlik Notları










Etkinliğimiz bir aile etkinliğidir. Çocuklarınız, akrabalarınız, eşiniz ve dostunuzla katılabilirsiniz.
Unutamayacağınız bir etkinlik olacağına ve yeni anılar biriktireceğinize söz veririz 
Katılımcılar otelin havuz, sauna ve hamamından faydalanabilirler.
Tüm katılımcılar yemeklerini otelde açık büfe olarak yiyecekler. Otelden olağan öğünler
haricinde de ücreti karşılığında yemek veya içecek temin edebilirsiniz.
Etkinlik tarihlerinde otelde yalnızca Uludağ Gözlem Festivali katılımcıları konaklayacaktır.
Bilimsel Geceleme (Gökyüzü Gözlemi) etkinliği süresince gökyüzü cisimlerini rahatlıkla
gözlemleyebilmemiz için karanlığa ihtiyacımız vardır. Bu anlamda katılımcıların ışık
konusunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.
Teleskop sahibiyseniz getirmekten çekinmeyiniz 
Otel konaklama sırasında maalesef ki evcil hayvanlarınızı kabul edemiyoruz.
Otelde alkol satışı bulunmamaktadır. Etkinlikler süresince de çocukların da katıldığı bir
etkinlik olduğunu düşünerek alkol tüketmemenizi rica ediyoruz.

