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Bu Kitap Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tarafindan Hazırlanmıştır. Düzce İl Özel İdaresi Katkılarıyla Bastırılacaktır. 2015-3. Baskı

Düzce yaylaları bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir.
Arazi yapısı, iklimi, zengin su kaynakları ve bitki örtüsü ile her türlü doğa turizmine uygundur. Birbiri
ardına sıralı ve bütünsel bir yapı arz eden
Düzce yaylaları, Abant’dan başlayıp Kardüz
Yaylasına kadar uzanmaktadır. Bunlar sırası ile
Topuk Yaylası, Eğrelti Yaylası, Altunköy Yaylası, Kütüklü Yaylası, Sakarca Yaylası, Sinekli Yaylası, Kocayayla,
Çiçekli Yaylası, Şehirli Yaylası, Torkul Göleti ve Yaylası, Odayeri Yaylası, Yanık
ve Yanıkyanı Yaylası, Kekik Yaylası, Balıklı Yaylası, Hira Yaylası, Pürenli Yaylası,
Derebalık Yaylası, Kızık Yaylası ve Kardüz Yaylalarıdır.

Trans Yayla
Turizmi

Bu yaylalar, birbiri ardına aynı paralelde uzanmış, yaylalar arası trans yolu bağlantısı olan ve her bir yayladan diğerine geçiş mesafeleri, 5 ila 20 dakika olup kolay
ulaşım olanakları ile dikkat çekmektedir.
Yaylalar bütünü, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, çadır kampı, karavan, foto safari,
Off-Road ve atlı gezinti gibi eko turizm alternatifleri sunarken, yaylalar bütününde bulunan bazı yayla içindeki göletler, olta balıkçılığı ve çadır kampı için doğal
ortamlar arz etmektedir. Bütün bu olumlu özellikler Düzce’yi yayla turizmi açısından önemli bir potansiyel bölge yapmaktadır.
Düzce yaylalarından öne çıkanlar;

Kardüz Y

KARDÜZ YAYLASI; Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz Yaylası, ilçe
merkezine 28 km. Düzce’ye 48 km. D-100 Karayoluna 38 km. ve en yakın yerleşim yerine 19 km. mesafededir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1830 m. olan yaylanın alanı ise 180 Hektardır. Düzce’nin en yüksek noktalarından biri olan Kardüz
Yaylası kış turizmine adaydır. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezine benzer özellikte
olan Kardüz Yaylasında kışın kış sporları yapmanın yanı sıra meraklıları için; Jeep
safari, foto safari, dağ bisikleti, trekking, at binme ve kampçılık, aktiviteleri yapılabilir. Her yıl 20 Temmuz’da geleneksel olarak
Kardüz Yaylası’nda senlikler düzenlenir.
Kardüz Yaylası 06.10.2013 tarihi itibariyle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir.

TOPUK YAYLASI VE GÖLETİ;
Düzce İli Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı
Köyü Mevkiinde bulunan Topuk
Yaylası ve Göleti Düzce’ye 35km
mesafededir. Rakımı 1300 m. olan
yayladan; Abant Gölü, Odayeri Yaylası,
Sinekli Yaylası ve Samandere Şelalesine ulaşmakta mümkün. Yaylada bulunan yayla göleti
ortamla bütünlük arz ederek buraya olan ilgiyi arttırmaktadır. Dağdan çıkan kaynak sularıyla beslenen gölette;
Aynalı sazan, kadıncık ve hollanda sarısı gibi balık türleri yaşamakta
olup gölette olta balıkçılığı yapmakta mümkündür. Topuk Yaylasında önce ormanın kokusu, ardından göletle buluşan sarıçam, köknar, kayın, gürgen ağaçlarının görüntüsü ile birlikte farklı birçok kuş türünden doğa konseri dinleyerek
ormanın içinde bulunan patika yollarda bisiklete binebilir, çadır kampı, trekking, foto-safari yapabilirsiniz.
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 27.05.2010 tarihinde temelleri atılan Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası Tesisleri 01.07.2011 tarihinde hizmete
açılmıştır. 8 bin 091 metrekarelik inşaat alanı ile tamamı doğal ahşap malzemeden yapılan tesisin kullanım alanı, üzeri açık spor alanları ve bunlara bağlı ek
tesislerle birlikte 8605 m2 buluyor.
ODAYERİ YAYLASI; Düzce-Merkez Çınardüzü Köyü sınırları içerisinde bulunan Odayeri Yaylası Düzce’ye 28 km mesafededir. Beyköy-Ugur Köyü yolu
üzerinden orman yolu takip edilerek gidilen yayla, 8,5 hektar ve 1200 mt yükseklikte bulunmaktadır.
Yaylada yöre halkı tarafından her yıl yayla şenlikler düzenlenmektedir. Orman
İşletme Müdürlüğü’ne ait binada, müstecir tarafında işletilen 2 adet ev pansiyonu mevcut olup 12 yatak kapasitelidir.
KOCAYAYLA; Düzce merkez sınırları içerisinde bulunan Kocayayla, Düzce’ye 35 km., en yakın yerleşim yerine 11 km. mesafededir.
1449 m. rakımı olan yayla, 86.159 m2 alana
sahiptir. Kocayayla, Şehirli, Çiçekli ve Sinekli Yaylaları ile bütünlük arz ederek yaylalar gurubu oluştururlar. Bu yaylalar gurubu Abant’a 7km. mesafeden ulaşılan en kısa ulaşım güzergahı üzerinde
yer almaktadır.

PÜRENLİ YAYLASI;
Düzce İli Gölyaka İlçesine
bağlı olan Pürenli Yaylası, Gölyaka’ya 24 km. Düzce’ye 28 km.
mesafede olup rakımı 1400 m. dir.
Düzce, Efteni Gölü veya Güzeldere Şelalesi yolundan ulaşılabilen Pürenli Yaylası, doğanın coşkusunun renk cümbüşüyle kaynaştığı, su
seslerinin kuş sesleriyle karıştığı bir yaylalar bütünüdür. Mudurnu ile sınır olan yayladan Abant’a, Odayeri Yaylası’na, Samandere Şelalesi’ne ve Kardüz Yaylasına ulaşmak mümkündür. Pürenli,
gençlik kamplarının da yapıldığı bir mesire yaylasıdır. Ayrıca her yıl yöre halkı
tarafından geleneksel yayla şenlikleri düzenlenmektedir.
SİNEKLİ YAYLASI; Düzce’ye 33 km. en yakın yerleşim yerine 6 km. mesafede olan Sinekli yaylasına Beyköy, Uğur Köyü, Samandere Köyü ve Samandere
Şelalesi güzergahından ulaşılmaktadır. Ayrıca Abat Gölü yol güzergahından da
ulaşım sağlanmaktadır. 1450m. rakım da olup 100 dekar yayla alanına sahiptir.
Her yıl Temmuzun 4.haftası düzenlenen ve geleneksel hale gelen Sinekli yayla
şenliklerine katılım oldukça fazladır. Sinekli yaylasında; Yaylalar arası trekking,
foto-safari, izcilik, çadır kampı ve bisiklet aktiviteleri yapılabilir. Sinekli, Kütüklü ve Sakarca Yaylaları Abant Gölü Milli Parkı’nın kuzeyinde Bolu ile Düzce
sınır arasında Kızılkaya Tepesinin etrafında yer alırlar ve birbirleri arası mesafe
1-3 km. arasındadır.
HİRA YAYLASI; Düzce-Merkez Aktarla Köyü sınırları içinde bulunan Hira
Yaylası İl Merkezine 36 km. en yakın yerleşim yerine ise 22 km. mesafededir.
1500 m. rakımı olan yaylaya her türlü binek araçla ulaşım mümkün. Sarıçam,
gürgen, köknar ve kayın ağaçlarının hakim olduğu yayla, piknik, çadır kampı, fotosafari, doğa yürüyüşü, dağcılık, çim kayağı, dağ bisikleti, atlı gezinti gibi aktiviteler
için oldukça uygundur.

Gölet çevresinde bulunan, kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçların panoramik görüntüsü eşliğinde,
piknik, olta balıkçılığı, foto-safari, çadır kampı yapabilir, Torkul ve Odayeri Yaylaları arasındaki 6km.lik mesafede trekking turları gerçekleştirebilirsiniz.
BALIKLI YAYLASI; Düzce Gölormanı Köyü sınırları içinde, Elmacık Dağları üzerinde bulunan Balıklı Yaylası Düzce’ye 36 km. mesafededir.1400m. yükseklikteki yayla çevresi
çam, gürgen, kayın ormanları ile çepeçevre sarılmış kendinizi doğanın içinde hissedebileceğiniz bir yer. Düzce’nin en güzel yaylalarından biri olan Balıklı Yaylası kamp, trekking, foto-safari gibi aktiviteler için
oldukça uygundur.
DEREBALIK YAYLASI; Düzce-Merkez Aydınpınar köyü sınırları içerisinde
bulunan Derebalık Yaylası, Şehir merkezine 36 km.’dir. En yakın yerleşim yerine uzaklığı ise 22 km.’dir. 1400 m. rakımı olan yaylaya her türlü binek araçla
ulaşmanız mümkün.
Yayla piknik ve çadır kampı, kayak, çim kayağı, dağcılık, dağ bisikleti, atlı gezinti, doğa yürüyüşü foto-safari yapmak için uygundur.
SAKARCA YAYLASI; Bir kısmı Bolu bir kısmı Düzce’ye ait olan Sakarca
Yaylası Düzce’ye 40 km. Kaynaşlı’ya 25 km. en yakın yerleşim yerine ise 18 km.
mesafededir. 1550 m. rakımı olan yayla eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olup meraklıları için foto-safari ve trekking için uygundur. Doğusunda çam, batısında
kayın ormanı bulunan yayla, aralıksız kekik kaplı. Hayvanlar doğal olarak bu
ortamda otluyor, kekikler hayvanların etine sinip tadını etkiliyor. Yayla temmuz
ayında kekik ve yayla çiçeği kokusundan geçilmiyor.

TORKUL GÖLETİ VE YAYLASI; Düzce Merkez
Uğur Köyü sınırları içinde bulunan Torkul Göleti
ve Yaylası il merkezine 34 km. mesafededir. Torkul Göleti, 1251 m. yükseklikte bulunan Torkul
yaylası içerisinde volkanik çöküntüden oluşmuş
5000 m2 alana sahip tabii bir gölettir.
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