
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 

1.GÜN   
ISTANBUL   PARIS CANCUN                               04:10 17:20  
İstanbul  Havalimanı DIŞ HATLAR gidiş terminali EJDER TURIZM standında(saat 01:30 )  
görevli personel ile buluşma. Bagaj ve pasaport işlemlerini takiben AIR FRANCE HAVA 
YOLLARI  tarifeli seferi  saat 04:10 ‘da PARİS aktarmalı  CANCUN yolculuğumuz başlıyor. 
Aynı akşam saatlerinde -17:20 ‘de Meksika’nın CANCUN  bölgesine ulaşıyoruz. 
Alanda karşılanma ve konaklayacağımız otelimize transferimiz yapılıyor.  

GECELEME OTELİMİZDE. 

 
 
2.GÜN  CANCUN 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben serbest zaman.. 
Extra Tur 

ISLA MUJERES ( ADALAR ) – KATAMARAN TURU [ 110 USD ] 
Cancun Marina ‘ya geçiyoruz, KATAMARAN ile turumuza başlıyoruz ( Havlu ve mayolarınız 
hazır olsun ) Karayip denizinin güzel  sularında ilerliyoruz, teknede müzik çalıyor bu esnada 
İkram içecekler servis ediliyor. Yüzme molamız ve ÖĞLE Yemek servisi  de alacağız, turumuzu 
bitrip günün sonunda otelimize geri döneceğiz. 

 
 Geceleme otelimizde. 
 



 
 

3.GÜN CANCUN 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben serbest zaman.. 
Extra Tur 
 
CHICHEN ITZA TURU  ‘’  MAYA  ANTİK KENTİ  ‘’  CENOTE ANTİK HAVUZ  YÜZMELİ[125USD] 
Kahvaltının ardından erken saatlerde, hareket saatimiz 07:30 , UNESCO  tarafından Dünya 
Mirası listesine alınan, Dünyanın 7 harikasından biri olan ve 300 hektarlık bir alanı kaplayan 
Chichen Itza antik kentini keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. Mayalar’ın en ilginç yapılarından El 
Caracol – Gözlemevi, Chichen Itza’da bulunmaktadır. Burada 700-900 yıllar arasında büyük 
bir Maya topluluğu gelişerek alanın güney bölgesi yapılarının çoğunu inşa etmiş. Ancak, orta 
bölgede yer alan ve toplam 365 basamak ile Maya takvimini simgeleyen ve Tüylü Yılan 
Tanrısına ithaf edilen Kukulkan Piramidi; jaguar ve kartal motifleriyle süslenmiş Savaşçılar 
Tapınağı (Bu yapıların duvar resimlerinde, Tolteklerin Chichen Itza’yı fethi ve Maya 
liderlerinin kurban edilişi resmedilmiştir) ;Rahibeler Manstırı;  Maya dünyasının en büyük 
örneği olan “Juego de Pelota” top oyun sahası gibi ana yapıların tasarımı açıkça bir Toltek 
etkisi taşımakta. Chichen Itza keşfinin ardından  ÖĞLE YEMEĞİ mizi yerel bir  restoranda 
alacağız.  Yine burada yeralan CENOTE isimli antik Maya kuyularından bir tanesinde  yüzme  
molası vereceğiz.Bu kuyularda bir zamanlar insan kurban edildiği söylenir.Kutsal olduğuna 
inanan Maya halkı bu törenleri bu yerlerde yaparlarmış. Daha sonra yeniden  ünlü tatil 
merkezi Cancun’a hareket ediyoruz ve öğleden sonra  saatlerinde  otelimize geri geliyoruz. 
Geceleme otelimizde. 



 
 

4.GÜN CANCUN 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben serbest zaman.. 
Extra Tur 

TULUM TURU 
Kahvaltının ardından TULUM turumuza başlıyoruz. TULUM antik kentimne  ziyaret edeceğiz. 
Deniz kıyısında yer alan MAYA ANTİK kenti TULUM’u ziyaretimizi yapacağız. TULUM antik 
kenti eteklerinde sahilde serbest zamanımız olacaktır.[ 100 usd ] 
Akşam saatlerinde Cancun merkeze geri döneceğiz Geceleme otelimizde. 
 
5.GÜN CANCUN 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben serbest zaman.. Geceleme otelimizde. 

 
6.GÜN CANCUN 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben serbest zaman.. Geceleme otelimizde 
 
7.GÜN  CANCUN-MEXICO CITY    ŞEHİR  TURU                             07:30  09:55 

Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası , havalimanına geçiyoruz, sabah uçuşumuz 
ile Mexico City’ e ulaşıyoruz. 
Varışımızı  takiben gezimiz başlıyor. Mexico City’nin UNESCO tarafından Dünya Mirası 
Listesine alınan tarihi merkezinin turu : Zocalo olarak bilinen dev Anayasa Meydanı; bir Aztek 
tapınağının yerine inşa edilen Metropolitana Katedrali; ünlü sanatçı Diego Rivera’nın 
Meksika tarihini anlatan duvar resimlerinin bulunduğu Palacio Nacional Hükümet Sarayı.  
Ziyaretleri sonrası turumuzu tamamlıyoruz. GECELEME  MEXICO CITY otelimizde 
 
 
 
 



 
 

8.GÜN  MEXICO CITY   
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası , serbest zamanımız olacaktır. 
EXTRA TUR. 
Chapultepec Parkı´nın girişinde bulunan ve Orta-Amerika kültürlerine ışık tutan Meksika 
Ulusal Antropoloji Müzesi´ni ziyaret edeceğiz. Zengin antropolojik, etnografik ve arkeolojik 
koleksiyonlar barındıran müzenin baş eseri şüphesiz dünyaca ünlü ve Aztek Takvimi olarak 
bilinen dairesel Güneş Taşı´dır. ÖĞLE YEMEĞİ   yerel restoranda alınacaktır. [75 usd ] 

Daha sonra , geleneksel kıyafetleri ile Mariachi sokak müzisyenlerinin toplandıkları 

Garibaldi Meydanı´nda gezinti yaparak turumuzu tamamlıyoruz.. Geceleme  otelimizde. 

 
9.GÜN   MEXICO CITY   
Bu sabah otelimizde  alacağımız  kahvaltı sonrası, serbest saatler.  
EXTRA TUR , 

  TEOTIVAKAN PİRAMİTLERİ TURU 
Meksiko City’den bir buçuk saat mesafede bulunan Teotihuacan’a hareket. Burada volkanik 
kökenli bir cam türü olan obsidyen taşı atölyesi ve galerisini ziyaret. Ardından, Meksika’nın 
başta gelen içkileri olan Tequila ve Pulque degüstasyonu. Meksika’nın ulusal içkisi sayılan 
Tequila, bir kaktüs türü olan “agave”nin özsuyunun önce mayalandırılıp sonra iki kez 
damıtılması ile üretilmekte. Pulque ise oldukça geleneksel bir içki. Biraya benzeyen pulque, 
agave meyvesinin fermente edilmesiyle elde edilmekte. Yerel bir lokantada öğle yemeğinin 
ardından, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi´ne alınan Teotihuacan antik şehrinin keşfi. 
“Tanrıların Yeri” anlamına gelen Teotihuacan, Yeni Dünya’nın en eski şehri olup aynı 
zamanda Kolomb öncesi Mezo-Amerika’nın gelmiş geçmiş en büyük şehri ve din merkeziydi. 
Arkeolojik Park gezisinde Teotihuacan’ın en büyük yapısı Güneş Piramidi; Ay Piramidi; Ölüler 
Yolu; büyük Tanrı “Tüylü Yılan” a ithaf edilen Quetzalcoatl Tapınağı; Kelebekler Sarayı´nı 
görebilirsiniz.ÖĞLE  YEMEĞİ yerel restoranında  alınacaktır. Yemekten sonra  şehir 
merkezine hareket edeceğiz. Turumuzun  ikinci bölümünde; Mexico City merkez dışında 
‘’ KANALLAR  BÖLGESİ ‘’  Xochimilco  ya geçiyoruz. Dar Kanallarda; yerel Gondollar; 
üzerlerinde çversinde Müzisyenlerin olduğu bambaşka bir sayfiye yeri sizi bekliyor. 
Gezintimizi yapıyoruz.    [ 140 usd ] 
Geceleme  otelimizde. 
 

10.GÜN   MEXICO CITY   
Bu sabah otelimizde  alacağımız  kahvaltı sonrası, serbest saatler 
 

11.GÜN  MEXICO CITY- PARIS – ISTANBUL       19:45  13:30 +1 

Bu sabah kahvaltı sonrası    Meksika ‘da son günümüz  olacak ; öğle saatlerine kadar 
odalarımızda eşyalarımız  durabilir daha sonra 11:45 gibi eşyalarımızı otelimizin emanet 
bölümüne teslim ederek ; serbest saatlerimizi değerlendirebiliriz. 
Uçak saatimiz 19:45. 



Bu sebeple  saat 15:00 gibi (rehberimiz teyid edecektir ) otelimizden ayrılacağız. 
Havalimanına geçiyoruz. Air France Hava yolları ile Paris  aktarmalı olarak İstanbul  dönüş 
yolculuğumuz  başlıyor. Geceleme uçakta. 
 
12.Gün PARIS- ISTANBUL                      22:40  03:20 +1 
Paris e  ulaşacağımız saat 14:00.  Havalimanında bekleyeceğiz,  Istanbul uçuşumuzun saati 
22:40,  İstanbul ‘a  uçuşumuz  ;  turumuzun sona  ermesi Varış saati  03:20(ertesı gün )  
 
 
 

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetlerimiz :  
 İstanbul /Cancun/Mexico Cıty  İstanbul parkuru için AIR FRANCE HAVA YOLLARI 

 CANCUN / MEXICO CITY     arası yerel havayolları ile yapılacak olan uçuş bileti 

 CANCUN (6 GECE ) – 3 yıldızlı OTELLERDE KONAKLAMA   

 MEXICO CITY  (4 GECE ) – 3 yıldızlı OTELLERDE KONAKLAMA-  

 Tüm uçuşlarda Kişi başı tek valiz olmak üzere 23 kg serbest taşıma hakkı 

 Programda belirtilen havalimanı transferleri 

 MEXICO CITY ŞEHİR TURU 

 Otel konaklaması olan her gecenin sabahı açık büfe kahvaltı 

 Ejder Turizm  Türkçe rehberlik hizmeti  

 Seyahat Sigortası 
 
 
 

Tur Ücretine Dahil Olmayan Servisler: 

MEKSİKA VİZESİ : Normal pasaport sahiplerine Vize ücretsiz acentamız tarafında online olarak 1 saatte  temin 

edilmektedir.( ÜCRETSİZ )       Yeşil Pasaport sahipleri / Meksika Konsolosluğu İstanbul veya Ankara merkezlerinden 

bir günde Parmak izi vermek üzere gidecekler ve 36 USD karşılığını hızlı vizlerini alacaklardır. 

 

YEREL REHBER/KAPTAN Otel bahşişleri Kişi Başı /40 USD* 

 

EXTRA GEZILER : 

 

ISLA MUJERES ( ADALAR ) – KATAMARAN TURU [ 110 USD ] 

CHICHEN ITZA TURU  ‘’  MAYA  ANTİK KENTİ  ‘’  CENOTE ANTİK HAVUZ  YÜZMELİ[125USD] 

TULUM TURU  [ 100 USD ] 

Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi ve Garibaldi Meydanı  [ 75 USD ] 

TEOTIVAKAN PİRAMİTLERİ TURU [ 140 usd ] 

 

 

 
 
 
 

 
 


