1. GÜN / İSTANBUL – BOGOTA 10:00 – 15:20
Bu sabah saat 07:00’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminali EJDER Turizm kontuarında yetkililer ile
buluşuyoruz. Bagaj ve bilet işlemlerimizin ardından pasaport kontrolünden geçerek TÜRK HAVA YOLLARI ile
Bogota (Kolombiya) uçuşumuz başlıyor. Kolombiya yerel saati ile 15:40’da Bogota / El Dorado havalimanına
varışımızın ardından yerel rehberimiz tarafından karşılanıyoruz. Havalimanında bizleri bekleyen tur otobüsümüz
ile konaklayacağımız otelimize transferimiz yapılıyor. Giriş işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere odalarımıza
yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.
OTELIMIZ: BH PARQUE 93 HOTEL vb

2. GÜN / BOGOTA ŞEHİR TURU
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası erken saatlerde yerel rehberimiz bizi otelimizden alıyor. Vakit
kaybetmeden şehir turumuza başlıyoruz. İlk ziyaret noktamız dünyaca meşhur MONSARATI TEPESİ. Burası
Bogota’nın güzel manzarasını en iyi görebileceğimiz yüksek bir noktadır. Füniküler ile bu tepeye çıkarak yukarda
yer alan bir kiliseyi de ziyaret ederek fotoğraflarımızı çekiyoruz. Daha sonra şehir turumuzun devamında ‘’ ALTIN
MÜZESİ ‘’ ziyaretimizi yapacağız. Kolombiya tarihini yakından anlayabileceğimiz en düzenli ve kapsamlı müzedir
burası. Aynı zamanda El Dorado hakkında bilgiler alacağız. Şehir merkezinde yürüyüş turu yaparak rengarenk
sokaklarında keyifli anlar geçiyoruz. Bol bol fotoğraf çekme imkanımız olacak. Akşam saatlerinde turumuzu
noktalamak üzere AKŞAM YEMEĞİ almak üzere yerel bir restorana gidiyoruz. Yemeğimizin ardından otelimize
döneceğiz. Geceleme otelimizde.
OTELİMİZ : BH PARQUE 93 HOTEL vb
3. GÜN / ZIPAQUIRÁ ( SALT CATHEDRAL ) TUZ KATEDRALİ BOGOTA – LIMA [ PERU ] 20:10 / 23:20
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızı takiben öğle saatlerine doğru eşyalarımız ile birlikte çok özel
bir bölgeyi ziyaret için Bogota şehir merkezinden özel aracımızla ayrılıyoruz. Turumuz esnasında ziyaret
edeceğimiz bölge Zipaquira olarak isimlendirilmiştir. Tuz kayalardan inşa edilmiş Salt Cathedral yani Tuz
katedralini göreceğiz. Doğa harikası bir yöre olan ve Kolombiya iç bölgelerinde yılda binlerce turistin ziyaret
ettiği kutsal topraklar olarak çok saygı gören bir bölgedir. Turumuz esnasında yerel rehberimizden bilgiler alarak
Hz İsa’nın çile yolu olarak bilinen olayın yaşatıldığı 13 duraklı yolda yürüyoruz ve fotoğraflar çekiyoruz. Turumuzu
tamamladıktan sonra tekrar özel aracımıza binerek havalimanına doğru yola koyuluyoruz. Bogota havalimanına
varışımızın ardından bagaj ve bilet işlemlerimizi yaparak pasaport kontrolünden geçiyoruz. Varış noktamız
Peru’nun başkenti Lima şehri olacak. Yerel havayolları ile yaklaşık olarak 2,5 saatlik bir uçuşun ardından Lima’ya
ulaşıyoruz. Özel aracımız ile burada konaklayacağımız otelimize transferimiz yapılıyor. Varışta hiç vakit
kaybetmeden giriş işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.

OTELİMİZ : CASA ANDINA STANDARD 3* vb.

4. GÜN / LIMA ‘’ KRALLAR ŞEHRİ ‘’
Sabah erken saatlerde kahvaltımızı yaparak otelimizden ayrılıyoruz. Lima , diğer adıyla; Krallar Şehrini keşfetmeye
başlıyoruz. Şehir turumuz San Martin meydanından başlayacak.n San Martin adına yapılmış meydanda
fotoğraflarımızı çektikten sonra Unique caddesi üzerinden yürüyerek Plaza de Armas meydanına ulaşacağız.
Yürüyüş yolumuz üzerinde mutlaka görülmesi gereken bir yapıyı da göreceğiz ve fotoğraflarımızı çekeceğiz.
Burası barok sitili ile 1536 yılında yapılmış olan La Merced kilisesi. Ardından Ana meydana ulaşarak Başkanlık
sarayı, Belediye Binası , Hükümet Sarayı ve şehir katedralini göreceğiz. Fotoğraf molamızın ardından yürüyüş
turumuza devam ederek San Francisco manastırına gidiyoruz. Yolumuz üzerinde eski tren istasyonu ve Güney
Amerika’nın en eski kafeteryalarından birisini göreceğiz. San Francisco manastırındaki gezimizde tarihi bilgiler
alıyor ve Catacomb denilen yer altı dehlizlerini geziyoruz. Kutsal kişiler ve Azizleerin mezarlarının bulunduğu bu
yeri de gördükten sonra turumuza ÖĞLE YEMEĞİMİZİ almak üzere Miraflores bölgesiyle devam ediyoruz. Burası
Lima’nın en işlek ve modern semtlerinden ilkidir. Yemeğimizi yerel bir restoranda aldıktan sonra ünlü Aşıklar parkı
ve Pasifik okyanusu kıyısında vakit geçiyoruz. Kenedy parkınıda turumuz esnasında gördükten sonra ; Peru
kültüründe önemli bir yeri olan MUSEO ORO DEL PERU ( Altın Müzesi ) ziyaretini yapacağız. Üst katında
dünyanın dört bir yanından getirilmiş birbirinden değerli silah ve askeri teçhizat , alt katında ise pre-colombian ve
Inca dönemine ait birçok altın ile tarihi koleksiyonları barındıran çok özel bir müze olan altın müzesini ziyaretini
tamamladıktan tekrar otelimizin bulunduğu Miraflores bölgesine dönüyoruz. Geceleme otelimizde.
OTELİMİZ : CASA ANDINA STANDARD 3* vb.

5.GÜN / LIMA – CUSCO 09:05 / 10:10
Sabah erken saatlerde kahvaltımızı yaparak otelimizden ayrılıyoruz. Bugünkü gidiş noktamız Inca’ların eski
başkenti , efsaneler şehri Cusco. Havalimanına giderek bagaj ve bilet işlemlerimizi yaptıktan sonra, yerel
havayollarının tarifeli sabah uçağı ile Cusco’ya olan yolculuğumuz başlıyor. Varışta karşılanarak şehir merkezine
gidiyoruz. Konaklayacağımız otelimize eşyalarımızı bıraktıktan sonra rehberimiz eşliğinde şehir turumuza
başlayacağız. İlk ziyaret noktamız Korikancha yani Altın Tapınak , burası Inkalar döneminden kalma bir tapınaktır.
Burası Inca Kralları tarafından başkanlık sarayı olarak uzun yıllar kullanılmış ve ilk İspanyollar bölgeye gelene
kadar yönetimde etkili bir rol oynamıştır. İspanyollar bölgeye ulaştıklarında tapınağın büyük bir bölümünü yıkarak
buraya bir kilise inşa etmişler. Santo Domingo kilisesi de tarihi binayla iç içedir. Ziyaretimizin ardından şehir
gezimize devam etmek üzere El Sol caddesi üzerinden yürüyerek Plaza de Armas meydanına çıkıyoruz. Burada
Katedral ve meydan hakkında bilgiler aldıktan sonra şehrin yerel pazarı San Pedro Mercado ziyaretimizi yapmak
üzere yürüyüşlerimize devam edeceğiz. Bu şehre doymak sizler için çok zor olacak. Çünkü her adımda farklı bir
eğlence ve tarihle karşı karşıya kalacaksınız. Pazar ziyaretimizin ardından otelimize giderek giriş işlemlerimizi
yapıyoruz. Biraz dinlendikten sonra AKŞAM YEMEĞİMİZİ almak üzere lobide buluşup yürüyerek yerel bir
restorana geçiyoruz. Yemeğimizin ardından dinlenmek üzere tekrar otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde.
OTELIMIZ: CASA ANDINA STANDART 3* vb

6. GÜN / KUTSAL VADİ – PISAC – OLLANTAYTAMBO
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Cusco’dan başlayarak Urubamba nehri boyunca ilerleyerek yapılan
kutsal vadi turu için hareket ediyoruz. İlk ziyaret noktamız; Inkalar döneminde bölgede yaşayan değişik yöresel
ürünlerin takas yöntemiyle alışveriş yapıldığı Pisac kasabasını ve pazarı olacak. Burada 1 – 1,5 saatlik bir serbest
zamanın ardından tekrar aracımıza binerek yolculuğumuza devam ediyoruz. İnkalar tarafından uçurum kıyısına
yapılmış inanılmaz büyüklükteki yapıları ile ünlü Ollantaytambo kasabasını görmek üzere Urubamba nehri
boyunca Coya, Lamay, Calca, Yucay, Urubamba, Pachar ve Pilcohuaci köylerinden geçerek yolculuğumuza
devam edeceğiz. Ollantaytambo kasabasına ulaştıktan sonra burada fotoğraflar çekip bölge hakkında bilgiler
alıyoruz. Turumuzu bitirdikten sonra konaklayacağımız otelimize giriş işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere
odalarımıza yerleşiyoruz. Akşam yemeğimizi yerel bir restoranda alacağız. Geceleme otelimizde.
OTELIMIZ:CASA OLLANTAYTAMBO VALLEY vb
7. GÜN/ MACHU PICCHU turu
Bugün çok erken saatlerde uyandıktan sonra hızlı bir şekilde kahvaltımızı yapıyor ve hayallerimizi gerçeğe
dönüştürecek günümüze başlıyoruz. Yürüyüş ayakkabılarınız, güneş kremi ve şapkalarınız hazır bulunmalıdır.
Dünya’nın 7 harikalarından biri olan MACHU PICCHU turumuz tam gün sürecek ve Inkaların izinde keyifli bir gün
geçireceğiz. İlk olarak otelimizden ayrıldıktan sonra tren istasyonuna giderek Peru Demir Yollarının tarifeli tren
seferine kayıt ve giriş işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tren ile 1,5 saatlik bir yolculuk ile efsanevi Machu Picchu
dağının eteklerinde kurulmuş olan Aguas Calientes kasabasına varıyoruz. Buradan shuttle araçlar ile yukarı
tırmanacağız. Yaklaşık 25 dk bu yolculuğu yaptıktan sonra nihayet Machu Picchu Antik kentine ulaşıyoruz.
Dopdolu birgün bizleri bekliyor. Incaların son kralı Pachacutec tarafından MS 1450 yılında yapım emri verilen bu
kentte birbirinden ilginç hikayeleri dinleyerek gezimizi yapıyoruz. Dileyen misafirlerimiz zirveye kadar tırmanarak
fotoğraflarını çekecekler. Yerel rehberimiz bizleri Machu Pichhu’nun tarihi ve mimarisi hakkında detaylı şekilde
bilgilendiriyor. Bu doğa harikası Antik kent içerinde enerjiyi hissetmeniz ve vakit geçirebilmeniz için serbest
saatlerimiz olacak. Turumuzun ardından tekrar araçla Aguas Calientes’e ineceğiz ve burada tren kalkış saatimize
kadar ÖĞLE YEMEĞİMİZİ alıyoruz. Akşam saatlerinde tren ile Ollantaytambo ve Cusco’ya devam ediyoruz. Geç
saatlerde varışımızla birlikte odalarımıza çıkıyoruz. Geceleme otelimizde.
OTELİMİZ : CASA ANDINA HOTEL STANDARD 3* vb.

8. GÜN / CUZCO – LIMA – SANTIAGO [ ŞİLİ ] 12:50 / 22:30
Sabah otelimizde kahvaltımızı aldıktan sonra eşyalarımızla birlikte otelden çıkış işlemlerimizi yaparak lobide
buluşuyoruz. Özel aracımız bizleri havalimanına götürecek. Buradan yerel havayolları ile başkent Lima aktarmalı
Santiago de Chile uçuşumuzu yapmak üzere biniş kartlarımızı alıyoruz. 1 saatlik uçuş ile Lima’ya varışımızın
ardından kısa bir aktarma süresi sonrası Şili’nin başkenti Santiago de Chile uçuşumuzu yapıyoruz. Yaklaşık olarak
3,5 saat uçak yolculuğumuzun ardından Santiago de Chile şehrine akşam geç saatlerde ulaşıyoruz.
Havalimanında yerel rehberimiz bizleri karşılayarak özel tur aracımız ile transferimizi gerçekleştiriyor. Dinlenmek
üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.
OTELİMİZ : NOVAPARK SANTIAGO CENTRO 3* vb.

9. GÜN / SANTIAGO DE CHILE
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından tur aracımız ve yerel rehberimiz ile şehir
turumuza başlayacağız. Tur esnasında ilk olarak şehrin en yüksek noktası olan San Cristobal tepesine doğru
ilerliyoruz. Bellavista semtinde bulunan bu tepeye füniküler ile çıkacağız. Burada azize Meryem kilisesini ve
heykelini ziyaret ettikten sonra kısa bir serbest zaman vereceğiz. Serbest zamanımızın ardından tekrar füniküler
ile aşağıya indikten sonra , şehrin tarihi binalarının ve meydanının bulunduğu bölgeye doğru ilerliyoruz.
Bu bölgeye varışımızda öğle yemeğimizi almak üzere dünyaca ünlü Centro Mercado pazarında güzel bir
restoranda yerimizi alıyoruz. Şili , Norveç’ten sonra en büyük somon üreticisi ülkedir. Menüde ise ilk olarak pisco
sour kokteyllerimizi tadacak , sonrasında deniz ürünlerinden oluşan menümüzü aldıktan sonra buradan
ayrılacağız. Parlemento Binası, Plaza de Armas (Ana Meydan), Şehir katedrali görülecek yerler arasındadır. Daha
sonra ise 1973 yılında Şili’nin tarihini değiştiren olaya tanıklık eden LA MONEDA (Başkanlık Sarayı) ziyaretimiz
olacak. İlk inşa edildiğinde darphane olarak kullanıma açılan La Moneda sarayı 1846 yılından itibaren Başkanlık
Sarayı olarak hizmet vermeye başladı. 1970 yılında Şili başkanı olarak seçilen Salvador Allende , 1973 yılında
Pinochet’in ABD yardımıyla gerçekleştirdiği askeri darbesiyle görevinden alınmak istendi. Teslim olmayı kabul
etmeyen ve ancak demokrasiyle görevini bitirmek isteyen Allende, Amerikan savaş uçakları tarafından La Moneda
Sarayındaki odasında bomba ile vurularak öldürüldü. Daha detaylı bilgilendirmeleri ve ölümün perde arkasındaki
farklı gerçekleri de rehberimiz sizlere aktarıyor olacak.turumuzu da sonlandırmadan önce Şehrin yeni kurulan
bölgesinde yer alan Atatürk rölyefini ziyaret etmek üzere aracımızla Las Condes semtine doğru ilerliyoruz.
Rölyefi ziyaret edip fotoğraflarımızı çektikten sonra otelimize transferimiz yapılıyor. Geceleme otelimizde.
OTELİMİZ : NOVAPARK SANTIAGO CENTRO 3* vb.

10. GÜN / VALPARAISO & VINA DEL MAR TURU
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından bugünkü turumuzu yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz.
Bugün dolu dolu bir gün geçireceğiz. Santiago’nun batısına , Pasifik okyanusu kıyılarına doğru 115 km’lik bir kara
yolculuğu yapacağız. Nobel ödüllü şair Pablo Neruda’nın yaşadığı , sanatçılar, bohemler ve romantikler için
önemli bir şehir olan. Adeta bir açık hava müzesi olan bu şehir 19. Yüzyılın sonlarına kadar çok önemli bir yere
sahipti. Bunun sebebi ise Atlantik okyanusundan gelen gemiler pasifik okyanusuna geçişlerinde mola verdikleri
önemli bir limandı. Aynı zamanda Şili’nin çok zengin bakır madenlerinden çıkartılan madenler buradan yola çıkardı.
1914 yılında Panama kanalının açılmasıyla beraber şehir önemini yitirdi. Fakat günümüzde turistlerin ve gençlerin
mutlaka gelip yaşamak isteyeceği güzellikte bir şehirdir. Valparaiso aynı zamanda UNESCO tarafından Dünya
kültür misarı listesinde yer almaktadır. sonraki durağımız olan Vina Del Mar şehrini görmek üzere tekrar aracımıza
geçiyoruz. ÖĞLE YEMEĞİ yol üzerinde yerel bir restoranda alınacaktır. Bugün yine Şilinin Dünyaca ünlü deniz
ürünlerinden yapılan yemekleri tatma imkanı bulacağız. Vina del Mar şehri Şarap üretimi için yetiştirilen üzüm
bağlarının kurulduğu ilk yerdir. Fakat Pasifik okyanusunun geceleri olan soğuğu dolayısıyla daha iç bölgelere
taşınmıştır. Günümüzde yazlık evlere ve kumarhanelere ev sahipliği yapmaktadır. Vina del Mar ziyaretimizi
tamamladıktan sonra yola koyuluyoruz. Santiago şehrine döneceğiz. Zamanımız el verirse dönüş üzerinde
Vitacura veya Casa blanca vadilerinde yer alan bağlarda Dünyaca ünlü ŞİLİ ŞARAPLARININ yapıldığı üzüm
bağlarını ziyaret edeceğimiz bir molamız olacak . Bu şarapları tatma imkanı da bulabileceğiz. Akşam saatlerinde
otelimize varıyoruz. Geceleme otelimizde.
OTELİMİZ : NOVAPARK SANTIAGO CENTRO 3* vb.
11. GÜN / SANTIAGO DE CHILE / BUENOS AIRES [ ARJANTIN ] 06:20 / 09:15
Sabah çok erken saatlerde havalimanına gitmek üzere otelimizden ayrılıyoruz. Havalimanına varışta bagaj ve
pasaport işlemlerimizin ardından yerel havayolları ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires uçuşumuzu yapmak üzere
uçağımıza geçiyoruz. Buenos Aires’e varışımızın ardından yerel rehberimiz tarafından karşılanıyor ve tur aracımız
ile konaklayacağımız otelimize ulaşıyoruz. Odalarımız hazır ise giriş yapacağız. Fakat henüz odalarımız hazır
değil ise eşyalarımızı otelin emanet odasına bırakarak şehir turumuzu yapmak üzere ayrılıyoruz. Şehir
turumuza Plaza Mayo ziyaretimizi yapıyoruz.. Sonrasında Arjantin, Şili, Peru gibi ülkelerin kurtarıcısı olarak
bilinen San Martin’in anıt mezarının bulunduğu şehir katedralini göreceğiz. Buenos Aires’in en ünlü semti olarak
bilinen La Boca mahallesini görmek üzere turumuza devam ediyoruz.Sokaklarında Tango yapan çiftleri
görebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz, yada bir şeyler atıştırabileceğiniz güzel bir fırsat olacak. Aynı zamanda
burada Boca Juniors takımının stadyumu da vardır. Fotoğraflarımızı çekip , biraz vakit geçirdikten sonra Rio de
La Plata nehrinin ağzı olarak bilinin La Boca semtine de ismini veren bölgeyi göreceğiz. Sıradaki durağımız çok
genç yaşta hayatını kaybeden Eva Peron’un mezarı olacak. Burası Recoleta olarak bilinen sanat eserleri ve
heykellerle donatılmış bir mezarlıktır. Aynı zamanda Moskova mezarlığından sonra dünyada bilinen ve ziyaret
edilen , paha biçilemez eserlerle ve ünlülerle dolu bir mezarlıktır. Turumuza devam etmek üzere 19 yüzyılda dünya
zenginlerinin yaşadığı Palermo semtini aracımız ile geziyoruz. Buenos Aires’in simgelerinden biri olan Floralis de
Genrica olarak da bilinen metal çiçeği de ziyaret edip fotoğraflarımızı çektikten sonra , Puerto Madero köprüsünü
ve bölgesini görmek üzere yürüşüş turu yapacağız. Turumuzu obelisco olarak anılan dikili taşın bulunduğu 9
temmuz bulvarından geçerek bitiriyoruz. Otelimize döneceğiz. Geceleme otelimizde.
OTELİMİZ : PARK SILVER OBELISCO 4* vb.

12. GÜN / URUGUAY / COLONIA TURU
Bugün kahvaltımızı otelimizde alıyoruz. Günümüzü Arjantin’in Rio de La Plata ( Gümüş nehri ) karşısında komşu
ülkesi olan Uruguay’a günübirlik bir geziyle renklendireceğiz. İlk olarak otelimziden limana transfer oluyoruz.
Pasaport çıkış işlemlerimizi tamamlayarak Puerto Madero limanı üzerinden hızlı feribotla 1 saatlik bir yolculuk
yaparak Uruguay Colonia limanına varıyoruz. Burası 16. Yüzyıldan itibaren İspanyollar ve Portekizliler tarafından
sürekli yerleşim yeri olarak kurulmaya çalışılmış ve bu sebepten dolayı sürekli savaşlara ve sıcak çatışmalara
tanıklık etmiş Sacremento kentini görüyoruz. Burası küçük ve şirin bir yerdir. Sokaklarında İspanyol ve Portekiz
mimarilerinin tarihi karışımını görebileceğimiz, ünlü peynirlerinden ve dondurmalarından tadabileceğimiz
dükkanlarla doludur. Şehir merkezinde yer alan eski kilise ve meydanı da gördükten sonra Öğle
yemeğimizi almak üzere yerel bir restorana gideceğiz. Yemeğimizin ardından fotoğraf çekmek ve alışveriş
yapmak için serbest zamanımız olacak. Turumuzun ardından tekrar limana giderek pasaport işlemlerimizin
ardından feribot ile Buenos Aires şehrine geri dönüyoruz. Varışta tur otobüsümüz ile karşılanarak otelimize
gidiyoruz. Geceleme otelimizde.
OTELİMİZ : PARK SILVER OBELISCO 4* vb.

13. GÜN / BUENOS AIRES – TIGRE DELTASI TURU
Bugün otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından Tigre deltası turumuzu yapmak üzere yola çıkacağız.
Bu turumuz yaklaşık olarak 3 saat sürecek. Öğleden sonra Buenos Aires şehir merkezinde serbest saatlerimiz
olacak. Buenos Aires kent merkezine yaklaşık olarak 45 dakikalık mesafede 28 km kuzeyinde bulunan bu yere
ulaşmadan önce San Isidro semtinde bir mola vereceğiz. Ve burada bir kilise ziyareti yapacağız. Ardından Tigre
deltası üzerinde 1 saatlik bir tekne turu yapmak üzere Tigre’ye ulaşıyoruz. Tigre, Parana nehrinin bittiği delta
bölgesinde yer alır. Bu bölgede yaşayan insanlar araba yerine küçük botlara veya sandallara sahiptir.
Alışverişlerini ise daha büyük teknelerle gezer halde satış yapan yüzen marketlerde yaparlar. 1920 yılında ilk
yerleşimcilerin buraya yerleştikleri bilinir. Şehrin yoğunluğundan biraz olsun uzaklaşmak üzere buraya gelen ilk
yerleşimciler , ağaçlık alanlar içerisinde Jaguarlara rastladıkları için onları Kaplan zannetmiş ve bu bölgenin ismi
Tigre olarak anılmaya başlanmıştır. Tigre ilk kurulduğu anda olduğu gibi hala önemli bir üretim alanıdır. Burada
meyve, sebzenin yanı sıra kerestecilikte gelişmiştir. Hafta sonları içinde önemli bir turist kenti olarak bilinir. Buraya
gelenler hem keyifli bir gün geçirip hem de alışveriş yapmak üzere hafta sonlarını ve tatil günlerini değerlendirirler.
Bu turumuzda bölge hakkında bilgilendirmelerimizi yerel rehberimizden alıyoruz. Turumuzun bitiminde tekrar
Buenos Aires merkezine ulaşıyoruz. Dinlenmek üzere otelimize geçiyoruz. Geceleme otelimizde.
OTELİMİZ : PARK SILVER OBELISCO 4* vb.

14. GÜN / BUENOS AIRES – IGUASSU ŞELALELERİ 08:35 / 10:25
Sabah kahvaltımızın takiben otelimizden valizlerimizle birlikte ayrılıyoruz. Havalimanına ulaştıktan sonra bagaj ve
pasaport işlemlerimizi hallettikten sonra yerel hava yolları tarifeli seferi ile Iguassu Şelalelerinin bulunduğu
missiones eyaletine uçuşumuzu yapıyoruz. Ulaştığımız nokta Iguassu Şelalelerinin Arjantin tarafında bulunan
Cataratas del Iguazu havalimanı olacak. Yerel rehberimiz tarafından karşılanıyor ve tur otobüsümüzle sınır
bölgesine doğru ilerliyoruz. Iguassu Şelaleleri , Parana nehrinin , Igaussu nehriyle kesiştiği noktada yer alan ve üç
ülkeyi birbirinden ayıran dopal bir hudut olarak bilinir. Bu ülkeler Arjantin , Brezilya ve Paraguay’dır. Sınırda
Arjantin’den Brezilya’ya geçişimizi yapmak üzere rehberimiz pasaport işlemlerimizle ilgilenecek. Brezilya’ya
girişimizden sonra IGUASSU ŞELALESİ BREZİLYA MİLLİ PARKINA ulaşıyoruz. Girişte fotoğraflarımızı çekip
genel bilgilendirmelerimizi aldıktan sonra muhteşem doğa harikası parkı ve şelaleyi keyifli bir doğa yürüyüşü
yaparak gezmeye başlayacağız. Yürüyüşümüze başlamadan önce güneş gözlüğü , şapka ve kremlerimizi
yanımıza almalıyız. Bu yürüyüş esnasında yanınızda yiyecek bulundurmamamız önemle rica olunur. Ormanda
yaşayan Koati hayvanları kokuyu çok uzaktan alıp sizleri rahatsız edebilirler. Ayrıca tehlikelidirler. Turumuzu bu
doğa harikası alan içerisinde tamamladıktan sonra tekrar aracımıza binerek konaklayacağımız otelimize transfer
oluyoruz. Geceleme otelimizde.
Otelimiz: GOLDEN PARK INTERNATIONAL HOTEL 4* vb.

15. GÜN / IGUASSU – RIO DE JANEIRO 11:00 / 13:00
Kahvaltımızı otelimizde aldıktan sonra Foz De Iguacu havalimanına geçiyoruz. Bagajlarımızı verdikten sonra yerel
hava yolları tarifeli seferi ile Rio De Janeiro ‘ya yolculuğumuz başlıyor. Varışta alanda yerel rehberimiz bizleri
karşıladıktan sonra hiç vakit kaybetmeden şehir turumuza başlıyoruz. Rio de Janeiro’nun güzel sokaklarını ve
canlı plajlarını göreceğimiz turumuza ilk olarak şehrin tarihi kısmından başlayacağız. Cinelandia olarak da bilinen
bu bölgede opera binası , metropolitan katedrali ve dünyaca ünlü Rio karnavalı gösterilerinin yapıldığı
Sambadrome’u göreceğiz. Ardından aracımız ile yine dünyaca ünlü Maracana stadyumunu görmeye gidiyoruz.
Stadyumu dışarıdan görüp , fotoğraflarımızı çektikten sonra şehrin ünlü plajlarını görmek üzere yolumuza devam
edeceğiz. Guanabara , Botafogo , Flamengo körfezlerini ve plajlarını aracımız ile geçerken tanıyoruz. Ardından
sahil şeridi turumuza devam edeceğiz. Otelimizin de bulunduğu Copacabana bölgesinden başlayarak İpanema ,
Lebnon ve Arpador sahillerini geziyoruz. Turumuz esnasında molalarımız da olacaktır. Akşam saatlerinde
otelimize gidiyoruz. Otelimiz copacabana’nın en işlek caddesi üzerinde bir bölgededir. Yakın çevrede , market,
süpermarket , restoranlar ve döviz ofisleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda sahile gitmek isteyen misafirlerimizin hiç
zorlanmadan kısa sürede yürüyerek ulaşabileceği bir konumdadır. Geceleme otelimizde.
OTELİMİZ : WINDSOR PLAZA COPACABANA 4* vb.

16. GÜN / RIO DE JANEIRO – CORCOVADO ( Isa Tepesi ) TURU
Sabah kahvaltımızın otelimizde aldıktan sonra çevre gezilerimize devam ediyoruz. Bugün Corcovado tepesinin
bulunduğu Tijuca ormanı bölgesine ulaşıyoruz. tarihi bir tren ile Corcovado tepesinin zirvesine çıkacağız. Keyifli
bir yolculuk olacak. Güzergahımız Dünyanın en büyük şehir ormanı olan tijuca ormanının ve milli parkının tam
içerisinden geçecek. Bu doğa harikası manzarayı izleyerek yapacağımız yolculuğumuzun ardından nihayet
zirveye ulaşıyoruz. Dünyanın en yüksek ve en büyük İsa Heykelinin bulunduğu bu noktada serbest zaman
vereceğiz. Burası çok kalabalık bir yer . Fotoğraf çekmek için bir hayli vakte ihtiyacımız olacak. 710 metrelik
Corcovado tepesinin zirvesinde bulunan ve 39 metre yüksekliğe sahip bu heykel Dünyanın 7 harikasından biridir.
Aynı zamanda Rio de Janerio şehrinin muhteşem manzarasını görmek için bundan güzel bir fırsat
olamaz. Gezimizi burada tamamladıktan sonra sonra tekrar tren ile aşağıya iniyoruz. Daha sonra aracımız ile
Copacabana’ya doğru yola çıkıyoruz. Bugünkü programımız henüz bitmedi ! Sırada öğle yemeğimiz var ,
yemeğimizin özelliği ise Brezilya’ya özgü Cuharrascaria Et restoranında doyasıya bu lezzetin tadına bakmak
olacak. Salata ve tatlıların açık büfeden alındığı , masalarımıza da biz yeter diyene kadar birbirinden lezzetli et
çeşitlerinin servis edildiği , mutlaka gidilmesi gereken bir restorandır. Etler sıcak olarak masada kesilerek servis
edilir. Turumuzu bu güzel yemek ile sonlandırıyoruz ve otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde.
OTELİMİZ : WINDSOR PLAZA COPACABANA 4* vb.

17. GÜN / RIO DE JANEIRO – SUGAR LOAF ( Şeker Tepesi ) TURU – SAO PAULO (22:25-17:15)
Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Rio de Janeiro şehrini tanımaya ve görülmesi gereken yerleri
gezmeye devam ediyoruz. İlk olarak aracımız bizleri otelimizden alacak. Turumuzu Sugar Loaf ( Şeker Tepesi )
ziyaretimiz olacaktır. Burası birçok filmin de çekildiği ünlü bir tepedir. Çıkışımızı teleferik ile yapacağız. İki kademeli
ve duraklı bir teleferik sistemi ile ilk önce Urca tepesine çıkıyoruz. Burada hem bilgiler alıyor hem de fotoğraf
çekmek için vakit kullanıyoruz. Ardından yine teleferik ile ikinci durak olan ve daha yüksekte bulunan Şeker
tepesine çıkıyoruz. Burada da serbest zaman vereceğiz. Şehrin manzarasını çok güzel açılardan görebileceğiniz
ve bütün gün kalabileceğiniz bu noktada turumuzu yaptıktan sonra tekrar aynı yolu kullanarak teleferik ile aşağıya
ineceğiz. Aracımızla buradan ayrıldıktan sonra yakın bir bölgede yer alan limana giderek burada yürüyüş
yapacağız. Dileyen misafirlerimiz birkaç dolar karşılığında ayak üstü birer kokteyl alarak yürüyüşlerini
canlandırabilirler.  Turumuzun sonunda aracımız ile Sao Paulo kentine hareket edeceğiz. Bu yolculuğumuz
yaklaşık olarak 5 saat sürecektir. Sao Paulo’ya varışımızın ardından havalimanına doğru devam edeceğiz. Varışta
bagaj ve bilet işlemlerimizi gerçekleştirdikten sonra pasaport kontrolünden geçerek TÜRK HAVAYOLLARI tarifeli
seferi ile İstanbul yolculuğumuza başlamak üzere uçağımızın kapısına geçiyoruz.
18. GÜN / İSTANBUL varış
İstanbul havalimanına akşam saatlerinde ulaşıyoruz. Ve anılarla dolu turumuz son buluyor.

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :
• İstanbul-Bogota / Sao Paulo-İstanbul arası TÜRK HAVAYOLARI ile ekonomi sınıfı uçak biletleri , bu
uçuşun vergileri, 23 kg tek bagaj ve 7kg kabin bagajı taşıma hakkı.
• Bogota – Lima arasında yapılacak olan dış hat uçuşun, bölgesel havayollarından alınan biletleri, vergileri
ve 20kg bagaj hakkı.
• Lima – Cusco arasında yapılacak olan iç hat uçuşun, yerel havayollarından alınan biletleri, vergileri ve
20kg bagaj hakkı.
• Cusco – Santiago de Chile arasında Lima aktarmalı olarak yapılacak olan dış hat uçuşun, bölgesel
havayollarından alınan biletleri, vergileri ve 20kg bagaj hakkı.
• Santiago de Chile – Buenos Aires arasında yapılacak olan dış hat uçuşun, bölgesel havayollarından
alınan biletleri, vergileri ve 20kg bagaj hakkı.
• Buenos Aires – Cataratas Del Iguazu arasında yapılacak olan iç hat uçuşun, yerel havayollarından alınan
biletleri, vergileri ve 20kg bagaj hakkı.
• Foz do Iguacu – Rio De Janeiro arasında yapılacak olan iç hat uçuşun, yerel havayollarından alınan
biletleri, vergileri ve 20kg bagaj hakkı.
• Bogota’da 2, Lima’da 2, Cusco’da 2, Ollantaytambo’da 1, Santiago de Chile’de 3, Buenos Aires’de 3,
Iguassu’da 1, Rio De Janeiro’da 2 gece olmak üzere toplam 16 Gece Oda & Kahvaltı şeklinde 3 – 4
yıldızlı otellerde ve butiklerde konaklama .
• Bogota Şehir Turu, Monserrate Tepesi Turu , Füniküler Biletleri ve Altın Müzesi Turu ve Tuz Katedrali Turu
• Lima Şehir Turu, San Francisco Manastırı Turu ve Giriş Biletleri , Altın Müzesi Turu ve Giriş Ücretleri
• Cusco Şehir Turu, Korikancha Tapınağı turu ve girişleri, Meydan Turu ve Yerel Pazar Gezisi
• Ollantaytambo Bölge gezisi ve Pisac pazarı Turu
• Machu Picchu Saklı Kent Turu , Gidiş – Dönüş tren biletleri ve Antik Kent Giriş Ücretleri
• Santiago De Chile Şehir Turu, San Cristobal Tepesi Finükuler Biletleri ve Şehir Gezisi
• Valparaiso ve Vina Del Mar Şehirleri Turu
• Buenos Aires Şehir Turu, Tigre Deltası Turu ve Günübirlik Uruguay Turu ve gidiş dönüş tekne biletleri
• Iguassu Şelaleleri Brezilya kısmı gezisi ve Mili Park giriş biletleri
• Rio De Janeiro Şehir Turu , İsa Tepesi Turu ve Biletleri, Şeker Tepesi Turu ve Biletleri
• Programda dahil olarak belirtilmiş yerlerde 6 ÖĞLE YEMEĞİ ve 3 AKŞAM YEMEĞİ
• Tur programı içerisinde yer alan tüm havalimanı ve tur transferleri
• Türkçe Rehberlik Hizmeti
• Seyahat Sağlık Sigortası ( Sigortanız tur başlangıç tarihinde devreye girer , yurtdışı seyahat sigortası
olduğundan dolayı , yurtdışına çıkarken başlar. Zorunlu Sağlık Sigortasıdır. Seyahatin iptalini karşılamaz.
Bunun için bir sigorta şirketinden özel sigorta yaptırmanız gerekmektedir. Ayrıca turumuza yurtdışından
katılacak olan misafirlerimizin kendi sigortalarını yola çıkacakları ülke üzerinden yaptırmaları
gerekmektedir. Türkiye’den farklı bir ülke çıkışına sigorta yapmak mümkün değildir.
•
•
•
•
•
•

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :
Yurtdışı Çıkış Harcı ( 150 TL )
Kişisel Harcamalar
Programda belirtilmeyen turlar, transferler, ören yeri ve müze giriş biletleri
Programda açıkça belirtilmeyen yemekler ve diğer ekstralar
Dahil olan yemeklerde alınan alkollü ve alkolsüz içecekler
Tüm yabancı servis tipleri (Bölgelerde hizmet veren tüm yabancı yerel rehberler, soförler, garsonlar, otel
çalışanları ve sınır geçişlerinde hizmet veren valiz taşıyıcıları için tavsiye edilen min. ücret kişi başı 200
USD’dir. Havalimanında toplanır ve bölgede misafirlerimiz adına yabancı personellere takdim edilmek
üzere tur liderine teslim edilir.

GENEL BİLGİLENDİRME ve HATIRLATMALAR
Uçak Saatleri Hakkında Bilgilendirme :
• Turumuzun farklı tarihlerinde TÜRK Havayollarının tarife saatlerine göre gidiş ve dönüş uçağının
İstanbul’dan çıkış ve varış ulaşım saatleri değişiklik gösterebilir. Takvim gününe göre havayolları
tarafından belirlenir. Bu turumuza kayıtlı misafirlerimiz turu satın aldıkları günden itibaren web sayfamız
www.ejderturizm.com.trüzerinden ‘’ TUR TARİHLERİ - UÇUŞ DETAYLARI ’’ kısmından tur tarihini bularak
uçuş saatlerinin detaylı bilgilerine ulaşabilir. Dilerseniz satış temsilciniz de sizlere memnuniyetle yardımcı
olacaktır. Diğer detaylar hakkında turun kalkışından 15 gün önce konfirme otel isimlerinin yazılı olduğu
güncel bir program ve son hatırlatma notları ile tüm misafirlerimiz bilgilendirilir. İstanbul çıkışlı bu turumuza
yurtiçi farklı bir şehirden katılacak olan misafirlerimizin İstanbul’a geliş – gidiş biletlerini almadan önce
mutlaka paket turun uçuş saatlerini teyit ettirmelerini önemle rica ederiz.
ÖNEMLİ AÇIKLAMA /UYARI :
• Önemli uyarı : Sabah yapılacak erken uçuşlarda ve kara yolculuklarında alınacak kahvaltılar paket halinde
olabilir. Program içerisinde dahil olan yemekler gidilecek ülkelerin gastronomisine göre servis edilir.
• Program içerisinde ziyaret edilecek mekanların sıralaması ; Kalınan Oteller, Tur kalkış ve varış
tarihlerindeki gün değişiklikleri (+1 ve -1 gün gibi ), yerel uçak kalkış saatleri gerekli hallerde yerel olarak
düzenleme hakkı Ejder Turizm‘e aittir.
TUR GÜZERGAHI ve BÖLGELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME – UYARI !! :
Tur güzergahımız üzerinde yüksek bölgeler mevcuttur. Bu yükseklik 2.500m ila 3.600 m arasında değişmektedir.
Bu tura katılmak isteyen misafirlerimizden kalp - damar problemi olanlar , nefes darlığı çekenler , yüksek tansiyon
hastaları , her türlü tedavisi devam edenler ve bünyesi ile alakalı muhtemel endişesi olanlar için seyahat öncesi
doktorlarından görüş almaları şiddetler tavsiye edilir. Turumuz programı doğal akışı içinde yaşanması olası ,
zorlanma ve bazı rahatsızlıklardan ötürü misafirin kendi bilgi ve onayı altında, sorumluluğu kendisindedir. Bu
tarz rahatsızlıkları olan ve doktorundan onay almayan mevcut yolcularımızın bu programa katılmaları EJDER
TURIZM tarafından tavsiye edilmez. Sizlerin sağlığı bizler için daha değerlidir.
VİZELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME :
• Türkiye Cumhuriyeti Pasaportuna sahip olan Bordo (Normal) ve Yeşil pasaport hamili misafirlerimiz
programdaki 6 ülkeye de girişte vizeden muaftırlar. Pasaportlarınızın geçerlilik süresi dönüş tarihinden
itibaren en az 6 ay olma zorunluluğu vardır. Farklı ülke vatandaşı olan misafirlerimizin vize sorumlulukları
kendilerine aittir.

