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1.GÜN /   9 EKİM 2021 , 
İSTANBUL – BOGOTA  (KOLOMBİYA)        08:30 / 13:50     

Sabah 06:00 da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminalinde görevli 
personelimiz ve rehberimiz ile buluşma. Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile KOLOMBIYA 
yolculuğumuz başlıyoruz. Yerel saat ile 13:50’de Bogota El Dorado havalimanına 
varışımızın ardından tur aracımız ve yerel rehberimiz tarafından karşılanarak 
konaklayacağımız otelimize transferimiz yapılıyor. Odalarımıza yerleşmemizin ardından 
kısa bir dinlenme molası verdikten sonra tekrar otelimizin lobisinde buluşarak Bogota 
çevre gezilerimize başlamak üzere yola koyuluyoruz. Şehir merkezinde yürüyüşler 
yaparak çevreyi tanıyoruz. Daha sonra tekrar otelimize dönerek dinlenmek üzere 
odalarımıza çıkıyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELIMIZ : IBIS HOTEL BOGOTA 3* vb. 
 

2.GÜN / 10 EKİM 2021 ,  
BOGOTA 

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Bogota çevre gezilerimize kaldığımız 
yerden devam etmek üzere otelimizden ayrılıyoruz.  Tarihi meydanları, katedralleri 
ile ünlü olan başkent Bogota geniş ve büyük bir bölgeye kurulmuştur. 
Bugün göreceklerimiz arsında tarihi, kültürel mirasların sergilendiği ALTIN Müzesi 
de yer almaktadır. Museo del ORO isimi ile bilinen bir müzedir. Tüm geçmiş yaşamlar 
ve kabile hayatları hakkında bilgi sahibi olacağımız bir müzedir. Ayrıca altın madenleri 
ile ün salmış bu topraklarda, altın takılar görüp alış veriş yapma imkanımız  olacak 
küçük mağazalarda  gezeceğiz. Kolombiya,  yeşim zümrüt taşları ile nam salmış bir 
madencilik ülkesidir. Bugün bir başka gezimiz de Monseratti Tepesine olacak 
teleferik/monorail sistemle bu çıkışımızı  yapacağız turumuzun sonunda otelimize  
dönüyoruz.  Akşam yemeği  yerel bir restoranda alınacak. Ardından otelimize 
dönüyoruz. Geceleme otelimize. 
OTELIMIZ : IBIS HOTEL BOGOTA 3* vb. 
 
 

3.GÜN / 11 EKİM 2021 ,  
BOGOTA / CARTAGENA   10:06 / 11:35   

Sabah erken saatlerde havaalanına transfer olup Cartagena’ya uçuyoruz. 
Eşyalarımızı otele bıraktıktan sonra bu güzel kolonyal şehirde yürüyerek yapacağımız 
şehir  turumuza başlıyoruz.  İlk noktamız Cartagena’nın sembolü olan Plaza de Los 
Coches’te bulunan Saat Kulesi Girişi- Puerta Del Reloj’u ziyaret ederek başlıyoruz. 
Ardından Plaza San Pedro Claver’dan geçerek Plaza Bolivar’a varıyoruz.  Bu 
meydanlar arasında gezerken tipik kolonyal mimarinin yanısıra renkli balkonları, bölge 
halkının günlük yaşamını gözlemleyebiliyoruz. Ardından yerel bir restoranda Kolombiya 
yemeklerinden oluşan öğle yemeğimizi alıyoruz. Öğleden sonra aracımızla Castillo 
San Fellipe ilk ziyaret noktamız. 1536 yılında inşa edilmeye başlanan bu kale 
Amerikada bulunan en büyük İspanyol kalelerinden biridir.  Kalenin içindeki tünelleri 
gezerken bu kalenin şahitlik ettiği hikâyeleri de rehberimizden dinliyoruz. Kalenin 
ardından şehrin en yüksek tepesi olan Convento La Popa’ya gidiyoruz.. Konaklama 
Cartegana’da. 
OTELİMİZ : HOTEL IBIS CARTAGENA MARBELLA 3*vb. 
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4.GÜN / 12 EKİM 2021 ,     

CARTAGENA – ROSARIO ADALARI TURU 
Sabah saatlerinde botla Cartagena’ya 1 saat uzaklıkta bulunan Rosario Adaları’na 
gidiyoruz. Rosario Adası 23 ayrı mercan adasından bir araya gelir. Bu adalar 
Kolombiya’daki 46 Ulusal Doğal Parktan biridir. Adalara gitmek için önce Cartagena 
körfezinden geçiyoruz. Bateria de San Jose ve San Fernando Kalelerinin arasından 
geçip Aquarium adasına varıyoruz. Burada Playa Blanca’da hafif bir öğle yemeği 
aldıktan sonra sahilin tadını çıkarmak ve güneşlenmek için 2 saat vaktimiz var. 
Ardından Cartagena’ya geri dönüp otele gidiyoruz. Eşyalarımızı bıraktıktan sonra 
rehberimizle buluşup Chiva turuna çıkıyoruz. Chiva, Kolombiya’ya özgü, rengârenk 
süslenmiş ve geleneksel müziklerin dinlendiği, aynı zamanda yerel içeceklerin de 
içilebildiği seyir halinde parti havası veren buraya özgü bir kamyondur. Chivalar yerel 
halkın da kullandığı araçlar olduğu için bu tur yerel halkla tanışıp onlarla birlikte 
eğlenmek için de güzel bir fırsat. Konaklama Cartegana’da. 
OTELİMİZ : HOTEL IBIS CARTAGENA MARBELLA 3*vb. 
 

5.GÜN / 13 EKİM 2021 ,  
CARTAGENA / BOGOTA 11:15 / 12:45 / MEXICO CITY 17:20 / 22:10 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası otelimizden ayrılıyoruz. BOGOTA 

aktarmalı MEXICO CITY uçuşumuzu yapmak üzere havalimanına transferimiz 
gerçekleşiyor. İlk olarak yerel havayolları ile Cartagena/Bogota arası uçuşumuzu 
gerçekleştirdikten sonra uluslararası terminalde bilet ve bagaj işlemlerimizi hallederek 
pasaport kontrolünden geçiyoruz. Kolombiya’nın başkenti Bogota’dan Meksika’nın 
başkenti Mexico City’e uçuşumuz olacak. Akşam saatlerinde Mexico City havalimanına 
varışımızla birlikte yerel rehber ve özel aracımız tarafından karşılanarak burada 
konaklayacağımız otelimize transfer olacağız. Geceleme Mexico City otelimizde.   
OTELİMİZ : RAMADA REFORMA BY WYNDHAM  3*vb. 
 

6.GÜN / 14 EKİM 2021 , 
  AZTEK MUMYA MÜZESİ – TAMASOPO ŞELALESİ  – SAN LUIS 
DE POTOSİ  
Bu sabah çok erken saatlerde , hatta gün bile ağarmadan eşyalarımızla birlikte özel 
aracımıza binerek otelimizden ayrılıyoruz. Yaklaşık 4 saat sürecek kara yolculuğu ile 
Guanojuato şehrine varıyoruz. Burada hiç vakit kaybetmeden çevre gezilerimize 
başlıyoruz. İlk olarak bu şehirde yer alan Dünya’daki en büyük doğal mumya 
koleksiyonunu  göreceğimiz esrarengiz bir müze turu yapacağız. Burada 1870 ila 1984 
yılları arasında bulunmuş Antik çağlara ait birçok mumya görebileceğiz. Bu mumyalar 
gerçekten de çok iyi korunmuş durumdalardır. MUSEO DE LAS MOMIAS DE 
GUANAJUATO müzesini ziyaret etmemizin ardından özel aracımızla daha kuzeye 
seyahat edeceğiz. 30 metre uzunluğundaki büyüleyici şelaleleri ile yemyeşil bitki 
örtüsüne sahip ünlü Tamasopo Şelalesini göreceğiz. Yüzmek, atlamak için mükemmel 
bir fırsat olacak. Bu eğlenceli günümüzün ardından San Luis de Potosi kentine geçerek 
konaklamak üzere otelimize giriş işlemlerimizi yapacağız. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : HOTEL REAL PLAZA  4* vb.  
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7.GÜN / 15 EKİM 2021 , 
SAN LUIS DE POTOSİ – LEON – TEQUILA TOWN 

Sabah kahvaltımızı otelimizde aldıktan sonra çevre gezilerimize devam etmek üzere 
eşyalarımızla birlikte otelden ayrılıyoruz. Ciudad Valles'i Tamasopo'ya doğru terk 
edeceğiz. Yol güzergahımız üzerinden ilk olarak Leon ‘’Aslan’’ şehrinde mola vererek 
şehirde kısa bir gezi yapmamızın ardından özel aracımızla yolumuza devam ederek 
Tequila şehrine doğru ilerliyoruz. Varışta bu eğlenceli şehri tanımak üzere keyifli bir 
yürüyüş turu yapacağız.  Daha sonra dinlenmek üzere burada konaklayacağımız 
otelimize yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : HOTEL LA RIENDA MISION TEQUILLAN 3* vb.  
 

8.GÜN / 16 EKİM 2021 ,  
JOSE CUERVO TEQUILA TRENİ TURU – GUADALAJARA  

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından gezimizin belki de en can alıcı 
turunu yapmak üzere erken saatlerde yola koyuluyoruz. Tam günlük bir tur bizleri 
bekliyor.  Sabah 09:00’da başlayacak turumuzun bir kısmını Jose Cuervo Tequila 
firması tarafından 2012 yılında hizmete giren, yedi vagonunda 375 yolcu kapasiteli  bir 
trende  yapacağız.  Biz bu trenin express kompartımanında yolculuk ederek turumuzu 
gerçekleştireceğiz. Yılın her Cumartesi günü Meksika Demiryolu İstasyonu'ndan Magic 
Town of Tequila, Jalisco'ya hareket eden bu trendeki yerlerimizi alıyoruz.  Jima gösterisi 
ile agave tarlalarını ziyaret edeceğiz. Tekila yapımında kullanılan agaveler hakkında 
bilgiler aldıktan sonra tekila’nın üretim aşamalarını göreceğimiz bir tura katılacağız. Tabi 
bu muhteşem ünlü Mexica tekilalarını tatma imkanı bulacağız. Hatta geleneksek kadeh 
kaldırma ile yerel hayata ayak uydurarak bir Meksikalı gibi tekila içeceğiz. Juan 
Beckmannn Gallardo Kültür merkezi ziyaretimizi de yapacağız. Tam gün süren bu 
eğlenceli tren gezimizin ve Tekila tadımlarımızın ardından Guadalajara kasabasına 
ulaşıyoruz. Şehirde akşam yürüyüşüne çıkarak serbest zamanımızı değerlendiriyoruz. 
Daha sonra burada konaklayacağımız otelimize yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : BEST WESTERN PLUS GRAN HOTEL CENTRO HISTORICO 3* vb. 
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9.GÜN / 17 EKİM 2021 ,  

GUADALAJARA – PRUPECHA  ANTİK KENTİ – MORELIA 
Bu sabah erken saatlerde kahvaltımızı aldıktan sonra eşyalarımızla birlikte otelimizden 
ayrılarak tam gün sürecek harika bir Arkeolojik alan turu yapmak üzere yola çıkıyor 
olacağız. Antik Michoacan'da Purepecha krallığı ana şehirlerini ziyaret ederek harika bir 
macera yaşayacağız. Bu krallık şehirleri Meksika’nın en önemli tarihi antik kentlerinden 
biridir. Tam gün sürecek gezimizde Purepecha döneminden önce kurulmuş 
Teotihuacan etkisine sahip Tingambato Arkeolojik Sit Alanı, Purepecha Krallığı'nın 
askeri merkezi olan Ihuatzio Arkeolojik Bölgesi, Purepecha Krallığı'nın başkenti ve aynı 
zamanda Siyasi ve dini merkezi olan "Las Yacatas" Arkeolojik alanı ziyaret edeceğimiz 
başlıca ziyaret noktalarımız olacak. Bu keyifli ve tarih dolu gezimizin ardından bölgeye 
yakın bir başka kolonyal şehir olan Morelia kentine gidiyoruz. Şehir merkezindeki 
otelimize yerleştikten sonra çevreyi keşfetmek için dışarı çıkacağız. Yürüyüş turumuzda 
serbest vakitlerimiz olacak. Daha sonra tekrar dinlenmek üzere odalarımıza dönüyoruz. 
Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : HOTEL MISION CATEDRAL MORELIA 3* vb. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.GÜN / 18 EKİM 2021 , 
MORELIA – MEXICO CITY  

Bu sabah otelimizde alacağımız erken kahvaltımızın ardından eşyalarımızla birlikte özel 
aracımıza binerek yola koyuluyoruz. İstikametimiz tekrar başkent Mexico City olacak. 
Öğle saatlerinde şehre varışımızla birlikte Mexico City’nin UNESCO tarafından Dünya 
Mirası listesine alınan tarihi merkezini tanımak üzere kentin içerisinde yürüyüş turu 
yapacağız.  Zocalo olarak bilinen dev Anayasa Meydanı,  bir Aztek tapınağının yerine 
inşa edilen Metropolitana Katedrali göreceğimiz başlıca ziyaret noktalarımız olacak.  
Şehir turumuzdan sonra serbest saatlerimiz olacak, geceleme MEXICO CITY 
otelimizde 
OTELİMİZ : RAMADA REFORMA BY WYNDHAM  3*vb. 

Guadalajara 1531'de İspanyollar tarafından kurulmasından 1540'lara kadar köle avcıları tarafından ele 
geçirilen Kızılderililerin direnişi nedeniyle birkaç kez yeniden yerleşildi.  Şehir, 1549'da bir piskoposluk 
koltuğu haline getirildi. 17. ve 18. yüzyıllar boyunca öne çıktı ve 1810'da, bağımsızlık hareketini başlatan ve 
Meksika'da köleliğin kaldırılmasına karar veren Miguel Hidalgo y Costilla tarafından kısa bir süre işgal edildi. 
Guadalajara, 1930'lardan sonra önemli bir büyüme yaşadı ve 1970'lerde Meksika'nın en büyük ikinci şehriydi. 
Otoyollar ve geniş bulvarlarla birbirine bağlanan modern konut banliyöleri, şehrin eski kesimlerinden üst ve 
orta sınıf üyelerini cezbetti. Bu arada, diğer mahalleler yoksul banliyöler veya şehir içi mahalleler olarak 
varlığını sürdürdü. Meksika’nın Tekila üretiminin neredeyse tamamını yapan Jalisco eyaletinin önemli bir 
şehridir.  
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11.GÜN / 19 EKİM 2021 ,  
 MEXICO CITY-ISTANBUL                    09:55  / 09:35+1                  

Sabah kahvaltı sonrası otelimizden ayrılarak havalimanına geçiyoruz. TÜRK 
HAVA YOLLARI ile 09:55 tarifeli seferi ile Istanbul uçuşumuzu yapmak üzere bilet, 
bagaj ve pasaport işlemlerimizin ardından yolculuğumuza başlıyoruz.  Geceleme 
uçakta. 
 

12.GÜN / 20 EKİM 2021 ,     
ISTANBUL- VARIŞ 09:35 

Türkiye yerel saati ile sabah 09:3’de İstanbul havalimanına ulaşıyoruz. Anılarla dolu 
turumuz sona eriyor…  
 
  
 
 
 
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :  

► TÜRK HAVAYOLLARI  tarifeli seferi ile  İstanbul / Bogota - Mexico City / İstanbul 

arasında yapılacak uluslararası  gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti, vergileri ve  

bagaj taşıma hakkı 

► Bogota / Cartagena arasında yerel havayolları ile yapılacak iç hat uçak bileti, vergileri ve 

bagaj hakkı 

► Cartagena / Bogota  arasında yerel havayolları ile yapılacak iç hat uçak bileti, vergileri 

ve bagaj hakkı 

► Bogota / Mexico City arasında yerel havayolları ile yapılacak  uluslararası uçak bileti, 

vergileri ve bagaj hakkı 

► Bogota’da 2 gece, Cartagena’da 2 gece, Mexico City’de 2 gece, San Luis de Potosi’de 1 

gece, Tequila Town’da 1 gece, Guadalajara’da 1 gece ve Morelia’da 1 gece olmak 

üzere toplam 10 gece 3 veya 4 yıldızlı otellerde kahvaltı dahil konaklama 

► Bogota şehir turu, Monserrati Tepesi Teleferik Turu, Museo Del Oro gezisi 

► Cartagena Şehir gezisi ve Rosario Adaları turu  

► Guanajuato  şehrinde Antik Aztek Mumya Müzesi turu ve giriş biletleri 

► Tamasopo şelalesi gezisi ve San Luis de Potosi panoramik şehir turu 

► Tequila Town ve Guadalajara şehirleri panoramik şehir turu 

► Mundo Cuervo (Jose Cuervo ®) Treni ile Tequila turu ve tadımı  

► Prupecha Antik Kenti turu ve Morelia panoramik şehir gezisi 

► Mexico City Panoramik şehir turu  

► Programda belirtilen yerlerde alınacak olan 2 öğle ve 1 Akşam yemeği  

► Programda belirtilen tüm turlar, geziler ve havalimanı-otel transferleri  
► Ejder Turizm Türkçe Rehberlik Hizmeti 
► Zorunlu sağlık seyahat sigortası (COVID-19 Kapsamlı) 
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FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :  

► Yurtdışı Çıkış Harcı Pulu  (50 TL) 
► Kişisel harcamalar ve otel ekstraları  
► Tur programında belirtilmeyen turlar, geziler ve ören yeri giriş ücretleri  
► Belirtilmeyen öğünlerde alınacak yemekler 
► Dahil olan yemeklerde alınan alkollü ve alkolsüz içecekler  
► Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis Personelleri tipleri kişi başı tavsiye edilen min. Tutar 90 

USD ( yabancı yerel rehberler, şoförler, garsonlar ve diğer servis sağlayan çalışanlar için 
havalimanında toplanır ve sizler adına takdim edilmek üzere tur liderine teslim edilir.) 

 

 

VİZELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME :  

KOLOMBİYA VİZESİ: 

Bordo (Normal) Pasaport ve Yeşil Pasaport sahibi TC vatandaşları Kolombiya’ya yapacakları 
seyahatlerde 90 güne kadar vizeden muaftırlar. Diğer ülke vatandaşları kayıt esnasında satış 
temsilcinize danışınız.  

MEKSİKA VİZESİ: 

Normal Pasaport sahipleri için EVRAKSIZ - Kolay Vizeyi Ejder Turizm ÜCRETSİZ misafirlerine sağlar. 
Yeşil Pasaport sahipleri,  MEKSİKA için Vize almalıdır ! Bu vizeler  İstanbul ve Ankara Meksika 
Konsolosluklarından hızlı ve kolay bir  şekilde 40 USD karşılığı ve bizzat giderek parmak izi vererek 
yapılabilmektedir. Tur kayıt esnasında Satış temsilcimize detayı yeniden sorunuz. 
 
 
ÖNEMLİ HATIRLATMA !!! 
Meksika Girişlerinde (Normal ve Yeşil pasaport sahipleri)   Eğer pasaportlarında  halen geçerli;  ABD – 
KANADA – SCHENGEN – İNGİLTERE   vizeleri mevcut ise – MEKSİKA VİZESİNE İHTİYAÇ 
DUYMADAN GİRİŞ YAPABİLİRLER !!! 

 
 
COVID-19 GÜNCEL BİLGİLERİ  
 
Bu turumuzda seyahat edilecek olan ülkelere giriş yapabilmek için 2 doz aşınızı 
olmuş ve tur çıkış tarihinden min. 14 gün önce  2.doz aşınızı tamamlamış olmanız 
gerekmektedir. Bu kritere  uymayan gezgin misafirlerin tura katılımları mümkün 
değildir.   


