
 

 

                                                               

 
 

 



 

 

1.GÜN/ 8KASIM’21    İSTANBUL-PARIS- LIMA                   05:10  16:55 
Sabah saat  03:00’de  İstanbul 3.Havalimanında  EJDER Turizm  kontuarında yetkilileri ile  buluşma. 
Bilet ve pasaport işlemlerinden sonra AIR FRANCE HAVA YOLLARI ile PARIS  üzerinden LIMA  
(PERU) uçuşumuz başlıyor. Akşam üzeri  PERU nun başkenti LİMA  varışımızı takiben özel aracımız 
ile otelimize transfer olacağız. Geceleme otelimizde 
MIRAFLORES HOTEL 3* 

 

 
2.GÜN/9KASIM   LİMA- CUSCO                08:00  09:30 uçuş 
Sabah erken saatlerde  otelimizden ayrılıyoruz,  LİMA havalimanına geçeceğiz , burada Peru Yerel 
hava yolları ile PERU ‘nun eski başkenti ve tarihi kadim mekanı CUSCO  ya uçuşumuzu yapacağız.[  
Cusco ,deniz seviyesinden 3000 m yükseklikte olan bir yerleşim yeridir, yüksek irtifalı yerleşim 
yerlerinin bu geziden başladığı noktadır] 
Varışımızı  takiben  otelimize  transfer  edileceğiz  ,  kısa bir  dinlenmenin ardından öğleden sonra 
Cusco şehir turumuz olacaktır..Eski Katedral meydanı, Cuzco Yerel Marketi görülecek yerler 
arasındadır. Turumuz  sonrası serbest  saatler  AKŞAM YEMEĞİ ve geceleme  otelimizde.    
CASA ANDINA HOTEL 3* 
 

3.GÜN/10KASIM                   MACHU PICCHU turu 
Sabah kahvaltısını takiben trenle tam günlük inka Medeniyetinin beşiği Öğle Yemeklİ Machu Picchu 
turumuz başlıyor. Yolcluğumuzun belli bir bölümü trenle kalan kısmı ise otobüsle gerçekleşecektir. 
İnanılmaz anıtların yakınına kadar giderek hayranlıkla, şaşkınlık arası bir gün geçireceksiniz. 
Ollantaytambo ( Kutsal Vadi ) yolu Cuzco merkezden özel aracımızla  geçiliyor, burada  istasyona 
ulaşıp PERURAIL  firmasının Lüx trenleri ile  Aqua Calientes  (Machu Pichu ) istasyonuna  ulaşıyoruz,  
dönüşümüzde aynı  rota  üzerinden olacaktır.Öğle yemeğimizi turumuz esnasında alacağız. Akşam 
saatlerinde Cuzco’ya dönüş ve geceleme otelimizde. 
CASA ANDINA HOTEL 3** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

4.GÜN/11KASIM  
KUTSAL VADİ- PISAC PAZARI - URUBAMBA        
Kahvaltıyı takiben özel otobüsümüz ile, KUTSAL VADİ  olarak  bilinen  İNKA  medeniyetinin kültürel 
yerleşimlerine doğru yolcluğumuz başlıyor. Bugün ilk ziyaret noktamız Meşhur  
PISAC Pazarı olacak,  İnka Köylülerin yüz yıllardır, Pazar noktası olarak kullandığı tarihi kasabaya 
ulaşıyoruz, yolculuğumuz kara yolu ile yaklaşık 1,5 saat  sürüyor. Yerli halkın el emeği ürünlerinin 
sergilendiği bu çok inginç kasabada mola veriyoruz, hediyelik eşyalar almak için çok güzel bir  
fırsat..Bu ziyaret sonrası, Kutsal Vadi(Sacred Valley) de yolculuğumuzun son noktasına yani 
URUBAMBA kasabasına devam ediyoruz, Öğle yemeğimizi yerel bir restoranda alacağız. Turumuzun 
sonunda akşam saatlerinde CUZCO’ya dönüyoruz. 
geceleme  otelimizde olacaktır. 
CASA ANDINA HOTEL 3* 

 
5.GÜN/12KASIM   CUZCO-PUNO  [ TİTİKAKA GÖLÜ ] 
Kahvaltının ardından,karayolu ile Puno  şehrine hareket ediyoruz. Yol güzergahımız boyunca  fotoğraf 
molalarımız olacaktır, bunların en önemlisi  LARAYA GEÇİDİ 4400 m yaklaşık rakımda olan ve  
güzergahımızdaki en yüksek noktayı temsil etmektedir, And dağları yolunu takip ederek 
ilerleyeceğiz,köylerden geçeceğiz, güzergahımız üzerinde ihtiyaç molası vereceğiz. 
Öğleden sonra PUNO ya varışımızı  takiben , otelimize yerleşiyoruz, ve   (eğer zamanımız  el verir ise ) 
TİTİKAKA  GÖLÜ  üzerindeki İnka kültürünü temsil eden UROS ADASI  tekne turumuzu yapacağız, 
sazlık evler ve  eski yaşamın izlerini taşıyan çok ilginç bir yer olarak  bölgede bilinen bir  noktadır.  
 Turumuz sonrası  otelimize  dönüyoruz. ve  AKŞAM YEMEĞ   ve  geceleme otelimizde.  
HOTEL REAL INN PUNO 3* 
 

 
 

6.GÜN/13KASIM   TIWANAKU – LAPAZ [ BOLİVYA ]  
Kahvaltının ardından,karayolu ile LAPAZ a hareket ediyoruz.Bugün kara yolu üzerinde hudut geçişi 
işlemlerimizi yapacağız, Peru’dan çıkış Bolivya ‘ya giriş prosedürlerimizi bitireceğiz, sınır noktasında, 
araç değişimi olacağı için Peru sınırına geldiğimiz araçta lütfen eşyalarınızı bırakmayınız. 
 Yolculuğumuz yaklaşık 5 saat  sürecektir . Güzergahımızda TIWANAKU antik kenti ziyareti 
yapılacaktır. Öğle yemeğini (3)Tiwanaku da küçük bir yerel restoranda alıyoruz.  La paz  şehrine  
varışımızı  takiben ,  La paz  şehir merkezinde  San Francisco Kilisesi ve CADILAR PAZARI  denilen 
sokakları göreceğiz,Şehre 1 saat mesafedeki  Ay Vadisi  gezisi yapacağız. Daha sonra otelimize 
yerleşiyoruz, Geceleme otelimizde. 
LA  CASA BUTIK HOTEL 4* 



 

 

 

 
7.GÜN/14KASIM     LAPAZ- ORURO 
Bu sabah  Lapaz’dan ayrılıyoruz. İstikametimiz ORURO kenti olacaktır. Yaklaşık 4,5 saat yolculuktan 
sonra ORURO ‘ya ulaşıyoruz. Kent meydanında panoramik turumuz olacaktır. 
AKŞAM YEMEĞİ ve geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : HOTEL EDEN 3*+ 

 
 
 
8.GÜN/15KASIM     ORURO- SALAR UYUNİ ‘’ TUZ ÇÖLÜ ‘’ 
 Sabah  erken bir saatte otelimizden ayrılarak yolculuğumuz devam ediyoruz. UYUNİ  TUZ  Gölleri 
yöresine  geçiyoruz.Turumuzun bundan sonraki bölümü  daha kırsal ve arazi şartlarında olacaktır,  yer 
yer  4x4 jiplerle ilerleyeceğiz.Tuz gölleri ve Volkanik tepeleri görerek tüm Gün arazide yol alacağız bu 
ıssız  ve  ilginç  coğrafyada farklı bir gün bizleri bekliyor .Akşam yemeği ve geceleme otelimizde. 
  TUZ  OTELİ BUTIK CRISTAL SAMANA  
 



 

 

 
 

9.GÜN/16KASIM     UYUNİ -POTOSI- SUCRE 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası BOLİVYA içinde gezimize devam ediyoruz. 
İlk ziyaret noktamız POTOSİ şehri olacak. 
Potosi, Bolivya'nın Potosi departmanında yer alan ve Tomas Frias ilçesinde yer alan bir şehirdir. 
Şehrin toplam nüfusu 240.266'dir. Tarihi kent 1987 yılında UNESCO tarafından bir Dünya Mirası olarak 
ilan edilmiştir. POTOSI şehir turumuzu takiben, yolculuğumuza devam ediyoruz. Karayolunu takip 
ederek, SUCRE şehrine gideceğiz. Sucre, Bolivya'nın başkenti olan şehirdir. 2006 sayımına göre 
247,300 kişinin yaşadığı Sucre, Bolivya'nın anayasal başkenti olmasına karşın, ülke Bakanlar 
Kurulu'nun bulunduğu La Paz'dan yönetilir. 
SUCRE şehrinde , Glorieta Castle 19.yy inşa  edilmiş, eklektik mimari ile dönemin en önemli Kalesi 
olarak biliniyor.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.GÜN/17KASIM     SUCRE-Cochabamba 
Bu sabah SUCRE şehrinden ayrılıyoruz. İstikametimiz Cochabamba. Cochabamba Bolivya'nın orta 
kesiminde bulunan ülkenin en büyük üçüncü şehridir. Şehir merkezinin nüfusu 2008 sayımlarına 
608.000 aşmıştır. Metropolitan alanın nüfusu ise 1 milyondan fazladır. Şehir Bahar şehri veya 
bahçelerin şehri olarak bilinmektedir. Şehre varışımızı takiben , Metropolitan Cathedral of Saint 
Sebastian ziyaret edeceğiz.Ve tıpkı RIO ‘deki İsa heykeli gibi burada da  kutsal ISA heykeli vardır 
Cristo de la Concordia 
Ziyaret edeceğiz. AKŞAM YEMEĞİ yerel restoranda alınacaktır. Geceleme otelimizde. 
Hotel Cochabamba 3* 

 
 

11.GÜN/18KASIM     Cochabamba-LA PAZ 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası yeniden LAPAZ’a dönüş için yolculuğumuza 
başlıyoruz. 
Yolculuğumuz yaklaşık 6 saat sürecektir.  Güzergahımız üzerinde fotoğraf molaları vereceğiz. 
Öğle Yemeğini yerel bir restoranda alacağız. 
Öğleden sonra LAPAZ şehrine ulaşıyoruz. Şehirde serbest saatlerimiz olacak. Geceleme otelimizde  
HOTEL LAPAZ 4* butik 
 

12.GÜN/19KASIM     LA PAZ- puno-JULIACA/LIMA uçuşu 18:00 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Lapaz’dan ayrılıyoruz. PERU sınırına ilerliyoruz, 
yeniden PERU’ya girişimizi yapacağız. TITIKAKA GÖLÜ kıyılarını takip ederek , önce PUNO ‘ya 
ulaşıyoruz daha sonra JULIACA havalimanına ulaşıyoruz. Yereal Havayolları ile LIMA  uçuşumuzu 
yapacağız. Akşam saatlerinde PERU’başkenti LİMA’ya ulaşıyoruz. Otelimize transferimiz yapılıyor. 
Geceleme otelimizde . 
CASA ANDINA MIRAFLORES 3*+ 

 
13.GÜN/20KASIM  
LİMA- BALLESTAS ADALARI- HUACHAHINCA - NAZCA 
Sabah hareket saatimiz sabah: 05:30. otelimizde alacağımız kahvaltımızı takiben, (Bu kahvaltı paket 
servisi şeklinde olabilir ), yolculuğumuz başlıyor. Liam şehir merkezinden PANAMERICAN Karayolunu 
takip ederek, Güney Peru bölgelerine seyahatimizde Pasifik Okyanusu kıyılarını takip ediyoruz. ÇÖL 



 

 

coğrafyasına ulaşıyoruz. Yaklaşık 4 saat sürecek bir yolculuktan sonra, PARACAS kentine ulaşıyoruz. 
UNESCO dünya mirası listesindeki Paracas Milli Parkı gezimizi, deniz kıyısındaki bu şirin kentten 
başlatacağız Kent Limanından JET-BOT ile ISLA BALLESTAS adalarına 2 sürecek bir tura katılıyoruz. 
(Bu tutumuz JET motorlu teknelerle yapılmakta olup- tekneden inilmeden ziyaretler yapılıyor ) 
Tekneden iniş yapmadan, bir gezi yapılacak, kıyıdan 45 dk açıkta yer alan kayalıklarda yaşayan 
binlerce deniz kuşu, fok, denizaslanı göreceğiz. Burası Peru’nun GALAPAGOS u olarak biliniyor. 
Turumuzdan sonra, tekrar Paracas ´a dönüyoruz. Daha sonra vakit kaybetmeden Huachahinca Vaha 
sını ziyaret için duracağız. Öğlen yemeği yerel bir restoranda alınacaktır. Öğleden sonra NAZCA ‘ya 
doğru yola çıkacağız. Yaklaşık 3 saat sonra NAZCA kentine ulaşacağız , geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : CASA ANDINA NAZCA 3*+ 

 
14.GÜN/21KASIM  
‘’ NAZCA ÇİZGİLERİ’’ - LİMA  
Bu sabah erken saatlerde, (lütfen ağır kahvaltı yapmayınız ) rehberimiz eşliğinde  
NAZCA havalimanına geçiyoruz. CESNA tipi 4 kişilik uçaklarla NAZCA ÇİZGİLERİ üzerinde uçuş 
yapacağız. Uçuşlu turumuz 35 dakika sürmektedir.Grup üyeleri uçuş sonrası sertifika alacaklardır. Bu 
eşsiz anıyı belgelendirmiş olacaklardır.  
Grup olarak bu küçük havalimanına gittiğimizde, uçuşlar 4 er kişilik sıra ile yapıalcaktır.  
Nazca Çizgileri, Güney Peru'daki Nazca Çölü'nde bazı canlı biçimlerini ya da çeşitli geometrik biçimleri 
betimler tarzda yere çizilmiş, bazıları kilometrelerce uzunlukta olan çizgilere verilen genel addır. 
Çizgilerin çizildiği ya da kazındığı zemin, demiroksitin gri rengini kazandırdığı çakıllarla kaplıdır 
Turumuzu tamamladıktan sonra NAZCA’dan yeniden LİMA ‘ya döneceğiz. Bu yolculuğumux 7 saat 
sürecektir. Geceleme LIMA ‘da otelimizde., 
 CASA ANDINA MIRAFLORES 3*+ 

 
15.GÜN/22KASIM  

LIMA[ PERU ]   ‘’ KRALLAR ŞEHRİ TURU   PARIS uçuşu 21:50 16:20+1 
             

Sabah kahvaltıyı takiben ,   a  şehir turumuzu  yapmak için otelden ayrılıyoruz; ..Burası LIMA..diğer 
ismi ile Kralların şehri..Şehrin tarihi ve antik dokusunun olduğu ;eski caddelerinin yer aldığı tarihi şehir 
merkezine geçiyoruz; Ana Meydan ,Plaza San Martin, HükümetKonağı, Santa Domingo Kilisesi ve 
altındaki dehlizlerde yer alan , eski mezar odaları ´´ Catacomb´´.. Miraflores ve Aşıklar Parkı 
göreceğimiz yerlerden bazıları…ÖĞLE YEMEĞİ(1) yerel bir restoranda alınacaktır. Peru kültüründe 
önemli bir yeri olan MUSEO ORO DEL PERU (  Altın Müzesi ) ziyaretini yapacağız. İçerisinde tarihi 
koleksiyonları barındıran çok özel bir müze olan altın müzesini ziyaretini tamamladıktan  sonra , 
Miraflores bölgesine  dönüyoruz ve serbest saatlerimiz  başlıyor. 
Turumuzun sonunda  LİMA  HAVALİMANINA geçiyoruz. AIR FRANCE HAVA YOLLARI tarifeli seferi 
ile PARIS aktarmalı dönüş yolculuğumuz başlıyor. Geceleme  uçakta. 
  

16.GÜN/23KASIM  PARIS- ISTANBUL  
Paris havalimanına ulaşıyoruz. Saat 16:20 yerel saat ile.. Bu akşam ISTANBUL uçuşumuz saati 22:45 
Havalimanında beklemeyi takiben 22:45’de uçuşumuza başlıyoruz. 
               VARIŞ 04:10 (24 Kasım sabahı erken saatlerde ) 
Turumuzun sona ermesi. 
 



 

 

 
 
 
ÖNEMLİ AÇIKLAMA /UYARI :   
TURUMUZ GÜZERGAHI ÜZERİNDE YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELER MEVCUTTUR. 
 Bu tura katılmak isteyen misafirlerimizden Kalp Damar Problemi olanlar Nefes Darlığı Çekenler , 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 rahatsızlıkların sorumluluğu  misafirin  kendi bilgi ve 
onayı altında, sorumluluğu  kendisindedir. Bu tarz  rahatsızlıkları  mevcut  yolcularımızın bu programa katılmaları tavsiye edilmez. 

 
TURUMUZDA  SABAH KAHVALTILARI TÜM OTELLERİMİZDE  MEVCUTTUR. 
ÖĞLE  VE AKŞAM YEMEKLERİ PLANLAMASI  PROGRAM İÇERİSİNDE YAZILDIĞI YERDE  DAHİLDİR. 
TUR GÜZERGAHI VE TUR  AKIŞ SAATLERİNE UYGUN OLARAK ;  SİZLER İÇİN PLANLANLANMIŞ VE  ORGANİZE  
EDİLİP PROGRAMA DAHİL EDİLMİŞTİR. Önemli uyarı : Sabah-Öğle  yapılacak erken uçuşlarda ve kara 
yolculuklarında  alınacak kahvaltılar ve Öğle yemekleri  paket halinde olabilir.   
Program içerisinde ziyaret edilecek mekanların  sıralaması ; Tur kalkış ve varış tarihlerindeki gün değişiklikleri  (+2 ve -2 
gün) gibi gerekli hallerde; yerel AKIŞI  düzenleme hakkı Ejder Turizm ‘e aittir. 
 
TÜM YOLCULAR AŞI KARTI SAHİBİ OLMAK ZORUNDADIR. 
BOLIVYA için PCR test gereklidir. PERU’da yapılacaktır.  
 
 

Gezi Ücretlerine Dahil Olan Servislerimiz  
*İstanbul-LIMA-ISTANBUL -Istanbul arasında AIR FRANCE  Hava Yolları ile yapılacak ekonomi sınıfı 
uçuşlar ve 20 kg serbest bagaj taşıma hakkı. 
KONAKLAMALAR : LIMA (3 GECE )  CUZCO (3 GECE )  PUNO (1 GECE ) LA PAZ (2 GECE ) 
ORURO (1GECE) UYUNI (1 GECE ) SUCRE (1 GECE ) COCHOBAMBA (1 GECE ) NAZCA ( 1 
GECE ) 14 GECE  
*YEREL  Havayolları ile  
 LIMA/CUSCO UÇAK BİLETİ  
JULIACA/LIMA  UÇAK BİLETİ   
*Klimalı  araçlarla Havalimanı-otel-Havalimanı transferleri 
*Klimalı araçlarla şehir turları 
*Lima şehir turu 
*Tüm Otellerde Sabah  Kahvaltıları 
*Programda Belirtilen Öğle Yemekleri   6 ÖĞLE YEMEĞİ ] 
*Programda Belirtilen Akşam Yemekleri   5 AKŞAM YEMEĞİ   
*Macchu Pichu Lüks tren bileti /*Macchu Pichu ören yeri gezisi  
*Uros Adası tekne gezisi(TİTİKAKA GÖLÜ ) 
*Tiwanaku Antik kent gezisi / *Ay Vadisi ziyareti 
*SALAR UYUNİ TURU 4X4 ARAÇLAR İLE(her araçta 5-6 kişi ) 
*TÜM ÖRENYERİ,MÜZE GİRİŞ BİLETLERİ 
*NAZCA UÇAKLI TURU DAHİLDİR. 
*ISLA BALLESTAS TEKNE TURU DAHİLDİR. 
*ORURO ŞEHİR TURU 
*SUCRE ŞEHİR TURU 
*COCHOBAMBA ŞEHİR TURU 
*EJDER TURİZM Uzman Rehberlik Hizmeti 
*3 ve  butik otellerde standart oda kahvaltı konaklama 
*seyahat sigortası - Seyahat Başlangıcından Bitimine kadar geçerlidir. 



 

 

 
 

Gezi Ücretlerine Dahil Olmayan Servislerimiz 
Kişisel harcamalar /Yurt dışı çıkış harcı 50 TL          
Programda belirtilmeyen yerlerde öğle ve akşam yemekleri ile yemeklerde alınan alkollü alkolsüz 
içecekler 
Gerekli hallerde PCR testi ücreti. 
*Tüm yerel servis tipleri (Tüm yerel rehberler ,Tüm Otobüs şoförleri , restoranlardaki garsonlar içindir.) 
200 USD kişi başı alanda toplanılacaktır.  
 
[ SİGORTANIZ TUR BAŞLANGIÇ GÜNÜ DEVREYE GİRER, VARIŞTA SONA ERER / ZORUNLU SİGORTADIR 
]Türkiye haricinde bu tura başka ülkeden katılan misafirleri kapsamaz! O misafirlerimiz ilgili ülkelerden o ülkeye 
ait bir poliçe düzenletmek zorundadır  
 
 
 
 


