
 

 

 

 

 



1.GÜN / (18 ŞUBAT 2023 )  İSTANBUL – SAO PAULO 13:55 – 20:45  
 
Bu sabah saat 10:00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminali EJDER Turizm kontuarında yetkililer ile 

buluşuyoruz.  Bagaj ve bilet işlemlerimizin ardından pasaport kontrolünden geçerek TÜRK HAVA YOLLARI 

direkt uçuşu ile Sao Paulo (Brezilya) yolculuğumuz başlıyor. Brezilya yerel saati ile akşam saatlerinde Sao 

Paulo Guarulhos havalimanına varıyoruz. Yerel rehberimizi tarafından karşılandıktan sonra özel aracımızla 

konaklayacağımız otelimize transfer olacağız. 2023 YILI KARNAVAL HAFTASI 17-22 ŞUBAT BREZİLYA TÜM 

ŞEHİRLERİNDE kutlanmaktadır. Bir dini bayram niteliğinde başlamış olan bu gelenek Samba Okulları gösteri 

ve yarışmaları ile renklenerek bugünlere kadar gelmiş, karnaval niteliği kazanmıştır. Bu gösteriler başlıca 

SALVADOR RIO ve SAO Paula’ da göze çarpmaktadır. Brezilya’nın hemen hemen her şehrinde olduğu gibi 

Sao Paulo’da da sokak partileri eğlenceli düzenlenir. - Dileyen misafirlerimiz sokak kutlamalarına katılabilirler. 

Geceleme Sao Paulo’da otelimizde. 

OTEL : HOTEL PANAMBY SAO PAULO vb. 

 

2.GÜN / ( 19 ŞUBAT 2023 ) FOZ DE IGUACU ( Iguasu Şelaleri ) Uçuşu 06:15-08:00          
 

Sabah erken saatlerde otelimizden valizlerimizle birlikte ayrılıyoruz. Kahvaltımızı paket olarak alacağız. 

Havalimanına ulaştıktan sonra bagaj ve pasaport işlemlerimizi hallettikten sonra yerel hava yolları tarifeli seferi 

ile Iguassu Şelalelerinin bulunduğu bölgeye uçuşumuzu yapıyoruz. Varışımızla birlikte bizi bekleyen yerel 

rehberimiz ve özel aracımız ile buluşup IGUASU 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. 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. Brezilya’nın her şehrinde olduğu gibi milli park bölgesi de 

kutlamalara ev sahipliği yapmaktadır. Dileyen misafirlerimiz sokak kutlamalarına katılabilirler.               

Geceleme Iguasu’da otelimizde. 

OTEL : JL by BOURBON HOTEL vb. 

 

Rio Karnavalı Nedir? Neden kutlanır ? 

Rio karnavalı her yıl şubat veya mart ayında düzenlenir. Tam olarak hangi tarihte olacağı ise değişkenlik 

gösterir. Karnavalın açılış günü cuma günüdür, kapanışı da salı yapılır. Ash Wednesday olarak bilinen 

kapanış gününde de Ana Geçit Töreni’nin kazananları anons edilir. Rio Karnavalı, Paskalya’dan önce gelen 

büyük perhizden (Lent) önce biter. Karnavalın başladığı cuma günü, belediye başkanı ''King Momo''yu 

taçlandırır ve şehrin anahtarını verir. King Momo belediye başkanı tarafından belirlenen birisidir. Kral Momo 

veya Kral Momos veya Kral Momus, (Portekizce'de Rei Momo veya İspanyolca'da Rey Momo), başta Brezilya 

ve Kolombiya olmak üzere birçok Latin Amerika festivalinde Karnavalların kralı olarak kabul edilir. Brezilya 

kültürünün yansıtıldığı bu karnavallar turizm için de büyük bir fırsat haline gelmiştir. Şehirdeki festivaller 

sürekli olarak devam eder. Karnaval takvimindeki en önemli etkinlik ise Samba Parade'dir. 1984'ten bu yana 

samba geçit töreni Sambadrome'da gerçekleşir ve en iyi samba okulları burada yarışırlar. 40 kişilik bir jüri 

de töreni izleyen on binler ile birlikte takımları seyreder. Belirli kriterler sonrasında kazanan seçilir. Rio 

karnavalı denildiğinde akla ilk gelen şey sokak partileri ve meşhur balolardır. Festival boyunca 7'den 77'ye 

herkes için çeşitli konseptlerde balolar düzenlenir. Şehirdeyseniz her türlü zevke göre bir balo bulmak 

mümkün.  
 



3.GÜN / ( 20 ŞUBAT 2023 )  RIO DE JANERIO UCUSU 14:20-18:15              

 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası bizi bekleyen özel aracımız ile Rio de Janerio yolculuğumuzu 

yapmak üzere havalimanına transfer oluyoruz. Havalimanına ulaştıktan sonra bagaj ve pasaport işlemlerimizi 

hallettikten sonra uçuşumuza başlıyoruz. Yerel hava yolları tarifeli seferi ile Brezilya ‘nın bu eğlenceli ve güzel 

şehre varışımızı takiben Otelimize transfer oluyoruz. 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. 

Odalarımıza yerleşip kısa bir dinlenmenin ardından akşam rehberimiz ile birlikte Karnaval Kortejleri’ ne 

katılmak üzere, sokaklarda olacağız.  Geceleme Rio’da otelimizde. 

OTEL : WINDSOR PLAZA HOTEL vb. 

 

4.GÜN ( 21 ŞUBAT 2023 ) – RIO DE JANERIO  

 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Rio de Janeiro’nun sokaklarını canlı plajlarını göreceğimiz şehir 

turumuza başlıyoruz. Turumuza  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 dışarıdan görüp, fotoğraflarımızı 

çektikten sonra şehrin ünlü plajlarını görmek üzere yolumuza devam edeceğiz. Otelimizin de bulunduğu 

Copacabana bölgesinden başlayarak İpanema , Lebnon ve Arpador sahillerini geziyoruz. Turumuz esnasında 

molalarımız da olacaktır. Akşam saatlerinde otelimize gidiyoruz. Akşam rehberimiz ile birlikte Karnaval 

Kortejleri’ ne katılmak üzere, sokaklarda olacağız.  Geceleme Rio’da otelimizde. 

OTEL : WINDSOR PLAZA HOTEL vb. 

 

 

 



5.GÜN (22 ŞUBAT 2023) CORCOVADO (Isa Tepesi)-SUGAR LOAF (Şeker Tepesi) TURU 
 

Sabah kahvaltımızın otelimizde aldıktan sonra Corcovado tepesinin bulunduğu Tijuca ormanına gidip 

Corcovado tepesinin zirvesine çıkacağız. 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. 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 aşağıya iniyoruz ve aracımız 

ile Sugar Loaf ( Şeker Tepesi ) ziyareti için yola çıkıyoruz.  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. Sonrasında otelimize transfer oluyoruz. Bugün 

karnavalın son günü ve en büyük partiler kortejler eğlenceler bugün gerçekleşecek. Karnavalın son gece 

eğlencelerine şehrin farklı sokaklarındaki KARNAVAL kortejlerine katılmak üzere dışarı çıkacağız.  

OTEL : WINDSOR PLAZA HOTEL vb. 

6.GÜN ( 23 ŞUBAT 2023 ) / RIO DE JANERIO -BUENOS AIRES UCUSU 
 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Özel aracımız ile Buenos Aires uçuşumuzu gerçekleştirmek 

için havalimanına transfer oluyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerimizin ardından uçaktaki yerlerimizi alıyoruz. 

Yolculuğumuz yaklaşık 3 saat sürecektir. Varışımızın ardından Buenos Aires şehrini gezmek üzere otelimizden 

ayrılacağız. Şehir turumuza ana meydan veya mayıs meydanı olarak bilinen Plaza Mayo  ziyaretimizi yapıyoruz. 

Burada Eva Peron’un da balkon konuşması yaptığı Pink House ( Pembe Sarayı) göreceğiz ve fotoğraf 

çekeceğiz. Sonrasında Arjantin, Şili, Peru gibi ülkelerin kurtarıcısı olarak bilinen San Martin’in anıt mezarının 

bulunduğu şehir katedralini göreceğiz. Tekrar aracımıza binerek Buenos Aires’in en ünlü semti olarak bilinen 

La Boca mahallesini görmek üzere turumuza devam ediyoruz. Burası dünyaca ünlü futbolcu Maradona’nın 

doğup büyüdüğü mahalledir. Sokaklarında Tango yapan çiftleri görebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz, ya 

da bir şeyler atıştırabileceğiniz güzel bir fırsat olacak. Fotoğraflarımızı çekip, vakit geçirdikten sonra Rio de La 

Plata nehrinin ağzı olarak bilinin La Boca semtine de ismini veren bölgeyi göreceğiz. 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. Geceleme Buenos 

Aires’te otelimizde.   

OTEL: RAMADA BUENOES AIRES CITY CENTER HOTEL vb. 



7.GÜN ( 24 ŞUBAT 2023 ) / URUGUAY – COLONIA del SACRAMENTO - MONTEVIDEO 
 

Bugün otelimizde alacağımız kahvaltının ardından eşyalarımız ile birlikte otelden ayrılıyoruz.  Arjantin’in Rio de 

La Plata ( Gümüş nehri ) karşısında komşu ülkesi olan Uruguay’a gideceğiz. İlk olarak otelimizden 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 yaklaşık 3 saat sürecek bir 

otobüs yolculuğu ile Montevideo kentine gideceğiz. Varışımızın ardından otelimize yerleşiyoruz.  

OTEL: NOVOTEL MONTEVIDEO vb. 

8.GÜN ( 25 ŞUBAT 2023 ) / MONTEVIDEO – BUENOS AIRES 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Uruguay’ın başkenti, en önemli limanı ve en büyük kenti olan 

Montevideo’da rehberimizin belirleyeceği buluşma saatine kadar serbest zamanımız olacak. Buluşma 

saatinde otobüsteki yerlerimizi alıyor ve Buenos Aires’e dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Önce otobüs ile 

Colonia ardından feribot ile Buenos Aires’e geçeceğiz. Sınır giriş ve çıkış işlemlerimizi yapıp feribot 

yolculuğunun da ardından Buenos Aires’e varıyor ve Copacabana bölgesine otelimize transfer oluyoruz. 

Geceleme Buenos Aires te otelimizde. 

OTEL: RAMADA BUENOES AIRES CITY CENTER HOTEL vb. 

 

9.GÜN ( 26 ŞUBAT 2023 ) / BUENOS AIRES TIGRE TURU – ISTANBUL UCUSU 23:25 
 

Bugün otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından eşyalarımız ile otelden ayrılacağız. Tigre deltası 

turumuzu yapmak üzere  yola çıkacağız. 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 ve dönüş uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere havalimanına transfer oluyoruz. Bagaj ve pasaport 

işlemlerimizi gerçekleştirdikten sonra TÜRK HAVA YOLLARI’nın tarifeli direkt seferi ile İstanbul 

yolculuğumuza başlıyoruz. Gecemiz uçakta geçiyor. 

 

10.GÜN ( 27 ŞUBAT 2023 ) / ISTANBUL  
Istanbul Havalimanı’na ulaşıyoruz ve bir turumuz daha sona eriyor. 

 

 



FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ  

 
• İSTANBUL – SAO PAULO / BUENOS AIRES - ISTANBUL ARASINDA TÜRK  HAVA YOLLARI İLE YAPILACAK 

EKONOMİ SINIFI DİREKT UÇUŞLAR VE 23 KG SERBEST BAGAJ TAŞIMA HAKKI. 

• YEREL  HAVAYOLLARI İLE SAO PAULO-IGUASU / IGUASU-RIO DE JANERIO / RIO DE JANERIO-BUENOS 

AIRES ARASI YAPILACAK UÇUŞLARDA EKONOMİ SINIFI UÇAK BİLETLERİ 

• BUENOS AIRES-COLONIA ( URUGUAY ) – BUENOS AIRES ARASI FERIBOT BILETLERI 

• SAO PAULO (1GECE ) RIO DE JANERIO (3GECE ) IGUASU (1GECE) BUENOS AIRES (2 GECE)  MONTEVIDEO 

( 1 GECE ) TOPLAM :8  GECE 4* VE BUTİK OTELLERDE ODA KAHVALTI KONAKLAMA 

• ÖZEL ARAÇLARLA HAVALİMANI-OTEL-HAVALİMANI TRANSFERLERİ – BÖLGEDEKİ ŞEHİR TURLARI, 

ŞEHİRLERARASI TRANSFERLER. 

• TÜM ÖRENYERİ, MÜZE GİRİŞ BİLETLERİ 

• EJDER TURİZM TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ VE BÖLGEDE Kİ LOCAL REHBERLİK HİZMETLERİ 

• SEYAHAT SAĞLIK  SİGORTASI - SEYAHAT BAŞLANGICINDAN BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR. 

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER : 

 
• KİŞİSEL HARCAMALAR  

• YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 150 TL         

• PROGRAMDA AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN YERLERDE ÖĞLE VE AKŞAM YEMEKLERİ ve YEMEKLERDE ALINAN 

ALKOLLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLER.  

• TÜM YEREL SERVİS TİPLERİ (TÜM YEREL REHBERLER, TÜM OTOBÜS ŞOFÖRLERİ GARSONLAR, KOMİLER, 

BELLBOYLAR İÇİNDİR.) 140 USD KİŞİ BAŞI ALANDA TOPLANILACAKTIR. TUR REHBERİNİZE TESLİM EDİLİR. 

• RIO KARNAVALI GOSTERI, SAMBADROME GIRIS VE KORTEJ KATILIM UCRETLERI (UCRETLER GUN VE 

KADEME BAZINDA 25 USD DEN BAŞLAYIP 385 USD’YE KADAR DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR. VE MUTLAKA 

ERKEN REZERVASYON YAPILMALIDIR.) 

 


