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1.GÜN ISTANBUL – PARIS – PANAMA CITY 05:05 / 19:20     
İSTANBUL Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Ejder Turizm standında uçak saatimizden 4 saat önce 
buluşma. Pasaport ve bagaj işlemleri sonrasında AIR FRANCE HAVAYOLLARI ile Paris aktarmalı Panama 
City uçuşumuz başlıyor. Yerel saat ile 19:20’de Panama City’e varışımızın ardından havalimanında 
karşılanma ve otelimize transferimiz gerçekleşiyor. Odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ: OJOS DEL RIO HOTEL vb.  

 

2.GÜN / PANAMA CITY ŞEHİR TURU VE PANAMA KANALI GEZİSİ    
Sabah kahvaltımızın ardından şehir turumuzu yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz. İlk durağımız Panama 
kanalının giriş kısmının yer aldığı bölge olacak. Burası çok yoğun ziyaretçi akımına uğrayan bir merkez. 
Kanalının yapımını anlatan ve gemilerin geçişini görebileceğimiz önemli bir nokta. Kanal ziyareti sonrası 
Panama Vieja olarak bilinen eski Panama şehir merkezini göreceğiz. Burası Panama’nın büyük bir şehir 
olmadan önce merkezi olarak bilinen bölgenin günümüze kalmış kolonyal merkezidir. Eski ve tarihi 
binalarını, sokaklarını görüp fotoğraflarımızı çektikten sonra otelimize geçiyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ: OJOS DEL RIO HOTEL vb. 

 

3.GÜN /PANAMA CITY / SAN JOSE [ KOSTA RIKA ] 21:52 / 22:11   
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından rehberimizin belirleyeceği buluşma saatine kadar serbest 
saatlerimiz olacak. Odalarımızı 14:00’a kadar tutabileceğiz.  Buluşma saatimizde otel lobisinde buluşup 
Costa Rika’nın başkenti San Jose uçuşumuzu yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz. Havalimanına 
gitmeden önce akşam yemeğimizi yerel restoran da alacağız. Havalimanına transferimizin ardından bagaj 
ve pasaport işlemlerimizi yaparak yerel havayolları ile 1 saatlik bir uçuşla San Jose kentine varıyoruz. San 
Jose’ye varışımızı takiben bizi bekleyen özel aracımız la otelimize transfer oluyoruz. Geceleme otelimizde. 

      OTELİMİZ: URBAN GREEN HOTEL&SUITES vb. 
 

4.GÜN / SAN JOSE ŞEHİR TURU VE IRAZU VOLKANI    
Otelimizde alacağımız erken kahvaltıdan sonra hiç vakit kaybetmeden şehir turumuza başlıyoruz. 
Turumuzun ana ziyaret noktası MUSEO DE ORO yani Altın Tarihi-Kültür müzesi. Burada Orta Amerika tarihi 
hususunda bilgiler alıp yerli kabilelerin el sanatlarını ve altın işlemeciliği hakkında bilgiler alacağız. 
National Teatre ve kent merkezini de geziyoruz. Tur bitimi yerel bir restoranda öğle yemeğimizi alacağız. 
Öğle yemeği sonrasında IRAZU VOLKANI Milli Parkına gideceğiz. Irazú Yanardağı, Kosta Rika'da, Cartago 
şehrine yakın Cordillera Central'da yer alan aktif bir yanardağdır. İsim ya "ara" ve "tzu" ya da yanardağın 
kenarlarındaki yerli bir köyün adı olan Iztarú'un yolsuzluğundan kaynaklanabilir. Şehir merkezinden 
yaklaşık 1,5 saat mesafedeki ORTA VADİ bölgesine geçiyoruz. IRAZU yanardağı Milli Parkına  girişimizi 
yaparak , VOLKAN kıyısında yürüyüşümüze başlıyoruz. KostaRika’ nın en yüksek yanardağının manzarasını 
yakından göreceğiz. Yanardağ ve çevresini gördükten sonra , Orta Vadi bölgesinde colonial 
kasaba Cartago ziyareti yapacağız. Bu eski yerleşim yerinde Virgen de los Angeles kilisesini görme şansı 
bulacağız. Akşam saatlerine doğru San Jose’ye dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 

      OTELİMİZ: URBAN GREEN HOTEL&SUITES vb. 
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5.GÜN /PENAS BLANCA – GRANADA [ NIKARAGUA ]     

Erken saatlerdeki kahvaltıdan sonra otelimizden ayrılıyoruz. İstikametimiz 3,5 saatlik kara yolculuğu ile 
Kosta Rika sınır şeridinde yer alan Penas Blancas’a varıyoruz. Varışta Kosta Rika çıkış işlemlerimizi 
yaptıktan sonra Nikaragua’ya girişlerimizi yapmak üzere pasaport kontrolünden geçiyoruz. Nikaragua’da 
araç değiştirdikten sonra kara yolculuğumuz 2,5 saat daha sürecek. Sapoa, La Virgen, Rivas, San Jorge, 
Belen ve Nandaime köylerini geçerek Nikaragu’nın tarihi ve kolonyal şehri Granada’ya varıyoruz. Vaktimiz 
olursa butik bir puro atölyesinde mola vereceğiz. Nikaragua purolarıyla ünlüdür. Granada gölü üzerinde 
yer alan yüzlerce küçük adacığın bulunduğu Las Isletas adaları olarak da adlandırılan yörede tekne 
turumuz olacak. Sonrasında şehir merkezinde yürüyüş turu yaparak katedrali ve kolonyal sokaklarını 
göreceğiz. Ardından Granada merkezinde yer alan otelimizde giriş işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Akşam 
yemeğimizi otelimize yakın yerel restoranda alacağız. Geceleme otelimizde. 
OTELIMIZ : CON CORAZON HOTEL vb. 

 

6.GÜN /GRANADA – MASAYA VOLKANI – MANAGUA – LEON – CHINANDEGA   
Sabah otelimizde alacağımız erken kahvaltı sonrası yola çıkıyoruz. İlk olarak Masaya volkanını ziyaret 
edeceğiz. Masaya Volkanı halen yarı aktif bir yanardağdır. Milli Park bölgesi koruma altındadır. Masaya 
yanardağı kraterine kadar aracımızla çıkıyoruz ve bu çok güzel manzarayı izliyoruz. Belki de bir yanardağa 
ilk defa bu kadar yakın olacaksınız. Daha sonraki durağımız Managua şehri olacak. Managua, devrimler ve 
ihtilaller esnasında çokça hasar almış ve yakın geçmişe kadar gerilla mücadelelerinin tam ortasında kalmış 
bir şehirdir. Dramatik bir çok yakın geçmiş hikayesini içinde barındırmaktadır. Şehri tepeden gören eski 
başkanlık binasının bulunduğu noktaya aracımızla çıkıp hem şehri izliyor hem de tarihte yaşananlar 
hakkında bilgi alıyoruz. Sonraki İstikametimiz ise Leon şehri olacak. Şehre varışımızla birlikte yerel 
rehberimiz eşliğinde yürüyüş turumuza başlıyoruz. Bembeyaz duvarlarıyla ünlü Leon şehir katedralini, 
tarihi sokaklarını ve binalarını göreceğimiz şehir turumuzda bu muhteşem kolonyal şehri keşfediyoruz. 
Leon turumuz sonrasında otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeğimizi otelimizde alacağız. Geceleme 
Chinandega’da otelimizde 
OTELIMIZ : FARALLONES HOTEL vb. 

 

7.GÜN / CHINANDEGA – POTOSI – SAN SALVADOR [ EL SALVADOR ]    
Bu sabah kahvaltımızı aldıktan sonra Nicaragua’nın kuzeybatısına doğru ilerliyoruz. Yaklaşık 2 saatlik kara 
yolculuğumuzda Nikaragu’nın kuzeybatı ucunda kalan Potosi bölgesine geliyoruz. Buradan Gulf of 
Fonseca -Fonseca Körfezinden tekne ile El Salvador’a geçeceğiz. Fonseca körfezi Honduras, Nicaragua, El 
Salvador bu üç ülkenin da sınırının bulunduğu doğal bir körfezdir. Pasaport ve ülkeye giriş işlemlerimizin 
ardından aracımıza geçerek kara yolculuğumuza başlıyoruz ve konaklayacağımız otelimize doğru 
transferimiz gerçekleşecek. Otelimize varışı takiben giriş işlemlerimizi gerçekleştirdikten sonra, yarım 
günlük şehir turumuzu yapacağız. Şehir merkezinde Metropolitan Kathedrali, Hükümet sarayı, National 
Theathre göreceğimiz yerler arasında ve yine meşhur Monsenor Romero’nun öldürüldüğü Divina 
Providencia Chapelini göreceğiz. El Salvador Yerel para birimi Amerikan doları olan sayılı Latin 
ülkelerinden birisidir. Günümüzde gelişme sürecini hızla kat etmektedir. Turumuzun ardından tekrar 
otelimize dönerek dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : HOTEL VILLA SERENA SAN BENITO vb. 
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8.GÜN / MAJESTIC BOQUERON SAN ANDRES ARKEOLOJIK ALANI    

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında otelimizden ayrılıyoruz. ( Bu sabah tura çıkarken 
yanımıza Mayo-Şort- Havlu hazırlığı yapmalıyız ) İlk olarak Boqueron kraterini görmeye gideceğiz. Milli 
park bölgesi olan bu yerde yürüyüş turumuzu yaptıktan sonra yine özel aracımız ile Ruinas de San Andrés 
yöresi ziyaret edilecek. Bugün tarihi ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra şehir merkezine 2 saat mesafede 
olan Costa Del Sol isimli sahil şeridine geçeceğiz. Burası başkente en yakın deniz kıyısı yöresidir. Özel bir 
Turistik tesiste yerimizi alıyoruz. Bu güzel deniz kıyısı tesisinde hem dinleneceğiz hem de ÖĞLE 
YEMEĞİMİZİ alacağız. Costa Del Sol plajları denize girmek için çok ideal bir yerdir. Günümüzü burada 
tamamladıktan sonra akşam saatlerinde yeniden otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : HOTEL VILLA SERENA SAN BENITO vb. 

 

9.GÜN /SAN SALVADOR – PANAHAJCEL ATİTLAN GÖLÜ [ GUATEMALA ]     
Sabah otelimizde alacağımız erken kahvaltımızın ardından kuzeyde El Salvador’un komşusu olan 
Guatemala’ya doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 2,5 saat sürecek olan kara yolculuğumuzda Santa Tecla, 
Lourdes, Armenia, Izalco, Sansote, San Julian ve Metallo kasabalarının yolu üzerinden geçtikten sonra El 
Salvador – Guatemala ‘nın La Hachadura sınır kapısına ulaşıyoruz. Burada sınır kontrol ve pasaport 
işlemlerimizi yaparak yolculuğumuza devam ediyoruz. Yolculuğumuzun devamındaki rotamız 3,5 saat 
sürecek ve Cara Sucia, El Gulsnay, La Hachadura, Los Cerritos, Taxisco ve Escuintla köylerinden geçerek 
Panahajcel kentine ulaşmış olacağız. Otelimize giderek eşyalarımızı bıraktıktan sonra Atitlan gölü 
kenarında yer alan bu güzel şehirde çevre gezilerimizi yapıyoruz. Atitlan gölünde kısa bir tekne turumuzda 
olacak. Akşam yemeğimizi yerel bir restoranda aldıktan sonra konaklayacağımız otelimize giriş 
işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : HOTEL TOLIMAN vb. 

 

10.GÜN /PANAHAJCEL – ATITLAN GÖLÜ – ANTIGUA     

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından erken saatlerde otelimizden ayrılıyoruz. Bugünkü 
durağımız tarihi Antigua şehri olacak. Özel aracımız ile bölgeden ayrılacağız. Paramos, Pastores, 
Jocotenengo köylerinden geçerek 2 saatlik kara yolculuğumuzun ardından Antigua’ya varacağız. Ekvator 
çizgisine yakınlığından dolayı yıl içerisinde çok fazla mevsim değişikliği yaşanmayan Guatemala’da hava 
sıcaklığının ne çok soğuk ne de çok sıcak olmayışından ötürü buraya ilkbaharlar ülkesi denmektedir. Yol 
güzergahımız üzerinde yeşilin birçok tonuyla muhteşem manzaralar bizleri bekliyor olacak. Fırsat olursa 
fotoğraf molası da vereceğiz. Antigua bölgeye gelen İspanyollardan önce de Mayalar tarafından yerleşim 
yeri olarak kullanılan bir merkezdi. Volkanik dağlara yakınlığı ile bilinen şehrin yerleşim yeri olarak 
kurulmasının en büyük sebeplerinden biride volkanik yapısından dolayı zengin bitki örtüsüne sahip 
olmasıdır. İspanyolcada ‘’eski’’ anlamına gelen şehrin; eski meydanı, şehir katedrali ve Antigua’nın 
isminden de anlaşılacağı gibi tarihi sokaklarını yürüyerek gezeceğiz. Yürüyüş turu yaptıktan sonra 
konaklayacağımız otelimize yerleşerek dinleniyoruz. Akşam yemeğimizi otelimizde alacağız. Geceleme 
otelimizde. 
OTELİMİZ : HOTEL CAMELIAS INN vb. 
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11.GÜN / ANTIGUA – COPAN [ HONDURAS ]     

Bu sabah çok erken saatlerde otelimizden ayrılacağız.    istikametimiz HONDURAS ‘da  COPAN . Sınır 
noktasında giriş işlemlerimizi  tamamladıktan sonra , hiç vakit kaybetmeden Honduras’ın en önemli Milli 
Parkı olan COPAN PARK ‘a  ulaşıyoruz. Mayaların bir  başka efsane kenti olan, Heykel traşları ve el sanatları 
ile meşhur kenti COPAN ‘ı ziyaret edeceğiz. Günün sonunda  Copan ‘ın bugün insanların yaşadığı küçük 
ve  şirin Latin Amerika kasabasına varacağız. Bu gece bu kasabada konaklıyoruz. Honduras’ın de  Kahve 
ve puroları ile ünlü olduğunu unutmayın. Fırsat buldukça çok hesaplı fiyatlar ile alış veriş yapabilirsiniz. 
AKŞAM YEMEĞİ yerel bir restoranda, geceleme Copan’da. 

      OTELİMİZ : PLAZA MAGDELENA HOTEL vb. 
 

12.GÜN / COPAN -IZABAL GÖLÜ -RIO DULCE [ GUATEMALA ]      

Bu sabah yine erken saatlerde COPAN’dan ayrılıyoruz. Yeniden Guatemala sınırına yöneleceğiz. 
Guatemala ‘ya giriş yapıyoruz, ilk durağımız RIO DULCE . Burada  İZABAL GÖLÜ üzerinde  tekne turumuz 
olacak ,  IZABAL GÖLÜ denize bağlantısı olan dev bir göldür (Lagün). Yağmur Ormanları ve doğal yaşamı 
tam yerinde görmek için Guatemala’da en çok ziyaret edilen  yerlerin başında gelen bir yörediyiz  , kolonial 
dönemden kalma Castillo de San Felipe ( Felipe Kalesi ) ziyaretimiz olacak. Çevre gezilerimizi bitirdikten 
sonra dönüyoruz. AKŞAM YEMEĞİ otelimizde alınacak. Geceleme RIO Dulce’de otelimizde. 

      OTELIMIZ : BANANA PALMS HOTEL vb 
 

13.GÜN / RIO DULCE – Amatitlán -Termal Şehir-  
Bu sabah RIO DULCE ‘den ayrılıyoruz. İstikametimiz Guatemala’nın volkanlar yöresi güneyindeki Amatitlán 
kenti, bu kenti özel kılan ise Amatitlán Gölü ve azı TERMAL tesislerin olmasıdır. Bölgeye varışımız ile ünlü 
bir SPA otele gideceğiz. Yorucu geçen onca günün ardından dinlenmek ve keyif yapmak  özel bir vaktimiz 
olacak.Santa Teresita Hotel y Spa Termal  özel misafir paketi , Thermal Circuit , Kawilal Kaplıcaları  Pacaya 
Yanardağı'nın sıcaklığıyla ısıtılan termal suları kullanan bu geniş spa kompleksi, zengin termal havuzlar, 
buhar banyoları ve hidroterapi sunmaktadır. 60 dakikalık termal banyo (dahil) ve 25 dakikalık masaj ( 
dahildir) Bornoz ve Havlu hizmeti dahildir ,Öğle yemeği dahildir. Geceleme otelimizde. 

      OTELIMIZ: SANTA TERESİTA HOTEL & SPA TERMAL vb. 
 

 
14.GÜN / AMATITLAN – GUATEMALA CITY-CANCUN UÇUŞU 08:28 11:05     

Bu sabah erken saatlerde otelimizden ayrılacağız kahvaltımızı lunch box olarak alıp hiç vakit kaybetmeden 
havalimanına gideceğiz. Yerel havayolları ile CANCUN uçuşumuzu yapacağız. Varışımızı takiben, özel 
aracımız ile otelimize geçiyoruz. Öğleden sonra serbest saatlerimiz olacak. Geceleme otelimizde. 
OTELIMIZ : LA QUINTA BY WYNDHAM vb. 
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15.GÜN / CANCUN – CHICHEN ITZA –TULUM- CANCUN     
Sabah kahvaltının ardından erken saatlerde otelimizden ayrılıyoruz. Meksika’daki son durağımız Chichen 
itza antik kenti olacak. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan ve 300 hektarlık bir alanı kaplayan 
Chichen Itza antik kentini keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. 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, Maya dünyasının en büyük örneği 
olan “Juego de Pelota” top oyun sahası gibi ana yapıların tasarımı açıkça bir Toltek etkisi taşımaktadır. 
Chichen Itza keşfinin ardından ÖĞLE YEMEĞİ yerel restoranda alınacaktır. Son olarak ,Ziyaret noktamız 
Tulum şehri olacak. Bu şehir Maya uygarlıklarından buyana önemini sürekli korumuş ve Yukatan 
yarımadasının liman şehri olarak yüzyıllar önce Mayalara dahi okyanusun güvenliğini kazandırmış önemli 
bir şehirdir. Turumuzu tamamlıyoruz., Playa del Carmen güzergahından geçerek tekrar CANCUN şehrine 
doğru devam edeceğiz.Otelimize giriş işlemleri . Geceleme Otelimizde. 
OTELIMIZ : LA QUINTA BY WYNDHAM vb. 

 

16.GÜN / CANCUN – PARIS 19:50      

Bugün otelimizde sabah kahvaltımızı aldıktan sonra uçak saatlerimize kadar serbest dinlenme vaktimiz 
olacak. Dileyen misafirlerimiz Cancun’un muhteşem plajlarında keyifli vakit geçirebilirler. Rehberimiz 
sizlere bu konuda yardımcı olacaktır. Buluşma saatimizde otel lobisinde çantalarımız ile birlikte hazır 
olacağız. Özel aracımız ile havalimanına transfer olduktan sonra Paris aktarmalı İstanbul uçuşumuzu 
yapmak üzere işlemlerimizi tamamlıyoruz. Air France havayolları ile 19:30 da kalkacak olan uçağımız önce 
Paris’e, oradan da İstanbul uçuşuna devam edecek. Varışımız bir sonraki gün sabah erken saatlere denk 
geliyor. İstanbul havalimanına varışımızın ardından anılarla dolu turumuz sona eriyor… 

 

17.GÜN / PARIS – ISTANBUL 22:45 / 04:10 + 1     
Paris’e ulaşıyoruz. Havalimanı beklemesini takiben,  akşam 22:20 de Istanbul uçuşumuzu yapacağız.  Gece 
yarısını geçe 04:10 da varış ,turun sona ermesi. 
Not: Varış saatimiz yerel saat ile sabaha karşı İstanbul’a iner. Bu da takvimde yeni bir güne denk gelir. 

Uçak Saatleri Hakkında Bilgilendirme : 

Turumuzun farklı tarihlerinde AIRFRANCE 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 ‘’ 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 10 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. 
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 

 Istanbul – Panama City / Cancun – Istanbul arasında AIRFRANCE Havayolları ile yapılacak olan 
ekonomi sınıfı yolculukların uçak biletleri, uçuş vergileri ve bagaj taşıma hakkı 

 Panama City’de 2, San Jose’de 2,  Granada’da 1, Leon’da 1, San Salvador’da 2, Panajachel’de 1, 
Antigua’da 1, Amatitlan 1 Rio Dulce’de 1, COPAN 1, Cancun’da 2 gece olmak üzere Toplam 15 gece 
3 ve 4 yıldızlı otellerde ve butiklerde oda & kahvaltı konaklama 

 Panama City / San Jose arası ekonomi sınıfı uçak bileti 

 Tur programında belirtilen tüm turlar , geziler ve havalimanı transferleri 

 Tur programında belirtilen yerlerde müze, park ve ören yeri giriş ücretleri 

 Panama Kanalı turu ve Panama Vieja şehir Turu 

 San Jose Şehir Turu 

 IRAZU  Volkanı Milli Parkı Turu ve Girişleri 

 Granada Şehir Turu 

 Masaya Volkanı Turu 

 Amatitlán SPA paketi 

 Leon Turu 

 San Salvador Şehir Turu Boqueron Volkanı Turu  

 Panajachel Turu 

 Antigua Şehir turu 

 Rio Dulce şehir turu ve Izabal gölü tekne turu 

 Cancun Chichen Itza Antik Kent Turu 

 Programda belirtilen yerlerde alınacak 4 ÖĞLE YEMEĞİ ve 8 AKŞAM YEMEĞİ 

 Türkçe Rehberlik Hizmeti 

 Seyahat Sağlık Sigortası 
 

 FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :   
 Kişisel harcamalar 

 Yurt dışı çıkış harcı 50 TL 

 Programda belirtilmeyen yerlerdeki öğle ve akşam yemekleri 

 Dahil edilen yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 

 Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis Personelleri tipleri kişi başı tavsiye edilen min. Tutar 200  USD 
( yabancı yerel rehberler, şoförler, garsonlar ve diğer servis sağlayan çalışanlar için havalimanında 
toplanır ve sizler adına takdim edilmek üzere tur liderine teslim edilir.) 

 Meksika Vizesi 40 USD Şahsi Başvuru ile İstanbul veya Ankara büyükelçiliklerinden temin edilir. ! 
Bordo (Normal) pasaport hamilleri bu vizeden muaftır. 

 Sınır Geçişlerinde memurlar tarafından toplanan geçiş vergileri . Yaklaşık 50 USD Toplam 
 


