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İSTANBUL HAVALİMANI BULUŞMA    SAAT: 23:30 

Önemli Hatırlatma: Bu turumuzun uçak saati gece yarısını geçen saatlerde 

kalkacağı için havalimanında buluşma saatimiz kalkıştan 3 saat önce olarak 

takvimde bir gün önceye denk gelir. Uçuş günü takvimde hangi gösteriyorsa bir gün 

öncesinin GECESİ Havalimanında Ejder Turizm alan görevlisi ve rehberimiz ile 

buluşma… 

 

1.Gün /  

 ISTANBUL – CANCUN        02:30 / 12:10 
İSTANBUL  Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Ejder Turizm standında 

uçak saatimizin kalkışından 3 saat önce  buluşma. Pasaport ve bagaj işlemleri 

sonrasında TÜRK HAVAYOLLARI  ile Cancun uçuşumuz başlıyor. Yerel saat ile  

12:10’da Cancun’a varışımızın ardından havalimanında karşılanma ve 

konaklayacağımız otelimize transfer. Giriş işlemlerimizin ardından şehirde serbest 

saatlerimiz başlıyor. Dileyen misafirlerimiz bu akşam otelimize yürüyüş mesafesinde 

olan Cancun Merkezde yer alan barlar restoranlar caddesine  giderek Latin 

müzikleri çaldıkları ve söyledikleri yerde biraz vakit geçirebilirler. Geceleme 

otelimizde.                                                   

OTEL SEÇENEKLERİ:           HOTEL IBIS CANCUN 3* vb. 

WYNDHAM GARDEN  CANCUN 4* vb. 

KRYSTAL GRAND CANCUN 5* vb. 

 
ÖNERİ : YARIM GÜNLÜK ISLA MUJERES ADASI TURU. KİŞİ BAŞI : 75 USD.  

 

ISLA MUJERES YÜZME TURU   
Öğleden sonra boş vaktimizde hemen etrafı keşfetmek isteyenler için öneri aktivitelerimizden biri 

Isla  Mujeres Adası turu  Cancun Yat limanından yerel teknelere binerek sahili ve plajları ile meşhur 

Mujeres adasına geçiyoruz. Buradan da yüzme turları düzenleyen tekneler ile Cancun’un en güzel 

koylarında eğlenceli ve  keyifli bir gün bizi bekliyor. Turumuzun ardından tekrar otelimize 

dönüyoruz. Geceleme otelimizde.  

 

 

 

 

 
 

 

Meksika’ya girişte vizeler detaylıca incelenmektedir. Bazen turist yoğunluğundan 

kaynaklı olarak incelemeler fazla vakit alabilmektedir.. Havalimanında bu beklemeden 

oluşacak stres esnasında daha sakin olmanızı ve kurallara uymanızı önemle rica ederiz.  
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2.GÜN /   

CANCUN – CHICHEN ITZA MAYA PİRAMİTLERİ (EKSTRA TUR) 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından serbest  günümüz olacak.  

Muhteşem doğası ve sahilleri ile ünlü cennet şehri Cancun da vakit geçiriyoruz.  

Dileyen  misafirlerimiz için ekstra tur opsiyonlarımız mevcuttur. Geceleme Cancun 

otelimizde.  

OTEL SEÇENEKLERİ:           HOTEL IBIS CANCUN 3* vb. 

WYNDHAM GARDEN  CANCUN 4* vb. 

KRYSTAL GRAND CANCUN 5* vb. 

 
ÖNERİ : TAM GÜNLÜK ÖĞLE YEMEKLİ CHICHEN ITZA MAYA PİRAMİTLERİ turu. KİŞİ BAŞI : 120 USD.  

 

    TAM GÜNLÜK ÖĞLE YEMEKLİ CHCIHEN ITZA MAYA PİRAMİTLERİ TURU  
Sabah çok erkensaatlerde alacağımız kahvaltıyı takiben vakit kaybetmeden Meksika Yukatan 

yarım adasının en büyük Maya antik şehri Chichen Itza‘ya hareket. UNESCO tarafından Dünya 

Mirası listesine alınan ve 300 hektarlık bir alanı kaplayan Chichen Itza antik kentine doğru yola 

çıkış. 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 taşımakta. Bu etkileşimle 

ilgili üç teori ortaya konulmaktadır. Bunlar; Toltek’lerin Orta Meksika’daki başkenti Tula Maya’ların 

egemenliğinin altına geçmiş olabilir. Toltek’ler Chichen Itza’yı istila etmiş olabilirler veya geniş 

ölçüde tüccarlık yapan Maya’lar Toltek’lerden etkilenmiş olabilirler. Gezimiz güzergahında bu 

önemli yapıların yanı sıra salyangoz şeklinden dolayı “Caracol” denilen ve ören yerinin en eski 

yapısı olan gözlemevi ve yağmur tanrısı ChacMool’a kurban edilen bedenlerin atıldığı sanılan 

kutsal kuyu “Cenote” de bulunmakta. Dileyen misafirler burada yüzme imkanı bulabilecekler. 

Turumuz sonrası ÖĞLE YEMEĞİ (ekstra tura dahildir) yerel bir restoranda alınacaktır.  Chichen 

Itza gezimizin ardından tekrar Cancun otelimize kara yolculuğu ile döneceğiz. Geceleme 

otelimizde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chichen itza ; Meksika'nın en çok ziyaret edilen popüler Maya kalıntılarından biridir. 

Maya kalıntıları açısından hayli zengin bir bölge olan Yucatan Yarımadasında yer alan  en büyük Maya 

yerleşim yerlerinden birisidir ve  UNESCO Dünya Kültürel Mirası ve Dünya’nın Yeni 7 Harikası’ndan biri 

olduğu için en fazla ziyaret alan yerdir. Kolomb öncesi Terminal Classic döneminde yaşayan Maya halkı 

tarafından inşa edilen büyük bir şehirdi. Bu arkeolojik alan Meksikanın Yucatán Eyaleti Tinúm 

Belediyesi'nde bulunmaktadır. Chichen Itza anıtlarının altındaki arazi, Yucatán eyaleti tarafından satın 

alındığı 29 Mart 2010 tarihine kadar özel mülkiyete aitti. Fakat günümüzde  federal mülktür ve sitenin 

yönetimi Meksika Ulusal Enstitüsü Antropologíae Historia (Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü) tarafından 

korunmaktadır. 2017 yılında 2.6 milyon turist tarafından ziyaret edilerek Meksika’nın en çok ziyaret edilen 

arkeolojik kalıntı ünvanını almıştır. Bu kutsal yer, Yucatán yarımadasının en büyük Maya merkezlerinden 

biriydi. Yaklaşık 1000 yıllık tarihi boyunca, farklı halklar kentte izlerini bıraktı. Dünyanın ve evrenin Maya ve 

Toltec vizyonu, taş anıtlarında ve sanatsal eserlerinde ortaya çıkar. Maya inşaat tekniklerinin Orta 

Meksika'daki yeni unsurlarla kaynaşması Chichen-Itza'yı Yucatán'daki Maya-Toltec medeniyetinin en 

önemli örneklerinden biri haline getirir. Savaşçıların Tapınağı, El Castillo ve El Caracol olarak bilinen 

dairesel gözlemevi gibi birkaç bina hayatta kalan önemlis kısımlarındandır. Bu turumuzda hayatta kalmış 

tüm bölümleri görüyor olacağız.   
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3.GÜN /  

CANCUN – TULUM  
Sabah otelimizde alacağımız erken kahvaltımızın ardından kara yolculuğumuza 

devam ederek bir başka MAYA antik şehri olan ve deniz kıyısında kurulu TULUM ‘a 

yöneliyoruz.  Şehre varışımızın ardından konaklayacağımız otelimize giriş işlemlerimizi 

yapıyoruz.  Geceleme otelimizde. 

OTEL SEÇENEKLERİ:                               WISH HOTEL TULUM  3* vb . 

         HOTEL XPERIENSE TULUM  4* vb. 

                TULUM CENTRAL PARK 5* vb. 

 

ÖNERİ : YARIM GÜNLÜK RUINAS TULUM ANTİK KALINTILARI TURU.   KİŞİ BAŞI : 55 USD.  
 

       YARIM GÜNLÜK TULUM MAYA RUINAS TURU   
Serbest zamanımızda Tulumda keşfedebileceğimiz bir bölgeler oldukça çoktur. Bunlarrdan tarihe  

ve doğaya meydan okuyan Tulum Maya Kalıntıları sizleri etkileyecektir. Tulum antik kenti 

ziyaretimizi yapacağız. Tulum , Maya yerlilerinin deniz kıyısında bir liman şehri gibi kurdukları ve 

günümüzde hala tapınaklarıyla korunmuş bir şehirdir. Burada Tulum antik kentini ziyaret edeceğiz.  

Çevre gezilerimizin ardından Tulum kentinde serbest saatlerimiz olacak.  Daha sonra tekrar 

otelimize yöneliyoruz. Geceleme otelimizde.  

4.GÜN /  

 TULUM – TEKNE  TURU  (EKSTRA TUR) 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından  Tulum kentinde serbest saatlerimiz 

olacak.  Muhteşem sahilleri keşfetmek için harika bir fırsat. Tüm gün dinleniyoruz. Dileyen 

misafirlerimiz için ekstra opsiyonlu turlarımızla hizmet vermeye devam edeceğiz. 

Geceleme otelimizde.  

 

OTEL SEÇENEKLERİ:                               WISH HOTEL TULUM  3* vb . 

         HOTEL XPERIENSE TULUM  4* vb. 

                TULUM CENTRAL PARK 5* vb. 
 

 
ÖNERİ : TAM GÜNLÜK MAYA SAHİLLERİ TEKNE  TURU.   KİŞİ BAŞI : 110 USD.  

 

      TAM  GÜNLÜK MAYA SAHİLLERİ TEKNE TURU   
Serbest zamanımızda Tulumda keşfedebileceğimiz en can alıcı  bölgelerin başında  tabikide 

cennet sahilleri geliyor. Tam günlük keyifli bir tekne turu bizleri bekliyor. Yüzmeye  doyacağız. 

Öğle yemeğimiz turumuz esnasında alınacak. Daha sonra tekrar otelimize yöneliyoruz. Geceleme 

otelimizde.  
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5.GÜN /  

 TULUM  
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından  Tulum kentinde serbest saatlerimiz 

olacak.  Dinlenmek ve bölgeyi keşfetmeye devam etmek için güzel bir fırsatımız olacak. 

Tüm gün dinleniyoruz. Geceleme otelimizde.  

 

OTEL SEÇENEKLERİ:                               WISH HOTEL TULUM  3* vb . 

         HOTEL XPERIENSE TULUM  4* vb. 

                TULUM CENTRAL PARK 5* vb. 

6.GÜN /  

TULUM – CANCUN – İSTANBUL              13:40 / 09:35 +1 
Bugün otelimizde alacağımız sabah kahvaltısını takiben otelimizden çıkış işlemlerimizi 

yaparak Cancun havalimanına doğru yola koyuluyoruz. Kara yolculuğumuz yaklaşık 2 

saate yakın sürecek. Cancun havalimanına varışımızın ardından bagaj ve pasaport 

işlemlerimizi tamamlıyoruz. TÜRK Hava Yolları ile 13:40’da İstanbul yolculuğumuza 

başlıyoruz. Gecemiz uçakta geçiyor.  

 

7.GÜN /   

İSTANBUL                  09:35  
Türkiye yerel saati ile sabah saat 09:35’de İstanbul havalimanına varıyoruz. Anılarla dolu 

gezimiz sona eriyor…  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :  
 Istanbul – Cancun / Cancun – Istanbul arasında TÜRK Havayolları ile yapılacak olan ekonomi 

sınıfı yolculukların uçak biletleri, uçuş vergileri ve bagaj taşıma hakkı 

 Cancun’da 2 , Tulum’da 3 gece olmak üzere Toplam 5 gece  3*, 4* veya 5*’ yıldızlı  otellerde 

ve oda&kahvaltı konaklama 

 Tur programında belirtilen tüm turlar , geziler ve havalimanı transferleri  

 Bölgesel Karşılama ile Yerel Rehberlik Hizmeti (Türkçe-İngilizce) 

 Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası ( COVID-19 Kapsamlı ) 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA /UYARI :   

*Önemli uyarı : Sabah yapılacak erken uçuşlarda ve kara yolculuklarında  alınacak kahvaltılar 

paket halinde olabilir. Otel Konfirmasyonları Tura 15 Gün kala İlan edilecektir. 

* Program içerisinde ziyaret edilecek mekanların  sıralaması ; Kalınan Oteller, Tur kalkış ve varış 

tarihlerindeki gün değişiklikleri (+1 ve -1 gün gibi );  gerekli hallerde; yerel olarak düzenleme 

hakkı Ejder Turizm ‘e aittir. 
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 FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :   

• Kişisel harcamalar 

• Yurt dışı çıkış harcı 50 TL 

• Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri  

• Dahil edilen yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 

• Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis Personelleri tipleri kişi başı tavsiye edilen min. Tutar  50 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. 

 

 

VİZELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME :  

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 poasaport sahipleri eğer 

pasaportlarında halen geçerli ABD – KANADA – SCHENGEN – İNGİLTERE vizeleri mevcut ise 

Meksika vizesine ihtiyaç duymadan giriş yapabilirler.  
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