
 

ARJANTIN -BOLIVYA-ŞİLİ-(PASKALYA ) / DÜNYA DEĞİŞMEDEN 

 

1.GÜN / 22 KASIM      İSTANBUL-BUENOS AIRES 10:25      22:25  

İstanbul Havalimanında saat 07:00 ’da Ejder Turizm yetkilileri ile buluşmanın ardından Türk 

Havayolları tarifeli seferindeki bagaj ve check-in işlemlerimizin ardından Buenos Aires’ olan 

direkt uçuşumuz için uçaktaki yerlerimiz alıyoruz. Yerel saat ile 22:25’te varışımızı takiben 

havalimanında bizi bekleyen özel aracımız ile Buenoes Aires’teki otelimize transferimiz 

gerçekleşiyor. Oteldeki check in işlemlerinin ardından odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme 

otelimizde. 

 

2.GÜN/23 KASIM   BUENOS AIRES / SANTIAGO CHILE    

Bugün otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Özel aracımız ile Santiago uçuşumuzu 

gerçekleştirmek için havalimanına transfer oluyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerimizin ardından 

uçaktaki yerlerimizi alıyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 3 saat sürecektir. Varışımızı takiben 

havalimanında bizi bekleyen aracımız şehir turumuza başlıyoruz. Katedral Meydanı- HZ 

MERYEM tepesi ve FÜNİKÜLER ile tepeye çıkıp şehri izleyeceğimiz noktalar göreceğimiz 

yerler arasında. Turumuzun sonunda otelimize geçiyoruz. Geceleme otelimizde. 

 

3.GÜN/24 KASIM  SANTIAGO CHILE    

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından bugünkü turumuzu yapmak üzere 

otelimizden ayrılıyoruz. Bugün dolu dolu bir gün geçireceğiz. Santiago’nun batısına, Pasifik 

okyanusu kıyılarına doğru 115 km’lik bir kara yolculuğu yapacağız. Nobel ödüllü şair Pablo 

Neruda’nın yaşadığı, sanatçılar, bohemler ve romantikler için önemli bir şehir olan. Adeta bir 

açık hava müzesi olan bu şehir 19. Yüzyılın sonlarına kadar çok önemli bir yere sahipti. Bunun 

sebebi ise Atlantik okyanusundan gelen gemiler pasifik okyanusuna geçişlerinde mola 

verdikleri önemli bir limandı. Aynı zamanda Şili’nin çok zengin bakır madenlerinden çıkartılan 

madenler buradan yola çıkardı. 1914 yılında Panama kanalının açılmasıyla beraber şehir 

önemini yitirdi. Fakat günümüzde turistlerin ve gençlerin mutlaka gelip yaşamak isteyeceği 

güzellikte bir şehirdir. Valparaiso aynı zamanda UNESCO tarafından Dünya kültür misarı 

listesinde yer almaktadır. Sonraki durağımız olan Vina Del Mar şehrini görmek üzere tekrar 

aracımıza geçiyoruz. Bugün yine Şili’nin Dünyaca ünlü deniz ürünlerinden yapılan yemekleri 

tatma imkânı bulacağız.  Vina del Mar şehri Şarap üretimi için yetiştirilen üzüm bağlarının 

kurulduğu ilk yerdir. Fakat Pasifik okyanusunun geceleri olan soğuğu dolayısıyla daha iç 

bölgelere taşınmıştır. Günümüzde yazlık evlere ve kumarhanelere ev sahipliği yapmaktadır. 

Vina del Mar ziyaretimizi tamamladıktan sonra yola koyuluyoruz. Santiago şehrine döneceğiz. 

Zamanımız el verirse dönüş üzerinde Vitacura veya Casa blanca vadilerinde yer alan bağlarda 

dünyaca ünlü ŞİLİ ŞARAPLARININ   yapıldığı üzüm bağlarını ziyaret edeceğimiz bir molamız 

olacak. Bu şarapları tatma imkânı da bulabileceğiz.  Akşam saatlerinde otelimize varıyoruz. 

 

4.GÜN/25 KASIM   SANTIAGO DE CHILI / ISLA DE PASCUA    09:25    12:45 

Bu sabah çok erken saatlerde otelimizden çıkış işlemlerimizi yapmak üzere uyanacağız. 

Kahvaltımızı paket olarak aldıktan sonra özel aracımız ile Santiago havalimanına transferimiz 

gerçekleştiriyoruz. Yerel havayollarının tarifeli seferi ile Pasifik okyanusunun ortasında 

bulunan ve toprak bölgesi olarak Şili’ye bağlı olan Paskalya adasına uçuşumuzu yapmak 

üzere işlemlerimizi tamamlıyoruz. Bu uçuşumuz yaklaşık olarak 5,5 saat sürecek. Yerel saat 

ile 12:45’te Paskalya adası havalimanına varışımızın ardından yerel rehberimiz ve özel 

aracımız bizleri karşılıyor olacak. Hiç vakit kaybetmeden bölgedeki turlarımıza başlıyoruz. İlk 

olarak Rano Kau Volkanının bulunduğu kısma doğru gidiyoruz. Burada Rano Kau volkanını 

ziyaret ederek fotoğraflar çekerken aynı zamanda yerel rehberimizden volkan ve bölge 

hakkında bilgiler alacağız. Ziyaretimizi tamamladıktan sonra Orongo bölgesine devam 



edeceğiz. Burada mistik görünümleri ile adada birçok bölgede yer alan Moai heykellerinden 7 

adamlar olarak bilinen seriyi göreceğiz.  Fotoğraflarımızı çekip, rehberimizin anlatımlarını 

dinledikten sonra tekrar aracımıza geçerek konaklayacağımız otelimize gitmek üzere yola 

koyuluyoruz. Giriş işlemlerimizi gerçekleştirerek akşam Yemeğimizi alacağız. Ardından 

dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  

 

5.GÜN/26 KASIM  ISLA DE PASCUA     

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızı takiben çevre gezilerimize devam etmek üzere 

otelimizden ayrılıyoruz. Mistik tarihi geçmişini daha detaylı tanıyabileceğimiz gezimizde Moai 

heykellerinin ilk inşa edildiği yer olarak bilinen Ahu Akahanga bölgesine gideceğiz. Bu taşlık 

alanda yerel rehberimiz bizlere devasa Moai heykellerinin yapımları hakkında bilgiler veriyor. 

Daha sonra bölgeden ayrılarak doğa içerisinde piknik tarzında öğle yemeğimizi almak üzere 

mola vereceğiz. Yemeğimizi aldıktan sonra turumuza devam etmek üzere adanın sahil 

bölgelerinden Anakena plajının bulunduğu kısma geçiyoruz. Burada sıra halinde dizilmiş moai 

heykellerini görüp fotoğraflarımızı çektikten sonra turumuzu bitirerek otelimize döneceğiz. 

Geceleme otelimizde.  

 

6.GÜN/27 KASIM  ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE 14:45 - 21:25 

Bu sabah otelimizde kahvaltımızı aldıktan sonra kısa serbest saatlerimiz olacak. Öğle 

saatlerine doğru havalimanına giderek ana karaya dönmek üzere uçuş işlemlerimizi 

gerçekleştireceğiz. Yerel havayollarının tarifeli seferi ile 14:45’de uçağımız hareket edecek. 

Yerel saat ile 21:25’de Santiago de Chile havalimanına varışımızın ardından özel aracımız ve 

yerel rehberimiz bizleri karşılayacak. Şehir merkezindeki otelimize giderek giriş işlemlerimizi 

yapacağız. Geceleme otelimizde.  

 

7.GÜN/28 KASIM  SANTIAGO /CALAMA 06:31 08:35  

Sabah çok erken saatlerde otelimizden ayrılıyoruz. Havalimanına geçiyoruz. Şili’nin CALAMA 

şehrine uçuşumuzu gerçekleştirdikten sonra, burada bizi bekleyen özel aracımız ile Atacama 

çölüne devam ediyoruz. Ay vadisi turu yapacağız. Akşam yemeği turumuz esnasında 

alınacaktır. Geceleme otelimizde.  

 

8GÜN/ 29 KASIM  SAN PEDRO ATACAMA- OLLOGUE- SALAR DE UYUNI 

Sabah çok erken saatlerde otelimizden ayrılıyoruz. ŞİLİ- BOLİVYA kara hududuna ulaşıyoruz. 

Burada geçiş ve Bolivya giriş işlemlerimizi tamamlayacağız (Pasaport işlemleri), bölgede araç 

değiştiriyoruz. Bolivya tarafında bizleri 4x4 Cipler beklemede olacak,5-6 Kişilik Ciplerimizde 

yerlerimizi alıyoruz, valizlerimiz Jip personeli tarafından araç üslerine istifleniyor ve branda ile 

kapatılıyor. Artık hazırız. Bu geçiş noktasının ismi adını hemen yanı başında bulunan 

yanardağdan alan, OLLOGUE dir. Sınır sonrası bölge artık UYUNİ SALAR (tuz düzlükleri) 

olarak adlandırılıyor. Ollogue kapıdan SALAR orta kesimine yolculuğumuz yaklaşık 3 saat 

sürecektir. Arazi koşulları ve manzara karşısında etkileneceksiniz. TUZ rengi Beyaz artık yavaş 

yavaş her yanımızı saracak. Konaklayacağımız otelimiz bir TUZ oteldir. Otelimize ulaşıyoruz, 

Salar Uyuni bölgesinin keyfini yaşamaya başlıyoruz. Akşam Yemeğini otelimizde alacağız. 

Geceleme otelimizde. 

 

9.GÜN/ 30 KASIM  UYUNI TUZ DÜZLÜKLERİ  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası, bölge turumuz başlıyor. Turumuzda 4x4 ciplerle 

ilerleyeceğiz. Tuz gölleri ve Volkanik tepeleri görerek tüm Gün arazide yol alacağız bu ıssız ve 

ilginç coğrafyada farklı bir gün bizleri bekliyor. Tuz gölü (yağmurlu dönemde) Tuz düzlükleri 

(yağmursuz dönemde) UYUNI SALAR, çevresinde meşhur bazı ziyaret noktalarımız olacak. 

Bunlardan bir tanesi DAKAR RALLİSİNİN parkur startı verildiği anıt-kapı, bir diğeri ise dev 

kaktüsleri göreceğimiz Kaktüsler adası olacak. Turumuz esnasında bolca fotoğraf çekeceğiz. 

Turumuzun devamında devasa kaktüslerin bulunduğu ve 1200 yaşındaki kaktüsleri 



görebileceğimiz Kaktüsler adası (Isla Incahuasi) ziyaret edeceğiz. Turumuzun sonunda 

otelimize dönüyoruz. Geceleme Uyuni’de otelimizde. 

 

 

 

10.GÜN/ 01 ARALIK  UYUNI – POTOSI – SUCRE  

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası bagajlarımızla otelimizden ayrılıyoruz. Yaklaşık 

olarak 3,5 saat sürecek olan kara yolculuğumuzun ardından Potosi’ye varıyoruz. Panoramik 

şehir turumuzu takiben öğle yemeği turumuz esnasında alınacaktır. Kara yolculuğumuza 

devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 3 saat sürecek yolculuğumuzun ardından Sucre’deki 

otelimize varış. Geceleme otelimizde. 

11.GÜN/02 ARALIK  SUCRE/ SANTA CRUZ UÇUŞU – 09:55 10:40 

Sabah erken saatlerde otelimizden ayrılıyoruz. Santa Cruz uçuşumuzu yapacağız. Bilet ve 

bagaj işlemlerimizi tamamlıyoruz. Yerel saat ile 10:40’ta Santa Cruz’a varışımızı takiben şehir 

turumuzu yapacağız. Öğle yemeği turumuz esnasında alınacaktır. Turumuz sonrası otelimize 

dönüş. Geceleme otelimizde.  

 

12.Gün / 03 ARALIK  SANTA CRUZ /SAO PAULO 13:10 17:05  

 Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası havalimanına transfer. Bilet ve bagaj işlemlerimizi 

takiben Sao Paulo uçuşumuzu yapacağız. Yerel saat ile 17:05’te havalimanına varıyoruz. Bekleme 

süremizi takiben saat 23:55’te Istanbul uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere işlemlerimizi tamamlayıp 

uçağa biniyoruz. Geceleme uçakta. 

13.Gün / 04 Aralık  ISTANBUL VARIŞ  

Yerel saat 18:20’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 
2GECE BUENOS AIRES    22-23NOV 

1GECE SANTIAGO   23-25NOV 

2GECE PASKALYA ADASI   25-27NOV 

1GECE SANTIAGO   27-28NOV 

1GECE SAN PEDRO   28-29NOV 

2GECE UYUNI 29NOV-1DEC 

1GECE SUCRE  1-2DEC 

1GECE SANTA CRUZ 2-3DEC 
 
11GECE 

*Ana uçak bilet dahil değildir (THY) 

ARA UÇAKLAR- PAKETE DAHILDIR 

  1  LA 440 O 23NOV 4 AEPSCL HK1          1101 1317   320 E 0  
  2  LA 841 K 25NOV 5 SCLIPC HK1          0925 1245   789 E 0 B 
  3  LA 842 L 27NOV 7 IPCSCL HK1          1445 2125   789 E 0 L 

    
  28NOV SCL CJC           06:07 08:16   JET 
  02DEC  SUCRE VVI       09:55 10:40  BOA 
  03DEC VVI GRU           13:55 17:50  GOL 
     
                 Uçuş saatlerde değişme olabilir. 

 

OTELLER/ PAKET 
1GECE    BUENOS AIRES Pestana Hotel 
 
2+1 (3)GECE  SANTIAGO  
Plaza el Bosque Nueva Las Condes 
 
2GECE PASKALYA HOTEL ALTIPLANICOS 

1GECE SAN PEDRO P o b l a d o  K i m a l  
 

2GECE UYUNI Cristal Samaña Salt Hotel 

 

1GECE SUCRE Roles Hotel 
 
1GECE  SANTA CRUZ Radisson Hotel 

-3 akşam yemeği 
-3 öğle yemeği 
ARA UÇAK+FULL LAND + KONAKLAMA  : 
 

IN DBL/TRP -PP USD     3950$ 

SINGL SUPLL USD    970$ 

 
(1 KİŞİYE İNDİRİMLİ single/ USD ) : 3250$ 
      **tur lideri ** 
 

 
 
 
 
TİP dahil değildir / PP 80USD (Tavsiyedir ) 

Paskalya Adası/ girişte CASH 70 USD ayakbastı 
alınıyor.(bireysel/on spot ödenir) 

NOT : 
Yukardırda YAZILI OLMAYAN ama+ İlave olarak talep 
Edilen 
 
ÖĞLE Y. (p/p 29 USD) + 
AKŞAM Y.(p/p 38 USD)+ 
hesaplanır. 

 HESAPLAMALAR MİNUMUM : 
  9+1PAX (tur lideri)olarak ayarlandı 
 
Ejder TURIZM , TUR LİDERİ ayarlamaz . 

sadece LAND YEREL SERVISLER VERİLECEKTİR 

  

  

 

  


