
 

 



 

1. GÜN / ISTANBUL- CANCUN 05:10 17:15  
Bugün  saat 01:00 ‘de İstanbul Havalimanında buluşuyoruz. AIR FRANCE HAVA YOLLARI  tarifeli 
seferi ile  PARIS aktarmalı  olarak Meksika ‘nın sahil şehri CANCUN’ a yolculuğumuz başlıyor. Yerel 
saat ile akşamüzeri 17:15’de Cancun’ a ulaşıyoruz. Özel otobüsümüz ile otelimize transferimiz yapılıyor. 
Geceleme Cancun’da otelimizde. 
 

2.GÜN / CHICHEN ITZA TURU  
Sabah  kahvaltı  sonrası otelimizden ayrılıyoruz. Tam Gün Turumuz var. Meksika Yukatan yarım 

adasının en büyük Maya antik şehir Chichen Itza ‘yı ziyaret edeceğiz.  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 konulmakta: 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; yağmur tanrısı Chac Mool’a kurban edilen bedenlerin atıldığı 

sanılan kutsal kuyu “Cenote” de bulunmakta. ÖĞLE  YEMEĞİ  yerel restoranda alınacak. Chichen Itza 

gezisinin ardından Cancun’ a dönüyor ve otelimize transfer oluyoruz. 

Geceleme Cancun’da otelimizde. 

3.GÜN / CANCUN -  GUATEMALA CITY  ( UCUS ) 07:45 – 08:21 – ANTIGUA –  
Bu sabah erken saatlerde Guatemala uçuşumuzu yapmak için havalimanına transfer oluyoruz. Bilet ve 
bagaj işlemlerimizin ardından yerel havayolları ile uçuşumuza başlıyoruz. Guatemala City’ e varışımızı 
takiben bizi bekleyen özel aracımız ile buluşup ANTIGUA Guatemala  yolculuğumuz olacak. Şehre 
varışımızı takiben, kısa bir Panaromik şehir turu yapacağız , daha sonra  , kolonial mimarisi ile 
göz  dolduran Eski başkentte serbest saatlerimiz olacaktır. AKŞAM YEMEĞİ yerel bir 
restoranda  alınacaktır. Antigua Guatemala (Antigua ve la Antigua olarak da bilinir), Guatemala'nın 
merkezi dağlık bölgelerinde, iyi korunmuş İspanyol Barok karışımı mimarisi ve birçok sömürge dönemi 
kilise kalıntısı ile ünlü bir şehirdir. Guatemala Krallığı'na başkentlik yapmıştır. 1979 yılında UNESCO 
tarafından bir Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir. Antigua şehri, Orta Amerika'da yer alan Guatemala 
ülkesinin merkezinin güney kısmında yer alır. Sadece Guatemala'nın değil, tüm Orta Amerika'nın da en 
renkli ve güzel şehirlerinden biridir. ... Subtropikal bir iklim sahip olan Antigua'da hava sıcaklıkları yıl 
boyunca rahatsız etmeyecek seviyededir. Geceleme Antigua’da otelimizde. 



 

4.GÜN / ANTIGUA - PANAHAJCEL – ATITLAN GÖLÜ    

Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası otel çıkış işlemlerimizi yapıp bizi bekleyen aracımız ile 
Panahajcel şehrine doğru yola çıkıyoruz. Varışımızla birlikte otelimize transfer oluyoruz. Otelimize 
giderek eşyalarımızı bıraktıktan sonra Orta Amerika bölgesinin “en derin gölü” olma özelliğiyle bilinen 

Yemyeşil tepeleri, alev püskürten yanardağları ve küçük Maya köyleriyle çevrili Atitlan gölü kenarında 
yer alan bu güzel şehirde çevre gezilerimizi yapıyoruz. Bölgedeki iki farklı Maya medeniyeti (Kaqchikel 
ve Tz’utujil) gölün çevresi boyunca koloniler halinde yaşamlarını sürdürürken, civardaki volkanlar 
sayesinde de çok verimli topraklara sahipler. Göl, Maya toplulukları için kutsal olmasının yanı sıra 
“atitlan” kelimesi “gökkuşağının rengini aldığı yer” anlamına gelir. 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. 
 

 
5.GÜN / PANAHAJCEL – AMATITLAN - COPAN [ HONDURAS ] 
Bu sabah otelimizden ayrılıyoruz,   istikametimiz HONDURAS. Bizi bekleyen özel aracımızda yerlerimizi 
alıp yola koyuluyoruz. Güzergahımız üzerinde Guatemala City’e yaklaşık 40km mesafede Termal şehir 
Amatitlan ve şehrin kıyısına kurulduğu Amatitlan gölünde kısa bir fotoğraf molamız olacak. Amatitlán 
Gölü (Lago Amatitlán), Guatemala'nın güneyindeki Amatitlán kasabasında, Guatemala Şehri'ne oldukça 
yakın bir göldür. Gölün Villalobos Nehri’ne ve María Linda Nehri'nin önemli bir kolu olan Michatoya 
Nehri’ne bağlantısı vardır.  Amatitlán kasabası, Michatoya nehrinin başında yer almaktadır. Göl su 
kaynağı olarak, navigasyon ve ulaşım, gezi ve turizm (yılda 10.000 ziyaretçi), rekreasyon (yüzme, spor-
balıkçılık, su kayağı, yatçılık) ve balıkçılık için kullanılmaktadır. Bölgede’ki su havzaları sayesinde pek 
çok kaplıca ve termal tesis mevcuttur. Amatitlan gölü ; çevresi eşsiz güzellikteki yaylalar ve ormanlık 
alanlar görülmeye değerdir. Molamızın ardından Honduras yolumuza devam ediyoruz Guatemala – 
Honduras sınırına ulaştığımızda ülke çıkış-giriş işlemlerimizi tamamlayıp Copan’ a hareket ediyoruz. 
Varışımızı takiben otelimize transfer oluyoruz. Otele giriş işlemlerimizin ardından serbest saatlerimiz 
olacak. Geceleme Copan otelimizde.  .  
 

 
 



 

6.GÜN / COPAN PARK 
Bugün sabah otelimizde olacağımız kahvaltının ardından hiç vakit kaybetmeden Honduras’ın en önemli 
Milli Parkı olan COPAN PARK ‘ı gezmek için yola çıkıyoruz. Mayaların bir  başka efsane kenti olan, 
Heykel traşları ve el sanatları ile meşhur kenti COPAN ‘ı ziyaret edeceğiz. Copán günümüzde 
Honduras'ın Guatemala sınırındaki Copán vilayetinde yer alan, Kolomb-öncesi dönemde kurulmuş eski 
bir Maya kentidir. Günümüzde bir arkeolojik sit alanı olan Copán'ı aynı adla belirtilen vilayetten ayırt 
etmek üzere “Copán harabeleri” adı da kullanılmaktadır. Copán Mayalar'ın klasik dönem kentlerinden 
biri olup, MS 736'ya doğru en parlak devrini yaşamıştır. Copán Maya dünyasının bilimsel merkezi 
olmuştur. Astronominin son derece ileri olduğu bu merkezde "tropikal yıl"ın süresi saptanabiliyordu, 
takvim konusunda günümüzde kullanılanlar kadar kesin sonuçlar verecek sistemlere ve tutulma 
tablolarına sahip bulunuyorlardı. Ayrıca, Copán'daki heykel ve kabartmalarda muhteşem bir incelik 
görülür. Eric Wolf, “Orta Amerika halkları ve kültürleri” eserinde Copán'da Mayalar'a özgü olmayan ilah 
Tláloc tasvirlerine rastlandığını belirterek, Copán kenti gibi diğer Maya kentlerine de bu dönemde 
Mayalar'a özgü olmayan yabancı öğelerin girmiş olduğuna dikkat çeker. 1980 yılında UNESCO 
tarafından bir Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.Copan Park ziyaretimizden sonra kasabaya geri 
dönüyoruz. 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. 
 

7.GÜN / COPAN -  RIO DULCE ( GUATEMALA ) 

Bugün sabah otelimizde olacağımız kahvaltının ardından Guatemala’nın yağmur ormanları ve Göller- 
Lagünler bölgesine gidiyoruz. ‘’ RIO DULCE ‘’ Tabiyatın içerisinde , ormanın yanı başında, Lagün 
bölgesine yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecektir. Butik otelimize yerleşiyoruz, daha 
sonra  aktivitelerimize başlayacağız. 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. RIO DULCE  de Izabal Gölünde bir tekne turumuz olacaktır , daha sonra 
,kolonial dönemden kalma Castillo de San Felipe ( Felipe Kalesi )  ziyaret edilecektir. AKŞAM 
YEMEĞİ otelimizde alınacak. Geceleme RIO Dulce’de. 

8.GÜN/ GUATEMALA CITY – MEXICO CITY (uçuşu) 17:35 – 19:45 

Bugün Guatemala ‘da son günümüz, otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Mexico City uçuşumuz 
için yola çıkıyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 5 saat sürecektir. Guatemala City havalimanına varışımızın 
ardından saat 17:35’de Meksika yerel havayolları ile MEXICO CITY uçuşumuzu yapıyoruz. Saat 
19:45’de Mexico City’ye ulaşıyoruz. Bizi bekleyen özel otobüsümüz ile konaklayacağımız otelimize 
geçiyoruz. Akşam Yemeği ve Eğlenmek için GARİBALDİ MEYDANINA gideceğiz. Meksika denilince 
akla gelen MARIACHI MÜZİSYENLERİNİ  dinleyerek, akşam yemeği servisi alacağız. Geceleme Mexico 
City’de otelimizde. 



 

9.GÜN / MEXICO CITY 
Sabah erken saatlerde otelimizde kahvaltımızı  alıyoruz..Daha sonra şehir turumuza başlıyoruz. ŞEHİR 
TURUMUZUN BAŞLAMASI. Mexico (İspanyolca: Ciudad de México, ) Meksika´nın başkenti ve en büyük 
şehri. Anâhuac´ın yüksek platolarından birinde, 2.250 m yükseltide bulunan federal yönetim bölümünün 
merkezi.Aztekler döneminde “Ulu Tenochtitlan”; İspanyol sömürgesi döneminde “saygıdeğer ve asil 
emperyal şehir”; gösterişli evler ve yapılarının bolluğu ile “Saraylar şehri” gibi değişik isimlere layık 
görülen Meksiko City günümüzde 20 milyona dayanmış nüfusu ile adeta baş döndürücü bir metropol 
ünvanına kavuşmuş. Sabah, Mexico City’nin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine alınan tarihi 
merkezinin turu : Zocalo olarak bilinen dev Anayasa Meydanı; bir Aztek tapınağının yerine inşa edilen 
Metropolitana Katedrali; ünlü sanatçı Diego Rivera’nın Meksika tarihini anlatan duvar resimlerinin 
bulunduğu Palacio Nacional Hükümet Sarayı..Ardından, Chapultepec Parkı´nın girişinde bulunan ve 
Orta-Amerika kültürlerine ışık tutan Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi´ni müzesini ziyaret. Zengin 
antropolojik, etnografik ve arkeolojik koleksiyonlar barındıran müzenin baş eseri şüphesiz dünyaca ünlü 
ve Aztek Takvimi olarak bilinen dairesel Güneş Taşı´dır  Öğleden sonra bir  başka bölgeye gideceğiz. 
Şehir merkezine yaklaşık 45 dakika mesafede yer alan  Meksika’nu-ın Venediği olarak adlandırılan 
kanallar diyarı ‘’ Xochimilco ‘’ ya gideceğiz.  Çok farklı renklerde dizayn edilmiş teknlerle gezintiye 
çıkıyoruz, hemen yanı başımızda yine Meksika müzisyenleri bizleri yalnız bırakmıyor. Keyifli bir günün 
sonunda otelimize geri dönüyoruz. AKŞAM YEMEĞİ yerel restoranda alınacaktır. Geceleme otelimizde. 
 
10.GÜN/ MEXICO CITY -TEOTIVAKAN 
Bu sabah kahvaltı sonrasında son bir ziyaretimiz olacak. Meksiko City’den iki saat mesafede 
bulunan Teotihuacan’a hareket. Burada volkanik kökenli bir cam türü olan obsidyen taşı atölyesi ve 
galerisini ziyaret. Ardından, Meksika’nın başta gelen içkileri olan Tequila ve Pulque degüstasyonu. 
Meksika’nın ulusal içkisi sayılan Tequila, bir kaktüs türü olan “agave”nin öz suyunun önce mayalandırılıp 
sonra iki kez damıtılması ile üretilmektedir. Pulque ise oldukça geleneksel bir içki. Biraya benzeyen 
pulque, agave meyvesinin fermente edilmesiyle elde edilmektedir.  UNESCO tarafından Dünya Mirası 
Listesi´ne alınan Teotihuacan antik şehrinin keşfi. “Tanrıların Yeri” anlamına gelen Teotihuacan, Yeni 
Dünya’nın en eski şehri olup aynı zamanda Kolomb öncesi Mezo-Amerika’nın gelmiş geçmiş en büyük 
şehri ve din merkeziydi. Arkeolojik Park gezisinde Teotihuacan’ın en büyük yapısı Güneş Piramidi; Ay 
Piramidi; Ölüler Yolu; büyük Tanrı “Tüylü Yılan” a ithaf edilen Quetzalcoatl Tapınağı;Kelebekler Sarayı´nı 
görebilirsiniz. ÖĞLE  YEMEĞİ  turumuz  bitişinde yerel bir restoranda alınacaktır. Öğleden sonra şehir 
merkezine dönüyoruz, serbest saatlerimiz olacak. Geceleme otelimizde. 
 
11.GÜN/ MEXICO CITY – PARIS - Dönüş Yolculuğu  22:55 – 16:35+1 
Bu sabah kahvaltı sonrası , uçak saatimize kadar serbest saatlerimiz olacak. Uçak saatimiz , 22:55 , bu 
sebeple 3 saat öncesinde alanda olacak şekilde 15:30 gibi otel lobisinde buluşarak, hareket edeceğiz 
(rehberimiz saati teyid edecektir ) Air France HAVA YOLLARI tarifeli seferi ile  saat 22:55’de hareket 
ediyoruz. PARIS uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Geceleme uçakta. 
  
12.GÜN / PARIS- İSTANBUL- varış 04:10+1 (ERTESİ GECE YARISI) 
PARİS e varış saatimiz  16:35. Paris Havalimanında beklemeyi takiben,  22:45 ‘da İstanbul Havalimanı 
için uçağımıza biniyoruz.  Varışımız  İstanbul saati ile gece yarsını geçe 04:10 da olacaktır.(ERTESİ 
SABAH ERKEN 04:10 VARIŞ) Turumuzun sona ermesi. 

 



 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ  

• Istanbul /  Cancun - Mexico City / Istanbul arasında Air France Havayolları ile yapılacak olan 
ekonomi sınıfı yolculukların uçak biletleri, uçuş vergileri ve bagaj taşıma hakkı 

• Cancun / Guatemala City / Mexico City /arası yerel havayolları ile yapılacak olan ekonomi sınıfı 
uçuşların biletleri, vergileri ve bagaj taşıma hakkı 

• Cancun’da 2, Rio Dulce’de 1, Atitlan 1, Copan’da 2, Antigua’da 1, Mexico City’de 3 gece olmak 
üzere toplam 10 gece 3 ve 4 yıldızlı butik otellerde oda&kahvaltı konaklama 

• Tur programında belirtilen tüm turlar, geziler ve havalimanı transferleri 

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

• Mexico City’de Teotihuacan Piramitleri Turu 

• Chichen itza Antik kenti ve piramitleri turu 

• Copan şehir turu 

• Antigua Şehir turu 

• Atitlan gölünde tekne turu 

• Programda belirtilen yerlerde alınacak öğünler 

• Türkçe Rehberlik Hizmeti 

• Seyahat Sağlık Sigortası 

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER  

• Kişisel Harcamalar  

• Yurtdışı Çıkış Harcı 50 TL 

• Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri 

• Dahil olan yemeklerde alınan alkollü , alkolsüz içecekler 

• Türm YABANCI Bölgesel yerel servis personelleri için dağıtılacak olan bahşişler , Kişi başı tavsiye 
edilen min tutar 120 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  ( Normal [Bordo] Pasaport Hamilleri bu vizeden muaftır  

• Ülke sınır geçişleri esnasında yerel olarak ödenen giriş ve çıkış ücretleri 

 


