
 



 

30 Ekim : Takvimde uçuştan bir gece öncesi olan 29 Ekim Saat : 22.30’da 

İstanbul Havalimanı Ejder Turizm kontuarında buluşma. 

 1.Gün / 30 Ekim: İSTANBUL – MEXİCO CITY 02:15   07:20 
Bugün İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile direkt uçuşla saat: 02.15’de Mexico 

City’e uçuyoruz. Yerel saat ile 07:20’de Mexico City’e varışımızı takiben özel aracımız ve yerel 

rehberimiz tarafından karşılanacağız. Sonrasında dinlenmek ve üzere otelimize yerleşiyoruz.  

Otel : Hampton Inn By Hilton Hotel vb. 
 

 2.Gün / 31 Ekim: MEXICO CITY 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Mexico City gezilerimize başlıyoruz. Önce sabah 

saatlerinden öncelikle Frida Kahlo müzesi gezimizi tamamlıyoruz. Sonrasında Antropoloji Müzesi’nin 

bulunduğu Chapultepec Parkı’na doğru gidiyoruz. Burası Chapultepec Parkı’nın devamında yer alan 

birinci sınıf bir müzedir. Azteklerin ve Mayaların tarihini en iyi anlayabileceğiniz muhteşem eserlerde 

dolu devasa bir müzedir. Yerel rehberimiz eşliğinde gerçekleştireceğimiz bu müze ziyaretimizde 

Azteklerin binlerce yıllık tarihine tanıklık edeceğiz. Müzeyi ziyaretimizin ardından hediyelik alışveriş 

yapabileceğiniz küçük bir dükkân da mevcuttur. Öğle yemeğinin ardından Mexico City’nin UNESCO 

tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan tarihi merkezini tanımak üzere kentin içerisinde yürüyüş turu 

yapacağız. Zocalo olarak bilinen dev Anayasa Meydanı, bir Aztek Tapınağı’nın yerine inşa edilen 

Metropolitana Katedrali, ünlü sanatçı Diego Rivera’nın Meksika tarihini anlatan duvar resimlerinin 

bulunduğu Palacio Nacional (Hükümet Sarayı) göreceğimiz başlıca ziyaret noktalarımız olacak. Şehir 

turumuzun ardından otelimize dönüyoruz. Dileyen misafirlerimiz bu gece dünyaca ünlü Mariacci 

Müzisyenlerinin grup olarak şarkı söyledikleri ve gitar çaldıkları Garibaldi Meydanı’na yürüyüşe 

çıkabilirler. Geceleme ve Mexico City otelimizde. 

Otel: Hampton Inn By Hilton Hotel vb. 

 

3.Gün / 01 Kasım: MEXICO CITY 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından rehberimiz eşliğinde gezilerimize devam ediyoruz.  

Azteklerin inşa ettiği geniş su taşıma sisteminin son kalıntıları olan ünlü Xochimilco, kanallarıyla 

bilinir. Gondol tarzı renkli tekneler, ziyaretçilerine kanal turu yaptırırken yiyecek satıcıları, 

sanatkârlar ve mariachi müzik gruplarının yanından geçer. Bölge, bu eğlenceli aktivitelerle tam bir 

festival havasına bürünür. Öğle yemeği turumuz esnasında alınacaktır. Turumuz sonrasında 

otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 

Otel: Hampton By Hilton Hotel vb. 

 



 4.Gün / 02 Kasım: MEXICO CITY – TEOTIHUACAN – PUEBLA  
Otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben sabah saatlerinde tur otobüsümüz ile yaklaşık 1 saatlik bir 

yolculuğa çıkacağız. Varış noktamız Teotihuacan piramitlerinin bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 saatlik 

bir yolculuk ile Vallejo, Colinas de San Jose, San Pedro, Sta Maria, Casas Coloniales,La Veleta, 

Xometla, San Lorenzo kasabalarından geçerek Piramitlerin bulunduğu alana ulaşıyoruz. Buradaki 

turumuza ilk olarak volkanik kökenli bir cam türü olan obsidyen taşı atölyesi ve galerisini ziyaret ile 

başlıyoruz. Ardından, Meksika’nın başta gelen içkileri olan Tequila ve Pulque degüstasyonunu 

izleyeceğimiz bir alanda mola vereceğiz. 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. Burada içki tadımlarımızın ardından UNESCO tarafından Dünya MirasıListesi´ne alınan 

Teotihuacan antik şehrinin keşfetmek üzere girişlerimizi yapıyoruz. “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 ve büyük Tanrı “Tüylü Yılan” a ithaf edilen 

Quetzalcoatl Tapınağı ile Kelebekler Sarayı´nı göreceğiz. ÖĞLE YEMEĞİ turumuz bitişinde yerel bir 

restoranda alınacaktır. Turumuzun ardından Napoltepec, Jaltepec, Amaxac, Sanctorum, San Martin, 

Santa Maria, San Migel ve San Francisco köylerinin bulunduğu yolu takip ederek Puebla kentine 

varıyoruz. Burada bir gece konaklayacağımız otelimize giriş işlemlerimizi yapıyoruz. Geceleme 

otelimizde. 

OTELİMİZ: HOLIDAY INN LA NORIA vb.  

5.Gün / 03 Kasım: PUEBLA-OAXACA 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Meksika’nın güneyindeki verimli bir vadide yer alan 

Oaxaca’ya hareket edeceğiz. Yaklaşık 4 saat sürecek olan yolculuğumuzda Tepeaca, Tecemachalco, 

Tehuacan, San Gabriel, San Juan, Asuncion kasabalrını geride bırakarak UNESCO tarafından Dünya 

Mirası Listesine alınan ve Meksika’nın en ilgi çekici şehirlerinden biri olan Oaxaca’nın tarihi merkezini 

görmeye gidiyoruz. Yerel halkın önemli bir kısmı Mikstek ve Zapotek yerlilerinden olduğu için şehirde 

yerlilerin etkisi daha fazla hissedilmektedir ve 1521’de İspanyollar tarafından ele geçirilen şehirde 

Santo Domingo Kilisesi ve manastırıyla Meksika’daki barok sanatının en güzel örneklerini 

barındırmaktadır. Turumuzun sonunda; yetişkinlere adanan Ölüler Günü Festivali için caddeleri 

festival için süslenmiş, kurukafaların her bir noktada bulunduğu şehri dilediğiniz gibi keşfedebilirsiniz.  

Ölüler Günü Festivalini ölmüş sevdiklerinin mezarları başında kutlayan Meksikalıların, mezarların 

etrafında ailecek dans eden, yemek yiyen, içki içen ailelerin kutlamalarına şahit olabileceğiz. Turumuz 

bitiminde geceleme otelimizde.  

 Otel: Villas Del Sol Hotel vb. 



 
6.Gün / 04 Kasım: OAXACA 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından aracımız ile Monte Albán’a doğru yola çıkıyoruz. 

Monte Albán, güney Meksika eyaleti olan Oaxaca'da yer alan eski bir Kolomb öncesi arkeolojik sit 

alanıdır. Oaxaca Vadisi'nin orta kesimindeki ovanın üzerinde yükselen dağlık bir alanda, kuzeyde Etla, 

doğuda Tlacolula ve güneyde Zimatlán ve Ocotlán (veya Valle Grande) şehirlerinin buluştuğu noktada 

yer alır. Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Monte Albán’a yapacağımız ziyaretin ardından 

otelimize dönüş. Geceleme Oaxaca otelimizde. 

Otel: Villas Del Sol Hotel vb. 

 

7.Gün / 05 Kasım: OAXACA / CANCUN 19:28    22:35 

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından şehrin 40 km dışındaki MİTLA antik kentini ziyaret için 

yolumuza devam ediyoruz. Antik duvar boyaları ve kırmızı renkli eski saray binası ile dikkat çeken, çok 

ilginç bir tarihi şehir olan Mitla ziyaretimiz sonrasında havalimanına transfer oluyoruz. Varışımızı 

takiben bilet ve bagaj işlemlerimizi takiben yerel havayolları ile Cancun uçuşumuzu yapacağız. 

Cancun’a varışımızı takiben bizleri bekleyen otobüsümüz ile otelimize transfer oluyoruz. Geceleme 

otelimizde.  

Otel: La Quinta By Wyndham Garden Hotel vb. 
 
 
 

         8.Gün / 06 Kasım: CANCUN - CHICHEN ITZA  
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltının ardından aracımız ile Chichen Itza antik kentini keşfe 

gidiyoruz. Dünyanın 7 harikalarından biri olan Chichen Itza Piramitleri’nin bulunduğu bölgeye 

ulaşıyoruz. UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan ve 300 hektarlık bir alanı kaplayan 

Chichen Itza Antik Kenti’ni keşfetmek üzere bölgeye giriş yapıyoruz. 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. ÖĞLE YEMEĞİ turumuz esnasında alınacaltır. Turumuz bitiminde otelimize 

transfer oluyoruz. Geceleme Cancun Hotelimizde. 

Otel: La Quinta By Wyndham Garden Hotel vb. 
 



 

 9.Gün / 07 Kasım: CANCUN – TULUM  
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından günü birlik bir tur için Tulum’a geçiyoruz ve Tulum Antik 

kentini keşfe çıkıyoruz. Bir başka MAYA antik şehri olan deniz kıyısında kurulu TULUM ‘a ulaşıyoruz. 

Tulum, Maya yerlilerinin deniz kıyısında bir liman şehri gibi kurdukları ve günümüzde hala 

tapınaklarıyla korunmuş bir şehirdir. Burada Tulum Antik Kenti’ni ziyaret edeceğiz. Sonrasında 

Panoramic Tulum şehir turu sonrasında Cancun’a dönüyoruz. Geceleme Cancun Hotelimizde. 

Otel: La Quinta By Wyndham Garden Hotel vb. 

 
 

10.Gün / 08 Kasım: CANCUN – ISTANBUL 14:25   10:10+1 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul’a dönüyoruz. 

 

11.Gün / 09 Kasım: İstanbul Varış 10:10 
Yerel saat ile 10:10’da İstanbul’a varış.  

 

 FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 

• Türk Havayolları ile İstanbul / Mexico City – Cancun / İstanbul arası ekonomi sınıfı uçak bileti 

• Mexico City’de 3, Puebla’da 1, Oaxaca’da 2, Cancun’da 3 gece olacak şekilde 9 Gece belirtilen 
otellerde veya benzer kategorideki otellerde konaklama 

• Yerel Hava yolları ile Oaxaca/Cancun 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 

• Yerel restoranda alınacak 4 öğle yemeği, 

• Frida Kahlo Müzesi turu ve giriş ücreti 

• Antropoloji Müzesi ve giriş ücreti 

• Teotihuacan turu ve giriş ücreti 

• Xochimilco turu 



• Programda belirtilen yerlerde alınacak tüm yemekler. 

• Profesyonel Türkçe Yerel rehberlik hizmeti 

• Seyahat Sağlık Sigortası Covid-19 kapsamlı 
 
***Tüm misafirlerimizin pasaport geçerlilik süresi en az 8 ay olmalıdır. 
 
 

 

 FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :  

• Kişisel harcamalar 

• Yurt dışı çıkış harcı 150 TL 

• Kişi Başı 60 Usd yerel servis bahşişleri 

• Programda belirtilmeyen yerlerdeki öğle ve akşam yemekleri 

• Dahil edilen yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 

 

Meksika Vizesi 40 USD  

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

 

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 pasaport sahipleri) Eğer pasaportlarında halen geçerli; ABD – KANADA – 
SCHENGEN – İNGİLTERE vizeleri mevcut ise – MEKSİKA VİZESİNE İHTİYAÇ DUYMADAN GİRİŞ YAPABİLİRLER!!! 

 


