
 
 

 

 



 

1. GÜN İSTANBUL-PARIS- LIMA 05:05 – 17:20 
Bu gece 01:00’da İstanbul Havalimanında EJDER Turizm ( M1 ) kontuarında yetkilileri ile buluşma. Bilet ve 
pasaport işlemlerinden sonra AIR FRANCE HAVA YOLLARI ile PARIS üzerinden LIMA (PERU) uçuşumuz 
başlıyor. Akşam üzeri PERU nun başkenti LİMA varışımızı takiben özel aracımız ile otelimize transfer 
olacağız. Geceleme otelimizde 
NOBILITY HOTEL 4* 

 
2. GÜN LIMA ŞEHİR TURU ‘ KRALLAR ŞEHRİ ‘’ 
Bugün sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından rehberimizin belirleyeceği saate göre otel lobisinde 
buluşup Lima şehir turumuzu yapacağız. Buluşma saatimizde bizi bekleyen özel aracımızda yerlerimizi alıp 
şehir turumuza başlıyoruz. Burası LIMA..diğer ismi ile Kralların şehri..Şehrin tarihi ve antik dokusunun olduğu 
;eski caddelerinin yer aldığı tarihi şehir merkezine geçiyoruz; Ana Meydan ,Plaza San Martin, Hükümet 
Konağı, Santa Domingo Kilisesi ve altındaki dehlizlerde yer alan , eski mezar odaları ´´ Catacomb´´.. 
Miraflores ve Aşıklar Parkı göreceğimiz yerlerden bazıları…ÖĞLE YEMEĞİ yerel bir restoranda alınacaktır. 
Peru kültüründe önemli bir yeri olan MUSEO ORO DEL PERU ( Altın Müzesi ) ziyaretini yapacağız. 
İçerisinde tarihi koleksiyonları barındıran çok  özel  bir  müze  olan  altın  müzesini  ziyaretini  
tamamladıktan sonra , Miraflores bölgesine dönüyoruz ve serbest saatlerimiz başlıyor. Geceleme 
otelimizde… 
NOBILITY HOTEL 4* 

 

3. GÜN LIMA-PUERTO MALDONADO[ AMAZON ]UÇAK 09:05 – 10:45 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızı takiben,  özel  aracımızla  LIMA  havalimanına  hareket  
edeceğiz, Buradan Yerel hava Yolu ile AMAZON ormanlarını kenti olan Puerto Maldonado’ya UÇAK ile 
yolculuğumuz olacak, yolculuğumuz 1,5 saat sürecektir.Varışa istinaden havalimanında karşılanıyor ve 
küçük bir nehir limanı olan Capitania’ya transfer oluyoruz.[ Yanımıza  2  gece  boyunca  yeterli  olacak 
kadar Valiz almalıyız- Fazla valizleri taşımak Uygun değildir- Fazla olabilecek eşyalarımızı Limana 
gelmeden yerel acentamızın Muhafaza odasına emanet edebileceğiz ] Daha sonra , motorlu tekne ile yola 
çıkıyor ve Madre de Dios Nehri’nde gerçekleştireceğimiz yolculuğumuza başlıyoruz. 45 dk Yolculuk devam 
ettikçe, capibaralar, kaymanlar, kaplumbağalar, balıkçıllar, karabataklar ve daha pek çok hayvan türünü 
gözlemleme şansı elde edeceksiniz. Yolculuğun sonunda, lodgelarımıza varıp girişimizi 
yapıyoruz.Odalarımıza yerleştikten sonra, kısa dinlenmeyi takiben , hava kararırınca - TİMSAH izleme turu 
yapacağız.Cocha  Caiman  isimli  küçük  göle  gidecek  ve  burada  siyah  kayman  ve  beyaz  kaymanların 
( Kayman yani Küçük TİMSAH )birçok örneğini görebileceğiz. ve turun bitişini takiben otelimize dönüyoruz. 
Akşam yemeği ve konaklama lodge’umuzda. 



 

4. GÜN TAMBOPATA MİLLİ PARKI - SANDOVAL GÖLÜ 
Erken Kahvaltı sonrası TAM GÜN sürecek, Tambopata Milli Parkı turumuz yapmak üzere nehirde kanolar ile 
yolculuğumuz başlıyor, Sandoval Gölüne ulaşıyoruz, Amazon Yağmur ormanları doğal yaşamını yerinde 
inceliyoruz. Öğlen yemeği için yeniden otelimize dönüyoruz, yemek sonra yeniden kanolarımızla Göle ve 
nehre çıkıyoruz, renkli papağanlarda göreceğimiz vahşi yaşam örnekleri arasında. Shringo bölgesinde 
gözetleme Kulesi de ziyaret edilecek. Tur bitimi otelimize dönüş ve serbest zaman. Akşam yemeği için 
oteldeyiz, Geceleme otelimizde. 
CORTO MALTES AMAZONIA LODGE 

 

5. GÜN PUERTO MALDONADO-CUZCO (UÇUŞU) 09:20 – 13:10 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası, konakladığımız nehir bölgesinden kanolar ile Puerto 
Maldonado merkeze hareket edeceğiz, teknelerden sonra, eşyalarımızı teslim alacağız, kısa serbest saatler 
( zaman el verirse Yerel Pazar gezebiliriz ) daha sonra saat 09:20 de iç hat uçuş ile Peru’nun İLK başkenti 
CUZCO yolculuğumuz başlıyor. [ Cusco ,deniz seviyesinden 3000 m yükseklikte olan bir yerleşim yeridir, 
yüksek       irtifalı       yerleşim       yerlerinin        bu        geziden        başladığı        noktadır        ]  
Varışımızı takiben otelimize transfer edileceğiz,  kısa bir  dinlenmenin ardından öğleden sonra Cusco  
şehir turumuz olacaktır. KORIKANCHA TAPINAĞI ,Eski Katedral meydanı, Cuzco Yerel Marketi görülecek 
yerler arasındadır. Turumuz sonrası serbest saatler AKŞAM YEMEĞİ ve geceleme otelimizde. 
MONASTERIO SAN PEDRO HOTEL 4* 

 

6. GÜN MACHU PICCHU TAM GÜN TURU 
Sabah kahvaltısını takiben trenle tam günlük inka Medeniyetinin beşiği Öğle Yemekli Machu Picchu turumuz 
başlıyor. Yolcluğumuzun belli bir bölümü trenle kalan kısmı ise otobüsle gerçekleşecektir. İnanılmaz anıtların 
yakınına kadar giderek hayranlıkla, şaşkınlık arası bir gün geçireceksiniz. Ollantaytambo ( Kutsal Vadi ) yolu 
Cuzco merkezden özel aracımızla geçiliyor,  burada  istasyona ulaşıp PERURAIL  firmasının Lüx trenleri  
ile Aqua Calientes (Machu Pichu ) istasyonuna ulaşıyoruz, dönüşümüzde aynı rota üzerinden 
olacaktır.Öğle yemeğimizi turumuz esnasında alacağız. Akşam saatlerinde Cuzco’ya dönüş ve geceleme 
otelimizde. 
MONASTERIO SAN PEDRO HOTEL 4* 

 
7. GÜN KUTSAL VADİ- PISAC PAZARI – URUBAMBA 
Kahvaltıyı takiben özel otobüsümüz ile, KUTSAL VADİ olarak bilinen İNKA medeniyetinin kültürel 
yerleşimlerine doğru yolcluğumuz başlıyor. Bugün ilk ziyaret noktamız Meşhur PISAC Pazarı olacak, İnka 
Köylülerin yüz yıllardır, Pazar noktası olarak kullandığı tarihi kasabaya ulaşıyoruz, yolculuğumuz kara yolu 
ile yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Yerli halkın el emeği ürünlerinin sergilendiği bu çok inginç kasabada mola 
veriyoruz, hediyelik eşyalar almak için çok güzel bir fırsat..Bu ziyaret  sonrası, Kutsal  Vadi(Sacred  
Valley) de yolculuğumuzun son noktasına yani URUBAMBA kasabasına devam ediyoruz, Öğle 
yemeğimizi yerel bir restoranda alacağız. Turumuzun sonunda akşam saatlerinde CUZCO’ya dönüyoruz. 
geceleme otelimizde olacaktır. 
MONASTERIO SAN PEDRO HOTEL 4* 



 

 

 

8. GÜN/ CUZCO-PUNO [ TİTİKAKA GÖLÜ ] 
Kahvaltının ardından,karayolu ile Puno şehrine hareket ediyoruz. Yol güzergahımız boyunca fotoğraf 
molalarımız  olacaktır,  bunların   en   önemlisi   LARAYA   GEÇİDİ   4400   m   yaklaşık   rakımda   olan   
ve güzergahımızdaki en yüksek noktayı temsil etmektedir, And dağları yolunu takip ederek 
ilerleyeceğiz,köylerden geçeceğiz, güzergahımız üzerinde ihtiyaç molası vereceğiz. Öğleden sonra PUNO 
ya   varışımızı   takiben   ,   otelimize   yerleşiyoruz,   ve    (eğer    zamanımız    el    verir    ise    )  
TİTİKAKA GÖLÜ üzerindeki İnka kültürünü temsil eden UROS ADASI tekne turumuzu yapacağız, sazlık 
evler ve  eski yaşamın izlerini taşıyan çok ilginç bir yer olarak  bölgede bilinen bir  noktadır.Turumuz  
sonrası otelimize dönüyoruz. ve AKŞAM YEMEĞİ ve geceleme otelimizde. 
SOL PLAZA HOTEL 3* 

 
 

9. GÜN/ PUNO JULIACA – LIMA UÇUŞ 13:50 – 15:35 LIMA 
Sabah kahvaltıyı takiben , şehir turumuzu yapmak için otelden ayrılıyoruz. Puno şehrinde turumuzu 
tamamladıktan sonra; uçak saatimize göre JULIACA havalimanına hareket edeceğiz. Rehberimizin 
belirleyeceği buluşma saatine kadar serbest zamanımız olacak ve ardından Lima Uçuşumuzu yapmak için 
Juliaca havalimanına hareket ediyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından uçaktaki yerlerimizi alıyoruz ve 
yolculuğumuz başlıyor. Lima’ya varışımızı takiben bizi bekleyen özel aracımız ile Miraflores bölgesinde ki 
otelimize doğru yola çıkıyoruz. Otelimize varışımızın ardından odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme 
otelimizde. 
NOBILITY HOTEL 4* 



 

10. GÜN/ LİMA- BOGOTA (Kolombiya) 20:55 00:09 +1 uçuş 
Sabah kahvaltıyı takiben ,YARIM GÜN şehir turumuza devam edeceğiz. Akşam uçağımız var, günün kalan 
saatlerinde Miraflores’de serbest saatlerimiz olacak. Akşam saatlerinde LIMA havalimanına geçiyoruz. Yerel 
havayolları ile Kolombiya’nın başkenti BOGOTA uçuşumuzu yapacağız. Bogota’ya varışımızı takiben, 
gümrük işlemlerimizi tamamlıyoruz, ardından bizi bekleyen özel aracımız ve rehberimiz eşliğinde otelimize 
transferimiz yapılacaktır. Geceleme otelimizde 
NH URBAN 26 HOTEL 4* 

 

11. GÜN/ Zipaquirá (Salt Cathedral)-TUZ KATEDRALİ 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası , çevredeki gezilerimizi yapmak üzere otelden ayrılacağız. 
Bogota şehir merkezinden özel aracımızla ayrılıyoruz. Turumuz esnasında ziyaret edeceğimiz Tuz Kayalar 
yada Salt  Cathedral , Zipaquirá  bölgesinde yer almaktadır.Doğa  harikası bir   yöre olan ve  Kolombiya     
iç bölgelerinde yılda binlerce Turistin ziyaret ettiği kutsal topraklar olarak çok saygı gören bir bölgedir. 
Turumuz esnasında yerel rehberimizden bilgiler alıyoruz. 
Tüm ziyaretlerimiz sonrası turumuzun sonunda otelimize geçiyoruz. 
Geceleme otelimizde. 
NH URBAN 26 HOTEL 4* 

 
Bu sabah erken saatlerde BOGOTA’ya ulaşıyoruz. Havalimanında bizi karşılayan özel aracımız ile şehir 
merkezine geçiyoruz. Eşyalarımızı otelimize bıraktıktan sonra 

 

12. GÜN/ BOGOTA ŞEHİR TURU / DÖNÜŞ UÇUŞU 16:05 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası , son gün programını yapmak üzere, otelden valizlerimiz ile 
ayrılacağız. Bogota ; ŞEHİR TURU muz başlıyor. Bu turumuz esnasında ÖĞLE YEMEĞİ yerel bir restoranda 
alınacaktır. turumuzda  ‘’ ALTIN  MÜZESİ  ‘’  ki  Kolombiya  tarihini  yakından  anlayabileceğimiz  en  
düzenli ve kapsamlı müzedir burası, bu müzeyi ziyaret edeceğiz, ve dünyaca meşhur MONSARATI 
TEPESİ ,    ki     Bogota’nın     en     güzel     manzarasını     buradan     görebilirsiniz,     oraya     Finükiler 
ile çıkacağız. Turumuzun sonunda havalimanına geçiyoruz. Amsterdam aktarlı dönüş yolculuğumuz başlıyor. 
Geceleme uçakta. 

 

13. GÜN/AMSTERDAM - ISTANBUL UÇUŞU 11:30 - 16:55+1 [ bir gün sonra ] 
Amsterdam havalimanına ulaşıyoruz. Istanbul uçuşumuz için bekleme 1 saat.. Istanbul uçuş saati 11:30 
Bu uçuşumuz , Türkiye saati ile öğleden sonra 16:55 de varmaktadır. 

 

14. GÜN ISTANBUL 16:55 
İstanbul havalimanına varışımız ve turumuzun sona ermesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 
*İstanbul-LIMA-BOGOTA -Istanbul arasında AIR FRANCE  Hava Yolları ile yapılacak ekonomi sınıfı uçuşlar ve 20 kg 

serbest bagaj taşıma hakkı. 

*YEREL  Havayolları ile 

1)LIMA -PUERTO MALDONADO 

2)PUERTO MALDONADO -CUSCO 

3)JULIACA-LIMA 

4)LIMA-BOGOTA 
  arası yapılacak uçuşlarda ekonomi sınıfı uçak biletleri 

KONAKLAMALAR : 
LIMA (3GECE ) CUSCO (3GECE ) PUNO (1GECE)PUERTO MALDONADO (2GECE) 

BOGOTA (2 GECE ) 

TOPLAM :11 GECE konaklamalıdır. 

*Klimanlı araçlarla Havalimanı-otel-Havalimanı transferleri 

*Klimalı  araçlarla şehir turları 

*Lima şehir turu 

*Tüm Otellerde Sabah  Kahvaltıları 

*Programda Belirtilen Öğle Yemekleri  

*Programda Belirtilen Akşam Yemekleri  

*Macchu Pichu Lüks tren bileti /*Macchu Pichu ören yeri gezisi 

*PERU RAIL Macchu Pichu Gidiş Dönüş LÜX tren Bileti 

*Uros Adası tekne gezisi(TİTİKAKA GÖLÜ ) 

*TÜM ÖRENYERİ,MÜZE GİRİŞ BİLETLERİ 

*EJDER TURİZM Türkçe Rehberlik Hizmeti 

*3/4 YILDIZLI ve  butik otellerde standart oda kahvaltı konaklama 

*Seyahat Sağlık  sigortası - Seyahat Başlangıcından Bitimine kadar geçerlidir. 
  

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER : 

Kişisel harcamalar /Yurt dışı çıkış harcı 50 TL         

Programda belirtilmeyen yerlerde öğle ve akşam yemekleri ile yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler*Tüm yerel 

servis tipleri (Tüm yerel rehberler ,Tüm Otobüs şoförleri garsonlar ,komiler, bellboylar içindir.) 100 usd kişi başı alanda 

toplanılacaktır. Tur rehberinize teslim edilir.  

[ SİGORTANIZ TUR BAŞLANGIÇ GÜNÜ DEVREYE GİRER, VARIŞTA SONA ERER / ZORUNLU 

SİGORTADIR ]Türkiye haricinde bu tura başka ülkeden katılan misafirleri kapsamaz! O misafirlerimiz ilgili 

ülkelerden o ülkeye ait bir poliçe düzenletmek zorundadır 
  

DİKKAT : AŞI KARTI VE SEYAHAT TARİHİ İTİBARİYLE UÇUŞTAN 48 SAAT ÖNCE YAPILMIŞ PCR 

TESTİ ZORUNLUDUR.  
  

 
 
 
 



 

PERU AMAZON ORMANI – KOLOMBIYA TURU HATIRLATMA NOTLARI 

 
 

 Değerli Misafirlerimiz heyecanla beklediğiniz Peru Amazon Ormanı Kolombiya Turu ile ilgili son 
hatırlatma notlarınızı aşağıda görebilirsiniz. Bu notları dikkatlice okuyup seyahat öncesi hazırlıklarınızı 
yapmanızı önemle rica ederiz. 

**PCR TESTİNİZİN UÇUŞ TARİH/SAATİNİZ BAZ ALINACAK ŞEKİLDE GERİYE DÖNÜK 
EN GEÇ 72 SAAT ARALIĞINDA YAPILMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. Ve PASAPORT 
NUMARANIZIN İŞLENMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
**PCR TEST SONUCUNUN MUTLAKA İNGİLİZCE ÇIKTISININ SEYAHATİNİZ 
BOYUNCA YANINIZDA BULUNMASI GEREKLİDİR. 

 Pandemi sürecinde havalimanı içerisine sadece uçuşu olan yolcular alınmaktadır, bu nedenle 
refakatçilerin havalimanı içerisine girişlerine izin verilmemektedir. 

 Tüm yolcuların havalimanlarında ve uçak içerisinde uçuş süresi boyunca varış havalimanından 
çıkana kadar maske takması zorunludur. 

 Yurt dışı çıkış harçlarınızı yatırmayı unutmayınız 50 TL 

 Gezi boyunca Güney yarım kürede bulunacağımızdan genel hava şartları ortalama olarak gündüz en 
yüksek 25-35 gece ortalama 15-25 derece şeklindedir. Gezi güzergahı üzerinde bazı yerlerde yağmur 
görülebilir. Gezi esnasında rahat ayakkabılar tercih edilmelidir. Yanınızda genel olarak yazlık 
kıyafetler, şapka ve güneş gözlüğü bulundurmanızı tavsiye ederiz. 

 Ülkemiz ile Peru ve Kolombiya arasında 8 saat zaman farkı vardır.Bu ülkeler saat olarak ülkemizden 
geridedirler. 

 Ülkeler kendi para birimlerini kullanmaktadır. Bozdurup kullanabileceğiniz en uygun para birimi 
Amerikan Dolarıdır. 

 Gidilecek ülkelerde olabilecek hırsızlık olaylarına karşın giderken yanınızda ziynet eşyası ve yüklü 
miktarda nakit para taşımamanızı rica ederiz. 

 Bagajlara getirilen sınırlama sonrası 100 mg üzeri sıvı taşıma yasağı sebebi ile özellikle bayan 
misafirlerimizin şampuan , sıvı saç kremleri , parfüm , kolonya vs gibi maddeleri mümkün olduğunca 
el bagajlarına almamaları gerekmektedir. 

 Uluslar arası uçuşlarda 23 kg + 8 kg el bagajı taşıma hakkımız bulunmaktadır. Bagajlarınızı 
hazırlarken bu uyarıya dikkat etmenizi önemle rica ederiz. 

 Otellerin çoğunda elektrik prizleri telefon ,bilgisayar şarj etmeye uygun değildir. MUTLAKA ADAPTÖR 
ALINIZ. ve odalar bizim standartlarımızdan çok daha küçüktür. 

 Tur esnasında fotoğraf molalarında Rehberimizin belirttiği saatlere uyulmasını önemle rica ederiz. 
Otel çıkış saatlerimize ,yemek saatlerimize de Rehberimizin belirttiği saate önemle dikkat edilmesini 
rica ederiz. Belirtilen saate uyulmaması halinde Tur Programında aksaklıklar yaşanmaktadır. Geç 
kalma durumlarında Rehberimize önceden bilgi verilmesi gerekmektedir. 

 Ülkelere girişlerde giriş belgesi doldurulabilmektedir. Bu konuda Rehberimizden yardım alabilirsiniz. 
Ülke girişlerinde Rehberimizin belirteceği şekilde işlem yapılmasını önermekteyiz. 

 Havalimanlarındaki c/in işlemleriniz esnasında özel isteklerinizi c/in anında Havayolu görevlilerine 
iletebilirsiniz .Grup c/in işlemi bazı Havayollarında yapılamamaktadır. 

 Kalacağımız otellerde c/in işlemleri Rehberimiz tarafından yapılacaktır. Rehberimiz otele giriş 
işlemlerini yaparken sizlerde bekleme salonlarında istirahat edebilirsiniz. Rehberimiz oda 
anahtarlarını size verirken sabah kahvaltısı, akşam yemeği, internet kullanımı ve otel hakkında ki 
genel konularda tarafınıza bilgi verecektir. 

 Serbest zamanlarda gruptan ayrı münferit bir organizasyon yaparsanız ,Rehberimizi bilgilendirmenizi 
ayrıca konaklama yapılan şehir de ki otele ait adres ve telefon numarasının bulunduğu kartları 
almanızı tavsiye ederiz. 

 Kredi kartı her iki ülkede de sıklıkla kullanılmaktadır. Harcamalarınızı nakit veya kredi kartı ile 
yapabilirsiniz. 

 Bu turumuzun rehberi Kamil Verir(0535 589 65 65) sizlerle beraber olacaktır. 

 Havalimanında tur programınızda yazılı olan rehber ve yerel servis tipleri olan 100 USD bu turun 
operasyon yetkilisi tarafından toplanacak ve rehberimize teslim edecektir 

 Operasyon Yetkilisi : Ozan Ateş 0536 928 84 12 



 

AMAZON BÖLGESİ İÇİN UYARILAR VE TAVSİYELER 
 

 Puerto Maldona’ da ya varışta valizlerimizi yerel acentemizin valiz odasına bırakıp , yanımıza sadece 
oradaki kalış süremiz boyunca gerekli olacak kıyafetleri alacağız.(Konaklama yapacağımız Lodge’ a 
tekne ile gideceğimiz için büyük ve orta boy valizlerimizin taşınması mümkün olmamaktadır) 

 Amazon bölgesinde kalacağımız süre içerisinde yanımıza mutlaka almamız gereken bazı eşyalar 
aşağıda özellikle belirtilmiştir; 

 En az 2 pantolon -En az 3 t- shirt (Mümkünse 2 ‘si ince ve uzun kollu) -En az 3 çorap ve iç çamaşırı 
( Havanın sıcak olması, yağmur ve çamurlu arazi şartları nedeniyle) 

 Sinek ilacı veya bilekliği ( Bölgede çok fazla sinek bulunmaktadır ) 

 Uzun kollu ince gömlek veya t-shirt (Sineklere karşı ).Kısa kollu kıyafetlerle sinek ısırıklarına maruz 
kalabiliriz. 

 Güneş gözlüğü, şapka ,güneş kremi (Sıcak ve nemli havaya karşı önlem) 

 Yağmurluk veya şemsiye (Amazon yağmurları çok fazla olabiliyor) 

 Dayanıklı ve kapalı yürüyüş ayakkabısı (Yürüyüş turlarımızda Lodge’ umuzda bulunan lastik çizmeleri 
kullanacağız) 

 Terlik , sabun ,ıslak mendil 

 Olası böcek ve sinek ısırıklarına karşı ilaç 

 Kullandığınız günlük ilaçlar 

 Boş su şişesi ( Kalacağımız Lodge ‘da temiz bizdeki damacana sulardan doldurmak için ) 

 El feneri ( Geceleri genelde akşam saat 20:00’dan sonra elektrikler kesilmektedir, Bölgeye elektrik 
kısıtlı ulaşmaktadır ).Elektrik günün belli saatlerinde verilmektedir. 

 Telefon şarj etmek için Powerbank (Telefon şarj deposu ) 

 Odalarda kesinlikle açıkta meyve ve yiyecek bulundurmamalıdır. Odalarda yemek yenilmemelidir. 
Aksi halde karınca veya böcekler gelebilmektedir. 

 Çöp ve kirli kıyafetler için yedek poşet. 

 Orman yürüyüşlerinde KESİNLİKLE sessiz olmak gerekmektedir.Aksi halde doğada bulunan 
göreceğimiz bazı hayvanların uzaklaşmasına sebep olabiliriz. 

 Orman yürüyüşlerinde bölgede bulunan hayvanlara KESİNLİKLE yiyecek verilmemelidir. 

 Doğal ortama çöp, izmarit gibi maddeleri kesinlikle bırakmamalıyız.Yanımıza alacağımız çöp 
poşetlerini kullanmalıyız. 

 Bölgede yapacağımız turlar esnasından hiçbir bitki ve ağaç türüne dokunmamalı ve meyvelerden 
yememeliyiz. 

 Yerel Rehberlerinizin veya tur liderinizin belirttiği bölgeler dışında kesinlikle yalnız gezmeyiniz. 

 Musluk sularından kesinlikle içmeyiniz. 

 Diş fıçanızı ve macunuzu kesinlikle açıkta bırakmayınız. 

 
 

 
Ejder Turizm Ekibi İyi Seyahatler Diler…. 


