
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



1.Gün 14Ocak    İSTANBUL- SAO PAULO         14:30 22:15 
İstanbul  havalimanında saat 10:00 ‘da  TÜRK HAVAYOLLARI kontuarına yakına Ejder Turizm 

standında  buluşma ,bagaj ve bilet işlemlerini takiben ; SAO PAULO’ya hareket ediyoruz .Akşam  

yerel saat ile  22:15’de Brezilya varış,alanda  özel aracımız ile karşılanma ve  otelimize transfer 

ediliyoruz, geceleme  otelimizde. 

Otelimiz :NOVOTEL SAO PAULO 4*+ 

 

2.Gün 15Ocak    SAO PAULO -SANTIAGO CHILE       06:50 11:00 LA 
Otelimizden çok erken saatlerde ayrılıyoruz. Şili’nin başkenti Santiago uçuşumuzu yapacağız. 

Varışta karşılanma , ŞEHİR TURU ve ÖĞLE YEMEĞİ  servisi alınacak  daha sonra otelimize 

geçiyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELIMIZ : InterContinental Santiago 5* 

 

3.Gün 16Ocak         SANTIAGO -PUNTA  ARENAS      09:20 12:35  LA  
Otelimizden çok erken saatlerde ayrılıyoruz. Punta Arenas uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere   

havalimanına geçiyoruz .Punta Arenas  Varışta karşılanma ve otelimize transfer 

Bugün saat 16:00’da otelimizde  Antarika   seyahati konusunda  Briefing alacağız. (zorunlu) 
Akşam Yemeği için yerel bir restorana  gideceğiz ve Akşam yemeğimiz  sonrasında  yeniden 

otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ : HOTEL CABO DE HORNOS 4* VB 

 

4.Gün 17Ocak   ANTARCTICA OVERNIGHT ITINERARY 
Bu sabah Punta Arenas’dan çok özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Özel uçak ile Antartika kıtası üzerine 

gidiyoruz   King George Island  
 

Dünyanın en uzak noktalarından biri. En soğuk, en yüksek, en rüzgarlı, en kuru ve daha az nüfuslu 

kıta. Tamamen buzun altında kalmış, sadece topografyasını şekillendirmekle kalmayıp evrimini de 

etkileyen bir kıta. 

Uçağımızda Macellan Boğazı, Tierra del Fuego Adası, Darwin Sıradağları, efsanevi Cape Horn ve 

sal Drake Geçidi üzerinden uçacak ve sonunda Beyaz Kıta'nın kapısı olan King George Adası'na 

varacaksınız. 
Bölgenin ana cazibe noktalarına ziyaret. 

- 'Villa Las Estrellas' (Sivillerin yaşadığı ilk yerleşim). 

- Varış yeri ve saatine bağlı olarak öğle yemeği veya atıştırmalık. 

- Penguen kolonilerini ziyaret etmek ve Collins buzulunun etrafında gezinmek için bir zodyak teknesinde 

Ardley Adası'na navigasyon. 

– Ortodoks Rus Kilisesi ziyareti (Bellingshausen İstasyonunda). 

– İlk gün aktiviteleri bittikten sonra yolcular, pistten yaklaşık 5 km (6 mil) uzaklıkta bulunan Collins buzuluna 

dayalı Buz Kampı'na götürülecek ve burada geceleme yapılacaktır. Bu Buz Kampı, tüm grup için yemek 

odası olarak bir Termik çadır (modül), temel tuvalet olarak bir özel çadır ve geceyi geçirmek için her biri iki 

kişi için farklı küçük termik ve özel çadırlar (küçük modüller) içermektedir. 

 

5.Gün  18Ocak  Punta Arenas’a Dönüş 
– Ertesi gün: Drake Geçidi Alanında bulunan “Elefanteras”a (deniz fili kolonisi) yürüyün. 

– Bilimsel İstasyona Ziyaret,- Punta Arenas'a dönmeden önce hava koşullarına bağlı olarak diğer turistik 

yerleri de ziyaret etmek mümkündür.Dikkat !!*Tüm Antarktika faaliyetleri hava koşullarına tabidir. 

 
 
 
 
 



 
6.Gün 19ocak   PUNTA ARENAS  -    MACELLAN BOĞAZI  - USHUAIA 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası özel aracımız ile bölgeden ayrılıyoruz, 600 km sürecek 
uzun bir yolculuk yapacağız. Punta Delgada bölgesinde FERIBOT ile Macellan Boğazını geçeceğiz. 
Bugün ülkeler arası kara hudut geçimiz olacaktır. Giriş ve çıkış işlemlerimizi yapacağız. Arjantin 
topraklarına giriş yapacağız. Yol güzergahımız üzerinde fotoğraf molaları veriyoruz.. AKŞAM 
YEMEĞİ’ni otelimizde alıyoruz Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : ALTO ANDINO HOTEL vb 

 

 
 
7.Gün 20Ocak           USHUAIA                   

Otelimizden kahvaltı sonrası  Tierra del Fuego Milli Parkı nı ziyaret etmek üzere yola çıkıyoruz. 

Ateş Toprakları (Tierra del Fuego), Güney Amerika´nın güney ucunda aynı adı taşıyan bir büyük 

adası da olan adalar topluluğu. Macellan Boğazı nın ötesinde, 53° ile 56° Güney enlemleri arasında 

bulunmaktadır. Macellan´ın 1520´de keşfettiği, 19. yüzyılda yerleşilen takımadalar, 1881 yılında Şili 

ve Arjantin arasında paylaşıldı ve her iki ülkedeki bir eyalete adını verdi. Öğleden sonra geç 

saatlerde ; gezimizin sonunda otelimize dönüyoruz. Akşam Yemeği için yerel bir restorana  

gideceğiz ve Akşam yemeğimiz  sonrasında  yeniden otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ :ALTO ANDINO HOTEL vb 

 

8.Gün 21Ocak           USHUAIA-BUENOS  AIRES Uçuş   09:48 13:18 jet                   

Otelimizden kahvaltı sonrası  havalimanına geçiyoruz. Buenos Aires  uçuşumuzu yapacağız.  

Arjantin başkentine varış. Özel araç ile karşılanma ve otelimize transfer. 

Öğleden sonra ŞEHİR TURU , Akşam yemeği  yerel restoranda  alınacaktır. 

Geceleme otelimizde , 

OTELIMIZ : NH City Buenos Aires 5* 

 

9.Gün 22ocak   Buenos Aires Dönüş uçuşu  23:50 
Bu sabah kahvaltı sonrası  TIGRE  DELTASI turu  yapacağız.  ÖĞLE  YEMEĞİ  yerel restoranda alınacaktır. 

Akşam saatlerinde bölgeden ayrılıyoruz. Havalimanına transferimiz yapılıyor.  

Akşam  23:50 Türk Hava  Yolları ile  Istanbul uçuşumuz  var. Geceleme uçakta. 

 

10.Gün  23Ocak   İstanbul-Varış 22:10 



 

 
ANTARIKA programı için UYARI! 
 
**Buzullara gidiş günü/saati/ dönüşü/ 
hava şartlarından dolayı değişebilir. 
Ana Biletlerinizi (eve  dönüş) satın 
alırken Değişim yapılabilecek şekilde 
hazırlık yapın! 
 
 
King George Adası, Antarktika Yarımadası'nın kuzey ucunda yer almaktadır. 

Burası dünyadaki en uzak yerlerden biridir; bu nedenle, ulaşmak zordur. 

Bu eşsiz ve büyüleyici destinasyon özel zorluklar sunuyor; modern yaşam 

konforlarını bulmak zor ve hava durumu oldukça tahmin edilemez. 

 Antarktika Gecesi, Antarktika'da 30 yılı aşkın deneyime sahip üst düzey profesyoneller tarafından geliştirilen 

güvenli bir programdır. Ancak, King George Adası'nda hastane veya acil durum birimi yoktur, bu nedenle 

DAP Antartica yolcuların tıbbi tahliyeyi de içeren uygun sigortaya sahip olmalarını gerektirir. 

Güvenli bir şekilde inmek için mükemmel görüşe sahip berrak bir gökyüzü gereklidir, bu yüzden birçok 

yerde uygun hava koşulları veya iniş pistinin durumunda bir iyileşme beklenirken seyahatlerin ertelenmesi 

gerektiği durumlarda. 

Bu nedenle, Antarktika programınızı yapmak için sıkı bir programa sahip olmanız tavsiye edilmez: birkaç 

günlük olası gecikmeler dikkate alınmalıdır.  

DAP Antarktika planlarken, birkaç pencereyi göz önünde bulundurmanızı şiddetle tavsiye eder. 

gün, biraz esneklik kazanmak için. Ayrıca, eve dönüş yolculuğunuz için bir açık hava bileti 

yeniden zamanlama esnekliği sağlamak iyi bir fikir olacaktır. 

Antarktika'ya uçmak iki buçuk saat sürüyor. hava koşulları, her zaman, kalkıştan önce Uydu aracılığıyla 

kontrol edilir ve uçuş sırasında. 

Güvenlik, tüm işlemler için esastır ve bu, teknik ekip için herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesine karar 

verirken ilk ve en önemli husustur. 

Programın tüm faaliyetleri. Şirket bunun ne kadar hayal kırıklığı olduğunu anlıyor 

Bu nedenle DAP Antartica, tüm yolcuların bu hüküm ve koşulları dikkatlice okumasını ve 

karşı koruma olarak bir seyahat iptali ve kesinti sigortası satın alın. 

. 

 

Bölgeye  giden iki tip uçak bulunuyor. 

Gruplar Min 5 Kişi ile başlar. Kişi sayısına göre Uçak tipini havayolu seçer. Tek bagaj kuralı vardır. 

 

 
 

 

 



FİYATLANDIRMA  
İstanbul’dan çıkış için Tarihler (Antarik uçuşa bağlı olarak) 
ÇOK ÖNEMLİ UYARI ! DİKKAT 

MİNİMUM 04 YOLCU,  

Zaman zaman kötü hava koşullarından dolayı uçuşu ertelememiz gerekiyor, bu yüzden ekstra gecelerin 

esnekliğine ihtiyacımız var, bu yüzden belirlenen tarihe gidemezsek takip edecek 3 gün içinde uçmayı 

deniyoruz  

Ancak bu süre geçtikten sonra uçuşu hala yapamıyorsak, iptal ediyoruz ve paranın %80'ini iade ediyoruz. 

(Antartic Turu paketinin) özel antartık uçuşlu paket yapılamaz ise ilgili kısmın paket ücretinin %20 si 

bedeli iade edilmez! 

Bu bağlamda eve  dönüş uçuşunuzu ve diğer ara uçuş ayarlamalarını yaparken, DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİZ 

bir bilet satın almalısınız ( İstanbul- Buenos Aires-Istanbul) Biletinde dönüş uçuşuna binemeyebilirsiniz, 

ESNEK bilet alınmalıdır. 
 

Bu değişimler yada erteleme yüzünden yaşanacak sorunlardan EJDER TURIZM  sorumlu değildir. 

 

THY den alınacak (esnek ) bilet detayı  - Bu paket fiyata dahil değildir. 

  

  1  TK 193 T 14JAN 6 ISTGRU HK1          1430 2215   359 E 0 M 

  2  TK 016 L 22JAN 7 EZEIST HK1          2350 2210+1 359 E 1 M 

      

 

Min. 3 Kişi için  FİYAT 

 
(4 katılımcı içinde aynı ücret) 

Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Odada Kişi Başı 

Türkiye’den  Türk Rehber 

eşliğinde 

 

( Tüm gezi boyunca kafile 

içinde) 

15,570$ 16,440$ 
(Kampda 1 gece Çadırlar tek yada çift 

olarak değişebiliyor, Otellerde tek konaklar) 

Türkiye’den Türk Rehber 

eşliğinde 
* 

( 1gece ANTARIKA 

konaklamasına  katılmaz. O 

gezi esnasında karada bekler 

grubun dönüşünü) 

 

13,680$ 14,790$ 
(Kampda 1 gece Çadırlar tek yada çift 

olarak değişebiliyor, Otellerde tek konaklar) 

TR çıkışlı Rehbersiz* 
(Yerel rehberlikler)İNG 

11,970 $ 12,990$ 
(Kampda 1 gece Çadırlar tek yada çift 

olarak değişebiliyor, Otellerde tek konaklar) 

 

PAKETE  NELER DAHİL ? 

Sao Paulo/ Santiago Bilet 

Santiago/Punta Arenas Bilet 

Ushuaia/ Buenos Aires  Bilet 

Buenos Aires, Sao Paulo,Ushuaia,Santiago Punta Arenas  Konaklaamaları 

Buenos Aires, Santiago ,USHUAIA  GEZILER  

USHUAIA- MACELLAN BOĞAZI - PUNTA ARENAS  ARASI KARA YOLCULUĞU +FERRY BİLETİ 

ANTARIC BÖLGEYE UÇUŞ 

ANTARTIC BÖLGE TÜM GEZİLER, 

ANTARTIC 1 GECE TERMAL ÇADIR KAMP KONAKLAMA 

YEMEKLER 



 

PAKETE  NELER DAHİL DEĞİL  ? 

İstanbul- Sao Paulo  / Buenos Aires- İstanbul  THY uçak bileti 

Bölgede programda yazılmamış yemekler vb kişisel  harcamalar 

Extra  Konaklama gerekecek hallerde oluşacak Otel geceleme  ücretleri. 

Yurtdışı Çıkış Harcı 

 

NOT :  Eğer TR çıkışlı TÜRK rehber alınırsa, bilet ücreti ve masrafları bu pakete dahildir. Lakin Türk 

rehber farklı bir uçak ile Buenos Aires e önceden giderek , kafileyi alanda karşılar ve tur  başlar. 

 

KURALLAR : 

 

 

ÖDEMELER : 

 

İLK  ÖDEME  / 

3 EKİM 2022 >  KİŞİ  BAŞI 2500 USD 

10 KASIM 2022 >> KİŞİ  BAŞI 3500 USD 

5 ARALIK   BAKİYE KAPAMA. 

 

İMZA EDİLECEK ÖZEL FORMLAR KAYIT ESNASINDA YOLCULARA İLETİLECEKTİR. 

 

 

 

Brifing, Antarktika'yı ziyaret etmeden önce küçük bir öğretim toplantısıdır. Katılım, uçuştaki tüm 

yolcular için ZORUNLUDUR. Bu bir normdur 

IAATO'nun tüm üyeleri için talep ettiği HİÇBİR yolcu, bu birleşmede ima edilen teşviki almadan 

Antarktika'yı ziyaret edemez. bu 

brifing, seçilen tarihten önceki gün 16:00 -17:00 civarında gerçekleşecektir. 

Yolcuların bu saatten önce Punta Arenas'a varmasının çok önemli olduğu uçuş için. Brifing için 

kesin zaman ve yer Punta Arenas'taki ev sahibiniz tarafından derhal bilgilendirileceksiniz 

 

 


