
 
  



 

1.GÜN / İSTANBUL – BOGOTA 09:55 – 15:20 ( 05 KASIM 2022 ) 
 
Bu sabah saat 07:00’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminali EJDER Turizm kontuarında yetkililer ile  
buluşuyoruz.  Bagaj ve bilet  işlemlerimizin ardından pasaport kontrolünden geçerek  TÜRK HAVA YOLLARI direkt 
uçuşu ile Bogota (Kolombiya) yolculuğumuz başlıyor. Kolombiya yerel saati ile 15:20’de Bogota El Dorado 
havalimanına varıyoruz. Yerel rehberimizi tarafından karşılandıktan sonra özel aracımızla konaklayacağımız 
otelimize transfer olacağız. Geceleme Bogota’da otelimizde. 
OTELIMIZ: BH PARQUE 93 HOTEL vb. 
 

 
2.GÜN / BOGOTA ŞEHİR TURU ( 06 KASIM 2022 ) 
 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası erken saatlerde  yerel rehberimiz bizi otelimizden alıyor. Vakit 
kaybetmeden  şehir turumuza başlıyoruz. İlk ziyaret noktamız dünyaca meşhur MONSARATI TEPESİ. Burası  
Bogota’nın  güzel manzarasını en iyi görebileceğimiz yüksek bir noktadır. Füniküler ile bu tepeye çıkarak yukarda 
yer alan bir kiliseyi de ziyaret ederek fotoğraflarımızı çekiyoruz. Daha sonra şehir turumuzun devamında  ‘’ ALTIN 
MÜZESİ ‘’ ziyaretimizi yapacağız.  Kolombiya tarihini yakından anlayabileceğimiz en düzenli ve kapsamlı müzedir 
burası. Aynı zamanda El Dorado hakkında bilgiler alacağız. Ardından Bogota sokaklarında yürüyüş yaparak şehri 
tanımaya devam ediyoruz. Turumuzun bitiminde tekrar otelimize döneceğiz. AKŞAM YEMEĞİMİZİ yerel bir 
restoranda aldıktan sonra dinlenmek üzere odalarımıza çıkıyoruz. Geceleme Bogota’da otelimizde. 
OTELIMIZ: BH PARQUE 93 HOTEL vb. 
 

3.GÜN BOGOTA – Zipaquirá -TUZ KATEDRALİ – LAPAZ ( UÇUŞ 21:24 – 02:14 ) ( 07 KASIM 2022 ) 
 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası, çevredeki gezilerimizi yapmak üzere otelden ayrılacağız. Bogota 
şehir merkezinden aracımızla  ayrılıyoruz. Bugün ziyaret edeceğimiz Tuz Kayalar ya da Salt Cathedral, 
Zipaquirá  bölgesinde yer almaktadır. Doğa  harikası bir  yöre olan ve  Kolombiya iç  bölgelerinde yılda binlerce 
Turistin  ziyaret ettiği kutsal topraklar olarak saygı gören bir  bölgedir. Turumuz esnasında yerel rehberimizden 
bilgiler alıyoruz. Tüm  ziyaretlerimiz sonrasında Lapaz (Bolivya) uçuşumuzu gerçekleştirmek için havalimanına 
transfer oluyoruz. Bagaj ve bilet işlemlerimizi yapıp uçaktaki yerlerimizi alıyoruz. Yaklaşık 5 saat sürecek 
uçuşumuzun ardından Lapaz El Alto Havalimanına varışımızı takiben yerel rehberimiz ve bizi bekleyen özel 
aracımız ile buluşup otelimize transfer oluyoruz. Geceleme Lapaz’da otelimizde. 
OTELIMIZ: MIDTOWN LAPAZ HOTEL vb. 
 



 

4.GÜN / LA PAZ ŞEHİR TURU - MOON VALLEY  ( 08 KASIM 2022 ) 
 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben La Paz şehir turunu yapacağız. İlk olarak şehrin aşağı kısmında 
bulunan Ay Vadisi bölgesine gidiyoruz. Burası koruma altında jeolojik özelliğe sahip bir bölgedir. Toprak yapısında 
bulunan kil ve kum karışımından dolayı peri bacalarını andıran bir görünüme sahiptir. Fotoğraflarımızı çektikten 
sonra şehir turumuza ana meydan ve kent merkezi ile devam ediyoruz. Şehrin yüksekte oluşundan dolayı ve aynı 
zamanda trafiği azaltmak için kurulan ve toplu taşıma olarak da kullanılan teleferikler ile panoramik gezi yapmayı 
da ihmal etmeyeceğiz. Turumuzun son durağında ünlü cadılar pazarında yürüyüş yaparak cadde ve tarihi 
hakkında bilgiler alıyoruz. Turumuzun bitiş noktası ise barok sitili mimariyle inşa edilmiş San Francisco Kilisesi 
Otelimiz bu noktaya yürüme mesafesinde. Dinlenmek üzere odalarımıza çıkıyoruz. Geceleme Lapaz’ da otelimizde 
OTELIMIZ: MIDTOWN LAPAZ HOTEL vb. 

 

 
5.GÜN / LA PAZ – TIWANAKU – PUNO ( 09 KASIM 2022 ) 
 
Bu sabah otelimizdeki kahvaltımızın ardından Lapaz’ dan ayrılacağız. Programımız TIWANAKU ANTİK KENTİ 
ziyareti ile başlayacaktır.  Bolivya’nın ve hatta Güney Amerika’nın en eski uygarlıklarından olan TIWANAKU antik 
yerleşimini ziyaret ediyoruz. UNESCO’nun koruma altına aldığı bu bölgede bulunan 3 ayrı tapınağı ziyaret ettikten 
sonra tekrar aracımıza binerek Peru sınırı olan Desaguadero kasabasına yöneliyoruz. Varışta hudut geçişi 
işlemlerimizi yapacağız.  Bolivya’dan çıkış, Peru’ya girişimizi bitirip araç değiştirerek yolculuğumuza yaklaşık 
olarak 3,5 saat daha devam edeceğiz. Puno’ ya varışımızı takiben konaklayacağımız otelimize yerleşiyoruz. 
Titikaka Gölü üzerindeki Inka kültürünü temsil eden Uros Adaları tekne turumuzu yapacağız. Sazlık evler ve eski 
yaşamın izlerini taşıyan çok ilginç bir yer olarak bölgede bilinen bir noktadır. Gezimizin sonrasında otelimize 
dönüyoruz. AKŞAM YEMEĞİMİZİ otelimizde alacağız. Geceleme Puno’ da otelimizde.  
OTELIMIZ: SOL PLAZA HOTEL vb. 
 



 

6.GÜN / PUNO – CUSCO ( 10 KASIM 2022 ) 
 

Otelimizde alacağımız erken kahvaltımızın ardından karayolu ile Cusco şehrine hareket ediyoruz. Yaklaşık 6 saat 
sürecek bu yolculuğumuzda fotoğraf molalarımız olacaktır. Bunlardan en önemlisi ise Incaların döneminde Ant 
dağları ve Titicaca gölü arasında doğal bir sınır görevi üstlenen La Raya geçidinde duraklıyoruz. Burası 4400 m  
rakımda olup ve güzergahımızdaki en yüksek noktayı temsil etmektedir. Ant dağları yolunu takip ederek 
ilerleyeceğiz, köylerden geçeceğiz. Öğleden sonra Cusco ‘ya varışımızı takiben konaklayacağımız otelimize 
yerleşiyoruz. Rehberimizin belirttiği saatte buluşarak şehir turumuza başlayacağız. İlk ziyaret noktamız Korikancha 
yani Altın Tapınak, burası Incalar döneminden kalma bir tapınaktır. Santo Domingo kilisesi de tarihi binayla iç 
içedir. Ziyaretimizin ardından Plaza de Armas meydanına çıkıyoruz. Burada Katedral ve meydan hakkında bilgiler 
aldıktan sonra şehrin yerel pazarı San Pedro Mercado ziyaretimizi yapmak üzere yürüyüşlerimize devam 
edeceğiz. Bu şehre doymak sizler için çok zor olacak. Çünkü her adımda farklı bir eğlence ve tarihle karşı karşıya 
kalacaksınız.  Pazar ziyaretimizin ardından AKŞAM YEMEĞİMİZ içim yerel bir restorana geçiyoruz. Yemeğimizin 
ardından otelimize dönüyoruz. Geceleme Cusco’da otelimizde. 
OTELIMIZ: MONASTERIO SAN PEDRO HOTEL vb. 
 

 
7.GÜN KUTSAL VADİ- PISAC PAZARI – URUBAMBA ( 11 KASIM 2022 ) 
 

Kahvaltıyı takiben özel otobüsümüz ile, KUTSAL VADİ olarak bilinen İNKA  medeniyetinin kültürel yerleşimlerine 
doğru yolculuğumuz 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 Cusco’da otelimizde. 
OTELIMIZ: MONASTERIO SAN PEDRO HOTEL vb 
 



 

8.GÜN / MACHU PICCHU TURU ( 12 KASIM 2022 ) 
 

Bugün erken saatlerde uyandıktan sonra hızlıca kahvaltımızı yapıyor ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürecek 
günümüze başlıyoruz.  Yürüyüş ayakkabılarınız, güneş kremi ve şapkalarınız hazır bulunmalıdır. Dünya’nın 7 
harikalarından biri olan MACHU PICCHU turumuz tam gün sürecek ve Inkaların izinde keyifli bir gün geçireceğiz. 
İlk olarak otelimizden ayrıldıktan sonra kara yolculuğu ile kutsal vadi Ollantaytambo’ya gidiyoruz. Kutsal vadiye 
ulaşmamızın ardından PeruRail firmasının tarifeli seferine bilet işlemlerimizi yapıp yerlerimizi alıyoruz. Eşsiz 
manzaralara şahit olacağımız keyifli tren yolculuğumuz ile efsanevi Machu Picchu dağının eteklerinde kurulmuş 
olan Aguas Calientes kasabasına varıyoruz. Buradan shuttle araçlar ile yukarı tırmanacağız. Yaklaşık 25 dk bu 
yolculuğu yaptıktan sonra nihayet Machu Picchu Antik kentine ulaşıyoruz. Incaların son kralı Pachacutec 
tarafından MS 1450 yılında yapım emri verilen bu kentte birbirinden ilginç hikayeleri dinleyerek gezimizi yapıyoruz. 
Yerel rehberimiz bizleri Machu Pichhu’nun tarihi ve mimarisi hakkında detaylı şekilde bilgilendiriyor. Bu doğa 
harikası  Antik kent içerinde enerjiyi hissetmeniz ve vakit geçirebilmeniz için serbest saatlerimiz olacak. Turumuzun 
ardından tekrar araçla Aguas Calientes’e ineceğiz ve burada tren kalkış saatimize kadar ÖĞLE YEMEĞİMİZİ 
alıyoruz. Akşam saatlerinde tren ile Ollantaytambo, ardından tur otobüsümüzle Cusco’ya devam ediyoruz. Geç 
saatlerde varışımızın ardından odalarımıza çıkıyoruz. Geceleme Cusco’da otelimizde. 
OTELIMIZ: MONASTERIO SAN PEDRO HOTEL vb 
 

9.GÜN CUSCO – LİMA UÇAK 09:05 – 10:45 ( 13 KASIM 2022 ) 
 

Otelimizde alacağımız kahvaltımızı takiben, aracımızla Cusco havalimanına hareket edeceğiz, Yerel hava Yolu 
Peru’nun başkenti Lima ya 09:20 de iç hat uçuş ile gideceğiz. Lima’ya varışımızı takiben bizi bekleyen özel 
aracımız ile Miraflores bölgesinde ki otelimize doğru yola çıkıyoruz. Yol üzerinde okyanus kıyısındaki Dünyaca 
ünlü Aşıklar Parkı’nı ziyaret edeceğiz. Ziyaretimiz sonrasında Otelimize doğru yola çıkıyoruz varışımızın ardından 
odalarımıza yerleşiyoruz. Serbest saatlerimiz olacak. Geceleme Lima’da otelimizde. 
OTELIMIZ : NOBILITY HOTEL vb. 

10. GÜN LİMA ‘’ KRALLAR ŞEHRİ ‘’ ( 14 KASIM 2022 ) 
 
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´´.…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 Lima’da otelimizde. 
OTELIMIZ : NOBILITY HOTEL vb. 



 

11. GÜN LIMA – BOGOTA UCUS 18:45 – 21:50 ( 15 KASIM 2022 ) 
 

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından serbest saatlerimiz olacak. Sonrasında rehberimizin belirleyeceği 
buluşma saatine göre lobide buluşup Bogota uçuşumuzu yapmak üzere havalimanına geçiyoruz.  Bagaj ve bilet 
işlemlerimizi tamamladıktan sonra pasaport kontrolünden geçerek Kolombiya yerel havayolları ile Kolombiya’nın 
başkenti Bogota’ya olan uçuşumuza başlıyoruz. Akşam saatlerinde Bogota’ya varışımızla birlikte havalimanında 
karşılanarak konaklayacağımız otelimize transferimiz yapılacak. Geceleme Bogota’da otelimizde 
OTELIMIZ: BH PARQUE 93 HOTEL vb. 
 

12.GÜN / BOGOTA – ISTANBUL     16:50 / 16:55+1 ( 16 KASIM 2022 ) 
 
Sabah kahvaltımızı otelimizde aldıktan sonra öğle saatlerinde odalarımızı boşaltıyoruz. Havalimanına giderek 
İstanbul dönüş yolculuğumuza hazırlıklarımızı yapacağız. Uçuş saatimiz 15:30. Bilet ve bagaj işlemlerimizi 
gerçekleştirdikten sonra pasaport kontrolünden geçerek TÜRK HAVAYOLARI tarifeli seferi ile İstanbul uçuşumuza 
başlıyoruz.   Gecemiz uçakta geçiyor. 
 

13.GÜN / ISTANBUL  varış 16:55 ( 17 KASIM 2022 ) 
Yerel saat ile 16:55’de Istanbul’ a varıyoruz. Anılarla dolu bir turumuz daha son buluyor. 
 
 
 
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ  

• İSTANBUL - BOGOTA - ISTANBUL ARASINDA TÜRK  HAVA YOLLARI İLE YAPILACAK EKONOMİ SINIFI 
DİREKT UÇUŞLAR VE 23 KG SERBEST BAGAJ TAŞIMA HAKKI. 

• YEREL  HAVAYOLLARI İLE LIMA -PUERTO MALDONADO-CUSCO / LIMA-BOGOTA-LIM ARASI YAPILACAK 
UÇUŞLARDA EKONOMİ SINIFI UÇAK BİLETLERİ 

• LIMA (2GECE ) CUSCO (3GECE ) PUNO (1GECE) BOGOTA (3 GECE) LAPAZ (2 GECE) TOPLAM :11 GECE 3*-
4* VE BUTİK OTELLERDE ODA KAHVALTI KONAKLAMA 

• ÖZEL ARAÇLARLA HAVALİMANI-OTEL-HAVALİMANI TRANSFERLERİ – BÖLGEDEKİ ŞEHİR TURLARI, 
ŞEHİRLERARASI TRANSFERLER. 

• MACCHU PİCHU LÜKS TREN BİLETİ / MACCHU PİCHU ÖREN YERİ GEZİSİ 

• PERU RAIL FİRMASI İLE MACCHU PİCHU GİDİŞ DÖNÜŞ LÜX TREN BİLETİ 

• UROS ADASI TEKNE GEZİSİ(TİTİKAKA GÖLÜ ) 

• TÜM ÖRENYERİ, MÜZE GİRİŞ BİLETLERİ 

• EJDER TURİZM TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ VE BÖLGEDE Kİ LOCAL REHBERLİK HİZMETLERİ 

• SEYAHAT SAĞLIK  SİGORTASI - SEYAHAT BAŞLANGICINDAN BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR. 
 

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER : 

• KİŞİSEL HARCAMALAR  

• YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 150 TL         

• PROGRAMDA AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN YERLERDE ALINAN YEMEKLER İLE DAHİL YEMEKLERDE ALINAN 
ALKOLLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLER.  

• TÜM YEREL SERVİS TİPLERİ (TÜM YEREL REHBERLER ,TÜM OTOBÜS ŞOFÖRLERİ GARSONLAR 
,KOMİLER, BELLBOYLAR İÇİNDİR.) 160 USD KİŞİ BAŞI ALANDA TOPLANILACAKTIR. TUR REHBERİNİZE 
TESLİM EDİLİR. 
 


