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1.GÜN /  

 ISTANBUL – MEXICO CITY     21:40 - 04:00+1 

İSTANBUL YENİ Havalimanı Dış hatlar gidiş terminali EJDER TURIZM 
standında saat 18:30’da görevli personel ile buluşma. Bagaj ve pasaport işlemlerini 
takiben 
TÜRK HAVA YOLLARI tarifeli seferi ile Meksika‘nın başkenti Mexico City‘ye doğru 
yolculuğumuz başlıyor. Geceleme uçakta. 
 

2.GÜN /  
           MEXICO CITY TURU 

Sabah çok erken saatlerde 04:10 MEXICO CITY’e ulaşıyoruz. Varışımızı takiben 
alanda özel aracımız ve yerel rehberimiz eşliğinde şehir merkezine geçiyoruz. 
Eşyalarımızı otelimize bırakacağız. (odalar müsait ise odalara – değilse otel 
emanetine teslim edeceğiz )Daha sonra yarım günlük şehir turumuza başlıyoruz. 
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 ziyaret. Zengin antropolojik, etnografik ve arkeolojik 
koleksiyonlar barındıran müzenin baş eseri şüphesiz dünyaca ünlü ve Aztek Takvimi 
olarak bilinen dairesel Güneş Taşı´dır. Turumuzun bitiminde otelimize dönüş. 
 
Öğleden sonra Teotivakan Piramitleri turu 
 
Meksiko City’den 40 km. mesafede bulunan Teotihuacan’a hareket. 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 
Piramidini, Ay Piramidini, Ölüler Yolunu, büyük Tanrı “Tüylü Yılan” a ithaf edilen 
Quetzalcoatl Tapınağını ve Kelebekler Sarayı´nı görebilirsiniz.  
Turumuz öğle yemekli olacaktır. Tur bitimi şehre geri dönüyoruz. YILBAŞI 
KUTLAMALARI’na katılmak isteyen misafirlerimiz rehberimiz eşliğinde Garibaldi 
meydanına gidebilirler. Geceleme otelimizde. 
 
OTELİMİZ : RAMADA HOTEL REFORMA 3*  VB. 
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3.GÜN /  
   FRIDA KAHLO MÜZESİ – PUEBLA TURU  

Bu sabah saatlerinde kahvaltı sonrası ilk durağımız FRIDA KAHLO müzesi olacaktır. 
Yapının kobalt mavisi duvarları için Mavi Ev olarak da bilinen Frida Kahlo Müzesi, 
Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşamı ve eserlerine adanmış tarihi bir ev müzesi 
ve sanat müzesidir. Mexico City'deki Coyoacán'ın Colonia del Carmen semtinde yer 
almaktadır. 
Müze ziyaretimiz sonrası, istikametimiz PUEBLA olacaktır. Puebla, resmî adıyla 
Heróica Puebla de Zaragoza veya kısa kullanımıyla Puebla de Zaragoza, Meksika'da 
aynı adlı eyaletin başkenti olan şehir. Ülkenin başkenti Meksiko'nun doğusunda olup, 
2.109.049 metropolitan alan nüfusu ile ülkenin dördüncü büyük şehridir. ÖĞLE 
YEMEĞİ yerel restoranda alınacaktır. PUEBLA şehir turumuzu takiben, Mexico 
City’ye dönüş yapacağız. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : RAMADA HOTEL REFORMA 3* VB. 
 
4.GÜN /  

 MEXICO CITY – CANCUN     08:30 – 10:25 
Sabah kahvaltı sonrası havalimanına geçiyoruz CANCUN uçuşumuz saati 

08:30. CANCUN’a varışımız saat 10:25’de. Önce özel aracımız ile otelimize 
transferimiz yapılıyor. 
ISLA MOHARES YÜZME TURU  
Cancun Yet limanından Yerel tekneler ile sahili ve plajları ile meşhur Mohares 
adasına geçiyoruz. Buradan da yüzme turları düzenleyen teknelere yerleşiyoruz. 
Cancun Plajlarında güzel ve keyifli bir gün bizi bekliyor. ÖĞLE YEMEĞİ (BALIK) 
menü tura dahildir.  
OTELİMİZ: LA QUINTA BY WYNDHAM CANCUN 3* V.B. 
 

''Tanrıların doğduğu yer'' ya da ''İnsanların ilah haline geldikleri yer'' anlamına gelen 
Teotihuacan, Mexico City'nin 40 kilometre kuzeydoğusunda bulunan arkeolojik bir sit 
alanıdır. Dünyadaki en büyük antik piramitlerin bulunduğu bu bölge, MS. 1. yüzyılın ilk 
yarısında Amerika'nın 125.000'i aşkın nüfuslu en büyük kentiydi.  
 
Piramitlerin büyüklüğünden esinlenen efsanelere göre bu kent, tanrıların oturup insanları 
yaratmak için plan yaptığı yerdir. Teotihuacan'ın yapılışı MÖ. 300 dolayları olup en büyük 
piramit Güneş Piramiti is MÖ. 150'ye tarihlendirilir.  
 
Şehir 1987'den beri UNESCO Dünya Mirasları listesindedir ve toplam 83 kilometre kare 
bir alan kaplar. Şehir kazılarında çıkarılan eserler Mexico City'deki Ulusal Antropoloji 
Müzesi'ne kaldırılmıştır. 
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5. GÜN /  

    CANCUN – CHICHEN ITZA MAYA TURU 
Sabah çok erken alacağımız kahvaltıyı takiben Meksika Yukatan yarım adasının en 
büyük Maya antik şehir Chichen Itza‘ya hareket. 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 Tolteklerden etkilenmiş olabilirler. Gezimiz 
güzergahında bu önemli yapıların yanı sıra salyangoz şeklinden dolayı “Caracol” 
denilen ve ören yerinin en eski yapısı olan gözlemevi ve yağmur tanrısı Chac Mool’a 
kurban edilen bedenlerin atıldığı sanılan kutsal kuyu “Cenote” de bulunmakta. 
Turumuz sonrası ÖĞLE YEMEĞİ yerel bir restoranda alınacaktır. Chichen Itza 
gezisinin ardından ünlü tatil merkezi Cancun’a, otelimize geçiyoruz. 
OTELİMİZ: LA QUINTA BY WYNDHAM CANCUN 3* V.B. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Chichen Itza (Türkçe okunuşuyla Çiçen İtza), bir Maya Kızılderili halkı olan İtza Maya 
halkının yaşamış olduğu kenttir. Meksika'nın Yucatan eyaletinde bulunan kent, ülkenin en 
çok ziyaret edilen ikinci arkeolojik sit alanıdır. Tarih kent, yılda 2 milyondan fazla turist 
tarafından ziyaret edilmektedir. Chichen Itza, ''Itza'nın ağzında'' anlamına gelmektedir. 
Kentteki El Castillo adıyla da bilinen Kukulkan Piramidi, 2007 yılında seçilen Dünyanın 
Yedi Harikası'ndan biri kabul edilmiştir. Kent, Kristof Kolomb öncesinde kurulmuş bir 
yerleşimdir.  
 
Chichen Itza yerleşimi, MS 750 ile 900 yılları arasında oluşmaya başlamıştır. Yerleşimin 
en son hali is MS 900 yılından sonra şekillenmiştir. 10. yüzyıldan itibaren ise şehir, 
bölgesel çapta başkent olup, Yucata'nın merkezinden kuzey kıyılarını yönetmiş ve gücünü 
yarımadanın doğu ve batı kıyılarına kadar genişletmiştir. 
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6.GÜN / 
     CANCUN – HAVANA [KÜBA]     08:10 – 10:20 
Öğle saatlerinde rehberimizin belirleyeceği saatte Cancun otelimizden hareket 
ederek Cancun Havalimanına transfer olacağız. Yerel havayolları ile Havana’ya 
uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Küba yerel saati ile sabah 10:20’de HAVANA 
havalimanına ulaşıyoruz. Havalimanında bizi bekleyen özel aracımız ile turumuza 
başlıyoruz. HAVANA – PINAR DEL RIO – VINALES VADISI 
Rehberimiz ile birlikte doğu istikametine doğru yola çıkacağız. İstikametimiz PINAR 
DEL RIO olacak. Bu turumuzda önce tütün tarlaları gezecek, nasıl yetiştirildiği 
hakkında bilgilendirilecek ve sonra da Pinar del Rio'daki Puro Fabrikası'na gideceğiz. 
Los Jazmines tepesinden Vinales Vadisi’nin manzarası seyredildikten sonra öğle 
yemeğini El Palenque Restaurant'ta yiyeceğiz. Cueva del Indio mağarasının içindeki 
nehri sandalla gezerek geçtikten sonra Mural de la Prehistoria'da inanılmaz güzel 
doğada Leovigildo tarafından çizilmiş bir yağlı boya tablosu sizi bekliyor. Son olarak 
sürpriz bir yerli aile ziyareti yapılacaktır. Geceleme Pinar Del Rio – Vinales 
bölgesinde Casa Particular’da olacaktır. 

 
7.GÜN / 
           PINAR DEL RIO – CIENFUEGOS – TRINIDAD  
Sabah casalarda alacağımız kahvaltı sonrası turumuza devam edeceğiz. 
İstikametimiz CIENFUEGOS kenti olacaktır. Şehre varışımızı takiben ziyaretlerimiz 
olacak.Bugün ilk olarak UNESCO dünya mirası listesindeki CIENFUEGOS kentini, 
meydanı ve eski Tiyatroyu ziyaret edeceğiz. Cienfuegos Tarihi Merkezi, Valle Sarayı, 
Jose Marti Parkı, Prado Promenade, Tom Terry Tiyatrosu ziyaret edeceğimiz yerler 
arasında. ÖĞLE YEMEĞİ yerel restoranda alınacak. Öğle yemeğimizin ardından 
TRINIDAD’a doğru yolumuza devam edeceğiz. Trinidad’a varışımızı takiben kent 
merkezinde CASA PARTICULAR evlerimize yerleşiyoruz. Geceleme Trinidad’da 
yapılacaktır. CIENFUEGOS’da CASA PARTICULAR’da olacaktır. 
 

8.GÜN / 
          TRINIDAD 
Bu sabah kahvaltı sonrası gezimize devam edeceğiz. Trinidad şehir turumuzu 
yapacağız. Küba’da kolonyal mimarinin en iyi korunduğu kent olan Trinidad şehir 
turumuzda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ingenios Vadisi ve Trinidad 
Şehri gezisi esnasında; rom, limon, bal ve su ile yapılan içkisi ile meşhur La 
Canchanchara Barda müzik ziyafeti molamız olacak 
Tarihi sokaklarında yürüyeceğiz. Plaza Mayor’u ziyaret edeceğiz, Canchánchara 
Barda özel yöresel kokteylden tadacağız. Turumuzun sonunda arzu eden 
misafirlerimiz Sahil kıyısına gitmek isterlerse rehberimiz eşliğinde ekonomik ulaşım 
seçeneklerinden faydalanarak Trinidad plajlarına giderek yüzme keyfi yapabilirler. 
Geceleme Trinidad’da olacaktır. 
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9.GÜN / 
           TRINIDAD SANTA CLARA – HAVANA  
Sabah Kahvaltı sonrası saat 07:30’da Santa Clara‘ya Yolculuğumuz başlıyor. 
Küba’nın başkentine hareket ediyoruz. Plaza Ernesto Che Guevara, CHE müzesi 
ziyaretimizi yapacağız. Burası her gün yüzlerce kişinin ziyaretine geldiği yerdir. Yine 
Santa clara merkezde yer alan eski tren rayları ve zırhlı tren anıtını ziyaret edeceğiz. 
ÖĞLE YEMEĞİ turumuz sonrası yerel bir restoranda alınacaktır. 
Daha sonra Havana‘ya yöneliyoruz. Akşam saatlerinde günün sonunda KÜBA’nın 
BAŞKENTİ HAVANA‘ya ulaşacağız. Varışımızı takiben HAVANA’da CASA 
PARTICULAR evlerimize yerleşeceğiz. Akşam saatlerinde serbest saatlerde şehri 
keşfe çıkabilirsiniz. GECELEME HAVANA’da. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.GÜN / 
           HAVANA 
Sabah kahvaltıdan sonra çevre gezilerimize devam edeceğiz. Havana panaromik 
şehir turumuza başlıyoruz. Gezimiz esnasında UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer 
alan Havana Eski Kenti, Malecon Bulvarı, Devrim Meydanı, Plaza de Armas Meydanı, 
San Fransisco Meydanı, Vedado ve Miramar Bölgeleri göreceğimiz yerler arasında 
bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün 
Büstünün bulunduğu parkı ziyaret edeceğiz. Panaromik gezimizin ardından ÖĞLE 
YEMEĞİ molası vererek turumuzu tamamlayacağız. Turumuzun sonunda Havana 
Merkezde sizlere serbest zaman veriyoruz. Fotoğraf çekimleri ve küçük alışverişlere 
devam edebilirsiniz.  
Geceleme Havana‘da. 
 

Halen komünist yönetimin etkili olduğu Küba'nın en çok merak edilen şehirlerinden biridir 
Havana. Efsanevi liderlerin öncülüğünde pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği Devrim 
Meydanı, tarihi yapıları, müzeleri ve halkının yaşam tarzıyla pek çok turistin ilgisini 
çekmektedir.  
 
Alışılmışın dışında hayatların yaşandığı, sokaklarını rengarenk evlerin, klasik otomobillerin 
ve sanatçıların süslediği güzel bir şehir Havana. Tarihin her döneminde acılar yaşamış 
ama her zaman özgürlüğü için kafa tutmuş insanların ülkesi Küba'nın başkenti olan 
Havana, 2 milyonu aşkın nüfüsuyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. 
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11.GÜN / 
   HAVANA – ISTANBUL     08:35 - 08:35+1 
Bu sabah çok erken saatlerde Havana‘daki konakladığımız evlerden 

ayrılıyoruz. Rehberimiz ile birlikte havalimanına geçiyoruz. Uçuş saatimiz saat 08:35. 
Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile yolculuğumuz başlıyor. Geceleme uçakta. 
 

12.GÜN / 
          ISTANBUL 
İstanbul yerel saati ile 08:35’te havalimanına varış. Anılarla dolu gezimizin 

sona ermesi…  
 
 
 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 
¨ Türk Hava Havayolları tarifeli seferi ile İstanbul (IST)-Mexico City (MEX) ve Havana 

(HAV)-İstanbul (IST) arasında yapılacak olan uçuşların ekonomi sınıfı uçak biletleri ve 
23kg bagaj taşıma hakkı 

¨ MEXICO CITY’de 2 GECE, CANCUN’da 2 GECE, KÜBA’da 5 GECE olmak üzere 
Toplam: 9 gece oda&kahvaltı şeklinde 3* otellerde konaklama 

¨ Programda belirtilen tüm turlar, geziler, transferler ve ören yeri giriş ücretleri  
¨ Programda belirtilen yemekler 
¨ Türkçe rehberlik hizmeti 
¨ Seyahat Sağlık Sigortası (zorunlu sigorta) 

 
 
 FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER : 

• Küba Vize Servis Bedeli  350 TL (Yeşil pasaport sahipleri bu vizeden muaftır.) 
• Meksika Vizesi (Yeşil pasaport sahipleri için vize ücreti 40 USD’dır. Öncesinde 

ilgili konsolosluktan randevu alarak, gerekli vize evraklarınız beraberinde şahsi 
müracaat ile parmak izi alınarak vize başvurusu yapılabilmektedir. Seyahat 
tarihini kapsayan geçerli ABD/ İngiltere ya da Kanada vizesi olan; normal ve 
yeşil pasaport sahibi misafirlerimiz; Meksika vizesinden muaftır.  Normal 
pasaport sahipleri için online vize alınmaktadır. (Ücretsiz)   

• Programa dahil olmayan yemekler  
• Dahil olan yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 
• Yerel bahşişler, Bölgelerde hizmet veren yabancı rehberler, şoförler ve otel 

çalışanları için tavsiye edilen min. tutar kişi başı 80 USD’dir. Havalimanında ilk gün 
toplanır ve bölgelerde misafirlerimiz adına çalışanlara takdim edilir.  

• Yurt dışı çıkış harcı  (50 TL) 
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GENEL BİLGİLENDİRME ve HATIRLATMALAR  
 
 
 

Uçak Saatleri Hakkında Bilgilendirme :  
Turumuzun farklı tarihlerinde TÜRK Havayollarının tarife saatlerine göre gidiş ve dönüş uçağının  
İstanbul’dan çıkış ve varış ulaşım saatleri değişiklik gösterebilir. Takvim gününe göre havayolları 
tarafından belirlenir.  Bu turumuza kayıtlı misafirlerimiz turu satın aldıkları günden itibaren web 
sayfamız üzerinden www.ejderturizm.com.tr ‘’ TUR TARİHLERİ - UÇUŞ DETAYLARI ’’ butonunu 
tıklayarak tur tarihinize göre uçuş saatlerinin detaylı bilgilerine ulaşabilir. Dilerseniz satış temsilciniz 
de sizlere memnuniyetle yardımcı olacaktır. Diğer detaylar hakkında turun kalkışından 15 gün önce 
konfirme otel isimlerinin yazılı olduğu güncel bir program ve son hatırlatma notları ile tüm 
misafirlerimiz bilgilendirilir.  İstanbul çıkışlı bu turumuza yurtiçi farklı bir şehirden katılacak olan 
misafirlerimizin İstanbul’a geliş – gidiş biletlerini almadan önce mutlaka paket turun uçuş saatlerini 
teyit ettirmelerini önemle rica ederiz.   

ÖNEMLİ AÇIKLAMA /UYARI :   
*Önemli uyarı : Sabah yapılacak erken uçuşlarda ve kara yolculuklarında  alınacak kahvaltılar paket 
halinde olabilir. Program içerisinde dahil olan yemekler gidilecek ülkelerin gastronomisine göre 
servis edilir.  
* Program içerisinde ziyaret edilecek mekanların  sıralaması ; Kalınan Oteller, Tur kalkış ve varış 
tarihlerindeki gün değişiklikleri (+1 ve -1 gün gibi ), yerel uçak kalkış saatleri gerekli hallerde yerel 
olarak düzenleme hakkı Ejder Turizm‘e aittir. 
 

TUR GÜZERGAHI ve BÖLGELER  HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME – UYARI !! :  
Tur güzergahımız üzerinde yüksek bölgeler mevcuttur. Bu yükseklik 2.000m ila 2.600 m arasında 
değişmektedir. Bu tura katılmak isteyen misafirlerimizden kalp - damar problemi olanlar, nefes 
darlığı çekenler, yüksek tansiyon hastaları, her türlü tedavisi devam edenler ve bünyesi ile alakalı 
muhtemel endişesi olanlar için seyahat öncesi doktorlarından görüş almaları şiddetler tavsiye edilir. 
Turumuz programı  doğal  akışı içinde  yaşanması olası, zorlanma  ve bazı rahatsızlıklardan 
ötürü  misafirin  kendi bilgi ve onayı altında, sorumluluğu  kendisindedir. Bu tarz  rahatsızlıkları  olan 
ve doktorundan onay almayan mevcut yolcularımızın bu programa katılmaları EJDER TURİZM 
tarafından tavsiye edilmez. Sizlerin sağlığı bizler için daha değerlidir.  
 


