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1.Gün:22MART 2022  ISTANBUL –Paris-MEXICO CITY                          05:00 17:20  
İSTANBUL Havalimanı Dış Hatlar Terminali Ejder Turizm standında saat 03:00’de buluşma. Pasaport ve 
bagaj işlemleri sonrasında AIR FRANCE Havayolları  ile saat 05:00’de Paris’e hareket. 06:50de varışı 
takiben kısa bir beklemenin ardından saat 11:00’da Mexico City uçuşumuz başlıyor. Saat 16:20’de 
Mexico City’e varışımızın ardından Havalimanında karşılanma ve otelimize transfer.  
AKŞAM YEMEĞİ yerel restoranda. Geceleme otelimizde.                                                    

OTELIMIZ : RAMADA HOTEL 4*  vb.  
  

2.Gün:23MART 2022           MEXICO CITY ŞEHİR TURU   
Otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben ŞEHİR TURUMUZUN BAŞLAMASI..  

Mexico (İspanyolca: Ciudad de México, ) Meksika´nın başkenti ve en büyük şehri. 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. Daha sonra Meksiko City’den bir saat mesafede bulunan Teotihuacan’a hareket  

ediyoruz. Burada volkanik kökenli bir cam türü olan obsidyen taşı atölyesi ve galerisini ziyaret 

edeceğiz.UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Teotihuacan antik şehrini geziyoruz. 

“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 merkezidir. Teotihuacan’ın en büyük 

yapısı Güneş Piramidi; Ay Piramidi; Ölüler Yolu; büyük Tanrı “Tüylü Yılan” a ithafedilen Quetzalcoatl 

Tapınağı; Kelebekler Sarayı'nı görebilirsiniz AKŞAM YEMEĞİ yerel restoranda. OTELIMIZ : RAMADA 

HOTEL 4*  vb.  

  
3.Gün:24MART 2022           MEXICO CITY – CANCUN uçuş  06:00 09:15  
Sabah erken saatlerde otelimizden ayrılıyor ve havalimanına geçiyoruz. Sabah uçuşu ile Meksika’nın 

Cancun şehrine yolculuk yapacağız. Havalimanında karşılama sonrası gezimize başlıyoruz.  

UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan ve 300 hektarlık bir alanı kaplayan Chichen Itza antik 

kentini keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. 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. 

Chichen Itza keşfinin ardından , CANCUN şehrine doğru yolumuza devam edeceğiz. AKŞAM YEMEĞİ 

otelde. Geceleme Otelimizde. OTELIMIZ : Crystal Cancun Hottel 4*  
  

4.Gün: 25MART 2022           CANCUN-HAVANA (KÜBA)  uçuş  13:30 15:15  

Bugün otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası ,rehberimizin belirleyeceği saatte otelimizden  

hareket ederek Havalimanına transfer olacağız. Yerel   havayolları ile Havana’ya uçuşumuzu 

gerçekleştireceğiz.  Varışta  karşılanma ve HAVANA şehir merkezine geçiyoruz. Eski Havana 

sokaklarında kısa bir şehir turu yapacağız.  CASA PARTICULAR- özel lisanslı butik Ev Oteller.   

AKŞAM YEMEĞİ yerel restoranda , sonra geceleme Havana’da.  
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5.GÜN 26MART 2022          PINAR DEL RIO- VINALES VADİSİ TURU   
Kahvaltı sonrası , tam gün Pinar del Rio-Vinales Vadisi turumzu yapacağız. .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 

seyredeceğiz. 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. Ardından Havana'ya 

geri dönüyoruz. AKŞAM YEMEĞİ geceleme Havana ‘da.  
  

6.GÜN 27MART 2022         CIEN FUEGOS-TRINIDAD  
Sabah casalarda alacağımız kahvaltı sonrası  turumuza devam edeceğiz. İstikametimiz   CIEN 

FUEGOS kenti olacaktır. Şehre varışımızı takiben, ziyaretlerimiz olacak.  

Bugün ilk olarak  UNESCO  dünya mirası listesindeki CIENFUEGOS  kentini ve meydanı ve eski  

Tiyatroyu ziyaret edeceğiz. Cienfuegos Tarihi Merkezi, Valle Sarayı, Jose Marti Parkı, Prado 

Promenade, Tom Terry Tiyatrosu. Cienfuegos, Küba'da yer alan aynı zamanda da Cienfuegos 

ili'nin başkenti olan şehirdir. Şehrin nüfusu 26 Kasım 2009 tarihinde toplam nüfusu  

164,924'tür,turumuzun  sonunda  TRINIDAD ‘a doğru yola devam ediyoruz ,  TRINIDAD şehir  

merkezinde yürüyüş turu yapacağız. AKŞAM YEMEĞİ  Turumuzun sonunda geceleme  

TRINIDAD ’da  CASA PARTICULAR da olacaktır.  

 

Sabah Kahvaltı  sonrası  saat 07:30 da  Santa Clara ‘ya Yolculuğumuz  başlıyor., merkezi  

Küba’nın başkenti hareket..  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. Turumuzun  sonunda  HAVANA 

HAVALIMANINA  doğru devam edeceğiz. Bugün Küba’dan ayrılıyoruz.  

Havalimanına varışımıza  takiben AIR FRANCE tarifeli seferi için işlemlerimizi tamamlıyoruz.  

17:10  Uçuşu ile PARİS üzerinden dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Geceleme uçakta.  
  
  
  

    

  

7 .G Ü N   28 MART            SANTA CLARA  - HAVANA - 1 7 :10 ( Uçuş saati ) - PARIS 
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8.GÜN :29MART        PARIS-ISTANBUL          22:30 03:25+1                    

PARIS  havalimanına  varışımızı takiben;   havalimanında bekleme ;  kalkış  saatimiz 22:30 varış saatimiz 

gece yarısını geçe 03:25 (30Mart )  

*Paris Havalimanında (kovid imkanları ve koşullar uygun olursa, Yeşil Pasaportlu yolcular ve shengen 

vizesi olanlar – Paris kent merkezine çıkış yapıp, uçuştan önce dönüş yapabilirler – Pakete dahil değildir   

Gezi Ücretlerine Dahil Olan Servislerimiz   

*İstanbul-Mexico City-HAVANA-Istanbul arasında AIR FRANCE ile yapılacak ekonomi sınıfı 

uçuşlar ve 20 kg serbest bagaj taşıma hakkı.  

*MEXICO CITY/ CANCUN ara  Uçuş Bileti- Yerel Hava yolları ile  

*CANCUN/ HAVANA ara  Uçuş Bileti- Yerel Hava yolları ile   

*Programda belirtilen geziler, şehir turları, transferler ve ören yeri giriş ücretleri.   

* Meksika ‘da 4*  otellerde Standart Odalarda oda-kahvaltı bazında konaklamalar  

* Havana ve Trinidad ‘da CASA PARTICULAR  konaklamalıdır. (2+1 : 3 Gece )  

MEXICO CITY ŞEHİR TURU    

Chichen Itza antik kenti  

HAVANA kısa panaromik tur   

CIEN FUEGOS turu  

TRINIDAD TURU  

VINALES -PINAR DEL RIO TURU  

SANTA CLARA- CHE MÜZESİ TURU  

Teotihuacan turu    

*Programda belirtilmiş    6 Akşam Yemeği  

*Ejder Turizm Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri   

*Seyahat Sağlık Sigortası  

Gezi Ücretlerine Dahil Olmayan Servislerimiz  

*Kişisel harcamalar/*Yurt dışı çıkış harcı 50TL  

*Programda belirtilmeyen yerlerdeki öğle ve akşam yemekleri   

*Dahil edilen yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler  

*Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis Personelleri  tipleri ( Tüm yerel rehberler , Tüm Otobüs 

şoförleri ,  restoranlardaki garsonlar içindir.) 60 usd kişi başı  Havalimanında toplanılacaktır. 

Rehber eli ile  bölgede dağıtılır- TAVSİYEDİR.  
Küba Vizesiz -35 USD ( yeşil Pasaportlara gerekemez )  

*Meksika Vizesi :  Normal Pasaport sahipleri Online Şirketimizce  Ücretsiz  vize  temin edilir. 

(ABD Vizesi olanalar- Eski pasaportta olsa bile Meksika ya bu işleme gerek duymaksızın giriş 

yapabilirler.  

Yeşil Pasaport Sahipleri ise Bir randevu alarak ,36 USD karşılığı Meksika Büyükelçiliğinden 

(Ankara veya İstanbul Konsolosluğundan ) almaları gerekecektir. Lütfen Şirketimize ilgili başvuru 

için danışınız.(İşlem 1 gün sürmektedir Şahsi başvuru yapılmaktadır )  
  
  


