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1.GÜN / 26 NİSAN 2021 ,Pazartesi 
                   ISTANBUL – CANCUN           05:10 16:15 
İSTANBUL 3. Havalimanı Dış Hatlar Terminali Ejder Turizm standında saat 03:00’de buluşma. 
Pasaport ve bagaj işlemleri sonrasında AIR FRANCE Havayolları ile saat 05:10’da Paris  
aktarmalı olarak  Cancun uçuşumuz başlıyor. Saat 16:15’de Cancun’a varışımızın ardından 
havalimanında özel aracımız ile karşılanıyoruz ve konaklayacağımız  otelimize transfer olacağız. 
Giriş işlemlerimizin ardından rehberimizden bilgilendirmeleri alıyoruz. Odalarımıza yerleşiyoruz 
ve  geceleme otelimizde.   
OTELIMIZ : LA QUINTA BY WYNDHAM 4*vb. 
 
2.GÜN / 27 NİSAN 2021 ,Salı 
                   CHICHEN ITZA TURU 
Sabah kahvaltı sonrası otelimizden ayrılıyoruz. Meksika Yukatan yarım adasının en büyük Maya 
antik şehri olan  UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan ve 300 hektarlık bir alanı 
kaplayan Chichen Itza‘ya hareket ediyoruz. Güzergahımız üzerinde Chalcoapa, Ranco del 
Carmen,Leona Vicario, Velladolid Nuevo, ignasio zaragua, Popola, Yaxce ve Piste 
güzergahlarından geçiş yaparak Chichen itzanın yer aldığı bölgeye ulaşıyoruz.  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. Bunlar ; Toltek’lerin Orta Meksika’daki başkenti Tula Maya’ların egemenliğinin 
altına geçmiş olabilir, yada Toltek’ler Chichen Itza’yı istila etmiş olabilirler veya geniş ölçüde 
tüccarlık yapan Maya’lar Toltek’lerden etkilenmiş olabilirler. Gezimiz güzergahında, bu önemli 
yapıların yanı sıra, salyangoz şeklinden dolayı “Caracol” denilen ve ören yerinin en eski yapısı 
olan gözlemevini ayrıca da yağmur tanrısı Chac Mool’a kurban edilen bedenlerin atıldığı sanılan 
kutsal kuyu “Cenote” de bulunmakta. Burada vereceğimiz mola için çantamızda önceden hazır 
tuttuğumuz mayolarımızı kullanacağız. Dünya’da çok meşhur olan bu alanda yüzme keyfini 
mutlaka yaşamalısınız. ÖĞLE YEMEĞİ de yerel restoranda alınacak. Bugünkü dolu ve keyfili 
günümüzün ardından tekrar özel aracımızla yola koyulacağız. Cocoyol ve sisbichen rotalarını 
takip ederek Cancun’daki otelimize dönüyoruz. Varışımızın ardından Akşam serin saatlerde 
Centro Cancun olarak bilinen merkez bölgesinde son derece güvenli sokaklarında yürüyüşe 
çıkabilir hatta takos ve fajita gibi ünlü Meksika lezzetlerini tadabileceğiniz güzel restoranlarda 
vakit harcayabilirsiniz.  Geceleme otelimizde. 
OTELIMIZ : LA QUINTA BY WYNDHAM 4*vb. 
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3.GÜN / 28 NİSAN 2021 ,Çarşamba 
   CANCUN – HAVANA          08:25   / 10:30 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası, rehberimizin belirleyeceği saatte otelimizden hareket 
ederek Havalimanına transfer olacağız. Meksika havayolları ile Havana’ya uçuşumuzu 
gerçekleştireceğiz. Varışımızı takiben  ŞEHİR  TURU  yapacağız. [ ÖĞLE  YEMEKLİ TUR ] 
HAVANA ‘nın etkileyici tarihinin yanında dünya savaşlarından çok az zararla çıkmış ve ilk inşaa 
edildiği haliyle kendini korumuş, 50li ve 60lı yılların Amerikan arabalarının sıkça görülebildiği, 
İspanyol mimarisinin etkileyici örneklerine sahip Havana’yı tanıtmaya yönelik Havana Şehir Turu’nu 
gerçekleştiriyoruz. San Cristobal de la Habana'dan ismini alan Havana, İspanyollar tarafından 
kurulmuştur. Şehir turumuz modern Havana’dan başlıyor, artdeko ve modern mimarisi ile karışık 
Vedado Bölgesi'nden geçilerek dünyaca ünlü Devrim Meydanı'na doğru ilerliyoruz... Modern 
Havana’dan Eski Havana’ya 15 dakika uzaklıkta zaman durmuş gibi kolonyal tarzı meydanları ve 
binaları karşımıza çıkıyor. Ünlü Capitol binasına uğryarak tarihi merkezine devam edeceğiz. Plaza 
de Armas, Plaza de la Catedral, Plaza Vieja ve Plaza de San Francisco de Asiz adım adım yürünerek 
eski sokakları gezecek ve çamaşır asılmış kırık dökük balkonlardan bizi izleyen ağzı purolu yaşlılar 
bizlere el sallayacak. Bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. En değerli fotoğraflarınız siyah beyazlar olacak, 
kendinizi zamanında yolculuk yapmış gibi hissedecekseniz... La Bodeguita del Medio ve Floridita 
Bar’ı ünlü Ernest Hemingway'i hatırlatacak.. Bolero, Chachalar, Maraka ritmi içimizden doğacak... 
UNESCO’nun sit alanları listesinde yer alan başkentin eski şehrini kolaylıkla bir müzik cenneti 
denilebilmektedir. Bir turistin Havana’da hemen hemen gideceği her kafede, sokakta, barda, otelde 
ve restoranda, canlı müzik gruplarına rastlaması mümkündür. Öyle ki, insan bazen kendi ülkesinde 
dinleme olanağını bulduğu kaliteli Latin grupların çokluğu karşısında şaşırmakta ve o zaman 
müziğin bir Kübalı için hayatın vazgeçilmezlerinden olduğunu daha iyi anlamaktadır. Yağlı boya 
tablolar ve el işleri pazardan satın alabilirsiniz…Turumuzun ardından CASA PARTICULAR -  KÜBA  
PANSİYON TİPİ ÖZEL EVLERE yerleşiyoruz. Geceleme evlerde. 

 
 
 

 

Chichen itza ; Meksika'nın en çok ziyaret edilen popüler Maya kalıntılarından biridir. 
Maya kalıntıları açısından hayli zengin bir bölge olan Yucatan Yarımadasında yer alan  en büyük Maya 
yerleşim yerlerinden birisidir ve  UNESCO Dünya Kültürel Mirası ve Dünya’nın Yeni 7 Harikası’ndan biri 
olduğu için en fazla ziyaret alan yerdir. Kolomb öncesi Terminal Classic döneminde yaşayan Maya halkı 
tarafından inşa edilen büyük bir şehirdi. Bu arkeolojik alan Meksikanın Yucatán Eyaleti Tinúm 
Belediyesi'nde bulunmaktadır. Chichen Itza anıtlarının altındaki arazi, Yucatán eyaleti tarafından satın 
alındığı 29 Mart 2010 tarihine kadar özel mülkiyete aitti. Fakat günümüzde  federal mülktür ve sitenin 
yönetimi Meksika Ulusal Enstitüsü Antropología e Historia (Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü) 
tarafından korunmaktadır. 2017 yılında 2.6 milyon turist tarafından ziyaret edilerek Meksika’nın en çok 
ziyaret edilen arkeolojik kalıntı ünvanını almıştır. Bu kutsal yer, Yucatán yarımadasının en büyük Maya 
merkezlerinden biriydi. Yaklaşık 1000 yıllık tarihi boyunca, farklı halklar kentte izlerini bıraktı. Dünyanın 
ve evrenin Maya ve Toltec vizyonu, taş anıtlarında ve sanatsal eserlerinde ortaya çıkar. Maya inşaat 
tekniklerinin Orta Meksika'daki yeni unsurlarla kaynaşması Chichen-Itza'yı Yucatán'daki Maya-Toltec 
medeniyetinin en önemli örneklerinden biri haline getirir. Savaşçıların Tapınağı, El Castillo ve El Caracol 
olarak bilinen dairesel gözlemevi gibi birkaç bina hayatta kalan önemlis kısımlarındandır. Bu turumuzda 
hayatta kalmış tüm bölümleri görüyor olacağız.   
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4.GÜN / 29 NİSAN 2021 ,Perşembe 
   VINALES VADİSİ – PINAR DEL RIO 
Sabah kahvaltının ardından çevre gezilerimize devam etmek  üzere Havana’dan batıya doğru 
yola koyuluyoruz . Bugün karayoluyla  yeşilin en güzel tonlarıyla dolu şehirlerarası yolu üzerinde 
Rosa Marina,Cayajabos,Cuatro Caminos, Candeleria,San Cristobal köylerini geçerek  Vinales 
vadisine ulaşıyoruz. Pinar Del Rio gezisi yapacağız.  Küba’nın en güzel bölgelerinden biri olan 
ve meşhur Küba purolarının yapıldığı Pinar del Río  şehrini , ünlü Küba tütününü, yetiştirildiği 
tütün tarlasını ve çiftlik evini göreceğiz. El yapımı Küba purosunun yapım aşamalarını canlı 
göreceğimiz Puro fabrikasını gezeceğiz. Beyaz adamın adaya geldikten sonra zulümden kaçan 
yerlilerin yaşamak için sığındıkları mağaralardan biri olan içinden nehir geçen “La Cueva de 
Los indios “ mağrasının içinde küçük bir tekne ile gezeceğiz. Tekne turumuz yaklaşık 15 dakika 
sürecek. Girişte yerlilerin yaşantılarını gözlemleyebileceğimiz birkaç kabile ferdi ile 
karşılaşabiliriz. J Tekneden çıktığımız noktada alışveriş yapabileceğimiz küçük dükkanlarda 
serbest zaman vereceğiz. Burada lezzetli taze hindistan cevizi  suyu  içme imkanı bulabilirsiniz. 
Hatta bu cevizlerin suyuyla yapılan Piña Colada kokteyli de içmek isteyen misafirlerimiz 
olacaktır.  Burada satılmaktadır.  Buradaki gezimizin ve molamızın ardından   öğle yemeğimizi 
almak üzere tekrar özel aracımızla Viñales vadisine gidiyoruz.  Tipik Küba köylerinin bulunduğu 
bu vadide bir yerel restoranda yemeğimizi yedikten sonraki durağımız devasa bir kaya üzerine 
yapılmış  120 metre yüksekliğindeki The Mural de la Pre historia tablosunun bulunduğu park 
olacak.  Evrim teorisinin anlatıldığı bu tablonun ilginç yanı 18 kişi sadece resim fırçası kullanarak 
4 yılda boyamışlar. Buradadki serbest zamanımız da bol bol fotoğraflar çekiliyoruz. Müziğe eşlik 
edip doğayı yaşamaya devam ediyoruz. Turumuzun bitiminde aracımız ile Las Ovas,Puerta de 
golpe, Herradura, Rosa Real de san Diego, Cubanacan Los Palacios, Lopez Pena, Piramet, 
köylerinin bulunduğu yollardan geçerek Havana şehrine geri dönüyoruz. Yorucu bir günün 
ardından turumuzu bugünlük bitiriyoruz. Geceleme evlerimizde.  

 

Casa Particular Evler ; Ev sahipleri , Küba Sosyal çalışma ve Turizm Bakanlıkları tarafından izin alarak  
evlerinin  bir bölümünü veya tümünü kiraya verebilmektedirler. Bu uygulama Türkiye’de ilk olarak 
EJDER TURİZM tarafından kullanılmış ve yıllardır devam etmektedir. Otelde konaklamaya nazaran 
çok daha farklı bir deneyim sunar. Aynı zamanda Küba halkıyla iç içe ve yaşantılarını tam anlamıyla 
tecrübe edebileceğiniz muhteşem fırsatı sizlere sunmaktadır. Bu evler bazen aynı sokakta bazense 
aynı mahallede olmaktadır. Genellikle tüm grup üyelerimiz birbirine yakın evlerde konaklamaktadır. 
Ev sahipleri girişte anahtarınızı sizlere verir. Ve artık Küba’da bir eviniz olur J 
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5.GÜN / 30 NİSAN 2021 ,Cuma 
   HAVANA – VARADERO - HAVANA 
Sabah kahvaltının ardından çevre gezilerimize devam edeceğiz. Tam gün sürecek VARADERO 

SAHILLERİ turu yapacağız. Günübirlik olarak sahil bölgesinde bir tesise gideceğiz ve YEMEKLİ  

bir tur içinde masmavi sularında Varadero’da keyifli saatler geçireceğiz. Varadero , Küba’nın  

bahamalar  sahilleri kıyısında yer alan en güzel şehirlerinden birisidir. Tabi en güzel aktivitesi 
de bu güzel sahillerinde vakit geçirmektir. Via Blanca karayolu üzerinden Havana’dan sonra 
Guanabo , Arenales de Parodi , Boca de Jaruco , El fraige , bacunayagua kasabalarını geçerek 
Matanzas şehrinde de bir mola vereceğiz.  Yolculuğumuza devam ederek  Varadero’ya 
varacağız.  Burada  herşey dahil bir tesiste günübirlik girişimizi yapacağız. İçecek , atıştırmalık  
ve tüm kokteyller dahil olacak şekilde keyifli bir gün geçireceğiz. Masmavi suları ve bembeyaz 
kumlarıyla ünlü sahil şeridi Varadero’da geçireceğimiz tam günlük tur hafızalarımızda yer 
edecek. Turumuzun bitiminde yeniden özel aracımızla günümüzü geçirdiğimiz tesisten hareket 
edeceğiz. Boca de Camarioco ve Carbonera, kasabaları yolunu takip ederek, yine  Via Blanca 
karayolu üzerinden başkent Havana’ya  dönüyoruz. Varışımızı takiben kaldığımız evlerimize 
ulaşıyoruz. Geceleme evlerimizde.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Küba, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nın en görkemli kutlandığı ülkelerden biridir. Bu nedenden 
ötürüdür ki, 1 Mayıs dendiğinde akla ilk gelen yer Küba’dır. Çeşitli milletlerin başkent Havana’da 
toplanmasıyla meydana gelen kutlamalar görülmeye değerdir. Sabahın erken saatlerinden itibaren 
halk, sokaklara, meydanlara iner. Eskiden Fidel Castro’nun nutuklarını attığı Devrim Meydanı’nda 
toplanan halk, Jose Marti heykelinin önünde şarkılar söyleyip marşlar okur. Fidel Castro 1926 – 
2016 yıllarında Küba’da yaşamış Küba Devrimi’nin önderidir. Jose Marti ise Küba’nın bağımsızlığını 
savunan ve yazar ve şairdir. Ayrıca Che Guevara tişörtleri giyen halk Küba diktatörü Fulgencio 
Batista’yı devirmenin mutluluğunu tekrar yaşar. Che Guevara sosyalist devrimci hareketlerin bir 
sembolü olarak bilinir. Yüz binlerce farklı kültürden, dilden, dinden insanın bir gelerek şarkılar 
söylediği, naralar attığı bu törenler barış ve kardeşlik içinde geçer. Emekçilerin haklı gerekçelerini 
dile getirdikleri bu etkinlik işçi haklarının korunması ve gelişebilmesi için gerekli ortamı 
sağlamaktadır. 

Yarın ( 1 Mayıs )  Küba’nın her yerinde 1 Mayıs kutlamaları 30 Nisan gecesinden başlar, Küba halkı yedisinden yetmişe 
bu gece coşku içinde , bir gün sonraki kutlamalara ve yürüyüşlere hazırlık yapmak için uyumazlar. Havana başta olmak 
üzere tüm şehirlerin ; sokakları, meydanları, sahilleri, kordon şeritleri ve kısacası her yer insanlarla  dolu olur, 
trampetler ve davullar çalınır,  şarkılar ve marşlar söylenir, dans edilir. Yani bu gece uyku uyunmaz J  
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6.GÜN / 1 MAYIS 2021 ,Cumartesi 

 İŞÇİ BAYRAMI (1 MAYIS)  KUTLAMALARI 

HAVANA - CIENFUEGOS 

İşte beklenen gün. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramını tam merkezinde Küba’da kutlayacağız. Hatta 
devrimin başkenti Havana’da kutlamalara katılacağız. İstanbul’dan yola çıkarken havalimanında 
sizlere hediye edeceğimiz Türk bayraklarımız ve t-shirtlerimizle 1 Mayıs törenlerinin halen 
dünyada  en coşkulu kutlandığı, her kıtadan her ırktan insanın kardeşçe ve özgürce yürüdüğü  
korteje dahil olmak üzere sabah saat 07.00’de buluşuyoruz. Hem kendi grubumuz hem de diğer 
turist gruplarıyla sık sık denk geleceğimiz  büyük korteje katılıyoruz.  Küba yöresel dansları , 
marşları ve sloganları eşliğinde  Devrim Meydanı’na kadar Küba halkı ve dünyanın dört bir 
yanından gelen halklar ile birlikte yürüyoruz. Bu anlarda, Küba’nın bu özel günü olan 1 Mayıs’ta, 
55 yıl boyunca yapılan etkileyici, duygulandırıcı  ve hiç unutamayacağınız anlara şahitlik 
edeceksiniz. Yürüyüş sabahın erken saatlerinde başlıyor ve rehberimiz sizleri yürüyüşe 
başlamadan önce prohgramla ilgili  bilgilendiriyor. Bugünkü  kutlamalar çok kalabalık olacağı 
için birlikte yürümek ve birbirini kaybetmemek bir hayli zordur. Dolayısıyla rehberimiz 
yürüyüşten önce sizlere öpleden sonraki buluşma saatimiz ve yerimizle ilgili önemli  hatırlatmayı 
yapacaktır. Yürüyüşümüze  şiirler, şarkılar ve marşların okunduğu devrim meydanında yer alan 
Jose marti anıtına kadar devam edeceğiz. Artık kalabalık azalmaya başlayınca kutlamaların 
bittiği anlamına gelecektir. Kutlamalar sonrasında öğleden sonra daha önce bildirilen yerde 
buluşma ve valizlerimizle birlikte evlerimizden ayrılıyoruz.  İstikametimiz  CIENFUEGOS kenti 
olacaktır.  Burası Fidel Castro’nun çok önemli konuşmalar yaptığı önemli bir kenttir. Devlet 
karayolları üzerinden San Jose de las lajas , güines , Vegas , nueva paz , Jaguey grande , 
Aguada de pasajeros , real campina ,guayabales ,yaguaramos köylerinin bulunduğu rotayı takip 
ederek  şehre varışımızı takiben, ziyaretlerimiz olacak. İlk 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 ziyaret 
edeceğimiz başlıca merkez noktalar olacak. ÖĞLE YEMEĞİ yerel restoranda  alınacak. 
Cienfuegos, Küba'da yer alan aynı zamanda da Cienfuegos ili'nin başkenti olan şehirdir ve 1819 
yılında bölgeye ilk gelen ispanyollar tarafından kurulmuştur. Karayip sahillerine çok yakın bir 
bölgede  bulunan ve doğal bir liman olarak önemli bir kent haline gelmiştir. Bölgedeki ilk 
yerleşim İspanyollar tarafından olsada şehir daha çok Fransızlar  tarafından kurulmuştur ve 
fransızlara ev sahipliği yapmıştır. Aynı zamanda şeker kamışı yetiştiriciliğinin en yaygın yapıldığı 
şehirlerden biri olarak yüzyıllardır önemini korumuştur. Turumuzun  sonunda  Cienfuegos 
kentinde yer alan  CASA PARTİCULAR evlerimize yerleşiyoruz. Geceleme evlerde.  
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7.GÜN / 2 MAYIS 2021 ,Pazar 
   CIEN FUEGOS - TRINIDAD 
Sabah kahvaltının ardından yola koyuluyoruz. Küba’nın daha doğusuna ve güneyine doğru 
yapacağımız yolculuğumuzda Pepito tey, San Anton, Arimao, Gordo, Guajimoco, Camilo 
Cienfuagos, Yaguanabo ,Caleta de munoz, Rio Cana , Piti fajardo köylerinin ve kasabalarının 
bulunduğu yollardan geçi Trinidad’a doğru yola çıkıyoruz Varışımızı takiben Trinidad turumuza 
başlıyoruz.   Bu şehir 1514 yılında kurulmuş ve UNESCO tarafından 1988 yılında Dünya Mirası 
olarak tescil edilmiştir. Sömürge zamanında inşa edilen bir çok bölgesi vardır ve  tarihi merkez 
pitoresk, otantik ve pastel renklerine sahiptir. Merkezi yayalaştırılmış ve engebeli taş caddeler  
ile  Plaza Mayor'a (büyük meydan)  kadar girmektedir. Trinidad'ın kendisi açık hava müzesi gibi 
olmasına rağmen tur sırasında dileyen konuklarımızla kamuya açık  birkaç eski  müze ziyaret 
edebiliriz. Bu gezi  çalışma saatlerine bağlı olarak Belediye Tarihi veya Romantik Müze olabilir. 
Sonraki durağımız Bar La Canchánchara. Sadece güzel bir isme değil aynı zamanda çok 
popüler bir mekan olarak hizmet vermektedir. Aslında 1723 yılından kalma bir köşkte yer alan, 
bir evde ünlü kokteyli Cancancaradan ismini alır.  Limon suyu, bal ve romdan yapılan ,  seramik 
kaplarda servis edilen alkollü bir karışım olan bu içecek 18. Yüzyılda yerliler tarafından 
serinlemek ve enerji depolamak için sıkça tüketilirdi. Trinidad ; 1819 yılında Fransız 
yerleşimciler tarafından kurulmuştur. Bu nedenle, özellikle mimarisinde vitray cam ve 
pencereler başta olmak üzere birçok yapıda  Fransız etkisi görülmektedir. Ayrıca sokaklar   dar, 
parke taşlı ve çok renklidir. Tabi taştan olan bu sokaklarda valizlerimizi taşımak biraz zor olacağı 
için konaklayacağımız evlerimize yerleşmek beklenenden daha fazla vakit alabilir. Casa 
Particular evlerde konaklayacağız. Dileyen misafirlerimiz eğer vakit kalırsa rehberimizden bilgi 
alarak Ancon plajına gidebilirler. Akşam dışarı çıkmak isteyen misafirlerimize burada ıstakozun 
çok ünlü olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca gece hayatı bir hayli renklidir. Dileyen misafirler 
evlerimize yakın bir bölgede yer alan Plaza Mayor’un karşısında merdivenlerde canlı müzik ve 
salsanın tadına doyasıya varabilirler. Daha geç saatlere kadar eğlenmek isteyenler ise yakın bir 
noktada bulunan Ayala Cueva adında bir mağaranın içinde yer alan eğlenceli bir gece clubünde 
vakit geçirebilirler.  Geceleme CASA PARTICULAR evlerimizde.  
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8.GÜN / 3 MAYIS 2021 ,Pazartesi 
   CIEGO DE AVILA – SANTA CLARA – CAMAGUEY  
Sabah evlerimizde alacağımız kahvaltımızın ardından özel aracımız ile yola koyuluyoruz. 
Bugünkü ilk istikametimiz Küba Devrimi’nin son çatışmasının  yaşandığı  Santa Clara şehri 
olacak. Güzergahımız Manaca Izgana, Manicaragua, Matagua köylerinin ve kasabalarının 
üzerinde bulunduğu Devlet karayollarından geçecek. Varışımızla birlikte şehir turu yapacağız. 
Che Guavera Müzesi ve Mezar Anıtı'nı ziyaret edeceğiz. Ernesto Che Guevara anıtı kompleksi, 
2011 yılında ulusal bir anıt ilan edilmiştir.  Ekim 1997'den günümüze kadar  Che'nin özel 
eşyalarının ve mezarının yanı sıra Bolivya’da onunla birlikte hayatını kaybeden  yoldaşlarının da 
eşyalarının ve mezarlarının bulunduğu anıt müzedir.  Ziyaretimizi yaptıktan sonra ÖĞLE 
YEMEĞİMİZİ  almak üzere aracımızla yakın bir restorana ulaşıyoruz.  Yemeğin ardından 
yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıradaki durağımız Ciego de Avila şehri.  Yolculuğumuzda 
Guaracabulla, Cabaiugan, Siguaney, Taguasco, El Maja, Jatibonico,Majagua ve Guayacanes  
kasabalarının bulunduğu merkez karayolları üzerinden giderek Ciego de Avila’ya ulaşıyoruz. 
Geniş, düz ve büyüleyici güzellikte sokakları olan Ciego de Avilla,  UNESCO tarafından Dünya 
Kültür Mirası Listesine dahil edilerek  koruma altına alınmıştır. 19. yüzyıl başlarında İspanyol 
aydınlanma uygulamasının günümüze kadar gelen en iyi örneklerinden biridir.  Kentsel 
planlaması son derece modern olan  bu  şehri gördükten sonra  bugün konaklayacağımız  
Camaguey şehrine devam ediyoruz. Gaspar, Florida, La Valitta gibi kasabaların bulunduğu 
merkez karayolları üzerinden Camagüey şehrine ulaşıyoruz. Varışta  şehir turu ile Plaza San 
Juan de Dios, Plaza del Carmen meydanlarının yanı sıra  Azize Nuestra Señora de la Soledad 
kilisesini göreceğiz. Turumuzun ardından  AKŞAM YEMEĞİ almak üzere yerel bir  restorana 
gideceğiz.  Ardından burada konaklayacağımız evlerimize yerleşmek üzere hareket ediyoruz. 
Geceleme CASA PARTICULAR evlerde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che Guavera’nın Santa Clara’da bulunan anıt mezarı ilk olarak Küba hükümeti tarafından 1982'de 
yapılmaya başlanmıştır.  Ancak başlangıçta içermediği şey ise Che Guavera’nın mezarıydı . Yani 
naşıydı. Burası sadece bir müze ve anıt mezar olarak açılmıştı.  Burada bir naaşının bulunmamasının 
sebebi ise ; Che  1967'de Güney Amerika ülkesi Bolivya'da  bir isyanı yönettikten sonra Bolivya askeri 
kuvvetleri tarafından idam edilmişti. Cesedi, 1997'ye kadar keşfedilmemiş olarak kalmıştı.  
İşaretlenmemiş bir toplu mezarda idi. Yıllar sonra yapılan araştırmalarda el kemikleri olmayan bir 
mezar onun olduğunu kanıtlıyordu. Çünkü elleri  öldürüldüğünde  kesilerek  gerçekten ünlü Che 
Guevara olduğunu doğrulamak  üzere  parmak izi tanımlaması için Buenos Aires'e gönderilmişti.  
Bolivya’da Amazon ormanlarına yakın Santa Cruz şehrinde bir toplu mezardan çıkarıldıktan sonra 
Küba hükümetine teslim edildi ve 1997’den beri silah arkadaşlarıyla birlikte burada bulunmaktadır. 
Ziyaretçilerin bu komplekse fotoğraf makinesi, kamera ve çanta ile girmesi yasaktır. Bu yüzden 
inmeden önce araçta bırakmanızı tavsiye ederiz.  
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9.GÜN / 4 MAYIS 2021 ,Salı 
   CAMAGUEY – SANTIAGO DE CUBA 
Sabah alacağımız kahvaltıyı takiben yola koyuluyoruz. Yolculuğumuza Siboney, Sibanicu, 
Cascorro, Marti, Guarimaro, Cauto Embarcadero köylerinin bulunduğu 152 nolu karayolu 
üzerinden geçerek Bayamo şehrine ulaşıyoruz. Burada bir mola vereceğiz.  Casa De la Trova'ya 
uğrayıp küçük bir müzik eşliğinde kokteyllerimizi yudumlayıp biraz dinleniyoruz. 19.yy'da Küba 
bağımsızlığını ilan ettiğinde başkentlik yapmış olan, denize kıyısı olmadığı için tarihinde korsan 
saldırılarına da uğramayan Bayamo şehrini panoramik olarak gezdikten sonra yola devam 
ediyoruz. Las Tamaras, Santa Rita, El Cucan, El Granizo, Baire, Contramaestre, La Mantonia, 
Lajas, Cato Barie kasabalarının bulunduğu yolu takip ederek  1515 yılında İspanyollar tarafından 
kurulmuş karayip sahillerine de kıyısı bulunan ve  salsanın  başkenti  olarak anılan Santiago de 
Cuba şehrine ulaşıyoruz.  Genellikle Afro-Cubanos (Afrikalı Kübalılar) diye adlandırılan yerli 
nüfusun yaşadığı Santiago de Cuba'ya varışımızın ardından yerel bir restoranda AKŞAM 
YEMEĞİ alınacaktır. Sonrasında ise buradaki CASA PARTICULAR evlerimize yerleşiyoruz. 
Geceleme evlerde. 

 
 

10.GÜN / 5 MAYIS 2021 ,Çarşamba 
   SANTIAGO DE CUBA 
Sabah kahvaltısından sonra Küba’nın 2. Büyük şehri olan ve eski başkent Santiago de Cuba’da 
Şehir Turu yapacağız. Devrim Meydanı, Adalet Sarayı, Moncada Barakaları, Diego Velásquez 
Müzesi (Balcon de Velásquez), Parque Céspedes, Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, 
Karnaval Müzesi, Castillo de San Pedro del Morro ve Santa Ifigenia'yı ziyaret ediyoruz.  Bugün 
belkide turumuzun en önemli ziyaretini yapacağız. KÜBA‘nın efsane lideri FİDEL CASTRO‘nun 
mezarını ziyaret edeceğiz Cementerio Santa Ifigenia olarak bilinen etkileyici ve sanat eserleri 
ile dolu bir mezarlık ziyaretimiz olacak. AKŞAM YEMEĞİ yerel restoranda alınacaktır. 
Geceleme Santiago de Cuba’da CASA PARTICULAR evlerimizde. 
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11.GÜN / 6 MAYIS 2021 ,Perşembe 

   SANTIAGO DE CUBA – HOLGUIN – LAS TUNAS 

Sabah kahvaltısından sonra özel aracımız ile Holguin şehrine doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 2,5 
saatlik yolculuğumuzda Aguilera, Dos Bacos, Corea, San Luis, Troncones, Palmarito de Cauto, 
Cabelleria, Barajagua, Los Palacio, El Nispero, tacamara Uno, El Manguito, La Flor, Las 
Biajacas, El cayo kasabalarından ve köylerinden geçerek Holguin şehrine varıyoruz.   Burada 
bir mola vereceğiz ve aynı zamanda panoramik şehir turu yapacağız.  Turumuz esnasında San 
Isidoro Katedrali, Şehir tarih müzesi, Loma de la Cruz (Haç Tepesi) El Chorro de Maita müzesi 
görülecek yerler arasındadır. Turumuzun ardından ÖĞLE YEMEĞİ ve ardından Las Tunas 
şehrine hareket.  El coco, Cohatal, Dobales, Calabaza, Buenaventura, Jagueyes, Las Parras, 
Calixto, kasaba ve köylerinin yolundan geçecek yolculuğumuz  yaklaşık 1 saat sürecek.  Varışta 
kısa bir şehir turu yapacağız. 26 Temmuz müzesi, Martires de Barbados müzesi, Antiller 
kaynağı anıtı, Jose Marti heykeli, Vicente Garcia parkı görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası 
evlerimize yerleşiyoruz.  Geceleme Las Tunas’da CASA PARTICULAR evlerimizde.  
 
12.GÜN / 7 MAYIS 2021 ,Cuma 

   LAS TUNAS – MORON – SANTA CLARA  
Sabah kahvaltı sonrası evlerden ayrılıp,  Moron şehrine doğru yola çıkıyoruz.  Yaklaşık 4 
saatlik yolculuğumuzda Guaimaro, Marti, Cascorro, Sibanicu, Las Flores, San Blas, La 
Valitta, El Mambi, Otero, El Paraiso, Las Margaritas, Florida, Modesto Reyes, 
kasabalarından ve köylerinden geçerek Moron şehrine ulaşıyoruz.  ÖĞLE YEMEĞİ yerel 
restoranda alınacak. Yemek sonrası panoramik Moron şehir turu yapacağız.  Bağımsızlık 
caddesi, şehir tiyatrosu, Raul Martines sanat galerisi, Jose Marti parkı, San Eugenio 
Kathedrali görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası Santa Clara’ya hareket ediyoruz. 
Yol güzergahımızda Ranchuelo, Las Mangas, Chambas, Mayajigua, Yaguajay, Seibabo,  
Remedios, Camajuani, köylerinden geçerek yaklaşık 3 saat yolculuk sonrası Santa 
Clara’ya varıyoruz. Varışta devrimde büyük etkisi olan , Che Guavera ve 300 arkadaşının 
gerçekleştirdiği bir olaya tanıdklık etmek üzere eski trenin bulunduğu bölgeyi gezeceğiz. 
Ardından  evlerimize yerleşiyoruz. Geceleme CASA PARTICULAR evlerde. 

Santiago de Cuba , Küba’nın eski başkentidir. Şehrin çevresi Sierra Maestra dağlarıyla çevrili 
olduğundan dolayı sıkı sık gökte uçan yırtıcı kuşları görebilirsiniz. Şehrin en bilindik özelliklerinden 
biriside Devrim’in başladığı ve kontrol edildiği karargah şehri olmasıdır. Liberacion Caddesinde 
devrimcilerin , yani devrimde hayatını kaybedenlerin anısına dikilmiş heykelleri görebilmektesiniz. 
Şehir’de birçok bölgede geniş şeker kamışı tarlaları da mevcuttur. Bu sebepten de Santiago de Cuba 
Rom’u çok meşhurdur. Tavsiye ederiz J  
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13.GÜN / 8 MAYIS 2021 ,Cumartesi 
   HAVANA – MEXICO CITY         13:30 / 14:50  
Bugün Küba’da son günümüz. Sabah alacağımız erken kahvaltının ardından Havana 
Havalimanına hareket ediyoruz. Yerel hava yolları ile Mexico City’e uçuşumuzu 
gerçekleştiriyoruz. Mexico City’e varışımızı takiben hemen turumuzu yapmaya 
başlıyoruz.  ŞEHİR TURUMUZUN BAŞLAMASI.. Mexico İspanyolca  Ciudad de México,) 
Meksika´nın başkenti ve en büyük şehridir.  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 göreceğimiz başlıca ziyaret noktalarımız olacak.  Şehir turumuzn 
ardından konaklayacağımız otelimze transfer oluyoruz. Odalarımıza yerleşiyoruz. 
Dileyen misafirlerimiz bu gece dünyaca ünlü Mariacci müzisyenlerinin grup olrak şarkı 
söyledikleri ve gitar çaldıkları Garibaldi meydanına yürüyüşe çıkabilirler. Geceleme 
otelimizde olacak.  
OTELİMİZ : RAMADA REFORMA BY WYNDHAM 3* vb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İspanyollar tarafından 1521 yılında kurulan Mexico City şehri daha öncesinde de  Aztek (Mexica) 

imparatorluğunun kültürel ve siyasi merkezi idi. Bu yüzden Batı Yarımküre'de sürekli olarak yaşayan 

en eski kentsel yerleşim yerlerinden biridir ve dünyanın en kalabalık metropol alanlarından biri olarak 

sıralanmaktadır.  Güney Amerika kıtasında en kalabalık şehir olarak liste başıdır. Şehirde yaklaşık 

olarak kayıtlı 23 milyon kişi yaşamaktadır. Bu yüzden gezilerimiz esnasında araç dışında iken çanta, 

cüzdan, telefon ve kameralarınıza dikkat etmenizi önemle rica ederiz. Meksika Bir deniz kıyısında 

kıyısında yer almayan birkaç büyük şehirden biridir Meksika Vadisi veya Mesa Central adlı bir iç 

havzada yer almaktadır. Vadi güney Meksika Platosu'nun bir uzantısıdır. México şehri sömürge öncesi 

sakinlerinin dili olan Nahuatl'da  Anáhuac (“Suya Yakın”) olarak da söylenirdi.  Çünkü alan bir 

zamanlar birkaç büyük göl içeriyordu.   Bundan dolayı şehirde yer alan eski Maya ve Aztek 

kalıntılarının üzerine inşa edilmiş catedral ve saraylar uzaktan dikkatlice bakıldığında eğri olduğu 

görülmektedir. Şehir deniz seviyesinden 2.700 metre yüksektedir. Bu yüzden yürüyüşler esnasında 

daha yavaş hareket etmenizi tavsiye ederiz. Şehirde , özellikle büyük meydanlarda en çok dikkatinizi 

çekecek şeylerden biri de kötü ruhları çıkarmak üzere dans eden şamanlar  olacaktır. Meksika’nın 

halkıda bu  şamanlara sık sık gelerek kötü ruh çıkarma seremonilerine katılırlar. Ve tabi şehrin en 

bilindik özelliklerinden biri de trafiğin çok yoğun olmasıdır. Bu yüzden turlarımızın büyük bölümünü 

yürüyerek yapmak daha az vakit almaktadır. Şehir içindeki alışverişlerinizde meksika pesosunu 

kullanmanızı tavsşye ederiz. Çünkü her yerde dolar almazlar. Alışverişleriniz esnasında daha kolay 
olacaktır. 

Meksika’ya girişte vizeler detaylıca incelenmektedir. Çoğu zaman bu biraz fazla vakit alabilir. Dolayısıyla 
havalimanında bu beklemeden oluşacak stres esnasında daha sakin olmanızı ve kurallara uymanızı önemle rica ederiz. 
Küba’dan gelen turistlerin çantalarında sadece sınırlı sayıda puro getirmelerine izin verilmektedir. Bu ayrıntı sizler için 

önemlidir. Eğer fazla alışveriş yaptıysanız formlarda mutlaka belirtmeniz gerekmektedir.  
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14.GÜN / 9 MAYIS 2021 ,Pazar 
   MEXICO CITY – Teotihuacan Piramitleri Turu 
Otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben sabah saatlerinde Antropoloji müzesini ziyaret 
edeceğiz. Burası Chapultepec parkının devamında yer alan birinci sınıf bir müzedir.  
Azteklerin ve Mayaların tarihini en iyi anlayabileceğiniz muhteşem eserlerde dolu devasa 
bir müzedir. Ziyaretimizi tamamladıktan sonra öğleden sonrası için Teotihuacan 
piramitlerinin bulunduğu bölgeye intikal edeceğiz. Yaklaşık 1 saatlik bir yolculuk ile Vallejo, 
Colinas de San Jose,San Pedro, Sta Maria, Casas Coloniales,La Veleta,Xometla, San 
Lorenzo kasabalarından geçerek Piramitlerin bulunduğu alana ulaşıyoruz.  Buradaki 
turumuza  ilk olarak volkanik kökenli bir cam türü olan obsidyen taşı atölyesi ve galerisini 
ziyaret ile başlıyoruz.  Ardından, Meksika’nın başta gelen içkileri olan Tequila ve Pulque 
degüstasyonunu izleyeceğimiz bir alanda mola vereceğiz. Meksika’nın ulusal içkisi sayılan 
Tequila, bir kaktüs türü olan “agave”nin öz suyunun önce mayalandırılıp sonra iki kez 
damıtılması ile üretilmektedir. Pulque ise oldukça geleneksel bir içki. Biraya benzeyen 
pulque, agave meyvesinin fermente edilmesiyle elde edilmektedir.  Burada içki 
tadımlarımızın ardından UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi´ne alınan Teotihuacan 
antik şehrinin keşfetmek üzere girişlerimizi yapıyoruz. “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 Piramidi, Ay Piramidi, Ölüler Yolu ve  büyük Tanrı 
“Tüylü Yılan” a ithaf edilen Quetzalcoatl Tapınağı ile  Kelebekler Sarayı´nı göreceğiz.  ÖĞLE 
YEMEĞİ turumuz bitişinde yerel bir restoranda alınacaktır. Ardından tekrar merkeze 
dönüyoruz. Akşam saatlerinde varış ve geceleme otelimizde.  

OTELIMIZ : RAMADA REFORMA BY WYNDHAM 3*  vb.  
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15.GÜN / 10 MAYIS 2021 ,Pazartesi 
   FRİDA KAHLO MÜZESİ  

            MEXICO CITY – PARIS    19:40 / 13:40 
Otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben şehir turumuza devam ediyoruz. Bugün İstanbul dönüş 
uçağımız var . Akşam saatlerinde havalimanında olacağız. Fakat öncesinde öğle saatlerine 
doğru odalarımızı boşaltarak valizlerimizl birlikte otelimizden ayrılacağız. Bugün dünyaca ünlü 
ressam Frida Kahlo’nun evini ziyarete gidiyoruz. ‘’LA CASA AZUL ‘’ yani Mavi ev olarak bilinen 
meşhur  FRIDA’nın evi  ziyaretimizi yapmak üzere yola koyuluyoruz. 1958’den bu yana müze 
olan Frida Kahlo'nun evi, Frida’nın hayatına ve tarihin önemli anlarına tanıklık etmesi bakımından 
büyük önem taşıyor. Frida, büyük aşkı Dieogo ile evlendikten sonra bir süre bu evden ayrılmış 
olsa da yine Coyoacan’daki ailesinin yanına, yani bu eve dönmüş ve Dieogo ile birlikte 1929 – 
1954 yılları arasında bu evde yaşamıştı. Frida’nın Long Live Life, Frida and the Caesarian 
Operation, Portrait of My Father Wilhelm Kahlo gibi önemli eserlerinin yer aldığı müzede, 
ressamın kıyafetleri, koltuk değnekleri, korseleri ve ilaçları da bulunuyor. Troçki gibi önemli 
misafirlerini Diego’yla birlikte ağırladıkları mutfak da müzenin içinde bulunuyor. Müzedeki 22 
bin belge, 6 bin 500 fotoğraf, dergi ve süreli yayınlar, kitaplar, düzinelerce çizim, kişisel eşyalar, 
kıyafetler, oyuncaklar, Frida ve Diego’nun hayatına dair ipuçları veriyor. Ziyaretimizi 
gerçekleştirdikten sonra havalimanına transfer. Varışımıza takiben AIR FRANCE 
HAVAYOLLARI tarifeli seferi için işlemlerimizi tamamlıyoruz. 19:40 Uçuşu ile Paris üzerinden 
dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Geceleme uçakta. 

 
16.GÜN / 11 MAYIS 2021 ,Salı 
   PARIS – ISTANBUL         22:50 / 03:15 +1               
Paris havalimanına  varışımızı takiben; havalimanında bekleme; kalkış saatimiz 22:50, 
varış saatimiz 03:15+1(12 MAYIS - 03:15) 
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 FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 

¨ İstanbul – Cancun – Mexico City – Istanbul arasında AIR FRANCE ile yapılacak 
ekonomi sınıfı uçuşlar ve 20 kg serbest bagaj taşıma hakkı. 

¨ CANCUN/ HAVANA ve HAVANA / MEXICO CITY ara Uçuş Biletleri - Yerel Hava yolları 
ile  

¨ Programda belirtilen geziler, şehir turları, transferler ve ören yeri giriş ücretleri.  
¨ 3/4* ve butik otellerde Standart Odalarda oda-kahvaltı bazında konaklamalar,  
Küba’da CASA PARTICULAR konaklamalıdır.  
¨ Chichen Itza antik kenti 
¨ HAVANA ŞEHİR TURU 
¨ VINALES – PINAR DEL RIO TURU 
¨ VARADERO SAHİLLERİ TURU 
¨ KÜBA 1 MAYIS KUTLAMALARI 
¨ CIEN FUEGOS turu 
¨ TRINIDAD TURU 
¨ CIEGO DE AVILA – SANTA CLARA – CAMAGUEY TURU 
¨ SANTIAGO DE CUBA TURU 
¨ HOLGUIN TURU 
¨ LAS TUNAS TURU 
¨ Teotihuacan turu 
¨ MEXICO CITY ŞEHİR TURU ‘’FRIDA KAHLO Müze‘’ girişleri  
¨ Programda belirtilmiş   9 Öğle Yemeği 
¨ Programda belirtilmiş   3 Akşam Yemeği 
¨ Ejder Turizm Türkçe rehberlik hizmeti 
¨ Seyahat Sağlık Sigortası 
 

 FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :   

• Kişisel harcamalar 
• Yurt dışı çıkış harcı 50 TL 
• Programda belirtilmeyen yerlerdeki öğle ve akşam yemekleri  
• Dahil edilen yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 
• Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis Personelleri tipleri kişi başı tavsiye edilen min. 

Tutar 950 TL ( yabancı yerel rehberler, şoförler, garsonlar ve diğer servis sağlayan 
çalışanlar için havalimanında toplanır ve sizler adına takdim edilmek üzere tur liderine 
teslim edilir.)  

• Küba Vizesi 300 TL   !  Yeşil Pasaport Hamilleri bu vizeden muaftır 
• Meksika Vizesi 40 USD  !  Bordo (Normal) pasaport hamilleri bu vizeden muaftır. 
 
 
 



KOLAY VİZE                                                                                                                        EXTRA TUR YOK 
 

 
 
ÖNEMLİ HATIRLATMA !!! 
Meksika Girişlerinde (Normal ve Yeşil pasaport sahipleri)   Eğer pasaportlarında  halen 
geçerli;  ABD – KANADA – SCHENGEN – İNGİLTERE   vizeleri mevcut ise – MEKSİKA 
VİZESİNE İHTİYAÇ DUYMADAN GİRİŞ YAPABİLİRLER !!! 

 

VİZELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME :  

KÜBA VİZESİ: 

Normal Pasaport sahipleri için EVRAKSIZ - Kolay Vizeyi Ejder Turizm 300 TL 
karşılığında misafirlerine sağlar. 
Yeşil Pasaport sahipleri  Küba için Vizesiz Giriş yaparlar ( Girişte bir form doldurulur - 
ücretsiz ) 
 

MEKSİKA VİZESİ: 
Normal Pasaport sahipleri için EVRAKSIZ - Kolay Vizeyi Ejder Turizm ÜCRETSİZ 
misafirlerine sağlar. 
Yeşil Pasaport sahipleri,  MEKSİKA için Vize almalıdır ! Bu vizeler  İstanbul ve Ankara 
Meksika Konsolosluklarından hızlı ve kolay bir  şekilde 40 USD karşılığı ve bizzat giderek 
parmak izi vererek yapılabilmektedir. Tur kayıt esnasında Satış temsilcimize detayı 
yeniden sorunuz. 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA /UYARI :   
*Önemli uyarı : Sabah yapılacak erken uçuşlarda ve kara yolculuklarında  alınacak kahvaltılar paket 
halinde olabilir. Otel Konfirmasyonları Tura 15 Gün kala İlan edilecektir. 
* Program içerisinde ziyaret edilecek mekanların  sıralaması ; Kalınan Oteller, Tur kalkış ve varış 
tarihlerindeki gün değişiklikleri (+1 ve -1 gün gibi );  gerekli hallerde; yerel olarak düzenleme hakkı 
Ejder Turizm ‘e aittir. 
 


