
 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Türkiye’de Tek ! 
 

PERU   BOLİVYA   
   EKVADOR KOLOMBİYA 

 11 GÜN 
 

                                        
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.GÜN: İSTANBUL/BOGOTA UÇUŞU-   THY 
02:00 08:00 
             Bu uçuşu gece 02:00 de hareket ettiği için Tarihte bir gün önce 

23:50’de İstanbul Atatürk Havalimanında buluşma. 



 

 

Gece 02:00 de  hareket- aynı gün Yerel saat ile 08:00de  Kolombiyanın Başkenti 
BOGOTA ‘ya varış.Varışta karşılanma,  özel aracımız ile  rehberimiz eşliğinde 
konaklayacağımız otelimize geliyoruz, (Odalarımız hazır ise-eşyalarımızı  
odalarımıza bırakıyoruz, değilse Otelde alacağımız Kahvaltı sonrası ) Panoramik 
Şehir turu -Saat  saat 11:45’de yerel rehberimiz bizi otelimizden alıyor, vakit 
kaybetmeden , şehir merkezine geçiyoruz, şehir turumuz  başlıyor,  turumuzda  
‘’ ALTIN MÜZESİ  ‘’  ki  Kolombiya  tarihini yakından anlayabileceğimiz  en 
düzenli  ve kapsamlı müzedir burası,  bu müzeyi ziyaret edeceğiz,  Tüm  
ziyaretlerimiz  sonrası  turumuzun  sonunda  otelimize geçiyoruz.  Geceleme  
otelimizde. 

OTELİMİZ : Grand Hyatt Bogota  5* 
 
 

 
 

2.GÜN:       Zipaquirá   (Salt Cathedral)-TUZ KATEDRALİ 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızı  takiben , için çok özel bir  bölgeyi 
ziyaret için Bogota şehir merkezinden özel aracımızla  ayrılıyoruz. Turumuz 
esnasında ziyaret edeceğimiz    Tuz Kayalar yada Salt Cathedral , Zipaquirá  
bölgesinde yer almaktadır.Doğa  harikası bir  yöre olan ve  Kolombiya iç  
bölgelerinde yılda binlerce Turistin  ziyaret ettiği kutsal topraklar olarak çok 
saygı gören bir  bölgedir. Turumuz esnasında yerel rehberimizden bilgiler 
alıyoruz.  Turumuzun sonunda yeniden merkeze  döneceğiz,  yine  şehirn en 
önemli güzellikleri arasında yeralan Monseratti Tepesine , teleferik ile(raylı 
sistem) çıkaraka, Bogota’nın eşsiz manzarasını burdan izleyeceğiz. 
Turumuz esnasında ÖĞLE Yemeği Yerel bir restoranda alınacaktır.  
Geceleme  otelimizde  olacak. 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.GÜN     BOGOTA-QUITO   06:42   08:25 
Sabah çok erken saatlerde Havalimanına geçeceğiz,  uçuş saatimiz 
06:42, kahvaltımızı paket olarak alabiliriz. Ekvador’un başkenti QUITO 

‘ya ulaşıyoruz. Alanda karşılanma ve eşyalarımızı  bırakmak üzere otele 
transferimiz yapılıyor. 
Öğleden sonra ŞEHİR  TURU ve MITTEL DEL MUNDO  (Dünyanın Ortası ) 
turumuza başlayacağız. Kolonial  eski şehir merkezini ziyaret ettikten sonra, 
Ekvator Çizgisinin geçtiği bölgeye gideceğiz, burada SIFIR noktasını göreceğiz. 
Turumuzun sonunda otelimize  dönüyoruz. Geceleme  otelimizde. 

OTELİMİZ : Hotel Plaza Grande 5* 
 
4.GÜN     QUITO -LIMA     18:29  20:40 
Sabah otelimizde alacağımız  kahvaltı sonrası ; ÇEVRE GEZİLERİMİZE  devam 
edeceğiz. ( İlk gün yazılı olan Mittel del Mundo Turu bugün yapılabilir ) 
Lima -Peru ya uçuş saatimiz 18:29 
20:40 da Peru’ya ulaşacağız.  Otelimize transferimiz yapılıyor. 

 
5.GÜN   LIMA  ŞEHİR  TURU/ 4 SAAT 
Kahvaltıyı takiben ; şehir turumuzu yapmak üzere otelden ayrılacağız..Burası 
LIMA..diğer ismi ile Kralların şehri..Şehrin tarihi ve antik dokusunun olduğu ;eski 
caddeleinin yer aldığı tarihi şehir merkezine geçiyoruz; Ana Meydan ,Plaza San 
Martin, HükümetKonağı, Santa Domingo Klisesi ve altındaki dehlizlerde yer alan , 
eski mezar odaları ´´ Catacomb´´..göreceğimiz yerlerden bazıları…Öğle yemeğini 
turumuzun sonunda alacağız, turumuzun .  
Akşam  programında-  PERU DANSLARI ŞOVU ve AKŞAM YEMEĞİ , açık büfe 
zengin Peru mutfağının lezzetlerini tatma  imkanı bulacaksınız.  
Geceleme  Otelimizde. 

OTELİMİZ : Swissôtel Lima 5* 
 
 



 

 

 
 

 

6GÜN   LIMA –CUZCO      09:05  10:10 
Erken Kahvaltı sonrası havalimanına geçiyoruz ve Cuzco uçuşumuzu  yapıyoruz. 

Varışımızı  takiben  otelimize  transfer  edileceğiz  ,  kısa bir  dinlenmenin ardından öğleden 
sonra Cusco şehir turumuz olacaktır..Eski Katedral meydanı, Cuzco Yerel Marketi görülecek 
yerler arasındadır. ÖĞLE Yemeği  yerel bir  restoranda alınacaktır. Turumuz  sonrası serbest  
saatler  ve geceleme  otelimizde.  

OTELIMIZ : Palacio del Inka, A Luxury Collection Hotel 5* 
 

7.GÜN  CUZCO-   MACHU PICCHU-    CUZCO 
Sabah kahvaltısını takiben trenle tam günlük inka Medeniyetinin beşiği Öğle 
Yemekli Machu Picchu turumuz başlıyor. Yolcluğumuzun belli bir bölümü trenle 
kalan kısmı ise otobüsle gerçekleşecektir. İnanılmaz anıtların yakınına kadar 
giderek hayranlıkla, şaşkınlık arası bir gün geçireceksiniz. Ollantaytambo ( Kutsal 
Vadi ) yolu Cuzco merkezden özel aracımızla  geçiliyor, burada  istasyona ulaşıp 
PERURAIL  firmasının Lüx trenleri ile  Aqua Calientes  (Machu Pichu ) istasyonuna  
ulaşıyoruz,  dönüşümüzde aynı  rota  üzerinden olacaktır.Öğle yemeğimizi 
turumuz esnasında alacağız. Akşam saatlerinde Cuzco’ya dönüş ve geceleme 
otelimizde. 

OTELIMIZ : Palacio del Inka, A Luxury Collection Hotel 5* 
 

8.GÜN   CUZCO – LAPAZ   
Kahvaltının ardından,havalimanına geçiyoruz, Havayolu ile ile LAPAZ a 

hareket ediyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 1 saat  sürecektir . Varışta karşılanma ve 
otelimize transferimiz yapılıyor, öğleden sonra Şehir turumuz yapılacaktır. 



 

 

La paz  şehrine  varışımızı  takiben ,  La paz  şehir merkezinde  San Francisco Kilisesi 
ve CADILAR PAZARI  denilen sokakları göreceğiz ,Şehre 1 saat mesafedeki  Ay 
Vadisi  gezisi yapacağız. Daha sonra otelimize yerleşiyoruz, Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ : Hotel Europa 5* 
 

9.GÜN     LAPAZ  -TİTİKAKA  GÖLÜ TURU 

Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası ; TAM GÜN  sürecek Titikaka Gölü turu ve 
güzergahta Tiwanaku Antik kenti ziyaretimiz olacaktır, ÖĞLE yemekli  bu turumuzun için 
erken saatlerde rehberimiz ile buluşuyoruz ve kara yolu ile  Göl kıyısına  geçerek, önce tekne 
turumuzu yapıyoruz, daha sonra Tiwanaku ‘ya  yöneliyoruz. Turumuzun  sonunda Lapaz a 
döneceğiz.  
 
Uçağımız gece 02:00de  kalkacak, bu sebepten 23:00 de  alanda olacağız. 
 

           LAPAZ -BOGOTA                   02:18 05:00   
           BOGOTA -ISTANBUL             09:45 09:55+1 
10.GÜN          BOGOTA -İSTANBUL   09:45   

Dönüş yolculuğumuz başlıyor..Geceleme uçakta  Yolculuk THY ile yapılacak. 
11.GÜN          varış .   
 
 
ÖNEMLİ AÇIKLAMA /UYARI :   
TURUMUZ GÜZERGAHI ÜZERİNDE YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELER MEVCUTTUR. 
 Bu tura katılmak isteyen misafirlerimizden Kalp Damar Problemi olanlar Nefes Darlığı 
Çekenler , 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 rahatsızlıkların 
sorumluluğu  misafirin  kendi bilgi ve onayı altında, sorumluluğu  kendisindedir. Bu 
tarz  rahatsızlıkları  mevcut  yolcularımızın bu programa katılmaları tavsiye edilmez. 
 
IPTAL KURALLARI : 
1-Ejder Turizm tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak gerekli 
gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 14 gün öncesine 
kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Tur programını ana içeriği korumayı gözeterek 
değiştirebilir. Uçuşlarda kullanılan havayollarını, tur ilanlarında yazdığının dışında değiştirme 
hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. 
2-Tüketicinin gezinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal etmesi durumunda tur ücretinin 
tamamı iade edilir. Ancak satın alınmış uçak,tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili 
firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır. Var ise cezaları yolculara yansıtılır. 
3-Özel şartlar dışında tüketicinin gezinin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal etmesi 
durumunda alınan tur ücretinin  % 35’i iade edilir. 2.maddedeki satın alınan hizmetlerin 
kuralları burada da geçerlidir.) 15 günden daha az bir sürede yapılan iptallerde tüketici iade 
hakkı talep edemez. 



 

 

4-Tarifeli uçuşlarda isim değişikliği yapılamamaktadır. 
TURUMUZDA  SABAH KAHVALTILARI TÜM OTELLERİMİZDE  MEVCUTTUR. 
ÖĞLE  VE AKŞAM YEMEKLERİ PLANLAMASI  PROGRAM İÇERİSİNDE YAZILDIĞI YERDE  
DAHİLDİR. 
TUR GÜZERGAHI VE TUR  AKIŞ SAATLERİNE UYGUN OLARAK ;  SİZLER İÇİN PLANLANLANMIŞ 
VE  ORGANİZE  EDİLİP PROGRAMA DAHİL EDİLMİŞTİR. Önemli uyarı : Sabah-Öğle  yapılacak 
erken uçuşlarda ve kara yolculuklarında  alınacak kahvaltılar ve Öğle yemekleri  paket 
halinde olabilir.   
 
 
 
Paket Ücretlerine Dahil Olan Servislerimiz  
*LAN ,TAM Avianca Havayolları ile ;BOGOTA-Lima //LIMA -Cusco//Cuzco-Lapaz// Lapaz  
Bogota arası yapılacak uçuşlarda ekonomi sınıfı uçak biletleri 
5* Otellerde Konaklama 
*Lüks araçlarla Havalimanı-otel-Havalimanı transferleri 
*Lüks araçlarla şehir turları 
*Lima şehir turu  & BOGOTA  ŞEHİR TURU &TUZ KATEDRALİ 
*Tüm Otellerde Sabah  Kahvaltıları 
*Programda Belirtilen Öğle Yemekleri 
*Programda Belirtilen Akşam Yemekleri 
*Cusco şehir turu 
*Macchu Pichu Lüks tren bileti 
*Macchu Pichu ören yeri gezisi  
*Titikaka Gölü tekne gezisi 
*Tiwanaku Antik kent gezisi 
*Ay Vadisi ziyareti 
*TÜM ÖRENYERİ,MÜZE GİRİŞ BİLETLERİ 
*EJDER TURİZM YEREL  Rehberlik Hizmeti 
*  seyahat sigortası 
 
 
Gezi Ücretlerine Dahil Olmayan Servislerimiz 
Kişisel harcamalar                
Yurt dışı çıkış harcı 15 TL          
PROGRAM DA BELİRTİLMEYEN TÜM HARCAMALAR VE YEMEKLER. 
BAHİŞLER 
 


