
EXTRA TUR YOK!                                                                                                         KOLAY VİZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTRA TUR YOK!                                                                                                         KOLAY VİZE 

1.GÜN/27OCAK ISTANBUL   MEXICO CITY   05:15 / 16:55 
İstanbul Havalimanı DIŞ HATLAR gidiş terminali EJDER TURIZM standında saat 02:30’da görevli 
personel ile buluşma. Bagaj ve pasaport işlemlerini takiben Air France Havayollarının tarifeli 
seferi ile 05:15’de Paris aktarmalı MEXICO CITY uçuşu, 16:55’de varışı takiben havalimanında 
karşılanıyor ve otelimize transferimiz gerçekleşiyor. 
Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : IBIS HOTEL MEXICO CITY 3* 
 

2.GÜN/28OCAK   MEXICO CITY 
Otelde alacağımız kahvaltının ardından turumuz başlıyor.  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. Eğer fırsat olursa ; . Akşamüstü otele dönmeden önce, 
geleneksel kıyafetleri ile Mariachi sokak müzisyenlerinin toplandıkları Garibaldi Meydanı´nda 
gezinti.. Geceleme Otelimizde. 
OTELİMİZ : IBIS HOTEL MEXICO CITY 3* 

 
 

3.GÜN/29OCAK  MEXICO CITY - TEOTİVAKAN PİRAMİDLERİ  
Otelde alacağımız kahvaltının ardından , Meksiko City’den bir buçuk saat mesafede bulunan 
Teotihuacan’a hareket. Burada volkanik kökenli bir cam türü olan obsidyen taşı atölyesi ve 
galerisini ziyaret. Ardından, Meksika’nın başta gelen içkileri olan Tequila ve Pulque 
degüstasyonu. Meksika’nın ulusal içkisi sayılan Tequila, bir kaktüs türü olan “agave”nin 
özsuyunun önce mayalandırılıp sonra iki kez damıtılması ile üretilmekte. Pulque ise oldukça 
geleneksel bir içki. Biraya benzeyen pulque, agave meyvesinin fermente edilmesiyle elde 
edilmekte. Yerel bir lokantada öğle yemeğinin ardından, 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 Piramidi; Ay Piramidi; Ölüler Yolu; büyük Tanrı “Tüylü 
Yılan” a ithaf edilen Quetzalcoatl Tapınağı; Kelebekler Sarayı´nı görebilirsiniz. ÖĞLE  YEMEĞİ 
yerel restoranında  alınacaktır. 
OTELİMİZ : IBIS HOTEL MEXICO CITY 3* 
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4.GÜN/30OCAK  MEXICO CITY – FRIDA KAHLO MÜZESİ 
Otelde alacağımız kahvaltının ardından , Meksiko City MERKEZDEN ’den bir saat mesafede 
bulunan   FRIDA KAHLO ‘nun evi – MAVİ EV müzesine doğru yola çıkıyoruz. LA CASA AZUL. 
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 ziyaretimizi 
yapacağız. Ziyaretimiz sonrasında kent merkezine dönüyoruz. Serbest saatlerimiz olacak. 
Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : IBIS HOTEL MEXICO CITY 3* 

 
 

5.GÜN/31OCAK    MEXICO CITY - TAXCO  
Bu sabah otelimizde alacağımız  kahvaltımızı takiben otobüsümüz ile , rehberlerimiz eşliğinde , 
Maden şehri , tarihi kent Taxco’ya doğru yola çıkıyoruz, yolculuğumuz 4 saat sürecektir. .Bir 
zamanların gümüş madenciliği ile ülke tarihine geçmiş bu özel şehir de çevre 
gezilerimiz olacaktır. Taxco şehir turumuzun  sonunda otelimize yerleşiyoruz . Taxco de 
Alarcón, Meksika'nın Guerrero eyaletinde bulunan Taxco de Alarcón Belediyesi'nin küçük bir 
şehri ve idari merkezidir. Taxco, eyaletin kuzey-orta kesiminde, Iguala şehrine 36 kilometre, 
Chilpancingo eyaletinin başkentine 135 kilometre ve Mexico City'nin 170 kilometre 
güneybatısında yer almaktadır. 
OTELİMİZ : HOTEL TACXO  3* vb 

 

6.GÜN/01ŞUBAT  TAXCO - ACAPULCO 
Otelde alacağımız kahvaltının ardından  güneye doğru  yolculuğumuza devam ediyoruz.Pasifik 
okyanusu kıyılarındaki , cennet plajlar ve Mexican Riviera olarak adlandırılan 
Acapulco’ya varışımızı takiben otelimize yerleşeceğiz. Serbest saatlerde bu muhteşem şehri 
gezme ve yerel el sanatları ürünlerinin satıldığı çarşıları ziyaret etme şansımız olacak. 
Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : Hotel Aristos Acapulco 3* 
 

 
7GÜN/02ŞUBAT  ACAPULCO  ‘’ PASİFİK OKYANUSU SAHİLLERİ’’ 
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Bugün otelimizde  alacağımız kahvaltımızı  takiben,  Tekne turu yapmak üzere,  limana 
geçiyoruz, 2,5 saat sürecek Acapulco körfez tekne turu yapacağız, turumuzun  sonunda 
yeniden kente  dönüyoruz, serbest zamanlarımızda ,  şehri keşfe  devam ediyoruz. 
Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : Hotel Aristos Acapulco 3* 
 

8.GÜN/03ŞUBAT   ACAPULCO-MEXICO CITY    19:55   13:55+1 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltının ardından , serbest satlerimiz olacak, otelimizden  
12:30 da ayrılıyoruz  ve dönüş yolculuğumuz başlıyor.. otobüsümüz ile  Mexico City ‘ye 
hareket ve havalimanına geçiyoruz,  , AIR FRANCE  Hava Yolları ile 19:55 saatinde Paris  
aktarmalı uçuşumuza  işlemlerimizi  tamamlıyoruz.  Geceleme  uçakta. 
 

9.GÜN/04ŞUBAT   PARİS-ISTANBUL                            19:00 23:00 
Sabah 13:55 Paris’e varışımızı takiben ,Paris Havalimanında beklememiz olacaktır. İstanbul 
uçuş saatimiz   22:40 / İstanbul uçuşumuz sonrası varışımız 04:10 (  Şubat Sabah) 
- Ve Turumuzun sona  ermesi.. 
 
Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetlerimiz :  

• İstanbul / Mexico City  / İstanbul parkuru için uçak bileti AIR FRANCE BİLET 

• Tüm uçuşlarda Kişi başı tek valiz olmak üzere 20 kg serbest taşıma hakkı 

• 3 yıldızlı merkezi ve en çok tercih edilen otellerde oda + kahvaltı konaklama 

• Meksika’nın başkenti Mexico City’de tam günlük kapsamlı şehir turu 

• Programda belirtilen havalimanı/otel ve karayolu yolculukları tüm transferleri 

• Teotihuacan Piramitleri ziyareti  

• Arkeolojik Park ‘ta Ay Piramidi ve Quetzalcoatl Tapınağı Ziyareti 

• Acapulco KÖRFEZ TEKNE TURU 

• Sahil şehri acapulco transferi ve konaklaması 

• Programda belirtildiği 1 ÖĞLE YEMEĞİ 

• Otel konaklaması olan her gecenin sabahı kahvaltı 

• Tur programına dahil tüm ören yerleri gezisi , giriş ücretleri 

• Ejder Turizm  Türkçe rehberlik hizmeti  

• Seyahat Sigortası 
 
Tur Ücretine Dahil Olmayan Servisler: 
Tr çıkış pulu 50 TL 
Herşey dahil konaklama hariç otellerde yemeklerde alınan tüm alkollü ve alkolsüz içecekler 
Programda ve fiyata dahil hizmetlerde belirtilmeyen tüm gezi,ören yeri,yemek ve diğer hizmetler  
YABANCI personellere verilmek üzere toplanacak  Tip/Bahşişler  DAHİL DEĞİLDİR. YABANCI Rehber, 
kaptan ve otel personeline  bahşiş tahsis  edilip,  rehber eli ile organize edilerek her gün sunulması 
tavsiye edilir. ( Kişi başı – bir defaya mahsus -400 LİRA*TAVSİYEDİR. 
 
MEKSIKA  VİZESİ  ( Yeşil Pasaport sahipleri için  36 USD dir. Parmak izi  alınarak 1 günde 
çıkartılmaktadır.  Normal Pasaport  sahipleri ve de  ABD vizesi olanlar Vizesiz  seyahat ederler.  
 
Normal Bordo  Pasaport sahipleri- için ÜCRETSİZ Online form doldurup 5 dk da  giriş kağıdını  
şirketimiz  temin etmektedir -Ücretsiz 


