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1.Gün / 

 ISTANBUL – PARIS – MEXICO CITY        04:15 / 16:55 
İSTANBUL  Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Ejder Turizm standında uçak saatimizin 
kalkışından 3 saat önce  buluşma. Pasaport ve bagaj işlemleri sonrasında AIR FRANCE 
HAVAYOLLARI  ile Paris aktarmalı Mexico City uçuşumuz başlıyor. Yerel saat ile  
16:55’de Mexico City’e varışımızın ardından havalimanında karşılanma ve 
konaklayacağımız otelimize transfer. Dileyen misafirlerimiz bu akşam otelimize yürüyüş 
mesafesinde olan Garibaldi Meydanına giderek dünyaca ünlü Mariacci müzisyenlerinin 
grup olarak Latin müzikleri çaldıkları ve söyledikleri yerde biraz vakit geçirebilirler. 
Geceleme otelimizde.                                                   
OTELİMİZ : RAMADA REFORMA BY WYNDHAM 3* vb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meksika’ya girişte vizeler detaylıca incelenmektedir. Bazen turist yoğunluğundan kaynaklı 
olarak incelemeler fazla vakit alabilmektedir.. Havalimanında bu beklemeden oluşacak stres 
esnasında daha sakin olmanızı ve kurallara uymanızı önemle rica ederiz.  

16. yüzyılda Yukatan yarımadasından kıyıya çıktıktan sonra  bölgeye ulaşan İspanyollar 

tarafından 1521 yılında kurulan Mexico City şehri daha öncesinde de  Aztek 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. 
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2.Gün /  
MEXICO CITY   ŞEHİR TURU  ve  TEOTIHUACAN PİRAMİTLERİ               

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından şehir turumuzu yapmak üzere özel aracımız 
ile yola çıkıyoruz. Şehir turumuza ilk başlama noktamız  Antropoloji müzesinin bulunduğu 
Chapultepec parkına doğru gidiyoruz. Burası Chapultepec parkının devamında yer alan birinci 
sınıf bir müzedir.  Azteklerin ve Mayaların tarihini en iyi anlayabileceğiniz muhteşem eserlerde 
dolu devasa bir müzedir. Yerel rehberimiz eşliğinde gerçekleştireceğimiz bu müze ziyaretimizde 
Azteklerin binlerce yıllık tarihine tanıklık edeceğiz. Müzeyi ziyaretimizin ardından hediyelik  
alışveriş yapabileceğiniz küçük bir dükkan  da mevcuttur. Kısa bir serbest zamanımızın ardından  
Mexico City’nin UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan tarihi merkezini tanımak üzere 
kentin içerisinde yürüyüş turu yapacağız.   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 turumuzun ardından tur otobüsümüz ile yaklaşık 1 
saatlik bir yolculuğa çıkacağız.  Varış noktamız Teotihuacan piramitlerinin bulunduğu bölgeye 
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. Turumuzun ardından tekrar merkeze dönerek otelimizde dinleniyoruz.  

 OTELİMİZ : RAMADA REFORMA BY WYNDHAM 3* vb.  
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3.GÜN /             

MEXICO  CITY  / GUATEMALA CITY – PANAJACHEL  13:15 / 15:00  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası otelimizden yeniden havalimanına geçiyoruz. 
Bagaj ve pasaport işlemlerimizin ardından Meksika yerel hava yolları tarifeli seferi ile   
Guatemala’nın başkenti GUATEMALA City yolculuğumuz  başlıyor. Havalimanına  varışta  
yerel rehberimiz tarafından karşılandıktan sonra Guatemala’nın şirin ve turistlik şehri 
Antigua’ya kara yolu transferimizi yapacağız. Yaklaşık 2,5  saat sürecek olan 
yolculuğumuzda; Las Majadas, Mixco, San Lucas, San Bartolome,  Sumpango, El Tejar, 
Zaragoza, Patzisia, Patzun ve Santa Catarina kasabalarından geçerek Atitlan gölü kıyılarında 
yer alan  Panajachel’e varıyoruz.  Panajachel kasabasına varışımızın ardından panoramik 
şehir turumuzu yürüyüş ile yaptıktan sonra Akşam yemeğimizi almak üzere göl yakınlarında 
yerel bir restoranda ulaşıyoruz. Yemeğimizin ardından burada konaklayacağımız otelimize 
transfer oluyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : JARDINES DEL LAGO  3* vb.  
 
4.GÜN / 

ATITLAN GÖLÜ – ANTIGUA  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından erken  saatlerde otelimizden ayrılıyoruz. 
Bugünkü durağımız  tarihi Antigua şehri olacak. Özel aracımız ile bölgeden ayrılacağız. 
Paramos, Pastores, Jocotenengo  köylerinden geçerek 2 saatlik kara yolculuğumuzun 
ardından Antigua’ya varacağız. Ekvator çizgisine yakınlığından dolayı yıl içerisinde çok fazla 
mevsim değişikliği yaşanmayan Guatemala’da hava sıcaklığının ne çok soğuk ne de çok sıcak 
olmayışından ötürü buraya ilkbaharlar ülkesi denmektedir. Yol güzergahımız üzerinde yeşilin 
birçok tonuyla muhteşem manzaralar bizleri bekliyor olacak. Fırsat olursa fotoğraf molası da 
vereceğiz.  Antigua bölgeye gelen İspanyollardan önce de Mayalar tarafından  yerleşim yeri 
olarak kullanılan bir merkezdi. Volkanik dağlara yakınlığı ile bilinen şehrin yerleşim yeri olarak 
kurulmasının en büyük sebeplerinden biride volkanik yapısından dolayı zengin bitki örtüsüne 
sahip olmasıdır. İspanyolcada ‘’eski’’ anlamına gelen şehrin; eski meydanı, şehir katedrali ve 
Antigua’nın isminden de anlaşılacağı gibi tarihi sokaklarını yürüyerek gezeceğiz.  Yürüyüş 
turu yaptıktan sonra  konaklayacağımız otelimize yerleşerek dinleniyoruz. Akşam 
yemeğimizi otelimize yürüyüş mesafesinde olan yerel bir restoranda alacağız.  Geceleme  
otelimizde.  
OTELİMİZ : HOTEL JAN JORGE  3* vb.  
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5.GÜN / 

ANTIGUA – SAN SALVADOR   [ EL SALVADOR ] 
Sabah otelimizde alacağımız erken kahvaltımızın ardından güneyde Guatemala’nın komşusu 
olan  EL SALVADOR’a  doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 5 saat sürecek olan kara 
yolculuğumuzda  Escuintla, Taxisco, Los Cerritos, La Hachadura, El Gulsnay, Cara Sucia 
kasabalarının yolu üzerinden geçtikten sonra Guatemala-El Salvador sınır kapısına 
ulaşıyoruz. Burada pasaport çıkış-giriş işlemlerimizi gerçekleştirdikten sonra Metallo, San 
Julian, Sansote, Izalco, Armenia, Lourdes ve Santa tecla kasabarını geçerek   başkent San 
Salvador ‘a ulaşacağız. Burada konaklayacağımız otelimize giriş işlemlerimizi 
gerçekleştirdikten sonra ,   yarım günlük şehir turumuzu yapacağız. Şehir merkezinde 
Metropolitan Kathedrali , Hükümet sarayı, National Theathre  göreceğimiz yerler arasında ve 
yine meşhur  Monsenor Romero’nun öldürüldüğü Divina Providencia Chapelini göreceğiz. El 
Savador uzun yıllar İspanyol sömürgesi olarak soylu aileler tarafından yönetildikten sonra 
bağımsızlığını kazanmış olmasına rağmen , kakao ve Afrikadan getirilen kahveye elverişli 
toprakları sebebiyle iç savaşlar ve çatışmalar ile günümüze kadar gelmiştir. Öğle yemeğimizi 
turumuz esnasında alacağız. Yerel para birimi Amerikan doları olan sayılı Latin ülkelerinden 
birisidir. Günümüzde gelişme sürecini hızla kat etmektedir. Turumuzun ardından tekrar 
otelimize dönerek dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : HOTEL RAMADA INN  3* vb.  
 
 
6.GÜN / 

MAJESTIC BOQUERON  ve  JOYA DE CEREN ANTİK ALANI 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında otelimizden ayrılıyoruz. ( Bu sabah tura 
çıkarken yanımıza Mayo-Şort- Havlu hazırlığı yapmalıyız )  İlk olarak Boqueron kraterini 
görmeye gideceğiz. Milli park bölgesi olan bu yerde yürüyüş turumuzu yaptıktan sonra yine 
özel aracımız ile  “Siyah Deniz” denen yeri görmeye gideceğiz. Bir zamanlar Amerika’nın 
Pompeisi olarak isimlendirilen “Pompei of America “ Joya de Ceren Antik kentini ziyaret 
edeceğiz. Burasıda 1993’de Unesco Dünya Mirası listesine alınmıştır. (Bu ziyaret noktamız 
antik bir kent olduğundan dolayı bazı zamanlar tadilata alınmaktadır. Eğer tadilat yapılan bir 
gün ise kapalı olur , onun yerine farklı bir bölge gezisi yapabiliriz. ) 
Daha sonra bir başka tarihi şehir olan Ruinas de San Andrés  yöresi ziyaret edilecek. Bugün 
tarihi ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra  şehir merkezine  2 saat mesafede olan Costa Del 
Sol   isimli sahil şeridine geçeceğiz. Burası başkente  en yakın  deniz  kıyısı  yöresidir. Özel 
bir Turistik tesiste yerimizi  alıyoruz.  Bu güzel deniz kıyısı tesisinde hem dinleneceğiz  hem 
de  ÖĞLE YEMEĞİMİZİ alacağız. Costa Del Sol plajları denize girmek için çok ideal bir yerdir. 
Günümüzü burada tamamladıktan sonra akşam saatlerinde yeniden otelimize  dönüyoruz. 
Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : HOTEL RAMADA INN  3* vb.  
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7.GÜN  /             

SAN SALVADOR – LA UNION – POTOSI – LEON ( NICARAGUA) 
Bu sabah kahvaltımızı aldıktan sonra El Salvador’un doğu bölgesine doğru ilerliyoruz. 3 saatlik 
kara yolculuğumuzda El Carmen, Las Flores, Zacatecoula, San Marcos Lempa, Jiquillisco, 
Usulatan, Chilenguera, Intıpuca kasabalrından geçerek  El Salvador’un en doğu kıyı şeridine La 
Union bölgesine varıyoruz. Burada pasaport çıkış işlemlerimizi yaptıktan sonra  yöresel tekneler 
ile  Meangueara  ve Fonseca körfezlerini fiyortların  arasından geçerek  Nikaragua  sahillerine 
ulaşıyoruz. Varış noktamız Potosi sahilleri.  Nicaragua giriş işlemlerimizi yaparak  kara yolu ile 
Nikaragua’nın en önemli şehirlerinden olan Leon‘a geçiyoruz. La Picina , Padre Ramos, Ingeno 
Monta Rosa, El Viejo, Chinardega, Chichigalpa, Rosoltega ve Telica kasabalarından geçecek 
olan güzergahımız 2,5 saat sonrasında bölgeye bizleri ulaştıracak.  Varışımızı  takiben  şehir 
merkezinde kısa bir yürüyüş turumuz olacak. Bembeyaz duvarlarıyla ünlü Leon Katedralini 
ziyaret edeceğiz.  Akşam Yemeğimizi yerel bir restoranda alacağız.   Geceleme  otelimizde. 
OTELİMİZ: HOTEL EL CONVENTO  4* vb. 

 
8.GÜN / 

LEON – MANAGUA – MASAYA VOLKANI  – GRANADA 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası erkenden yola çıkıyoruz. İlk durağımız Managua. 
Devrimler ve ihtilaller esnasında çokça hasar almış ve yakın geçmişe kadar  gerilla 
mücadelelerinin tam ortasında kalmış bir  şehirdir. Dramatik bir çok yakın geçmiş hikayesini 
içinde barındırmaktadır. Şehri tepeden gören eski başkanlık binasının bulunduğu noktaya  
aracımızla  çıkıp  hem şehri izliyor hem de tarihte yaşananlar hakkında bilgi alıyoruz. Bu 
ziyaretimizden sonra  yolculuğumuza Granada şehrine doğru devam ediyoruz. Bu yol normal 
şartlarda 45 km. Granada şehrine varışımızın öncesinde yol güzergahımızda Masaya Volkanını 
ziyaret edeceğiz. Masaya Volkanı halen yarı aktif bir  yanardağdır. Milli Park bölgesi koruma 
altındadır. Masaya yanardağı kraterine kadar aracımızla çıkıyoruz ve bu çok güzel manzarayı 
izliyoruz. Belki de bir yanardağa ilk defa bu kadar yakın olacaksınız. Daha sonra istikametimiz  
tarihi butik kent Granada. Eğer fırsatımız olursa bugün Granada girişinde bir puro  fabrikasında 
mola vereceğiz. Nikaragua puroları dünyada çok meşhurdur. Sonraki güzergahımızda göl 
kıyısına  giderek ; meşhur Granada Gölü üzerinde yer alan  yüzlerce küçük adacığın bulunduğu  
Las isletas adaları olarak da adlandırılan yörede bir  yerel tekne turuna katılacağız. Bugün 
turumuzun sonunda Akşam yemeğimizi  yerel bir  restoranda alacağız.  Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ: HOTEL LA MERCED  4* vb. 
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9.GÜN /          

PENAS BLANCAS – ARENAL VOLKANI  [ KOSTA RIKA ] 
Bu sabah erken saatlerde kahvaltımızı yaptıktan sonra otelimizden ayrılıyoruz. 
İstikametimiz 2 saatlik kara yolculuğu ile Nandaime, Belen, San Jorge, Rivas, La Virgen 
ve Sapoa köylerini geçerek   Kosta Rika sınır kasabası olan Penas Blancas’a uzanacak. 
Varışta Nicaragua çıkış işlemlerimizi yaptıktan sonra Kosta Rika’ya girişlerimizi yapmak 
üzere pasaport kontrolünden geçiyoruz.  Kosta Rika’da farklı bir araca geçiş yaptıktan 
sonra kara yolculuğumuz 2,5 saat daha sürecek. La Cruz, Guacalito, Ahogados, Canas 
Dulces, Liberia, Pijije, Canas ve Tronadora kasabalarını geçerek Arenal Volkanı Milli 
Parkına varıyoruz. Konaklayacağımız otelimizde giriş işlemlerimizi yaptıktan sonra Akşam 
Yemeğimizi yerel bir restoranda alacağız. Sonrasında yorucu bir günün ardından 
yorgunluk atmak için serbest saatlerimiz de bu güzel doğa içerisinde dinleniyoruz. 
Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ: HOTEL VISTA LODGE 3* vb. 
 
 
10.GÜN / 

ARENAL – SAN JOSE 
Sabah kahvaltıdan sonra  ilk olarak Arenal Yanardağı eteklerine gideceğiz ve yaklaşık 1 
saat sürecek bir yürüyüşle Arenal Yanardağını ziyaret edeceğiz. ( Yürüyüş ayakkabılarınız 
hazır olsun ) Bu doğa yürüyüşünü takiben bölgeden ayrılıyoruz. İstikamet  başeknt San 
Jose. Yol güzergahımız üzerinde La paz şelalesinde durup fotoğraflarımızı çekeceğiz. Bu 
doğal bir şelale ve ormanlık alan içerisinde yer almaktadır. La Fortuna, La Tigre San 
Carlos, Valle Azul, Angeles Sur, San Ramon, San Rafael, Palmares ve  San Antonio 
kasabalarından geçecek olan yol güzergahımız yaklaşık 3 saat sonra bizleri başkent San 
Jose’ye ulaştıracak. Akşam saatlerinde otelimize giriş işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz.  
Akşam yemeğimizi yerel bir restoranda aldıktan sonra dinlenmek üzere odalarımıza 
yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ:  EXE HOTEL  4* vb. 
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11.GÜN / 

SAN JOSE 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltımızı takiben  yarım günlük bir  şehir turumuz 
olacaktır. Turumuzun ana ziyaret noktası  MUSEO DE ORO  yani Altın Tarihi-Kültür 
müzesi. Burada Orta Amerika tarihi hususunda bilgiler alıp  yerli kabilelerin el sanatlarını 
ve altın işlemeciliği  hakkında bilgiler alacağız. National Teatre ve kent merkezini de 
geziyoruz. Tur bitimi yerel bir restoranda  öğle yemeğimizi alacağız. Öğleden sonra   bu 
güzel şehirde alışveriş imkanı bulabileceğimiz serbest saatlerimiz olacak. Geceleme  
otelimizde. 
OTELİMİZ:  EXE HOTEL  4* vb. 
 
12.GÜN / 

SAN JOSE-PANAMA CITY  [ PANAMA ]       08:45 / 10:55 
Sabah çok erken saatlerde otelimizden ayrılıyoruz ve Panama yolculuğumuz başlıyor. 
Panama’nın başkenti Panama City’e  yolculuğumuz  başlayacak. Havalimanına 
transferimizin ardından bagaj ve pasaport işlemlerimizi gerçekleştirerek Panama’nın 
başkenti Panama City uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Öğleden önce varışta  
havalimanında özel aracımızla karşılanma ve otelimize geçiyoruz. Öğleden sonra turumuz 
başlıyor; İlk durağımız   Panama  kanalının  giriş kısmının yer aldığı bölge olacak.  Burası 
çok yoğun ziyaretçi akımına uğrayan bir merkez. Kanalının yapımını anlatan ve gemilerin 
geçişini görebileceğimiz önemli bir nokta. Kanal ziyareti sonrası Panama Vieja olarak 
bilinen eski Panama şehir merkezini göreceğiz. Burası Panama’nın büyük bir şehir 
olmadan önce merkezi olarak bilinen bölgenin günümüze kalmış kolonyal merkezidir. Eski 
ve tarihi binalarını, sokaklarını görerek fotoğraflarımızı çektikten sonra tekrar otelimize 
geçiyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ: PLAZA PATILLA INN  4* vb. 
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13.GÜN / 

PANAMA – PARIS – ISTANBUL              kalkış saati : 20:00  
Sabah kahvaltı sonrası otelimizde buluşma saatimize kadar serbest saatlerimiz olacak. Uçak 
saatimize göre rehberimiz sizlere buluşma saatimizi bildirecek. Bugün turumuzun son günü. 
Öğleden sonra Türkiye’ye dönmek üzere  havalimanına giderek uçuşumuz için bagaj ve 
pasaport işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. AIR FRANCE HAVA YOLLARI ile PARIS  aktarmalı 
İSTANBUL  uçuşumuz başlıyor. Gecemiz uçakta geçiyor.  
 

14.GÜN /   

PARIS – ISTANBUL                kalkış saati :  22:55  
Paris’e olan uçuşumuzun ardından yerel saat ile öğle vakitlerinde varıyoruz.  İstanbul 
uçağımıza  binmek  üzere  terminal değiştiriyoruz.  Paris’te bekleme süresi boyunca bu vakti 
dışarı çıkarak değerlendirmek isteyen misafirler önceden vize hazırlığını yapmalıdır. 
Turumuza dahil bir hizmet değildir. Münferit olarak çıkmak isteyenler çıkabilir. Paris’ten uçak 
kalkış saatimiz 22:55. 3,5 saatlik yolculuğumuzun ardından İstanbul havalimanına varıyoruz. 
Anılarla dolu gezimizin sona ermesi… 
 
Not:  Varış saatimiz yerel saat ile sabaha karşı İstanbul’a iner. Bu da  takvimde yeni bir güne denk gelir.  

Panama Kanalı, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını Panama'nın dar Isthmus'una bağlayan Panama 
Cumhuriyeti'ne ait ve yönetilen kilit tipi kanaldır. Panama Kanalı'nın kıyı şeridinden  diğer kıyı şeridine 
kadar uzunluğu yaklaşık 65 km'dir ve Atlantik'teki derin sulardan (daha spesifik olarak Karayip Denizi) 
Pasifik'teki derin suya yaklaşık 82 km'dir. Ağustos 1914'te tamamlanan kanal, dünyanın en stratejik 
iki yapay su yolundan biridir. Diğeri ise Süveyş Kanalı.  Kanal inşa edilmeden önce gemiler  Atlantikten 
, Pasifiğe geöiş yapmak için Güney Amerika’nın en güney ucunda yer alan Cape Horn'u döndürmek 
zorundalardı.  Ancak günümüzde bu kanal sayesinde gemiler  kanalı kullanarak yolculuklarını yaklaşık 
8.000 deniz mili (15.000 km) kısaltmaktadır. 3.500 deniz miline (6.500 km) kadar tasarruf, Kuzey 
Amerika'nın bir kıyısı ile Güney Amerika'nın diğer tarafındaki limanlar arasındaki yolculuklarda da 
yapılır. Avrupa ile Doğu Asya veya Avustralya arasında seyreden gemiler, kanalı kullanarak 2.000 
deniz mili (3.700 km) kadar tasarruf edebilir. 1914'teki açılışından 1979'a kadar, Panama Kanalı 
sadece onu inşa eden ABD tarafından kontrol edildi. Bununla birlikte, 1979'da kanalın kontrolü, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Panama Cumhuriyeti'nin ortak bir kuruluşu olan Panama Kanalı 
Komisyonuna geçti ve 31 Aralık 1999'da Panama'ya tam kontrol geçti. Sadece Panama hükümetine 
cevap veren Panama Kanalı Otoritesi günümüzde hala bu şekilde yönetilmektedir. Kanal kilitleri, 
Chagres ve diğer nehirler tarafından beslenen Gatún, Alajuela ve Miraflores göllerinden suyun 
yerçekimi akışı ile çalışır. Kilitler kendiliğinden uzunluk, genişlik ve derinliktedir ve gemilerin her iki 
yönde aynı anda geçişine izin vermek için çiftler halinde inşa edilmiştir. Her kilit kapısında, 
menteşelere yerleştirilmiş, 20 metre genişliğinde ve 2 metre kalınlığında iki yaprak bulunur. Kapıların 
yüksekliği 46 ila 82 feet (14 ila 25 metre) arasında değişir; hareketleri, kilit duvarlarında gömülü 
elektrik motorları tarafından desteklenmektedir. Bunlar, her bir kilit çiftini ayıran ve kilit odalarının 
taşkın veya boşaltılmasının da kontrol edildiği duvarda bulunan bir kontrol kulesinden 
çalıştırılmaktadır. Kilit odaları 300 metre uzunluğunda, 110 metre (33 metre) genişliğinde ve 40 metre 
(12 metre) derinliğindedir. Dünya’nın en büyük mimarlık harikalarından biri olan bu kanalda toplamda 
75.000'den fazla erkek ve kadın kanalda çalıştı. İnşaatın zirvesinde, orada çalışan 40.000 işçi vardı. 
En büyük zorluklardan biri, Continental Divide'ın kayalıklarını kesmekti. Altı bin adam kesme, delik 
delme ve kayayı kırmak için 60.000.000 pound dinamit kullanıldı.  
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VİZELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME :  

Bu turumuzda Normal (Bordo Renkli)  Pasaport hamili misafirlerimiz vizelerden muaftır. Hususi 
Pasaport ( Yeşil ) hamili misafirlerimiz Meksika ülkesine girişte vize göstermeleri gerekmektedir.  

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 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 !!! 
 

Uçak Saatleri Hakkında Bilgilendirme :  
Turumuzun farklı tarihlerinde AIRFRANCE  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 
‘’ TUR TARİHLERİ - UÇUŞ DETAYLARI ’’ kısmından tur tarihini bularak uçuş saatlerinin detaylı 
bilgilerine ulaşabilir. Dilerseniz satış temsilciniz de sizlere  memnuniyetle yardımcı olacaktır.  Diğer 
detaylar hakkında  turun kalkışından 10 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. 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. 
 

SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ ÖENMLİ UYARI ! :  Bu turumuzda; Karayolu ile ülkeler 
arası geçişler yapılmaktadır.  Bu hudut geçişi esnasında  yolcularımızdan  
özellikle sınır/hudut bölgeleri özel kurallarına, ilgili uyarılara dikkat etmelerini önemle 
rica ederiz. Bu geçiş noktalarında fotoğraf makinesi yada video kamera kullanılması 
yasaktır. Ayrıca geçişler esnasında; yerel vergiler-pul bedeli adı altında paralar nakit 
olarak gümrük memurlarınca yolculardan toplanır ; bu hususda , değerli yolcularımızın 
toplamda yaklaşık 40 USD’lik bir tutarı yanlarında  tur sonuna kadar bu geçişlerde 
kullanmak üzere tutmalarını ayrıca rica ederiz.  
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :  

¨ Istanbul – Mexico City / Panama City – Istanbul arasında AIRFRANCE Havayolları ile 
yapılacak olan ekonomi sınıfı yolculukların uçak biletleri, uçuş vergileri ve bagaj taşıma 
hakkı 

¨ Mexico City’de 2 , Panajachel’de 1 , Antigua’da 1, San Salvador’da 2, Leon’da 1,  
Granada’da 1, Arenal’de 1, San Jose’de 2, Panama City’de 1   gece olmak üzere  Toplam 
12 gece  3 ve 4 yıldızlı  otellerde ve butiklerde oda&kahvaltı konaklama 

¨ Tur programında belirtilen tüm turlar , geziler ve havalimanı transferleri  
¨ Tur programında belirtilen yerlerde müze , park  ve ören yeri giriş ücretleri 
¨ Mexico City, şehir turu , Teotihuacan Piramitleri Turu  
¨ Panajachel  Turu 
¨ Antigua Şehir turu 
¨ San Salvador Şehir Turu Boqueron Volkanı Turu ve Joya de ceren Antik kenti ziyareti 
¨ Costa Del Sol yüzme turu 
¨ Leon  Turu 
¨ Masaya Volkanı Turu  
¨ Granada Şehir  Turu  
¨ Arenal Volkanı Milli Parkı Turu ve Girişleri  
¨ San Jose Şehir Turu  
¨ Panama Kanalı turu ve Panama Vieja şehir Turu 
¨ Programda belirtilen yerlerde alınacak 4 ÖĞLE YEMEĞİ  ve 6 AKŞAM YEMEĞİ 
¨ 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  150 USD 

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

• Meksika Vizesi 40 USD   Şahsi Başvuru ile İstanbul veya Ankara büyükelçiliklerinden temin edilir. !   
Bordo (Normal) pasaport hamilleri bu vizeden muaftır. 

• Sınır Geçişlerinde memurlar tarafından toplanan geçiş vergileri . Yaklaşık 40 USD Toplam 
 


