
 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  PERU   BOLİVYA   
 15 GÜN 

NAZCA ÇİZGİLERİ |TİTİKAKA GÖLÜ |  PUNO |MACHU PİCCHU| CUSCO 

COLCA KANYON |UROS ADASI |BALLESTAS ADALARI | LİMA 

AREQUIPA |İCA  |LAPAZ   | TIWANAKU UYUNİ POTOSİ 

[ BU TUR  FOTOĞRAFÇILAR GRUBUDUR  ] 
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26ağustos 
 

 1.GÜN     İSTANBULSABIHA-MADRİD- LİMA      09:45 13 45   //   23:55  06:10+1 

SABIHA GOKCEN de Sabah saat 07:45’de  EJDER Turizm  kontuarında buluşma. Bilet ve pasaport 
işlemlerinden sonra PEGASUS HAVA YOLLARI ile MADRID  uçuşumuz başlıyor. Madrid ‘te beklemeyi 

takiben Air Europa tarifeli seferi ile LIMA yolculuğumuza devam ediyoruz. Geceleme uçakta. 
 

27Ağustos  
2.GÜN LIMA          

Sabah erken saatlerde  Lima Havalimanında yerel rehber ve  özel aracımız ile buluşuyoruz ve otelimize 
transfer oluyoruz. Odalarımıza  yerleşiyoruz. ( Odalarımız hazır  değil ise, eşyalarımızı otel emanetine teslim 
ederek-programa devam edeceğiz) sonra  şehir turumuzu  yapmak için otelden ayrılıyoruz; ..Burası 

LIMA..diğer ismi ile Kralların şehri..Şehrin tarihi ve antik dokusunun olduğu ;eski caddelerinin yer aldığı tarihi şehir 
merkezine geçiyoruz; Ana Meydan ,Plaza San Martin, HükümetKonağı, Santa Domingo Kilisesi ve altındaki dehlizlerde 
yer alan , eski mezar odaları ´´ Catacomb´´.. Miraflores ve Aşıklar Parkı göreceğimiz yerlerden bazıları…AKŞAM 
yemeğini turumuzun sonunda alacağız, turumuzun sonunda Miraflores bölgesinde serbest saatlerimiz olacaktır ve 
Geceleme otelimizde… 

 CASA  ANDINA MIRAFLORES HOTEL 3* 
28Ağustos 

3.GÜN LIMA – CHINCA /ICA 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızı  takiben, öğle saatlerinde ICA-PARACAS  bölgesine  yolculuğumuz  özel 
aracımızla başlıyor, Pasifik kıyılarını takiben,kum çölü  rotasını  takip  ederek ,  CHINCA -ICA ya ulaşacağız, yolculuğumuz 
yaklaşık 4 saat  sürecektir, Ica’ya ulaştıktan sonra konaklayacağımız otelimize transfer oluyoruz. 
ÖĞLE Yemeği  yerel bir  restoranda alınacaktır. ve  geceleme  otelimizde.   

 CASA ANDINA HOTEL 4* 
29Ağustos 

4.GÜN  ISLA BALLESTAS- HUACACHINA -NAZCA 
Sabah kahvaltımızı takiben , erken saatlerde Buraya 1 saat mesafede yer alan , UNESCO dünya mirası listesine alınmış; 
PARACAS vahşi Yaşam Koruma Milli parkını ziyaret edeceğiz. Pasifik Okyanusu kıyılarında yer alan , ÇÖL İle 
Okyanusunbu luştuğu bir sahil boyu ve yarım ada burası..Tüm canlılar ,kuşlar koruma altında.. BOT ile ISLA BALLESTAS 
adalarına 2 sürecek bir tura katılıyoruz. (Bu tutumuz JET motorlu teknelerle yapılmakta olup- tekneden inilmeden ziyaretler 
yapılıyor ) Turumuzdan sonra, tekrar Paracas ´a dönüyoruz..Daha sonra  vakit kaybetmeden   buraya 3 saat  mesafede  
yer alan NAZCA  kasabasına yöneliyoruz. Yolda Huachahinca Vaha sını  ziyaret için duracağız. Nazca’ya  Varışımızın 
ardından, eşyalarımızı  konaklayacağımız  otelimize  bırakıyoruz  , kısa bir dinlenme ve kahve molasının ardından Nasca 
çizgileri uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. 
Nazca Çizgileri olarak bilinen bölgede 4 kişilik küçük uçaklarla ; havalanıp ; yerel pilotumuzun anlatımları ile ; tek tek dev figürlerin üzerinde 
uçuyoruz…Gördüklerimize inanmakta zorluk çekeceğiz..Bu izleri kim yaptı?? Sorusuna cevap arayacağız Nazca Çizgileri, uçuşumuzun ardından 
, Nazca  kasabasına otelimize geri  dönüyoruz.  

 AKŞAM  YEMEĞİ  yerel bir  restoranda alınacaktır.  Geceleme otelimizde  

 CASA ANDINA HOTEL 4* 
30Ağustos 

5.GÜN   NAZCA – AREQUIPA        
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızı  takiben , özel aracımızla  Pasifik kıyılarını ve uçsuz bucaksız Çöl arazisini 
takip ederek PERU’nun en önemli  şehirleri ve büyük kentleri arasında yer alan AREQUIPA ‘ya  doğru yolculuğumuz 
başlıyor . Bu yolculuğumuz  yaklaşık  9 saat sürecektir . Varışımızı  takiben , Arequipa  eski  şehir meydanınını 
geziyoruz,  .Geceleme  otelimizde. 

CASA ANDINA CLASSIC  BUTIK HOTEL 4* 
 
 



 

 

31Ağustos 

6.GÜN AREQUIPA –COLCA KANYONU  
Erken Kahvaltı sonrası yolculuğumuza devam ediyoruz, istikametimiz  meşhur COLCA KANYONU.. 
Yolculuğumuz yaklaşık 3 saat  sürecektir, varışımızı  takiben , otel odalarımıza yerleşeceğiz, Öğleden sonra Kanyon 
yürüyüşüz olacak, doğa yürüyüşüz sonrası yeniden otelimize  dönüyoruz, Akşam Yemeği ve  geceleme otelimizde. 

 CASA ANDINA HOTEL ECO LODGE. 
1Eylül 

7.GÜN  COLCA KANYONU - CUSCO 

Sabah erken saatlerde  otelimizden ayrılıyoruz, And  Dağları yollarından geçerek, Cusco  ‘ya yolculuğumuz  başlıyor, 
yolculuğumuz yaklaşık -7 saat sürecek... Varışımızı  takiben  otelimize  transfer  edileceğiz  ,  kısa bir  dinlenmenin 
ardından öğleden sonra Cusco şehir turumuz olacaktır..Eski Katedral meydanı, Cuzco Yerel Marketi görülecek yerler 
arasındadır.  
Turumuz  sonrası serbest  saatler  ve geceleme  otelimizde.  

 CASA ANDINA HOTEL 3* 
2Eylül 

8.GÜN   CUZCO-   OLLANTAYTAMBO- AQUA CALIENTES 
Sabah kahvaltısını KUTSAL VADİ ye  doğru yola çıkıyoruz. PISAC PAZARI  ziyaretimiz  sonrası.            

Ollantaytambo ( Kutsal Vadi ) ulaşıyoruz. Bu gölgedeki gezilerimizi  tamamladıktan sonra ,  Tren istasyonunda  AQUA 
CALIENTES e  gidecek trene  bineceğiz. Akşam saatlerinde Aqua Calientes e ulaşıyoruz. Tren istasyonundan yürüyerek, 
yerel rehberimizin eşliğinde , köy içinde konaklayacağımız otelimize  geçiyoruz.Otelimize yerleşiyoruz. Geceleme Aqua 
Calientes de olacaktır. 
 

. CASA ANDINA HOTEL 3** 
3Eylül 

9.GÜN             MACCHU PICHU  
Sabah kahvaltısını erken  saatlerde Aqua Calientes  köyü içerisinden shuttle  otobülerle Macchu Pichu ören yerine 
çıkıyoruz, yolculuğumuz 30dk sürecektir.Yerel rehberimiz eşliğinde  Tam Gün Machhu Pichu turumuzu yapıyoruz.Günün 
sonunda yeniden aynı Shuttle araçlarla  Aqua Calientes e ineceğiz. Ve akşam 18 :30 treni ile  yeniden CUSCO ya  
dönüyoruz. Akşam geç saatlerde 21:00de  Cusco dayız.Otelimize geçiyoruz. Geceleme Cusco da otelimizde. 
 
4Eylül 

10.GÜN    CUZCO-  -  PUNO (TITIKAKA GÖLÜ)- AMANTANİ KÖYÜ 
Kahvaltının ardından,karayolu ile Puno  şehrine hareket ediyoruz. Yol güzergahımız boyunca  fotoğraf molalarımız 
olacaktır, bunların en önemlisi  LA RAYA GEÇİDİ 4400 m yaklaşık rakımda olan ve  güzergahımızdaki en yüksek noktayı 
temsil etmektedir, And dağları yolunu takip ederek ilerleyeceğiz,köylerden geçeceğiz, güzergahımız üzerinde  
. Öğleden sonra PUNO ya varışımızı  takiben , TİTİKAKA  GÖLÜ  üzerindeki kültürünü temsil eden UROS ADASI  tekne 
turumuzu yapacağız, sazlık evler ve  eski yaşamın izlerini taşıyan çok ilginç bir yer olarak  bölgede bilinen bir  noktadır.  
NOT : Bu Köy için adalar bölgesine geçişte-Bir yerel harç parası ödeyeceğiz- Kişi başı 15 USD. Lütfen bu ücreti tura 
başlama  esnasında  rehberinize iletiniz.   
UROS  adacıklarındaki ziyaretlerimiz  sonrası yine tekne ile AMANTANİ  adasına geçiyoruz.  Geceleme AMANTANİ 
köyünde yerlilerin evlerinde olacak..  
 
5Eylül 

11.GÜN  PUNO –Desaguadero  - TIWANAKU - LAPAZ 
Kahvaltının ardından, Bolivya sınırına doğru yöneliyoruz, yaklaşık 4 saatlik bir  yolculuk bizi bekliyor..Sınır geçiş  
noktasına varmadan hemen önce Pomota köyüne uğruyoruz   ziyaret ediyoruz. Desaguadero Sınırında  araç 
değiştiriyoruz ve Bolivya topraklarına giriyoruz.  . Güzergahımızda TIWANAKU antik kenti ziyareti yapılacaktır. Öğle 
yemeğini Tiwanaku da küçük bir yerel restoranda alıyoruz, Lapaz ‘a  ulaşıyoruz, şehre  girişimizde  eğer  Uygun olursa  
TELEFERİK  ile şehre tepeden bir  iniş yapıyoruz.  otelimize yerleşiyoruz, Geceleme otelimizde. 



 

 

6Eylül  

12.GÜN LA PAZ / UYUNİ SALAR 

Sabah  kahvaltı sonrası şehir turumuza  başlıyoruz. .  La paz  şehir merkezinde  San Francisco Kilisesi ve CADILAR 
PAZARI  denilen sokakları göreceğiz, yine  kent merkezine 30 dk mesafe  yer alan , vadinin aşağı bölgesindeki MOON 
VALLEY-AY VADİSİ  parkını  görmeye  gideceğiz, turumuzun bitiminde, havalimanına geçiyoruz, akşam  uçağı ile  UYUNİ 
ye yolculuğumuz  Uçak ile yapılacak. Uçuş 1 saat sürmektedir. Varışta karşılanam ve  SALAR DE UYUNİ  kasabasında 
küçük otelimize yerlşiyoruz. 

 LA  CASA BUTIK HOTEL 3* 
 
7Eylül  

13.GÜN   UYUNİ SALAR- POTOSİ 
Bugün TAM GÜN  salar  UYUN İdeyiz..  Tuz  gölünün üzerinde harika bir gün bizleri bekliyor.  Tuz  adası ve dev kaktüsler  
göreceğimiz yerler arasında. Fotoğraf çekimlerini yapacağız. Turumuzn sonunda  POTOSİ  kasbasına  yöneliyoruz. 
Yolculuğumuz yaklaşık 3 saat sürecek. Geceleme POTOSİ de. 
 

8Eylül 

14.GÜN         SUCRE- SANTA  CRUZ /MADRID    11:50                

Bu sabah ERKEN SAAT  05:00 yola çıkıyoruz.İstikametimiz   Sucre havalimanı,150 km lerde 

havalimanına geçiyoruz, yolumuz  yaklaşık 2 saat  sürecek. SUCRE havalimanında yerel hava yolları ile  saat  
09:05 de uçağımız  var. SUCRE-SANTA CRUZ , arası yaklaşık 40 dk  sürmektedir. 

  Santa  Cruz havalimanına varışımızı takiben , VVI (Viru Viru)  International Airport tan   eve  dönüş  uçuşumuza  
başlıyoruz,  yolculuğumuzu AIR  EUOROPA  hava yolları tarifeli seferi saat 11:50 de Madrid e yapacağız. 
Geceleme uçakta.[  NOT :  bu akşam THY uçuşları için Madrid İstanbul- Lütfen Online check in yapıp  Boarding kağıtlarını 
yanınıza alınız, Madrid de  elinizde oması gerekecek-Havalimanında Santa Cruz da Air Europa  personeli de bu hususta  
yardımcı olacaktır] 
 
9 Eylül 
15.GÜN   MADRID – SABIHA GOKCEN ISTANBUL’a varış         14.15  19:45(VARIŞ SAATİ) 
               Sabah saat 05:00 gibi MADRID  havalimanına ulaşıyoruz,  transit  salona geçiyoruz, ve  PEGASUS  uçuşu  ile  
İstanbul  uçuşunu bekliyoruz.  Saat 14:15  uçağı ile  hareket, 19:45varış. 
 
 
TURUMUZ GÜZERGAHI ÜZERİNDE YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELER MEVCUTTUR. 
 Bu tura katılmak isteyen misafirlerimizden Kalp Damar Problemi olanlar Nefes Darlığı Çekenler , Her türlü tedavisi devam eden ler 
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. 
ERKEN HAREKETLERDE BAZI OTELLER  KAHVALTI YADA PAKET SERVİSİ SUNAMIYOR ! 
 



 

 

 
Gezi Ücretlerine Dahil Olan Servislerimiz  

*İstanbul-MADRID –LIMA//SANTA CRUZ –MADRID-Istanbul arasında PEGASUS Hava Yolları 
(MADRID)  AIR  EUROPA ile yapılacak ekonomi sınıfı uçuşlar ve 20 kg serbest bagaj taşıma hakkı. 
*AMASZONAS  Havayolları ile ;LA PAZ -UYUNİ SALAR //   SUCRE- SANTA CRUZ  yapılacak uçuşda 
ekonomi sınıfı uçak biletleri[ 2 BİLET ] 
 
* Havalimanı-otel-Havalimanı transferleri 
*Lima şehir turu 
*Isla Ballestas Adalar turu 
*Tüm Otellerde Sabah  Kahvaltıları 
NAZCA  UÇUŞU TURU 45’ 
*Arequipa şehir turu 
*Cusco şehir turu 
*Macchu Pichu Lüks tren bileti 
*Macchu Pichu ören yeri gezisi  
*Uros Adası tekne gezisi(liman vergisi ödenir-extra)-TITIKAKA 
*Tiwanaku Antik kent gezisi 
*Ay Vadisi ziyareti 
*TÜM ÖRENYERİ,MÜZE GİRİŞ BİLETLERİ 
*YEREL REHBERLİK HİZMETİ. 
*3 yıldızlı  ve KÖY ev pansiyonalarda  konaklama 

* seyahat sigortası 
 
 
Gezi Ücretlerine Dahil Olmayan Servislerimiz 
Kişisel harcamalar                
Yurt dışı çıkış harcı 15 TL          
Ekstra Tur ücretleri 
Programda belirtilmeyen yerlerde öğle ve akşam yemekleri ile yemeklerde alınan alkollü alkolsüz 
içecekler*Tüm yerel servis tipleri.  
Sınır  Geçiş /vergi Harçları Toplamı- Kişi Başı 50 USD[ yanınızda bulundurunuz ] 
 
Program içerisinde ziyaret edilecek mekanların  sıralaması ; Tur kalkış ve varış tarihlerindeki gün değişiklikleri  
(+2 ve -2 gün) gibi gerekli hallerde; yerel olarak düzenleme hakkı Ejder Turizm ‘e aittir. 
 
UÇAK SAATLERİ. 
 
    PC1099 Z 26AUG 6 SAWMAD HK1          0945 1335  -PEGASUS 
    
   26/08/2017 MAD-LIM UX0075 2355-0430 (10 pox. ) 
   08/09/2017 VVI-MAD UX0026 1150-0500 (10 pax. ) 
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