
 

 

                                                                                           
 



 

 

 1.GÜN 25 OCAK  İSTANBUL-PARIS- RIO DE JANEIRO             19:35   08:10+1 

Öğleden sonra  saat  17:30’da  İstanbul Atatürk Havalimanı EJDER Turizm  kontuarında yetkilileri ile  
buluşma. Bilet ve pasaport işlemlerinden sonra AIR FRANCE HAVA YOLLARI ile PARIS  üzerinden 
Brezilya’nın  Rio de Janeiro yolculuğumuz saat 19:35’de başlayacak Geceleme uçakta. 

2.GÜN 26 OCAK      RIO DE JANEIRO  (BREZİLYA) 
Sabah  08:10’da  Brezilya’dayız, Rio’ya varışımızın ardından havalimanında karşılanma ve yerel reh-
berimiz  ile özel aracımız ile otelimize transferimiz yapılıyor. Otele giriş saatimiz itibari ile odalarımız 
hazır ise, eşyalarımızı bırakmak ve kısa bir  dinlenme için odalarımıza çıkacağız, eğer odalarımız he-
nüz müsait değil ise, eşyalarımızı otel emanetine teslim ediyoruz  ve çevre gezilerimize başlıyoruz. 
 
Rio şehir turumuz başlıyor. Turumuz esnasında Copacabana, Ipanema, Arpoador, Leblon bölgesi, 
Sambadromme, Maracana Stadı göreceğimiz yerler arasındadır. Rio de Janeiro’nun güzel sokaklarını 
ve canlı plajlarını  ziyaret edeceğiz , ÖĞLE YEMEĞİ servisini turumuz esnasında alacağız.  
 Gezimizin sonunda otelimize  dönüyoruz  ve serbest saatlerimiz olacak, geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : WINDSOR COPPACANABA  HOTEL  4* 

3.GÜN 27 OCAK      RIO DE JANEIRO   
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası , saat 09:30’da rehberimiz eşliğinde çevre 
gezilerimize devam ediyoruz. Rio de Janeiro ‘nun en güzel noktalarından biri olan  SUGAR LOAF yani 
Şeker tepesini ziyarete gideceğiz. Şehre  en hakim yükseltide olan bu Dev granti kayalara çıkışımızı  
teleferik ile yapıyoruz. Muhteşem bir manzara bizleri bekliyor..Turumuzun  sonunda  otelimize  dönüyo-
ruz. Bugün ÖĞLE YEMEĞİMİZİ  meşhur  Brezilya  BBQ -ET Izgara (limitsiz ) olarak servis alacağız, 
bu çok özel yemeğin sonrasındayine Brezilya’nın meşhur Aquamarine değerli taşlarını hakkında bilgi 
almak,arzu edenlerin alış yapabileceği STREN mağzasını ziyaret edeceğiz, turumuzun sonunda oteli-
mize  dönüyoruz.. 
Rio de Janeiro , Guanabara Körfezi, Avrupalılarca 1 Ocak 1502 tarihinde keşfedildi. 1555 yılında, Fransızlar bu körfezdeki adaların 
birine 500 kişilik koloni kurdu. Portekizliler, 1565 yılında São Sebastião do Rio de Janeiro adıyla şehri kurdu. 2 yıl içerisinde, Fran-
sız kolonisi yok edildi. 17. yy'de Minas Gerais'te altın bulununca, Rio de Janeiro limanlarının önemi arttı. 1763'te, Portekizlilerin 
koloni başkenti oldu. Bağımsızlık ilan edildikten sonra, şehir başkent olarak durmaya devam etti. 21 Nisan 1960 tarihine kadar baş-
kent olarak kaldı. Bu tarihte, başkent Brasília oldu. 

 

4.GÜN 28 OCAK       RIO DE JANEIRO   

Sabah kahvaltı sonrasında çevre gezimize devam ediyoruz, rehberimiz  eşliğinde  turumuza  devam 
ediyoruz. Rio denilince akla ilk gelen harika mimari eser İSA TEPESİNİ  ziyaret  edeceğiz.  Corcovado 
denilen bu tepe görenleri hayrete  düşürmektedir. Tepeye çıkışımızı yine aynı müze tarafından işletilen 
bir  raylı sistem kullanarak yapacağız. Tepeye çıkarken Yağmur Ormanlarının içinden geçiyoruz,  



 

 

Corcovado tepesinde ziyaretimizi  tamamladıktan sonra Otelimize  dönüyoruz.  Ve serbest saatlerimiz 
başlıyor. 
Gece TURU: Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından organize edilecek olan-Extra  Akşam yemekli 
SAMBA gecesi turuna katılabilirler.  ( 120 Euro ). Geceleme otelimizde. 
 

5.GÜN 29 OCAK         RIO DE JANEIRO / IGUASSU    09:50 / 12:00 
Kahvaltı sonrası  , havalimanına transferimiz yapılacaktır. Yerel havayolları tarifeli seferi ile  
FOZ DE IGUAÇU kentine yolculuk yapacağız. Bu kent Brezilya Arjantin Paraguay sınır  noktalarına çok 
yakın bir noktada yer almaktadır. Uçuşumuz yaklaşık 1,5 saat sürecektir. Havalimanına ulaşıyoruz ve 
bölgesel yerel rehberimiz ve özel aracımız ile hiç vakit kaybetmeden  IGUASSU MILLI PARKI    
(Brezilya Tarafı)  bölgesine geçiyoruz.  
[ NOT : İguassu Şelalesi 2 Ülke hudut belirleyicisi konumda olduğu için- Şelale gezileri her iki ülke kana-
dından da yapılabilmektedir – Biz  HER İKİ  yakayı da  ziyaret edeceğiz ] 
 
Dünyanın en büyük şelalesi listesinde  en üstlerde yer alan bu doğa  harikasını  izlemek, fotoğraflarını 
doyasıya  çekmek için bolca  vaktimiz  olacak. Milli park  içinde yürüyerek  gezilebiliyor, bu sebeple 
misafirlerimiz  mutlaka rahat yürüyüş ayakkabıları  giymeleri  önemli tavsiye  ediliyor, Şelalenin alt kısım-
larına yaklaştıkça havadaki su tanecikleri adeta bir yağmur  yağıyormuş  görüntüsü ile  bizleri ıslatı-
yor.(Fotoğraf makinelerinize  dikkat etmelisiniz)…turumuzun sonunda otelimize yerleşiyoruz.  
Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : GOLDEN  HOTEL 4* 
 

6.GÜN 30 OCAK          IGUAZU / BUENOS AIRES      14:45 / 15:40  
Kahvaltı sonrasında otelimizden ayrılıyoruz. Bugün Arjantin tarafına geçiş yapacağız. Sınır noktasına 
geliyoruz, işlmeerimizi rehberimiz eli ile tamamlıyoruz ve Brezilya’dan Arjantin’e geçmiş oluyoruz, Bu 
yakada Iguassu Milli parkını Arjantin kısmını ziyaret edeceğiz. Iguassu Şelalesi Brezilya Arjantin doğal 
hududu durumundadır.  ŞEYTAN BOĞAZI  olarak isimlendirilen kısmındayız, suyun döküldüğü kanat 
Arjantin tarafıdır.Yine MİLLİ PARK içinde gezintimiz esnasında küçük trenleri kullanacağız, Bu özel 
programımızın sonunda, IGUAZU isimli Arjantin kentinin  havalimanına transfer oluyoruz 
Iguazu havalimanından Arjantin’in Buenos Aires kentine uçuş yapmak için check-in işlemlerimizi ger-
çekleştireceğiz. IGUAZU şehirnden  başkent Buenos Aires’e  yolculuğumuz yaklaşık 1,5 saat 
sürecektir. Buenos Aires’e  varışımızın ardından bizleri bekleyen yerel rehberimiz ve özel aracımız ile 
otelimize transferimiz yapılacaktır.Otelde odalarımıza yerleşme sonrası AKŞAM YEMEĞİ servisi al-
mak için rehberimiz eşliğinde  dışarı çıkıyoruz. Yemek sonrası serbest saatlerimiz olacakatır. 
 Geceleme  otelimizde. 
OTELİMİZ : DAZZLER BUENOS AIRES HOTEL 4* 

 

7.GÜN 31 OCAK       BUENOS AIRES  

Sabah kahvaltı sonrası  şehir turumuz başlıyor. Yarım gün sürecek bu turumuz esnasında ,  
La Boca Mahallesi, Palermo, Puerto Madero, Eva Peron’un kabri, Mayıs Meydanı görülecek yerler ara-
sındadır. Turumuzun sonunda otelimize yakın bir yerel restoranda  ÖĞLE YEMEĞİ mizi alacağız. Son-
rasında otelimize geçip dinlenmek için serbest zamanımız olacak. Geceleme otelimizde, 



 

 

 

8.GÜN 01 ŞUBAT           BUENOS AIRES  

Kahvaltı sonrası  dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından düzenlenecek olan 3 saatlik Eksta Tigre 
Deltası turuna katılabilirler. ( 45 € ) Bu tur Tigre semtine  kara yolu ile  gidiş , nehir ağzı (delta)  bölge-
sinde turistik tekne ile  nehir gezisini kapsamaktadır.. Geceleme otelimizde… 
 
GECE TURU :Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan AKŞAM YEMEKLİ Tango  
Show gezisine katılabilirler  ( 110 € )**(İçki Dahil ve Özel ET menüsü  ile) Bu Show öncesi Tango hocaları 
dileyen misafirlere ücretsiz 1,5 saatlik Tango Dans eğitimi vermektedirler. Katılmak için Show saatinden 
biraz daha erken salona  geçilmesi gerekmektedir. 
TYRP HOTEL 4* 

9.GÜN 02 ŞUBAT      BUENOS AIRES // URUGUAY( COLONIA)     
Sabah kahvaltı sonrasında serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz için ekstra olarak tam gün ÖĞLE 
YEMEKLİ COLONIA  ( Uruguay ) turumuz yapılacaktır. Hareket saati , 06:00 , tur bitiş  saati  18:30 
.Turumuzda COLONIA   şehrini göreceğiz, akşam üzeri tur bitimi Colonia  şehir den  FERİBOT ile  Bu-
enos Aires’e dönüyoruz .  ( NOT :Bu geziye katılmak isteyen misafirleriz Tura kayıtları esnasında 
Lütfen belirtsinler , zira   feribot  biletleri ve fiyatları aniden Çok fazla yükselmekte ve ön rezervasyon 
kabul etmemektedir-İlgili misafirlerimizin  dikkatine ) 
Geceleme otelimizde.  Ekstr Tur ücreti  :   (165 Euro ) 
 TYRP HOTEL 4*  
 

10.GÜN 03 ŞUBAT      BUENOS AIRES / SANTIAGO DE CHILE  11:05 / 13:30  
Bu sabah otelimizde alacağımız  kahvaltı sonrası , havalimanına geçiyoruz, ve  tarifeli uçuş ile ŞİLİ’nin 
başkenti Santiago de Chile ‘ye   geçişimizi  yapıyoruz. Varışta karşılanma ve şehir turumuzu yapacağız. 
Tur esnasında Parlemento Binası, PLAZA DE ARMAS , Katedral Meydanı,görülecek yerler arasındadır. 
Ve  TELEFERİK (FUNIKULER) ile  şehrin en Yüksek noktasına çıkıp güzel bir  manzara izleyeceğiz. Bu 
bölgeye Bella Vista  semti denilmektedir. Yine turumuz esnasında, Cenro Marcado , yerel eski pazarı 
ziyaret ediyoruz. Öğle yemeğimizi  yerel bir restoranda alacağız , Tur bitimi otele dönüş serbest za-
man.Geceleme otelimizde. 
NOVOTEL SANTIAGO 
 
     



 

 

11.GÜN 04 ŞUBAT      VALPARAISO / VINA DEL MAR 
Sabah kahvaltı sonrasında EXTRA TUR/  erken saatlerde otelimizden , Nobel ödüllü şair Pablo Ne-
ruda’nın yaşadığı , sanatçılar,bohemler ve romantikler için önemli bir şehir olan ; Şili’nin okyanus kıyı-
sında bulunan Pasifiğin İncisi olarak anılan butik şehri Valparaiso’ya düzenleyeceğimiz gezi başlıyorŞe-
hir merkezine 2 saat mesafede olan , Vina del Mar  şehrini  görüyoruz.  Bu ziyaretimiz esnasında  za-
manımız el verirse  Dünyaca ünlü ŞİLİ ŞARAPLARI  ve üzüm bağlarını ziyaret edeceğimiz bir molamız 
olacak,(140€)Turumuzun sonunda yeniden otelimize   dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 
NOVOTEL SANTIAGO 

 

12.GÜN 05 ŞUBAT            CALAMA-SAN PEDRO ATACAMA        11:30 13 :40 
Sabah kahvaltımızın ardından  otelimizden ayrılıyoruz  ve  ŞİLİ  ‘de  CALAMA  kentine uçuyoruz.  Burası 
Atacama  Çöllerinin en ortasında en büyük yerleşim yeri ve bir madenci sanayi şehridir, havalimanına 
ulaştıktan sonra ,bizi bekleyen özel aracımızla ve yerel rehberimiz eşliğinde ,bugünkü  hedefimiz     
 SAN PEDRO ATACAMA  kasabasına doğru yola devam ediyoruz, yolculuğumuz yaklaşık 1 saat süre-
cektir.   ATACAMA nın kalbi San Pedro dayız..   
Varışı takiben, eşyalarımızı otelimize bırakıyoruz.;kısa bir serbest zamanı takiben,Turumuz var; 

 Ay Vadisi(Moon Valley) turumuzu yapacağız; yerel rehberimiz eşliğinde ; yolculuğumuz başlı-

yor. Atacama Çölünü geçerken ; bu bambaşka doğa yapısından etkileniyoruz; fotoğraflar çekmek için 
mola veriyoruz; Tuz dağlarını görüyoruz, ‘’ Las Tres Marías’’ isimli Tuz oluşum bölgelerini ziyaret ede-
ceğiz. Bu yöreye Ay Vadisi ismi veriliyor, Akşam saatlerinde güneşin batışına burada şahit olacağız ; 
kum telepleri üzerinden bu eşsiz manzarayı izleyeceğiz. Akşam geç saatlerde otelimize dönüyoruz. Ak-
şam Yemeği ve geceleme otelimizde. 
OTELIMIZ : SAN PEDRO  BOUTIQUE HOTEL. 3* 
 
 
Atacama Çölü , Şili´nin kuzeyinde bulunan dünyanın en kurak çölüdür. Batısında Büyük Okyanus bulunur. Kuzeyde Peru, doğuda 
ise Bolivya ve Arjantin sınırlarını oluşturur. Atacama; And Dağları´nın yağmur gölgesinde kalır ve doğu rüzgarları kuru olup çok az 
yağış getirir. 
Yakınındaki Büyük Okyanus sahillerinde oluşan bir soğuk su akıntısı olan Humboldt Akıntısı nedeniyle de burada çok az yağmur 
bulutu oluşur. Bu durum, bölgeyi kuzeyi ve güneyinden farklı kılarak daha az yağmur almasına sebebiyet verir. Soğuk Büyük Okyanus 
suyu ayrıca bu çölün serin olmasına, özelliklede sahile yakın kesimlerinde sıklıkla sis oluşmasına neden olur. El Niño´nun etkisiyle 
6-10 yıl gibi aralıklarla kuvvetli yağış aldığı dönemlerin ardından çölde kısa bir süre için canlanmalar olur.Atacama Çölü yaklaşık 15 
milyon yaşındadır 

 
 
 

 
 



 

 

13.GÜN 06 ŞUBAT  TATIO- LAGUNA VERDE- SAN PEDRO DE QUEMEZ 

!! Sabah GÜN DOĞUMU öncesi !!  03:50  de otelimizden ayrılıyoruz, San Pedro Atacama kasabasına 

1,5 saat  mesafede yer alan, TATIO GAYZERLERİ(Sıcak Su kaynakları) bölgesine gitmek 

üzere yola çıkıyor !.( Hava çok soğuk-kalın giyinin lütfen. Orada doğal havuzlarda kısa bir yüzme ve 
banyo yapma imkanınızda var- ücretsi denemek isteyenler yanlarına HAVLU VE MAYO  alsınlar, he-
men havuz kenarında değiştirme kabinleri var- Hava soğuk! Su Sıcak ☺  denemek ve tecrübe etmek 
size bağlı. Gayserler  yöresinde, gezinitimizi  tamamlıyoruz, ve yeniden dağlardan aşağı doğru inerek, 
San Pedro Atacama ya ulaşıyoruz, hiç vakit kaybetmeden,Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında 
odalarımızı boşaltarak Bolivya sınırını geçiyor ve Juriques ve Licancabur Volkanları’nın arasında yer 
alan Laguna Verde (Yeşil Göl)’e transfer oluyoruz. ŞİLİ- BOLİVYA kara hudutunu geçeceğiz, sınırda 
araç değiştiriyoruz, BOLIVYA  bölümünde 4x4 araçlarımızla yola devam ediyoruz, VOLKANLAR VE 
LAGÜNLER arasında macera dolu bir gezi bizleri bekliyor.Öğle yemeği paketlerimizi aldıktan sonra 
yolculuğumuz kuzeye doğru devam edecek ve Dali Çölü’nü geçerek, 

Sol de Manana Gayzerlerine ulaşıyoruz. Buradaki gezimiz sonrasında ise, sularında yaşayan 

ışığa duyarlı fitoplanktonlar sebebiyle yoğun kırmızı renkteki Laguna Colorada’yı geziyor ve bu doğal 
güzelliğin,üzerindeki flamingolar ile muhteşem ahengini gözlemleme şansı elde ediyoruz. Günün 
sonlarına doğru ise San Pedro de Quemez bölgesinde otelimze ulaşacağız. 
AKŞAM YEMEĞİ otelimizde alınacak. 
OTELİMİZ : LOS FLAMENCOS ECO-HOTEL 

 
 

14.GÜN 07 ŞUBAT      UYUNİ SALAR   / LA PAZ                                14:40 15:25 
Sabah çok erken saatlerde 06:00 ‘da otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından , otelimizden ayrılı-
yoruz, istikametimiz  SALAR DE UYUNİ.  Bolivya’nın en büyük Tuz düzlüklerine ilerliyoruz, bembeyaz 
bir coğrafya bizleri bekliyor, dönem dönem yağmur yağdığı zaman  Tuz Gölü olarak da adlandırılan bu 
yöre gerçekten hepimizi büyülüyor, UYUNİ tuz düzelüklerinde çeşitli noktalarda rehberimiz eşliğinde 
molalar veriyorz, araçlarımızdan inerek fotoğraflar çekiyoruz, Öğle Yemeği için kısa bir mola veriyoruz, 
Paket olarak da hazırlanmış yiyecekler bizlere servis edilebilir, UYUNİ ziyaretimiz  sonrası ,bu bölgedeki 
küçük yerel havalimanına yöneleceğiz, eşyalarımızı araçlardan alıyoruz ve artık en kuzeye  doğru  Uçak 
ile yolculuğumuza devam edeceğiz,  istikametimiz LAPAZ.  Bu uçuşumuz yaklaşık 50 dakika  sürecektir, 
Lapaz’a varışımızı takiben, ulaştığımız bölgenin adı AL ALTO bölgesidir (YÜKSEK Şehir ), burası Lapaz 
‘ın sonradan gelişen, nüfusu 1 milyonu geçmiş, bir uydu şehridir, havalimanı bu bölgededir. 
 
Uyuni havalimanına transfer olacağız. La Paz uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere check-in işlemlerimizi 
yapıyoruz. La Paz havalimanına varışımızın ardından özel aracımız tarafından karşılanma ve şehir tu-
rumuza başlıyoruz.La paz  şehir merkezinde  San Francisco Kilisesi ve CADILAR PAZARI  denilen so-
kakları göreceğiz, Şehre 1 saat mesafedeki  Ay Vadisi  gezisi yapacağız. Daha sonra otelimize yerleşi-
yoruz, Geceleme otelimizde. 



 

 

 

15.GÜN 08 ŞUBAT  LA PAZ / TİWANAKU / TITICACA (COPACABANA) 
Kahvaltımızın  ardından, 1,5  saatlik bir  yolculuk bizi bekliyor.. Tiwanaku antik kenti ziyaretimizi ya-
pacağız. Ardından yolumuza 3 saat daha devam ediyor ve Titicaca gölünün Bolivya toprakları içerinde 
yer alan Copacabana kentine ulaşıyoruz. Vardığımız kasabanın adı Copacabana, önce Copaca-
bana’daki Aziz Meryem kilisesini ve kasaba meydanını ziyaret ediyoruz. Daha sonra gölün kıyısında 
bekleyen tekne ile gölün en büyük adası  Güneş Adasını geziyoruz,  Öğle Yemeğimizi yedikten sonra 
Titikaka gölünde tekne ile seyahat ederek  geri dönüp otelimize geçiyoruz.  
Geceleme Coppacabana kasabasında ,  
OTELİMİZ Rosario Del Lago Hotel . 
 

16.GÜN 9 ŞUBAT              Uros Adası -PUNO (PERU) 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından, Peru sınırına doğru yöneliyoruz, Sınır geçişimizi 
yaptıktan sonra Resmi olarak Peru topraklarına ulaşıyoruz.  Puno şehrine varmadan önce Pomota kö-
yüne uğruyoruz ve tepedeki eski Kiliseyi  ziyaret ediyoruz. Ardından Puno şehrine 3 saatlik yolculuğu-
muz olacak. Varışımızın ardından Titicaca gölünün Peru kısmında tekne turuna çıkacağız.            

UROS ADASI  tekne turumuzu yapacağız, sazlık evler ve  eski yaşamın izlerini taşıyan çok ilginç bir 

yer olarak  bölgede bilinen bir  noktadır.  
Yüzen adalar Uros’u ziyaret ettikten sonra otelimize transfer olacağız. Geceleme otelimizde.  
NOT : Bu Köy için adalar bölgesine geçişte-Bir yerel harç parası ödeyeceğiz- Kişi başı 25 USD. Lütfen 
bu ücreti tura başlama  esnasında  rehberinize iletiniz.  Turumuz sonrası  otelimize  dönüyoruz. ve ge-
celeme otelimizde. 
 

17.GÜN 10 ŞUBAT               PUNO / CUSCO  
Kahvaltının ardından, karayolu ile Cusco  şehrine hareket ediyoruz. Yol güzergahımız boyunca  fotoğraf 
molalarımız olacaktır, bunların en önemlisi  LARAYA GEÇİDİ 4335 m yaklaşık rakımda olan ve  güzer-
gahımızdaki en yüksek noktayı temsil etmektedir, And dağları yolunu takip ederek ilerleyeceğiz, köyler-
den geçeceğiz, güzergahımız üzerinde ÖĞLE YEMEĞİ mizi yerel bir  restoranda  alacağız . Öğleden 
sonra Cusco’ya varışımızın ardından ilk olarak otelimize transfer olacağız. Ardından hiç vakit kaybetme-
den şehir turumuzu yapmak üzere otelimizden ayrılacağız. Eski Katedral meydanı, Koricancha tapınağı 
ve Santo Domingo kilisesi , Cuzco Yerel Marketi görülecek yerler arasındadır. Turumuz  sonrası serbest  
saatler  -geceleme  otelimizde. 
OTELİMİZ :  CASA ANDINA CUSCO 3* BUTİK 
 

 

18.GÜN 11 ŞUBAT  CUSCO MACHU PICCHU turu 
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. İna-
nılmaz 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. 

19.GÜN 12 ŞUBAT   CUSCO/AREQUIPA (UÇUŞ- 50 dk )-COLCA KANYONU 



 

 

Sabah erken saatlerde  otelimizden ayrılıyoruz, havalimanına geçiyoruz, sabah 07:00 de yerel hava-
yolu ile Peru’nun en önemli  şehirleri ve büyük kentleri arasında yer alan AREQUIPA ‘ya  doğru yolcu-
luğumuz başlıyor ,1 saat sürecek uçak  yolculuk sonrası Arequipa ‘ya varış.  Havalimanına ulaştıktan 
sonra yerel rehberimiz ile COLCA KANYONU bölgesine doğru yolculuğumuz başlıyor. 
Bugün çevre gezilerimiz olacak, ziyaret edeceğimiz ilk nokta Vicugna National Reservation (Salinas 
y Aguada Blanca) Milli Parkı, PERU ‘nun en yüksek dağları(AND Dağları) sinsilesi içerisindeyiz, yer 
yer yüksekliğin 6000 m leri bulan zirevleri izliyoruz, manzaralar içerisinde gezintimize  devam ediyoruz. 
Colca Kanyonu yöresinin, yerleşim noktası CHIVAY  kasabasına ulaşıyoruz. ÖĞLE YEMEĞİ  servisi-
mizi yerel bir restoranda alacağız. Bugün kolay bir  yürüşümüz de olacak,30 dk sürecek bir trekking 
deneyiminden sonra ,Bu yöredeki butik otelimize ulaşıp eşyalarımızı bıraktıktan ve kısa bir  dinlenme-
den sonra, (Yanımıza Havlu,mayo ve şortlarımızı alarak ) CALERA KAPILACASINA  ziyarete gidece-
ğiz. Peru’nun en meşhur doğal Sıcak su kaynağı buradadır. Sıcak su kaynağında biraz vakit geçiriyo-
ruz ve yeniden otelimize  dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ :CHIVAY CASA ANDINA CLASSIC HOTEL 
 

 
 

20.GÜN 13 ŞUBAT     COLCA KANYONU - AREQUIPA 

Erkençok erken saatlerde hızlı bir  Kahvaltı sonrası COLCA KANYONU seyir  yöresine doğru yola çıkı-

yoruz. Sabah erken saatlerde tüm ziyaretçilerin geldiği  Cruz del Condor  izleme teraslarına ula-

şacağız, Peru ve And Dağlarının efsane kuşu KONDOR , sabah erken saatlerde bu vadiden uçuşlar 
yaparak, gelen ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Bu efsane kuşu tam yaşam alanında görmek üzere, 
Kanyon içerisindeyiz.  Ziyaretimizi tamamladıktan sonra AREQUIPA şehrine doğru yolculuğumuza de-
vam ediyoruz. Şehre  varışımızı takiben AREQUIPA ŞEHİR TURU yapacağız. 
 geceleme otelimizde  Arequipa ‘da.. 

 
 
 

21.GÜN 14 ŞUBAT     AREQUIPA  - NAZCA  



 

 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızı  takiben , özel aracımızla  Pasifik kıyılarını ve uçsuz bucak-
sız Çöl arazisini takip ederek PERU’nun en ilginç kentlerinden biri olan Nazca yolculuğumuz başlıyor. 
Bu yolculuğumuz  yaklaşık  9 saat sürecektir . Varışımızı  takiben  Akşam yemeğimizi yerel resto-
randa alacağız. Geceleme  otelimizde. 
 

22.GÜN 15 ŞUBAT   NAZCA - HUCACHINA - ICA 
Yolda Kahvaltımızın ardından  Nasca çizgileri uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. (Extra Ücret -100 usd)  
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.  
Turumuzun ardından yola koyuluyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuzun ardından Huachahinca Vaha 
sını  ziyaret için duracağız. Vaha bölgesinde Çöl safari turu yapabilirsiniz. Rehberiniz yardımcı olacaktır. 
Molamızın ardından yolumuza devam ederek Ica şehrine varıyor ve konaklayacağımız otelimize yerle-
şiyoruz.  AKŞAM  YEMEĞİ  yerel bir  restoranda alınacaktır.  Geceleme otelimizde 

 

23.GÜN 16 ŞUBAT    ISLA BALLESTAS - LIMA  
Sabah kahvaltımızı takiben , erken saatlerde otelimizden ayrılarak UNESCO dünya mirası listesine alın-
mış; PARACAS vahşi Yaşam Koruma Milli parkını ziyaret edeceğiz. Pasifik Okyanusu kıyılarında yer 
alan , ÇÖL İle Okyanusunun  buluştuğu 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. Ve Lima yolculuğumuza başlayacağız. 4 saatlik keyifli yolculuğumuzun ardından Lima’ya 
varıyoruz. Otelimize yerleşme ve geceleme otelimizde.  

24.GÜN 17 ŞUBAT     LIMA      ‘‘ KRALLAR ŞEHRİ ‘‘ 
Sabah kahvaltıyı takiben ,   Lima  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, Hükümet Konağı, Santa Domingo Kilisesi ve al-
tındaki dehlizlerde yer alan , eski mezar odaları ´´ Catacomb´´.. Miraflores ve Aşıklar Parkı göreceğimiz 
yerlerden bazıları…Peru kültüründe önemli bir yeri olan MUSEO ORO DEL PERU (  Altın Müzesi ) zi-
yaretini yapacağız. İçerisinde tarihi koleksiyonları barındıran çok özel bir müze olan altın müzesini ziya-
retini tamamladıktan  sonra , Miraflores bölgesine  dönüyoruz ve serbest saatlerimiz  başlıyor.Akşam 
EKSTRA Tur programında-  PERU DANSLARI ŞOVU ve AKŞAM YEMEĞİ , açık büfe zengin Peru 
mutfağının lezzetlerini tatma  imkanı bulacaksınız. (55€) 
Geceleme otelimizde… 
 

25.GÜN 18 ŞUBAT      LIMA / PARIS         19:10  / 13:35   + 1  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından serbest saatlerimiz olacak.  Öğleden sonra odala-
rımızı boşaltıyoruz. Rehberimizin bizlere söylediği saatte özel aracımızla Havalimanına transfer olaca-
ğız. Check-in ve pasaport işlemlerimizin ardından İstanbul yolculuğumuz başlayacak. Geceleme 
uçakta.  
 

26.GÜN 19 ŞUBAT  PARIS   / ISTANBUL   15:25 / 21:00   VARIŞ 
Paris’te yapacağımız aktarmamızın ardından İstanbul yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz.  Biraz yorgun 
fakat  anılarla dolu turumuzun sonu… 
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. 
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.   
OTEL KONFİRMASYONLARI TUR KALKIŞ TARİHİNDEN 20 GÜN ÖNCE KESİNLEŞECEK VE REVİZE PROGRAMA EKLENEREK DEĞERLİ 
GEZGİNLERİMİZE BİLGİ VERİLECEKTİR. 

Gezi Ücretlerine Dahil Olan Servislerimiz  
*İstanbul-RIO DE JANEIRO / LIMA -Istanbul arasında AIR FRANCEHava Yolları ile yapılacak ekonomi 
sınıfı uçuşlar ve 20 kg serbest bagaj taşıma hakkı. 
*LAN ,TAM  Havayolları ve yerel havayolları  ile Rio de Janeiro / Iguassu - Iguzu / Buenos Aires / 
Santiago de Chile / Calama - Cusco / Arequipa   arası yapılacak uçuşlarda ekonomi sınıfı uçak biletleri 
*Lüks araçlarla Havalimanı-otel-Havalimanı transferleri 
*Lüks araçlarla şehir turları 
*Lima şehir turu 
*Isla Ballestas Adalar turu 
*Tüm Otellerde Sabah  Kahvaltıları 
*Programda Belirtilen Öğle Yemekleri 
*Programda Belirtilen Akşam Yemekleri 
*Arequipa şehir turu 
*Cusco şehir turu 
*Buenos Air Şehir turu 
*Rio de Janeiro şehir turu 
*San Pedro Atacama Ziyareti/ TATIO GAYZERLERİ 
*COLCA KANYONU  ziyareti 
*Macchu Pichu Lüks tren bileti 
*Macchu Pichu ören yeri gezisi  
*Uros Adası tekne gezisi/*Titikaka Gölü tekne gezisi 
*Tiwanaku Antik kent gezisi/*Ay Vadisi ziyareti 
*Uyuni Tuz Çölü turu/*Santiago de Chile şehir turu 
*TÜM ÖRENYERİ,MÜZE GİRİŞ BİLETLERİ 
*EJDER TURİZM bölgeye hakim Türkçe Operasyon ve Rehberlik Hizmeti 
*3/4/5 ve  butik otellerde standart oda kahvaltı 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 (Tüm yerel rehberler ,Tüm Otobüs şoförleri Türk Tur 
lideri, restoranlardaki garsonlar içindir.) 200 € kişi başı alanda toplanılacaktır.  
Sınır  Geçiş /vergi Harçları Toplamı- Kişi Başı 30 USD 
 
 
Program içerisinde ziyaret edilecek mekanların  sıralaması ; Tur kalkış ve varış tarihlerindeki gün değişiklikleri  (+3 ve -3 gün) gibi 
gerekli hallerde; yerel olarak düzenleme hakkı Ejder Turizm ‘e aittir. 


