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(Tarihe dikkat)! İSTANBUL HAVALİMANI BULUŞMA : 02:00 
 
Önemli Hatırlatma: Bu turumuzun uçak saati gece yarısını geçen saatlerde kalkacağı için 

havalimanında buluşma saatimiz kalkıştan 3 saat öncesidir. Uçuş tarihimizin bir gece 

öncesini uçuş tarihine bağlayan gece günün ilk saatlerine denk gelir. Havalimanında 

rehberimiz ve diğer grup üyelerimiz ile buluşuyoruz. 
 

 

1. GÜN / 

ISTANBUL – PARIS – MEXICO CITY 05:05 / 17:25 
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş  terminali Ejder Turizm kontuarında 

rehberimiz ve havalimanı yetkilimiz ile buluşmamızın ardından Check-in ve bagaj 

işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Air France havayolları ile Paris aktarmalı olarak 

yapacağımız yolculuğumuzda yerel saat ile 17:25’de Mexico City havalimanına ulaşıyoruz. 

Varışta havalimanında bizleri bekleyen özel aracımız ve yerel rehberimiz ile birlikte 

konaklayacağımız otelimize yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELI ̇MİZ : RAMADA REFORMA BY WYNDHAM 3* vb. 

 

2. GÜN / 

MEXICO CITY 
Bu sabah otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından çevre gezilerimizi yapmak 

üzere günümüze başlıyoruz. Bugün ilk olarak Chapultepec Parkı ́nın girişinde bulunan ve 

Orta-Amerika kültürlerine ışık tutan Meksika Ulusal Antropoloji Müzesini ziyaret edeceğiz. 

Zengin antropolojik, etnografı ve arkeolojik koleksiyonlar barındıran müzenin baş eseri 

şüphesiz dünyaca ünlü̈ ve Aztek Takvimi olarak bilinen dairesel Güneş Taşı’́dır.     Öğleden 

sonra bir başka bölgeye gideceğiz. 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 geçmiş̧  en büyük şehri ve din merkeziydi. Arkeolojik Park gezisinde 

Teotihuacan’ın  en  büyük yapısı Güneş ̧Piramidi, Ay Piramidi, Ölüler Yolu ve büyük Tanrı 

“Tüylü̈ Yılan” a ithaf edilen Quetzalcoatl Tapınağı ile Kelebekler Sarayı ́nı göreceğiz. Öğle 

Yemeğimiz turumuz esnasında alınacaktır. Turumuzun ardından Mexico City merkezinde 

yer alan otelimize geri dönerek giriş işlemlerimizi yapacağız. Geceleme Mexico City 

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. 
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3.GÜN / 

 

MEXICO CITY – XOCHIMILCO – OAXACA 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından eşyalarımız ve valizlerimiz ile birlikte 

otelden ayrılıyoruz. Çevre gezilerimize devam etmek üzere özel aracımız ile ilk olarak 

Mexico City’nin merkezinde şehir turumuzu yapacağız. UNESCO tarafından Dünya Mirası 

Listesine alınan tarihi merkezini gezerek Zocalo olarak bilinen dev Anayasa Meydanını 

göreceğiz. Bir Aztek tapınağının yerine inşa edilen Metropolitana Katedrali, ünlü sanatçı 

Diego Rivera’nın Meksika tarihini anlatan duvar resimlerinin bulunduğu Palacio Nacional 

Hükümet Sarayı görülecek başlıca ziyaret noktalarımız olacak. Daha sonra şehir 

merkezine yaklaşık 45 dakika mesafede yer alan Meksika’nın Venedik’i olarak adlandırılan 

kanallar diyarı ‘’ Xochimilco ‘’ ya gideceğiz. Çok farklı renklerde dizayn edilmiş teknelerle 

gezintiye çıkıyoruz ve hemen yanı başımızda yine Meksika müzisyenleri bizleri yalnız 

bırakmıyor. Keyifli bir gezinin ardından özel aracımızla kara yolculuğumuza devam ederek 

Meksika’nın başka bir Aztek şehri olan ve başkentin güneyinde 5,5 saatlik bir mesafede 

verimli bir vadi üzerine kurulmuş olan Oaxaca’ya gidiyoruz. Akşam saatlerinde şehre 

varışımızın ardından otelimize giriş işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere odalarımıza 

yerleşiyoruz. AKS ̧AM YEMEĞİ yerel bir restoranda alınacaktır. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: HOTEL HACIENDA OAXACA 3* vb. 

 

4.GÜN / 

OAXACA – MITLA – TUXLA 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından ilk olarak erken saatlerde Oaxaca 

şehrini gezeceğiz. Panoramik şehir turumuzun ardından özel aracımız ile kara 

yolculuğumuza çıkıyoruz. İlk olarak Oaxaca’ya 45 dk mesafede güneyde yer alan Mitla 

Antik kentine doğru ilerliyoruz. Burada yapacağımız Antik duvar boyaları ve kırmızı renkli 

eski saray binası ile dikkat çeken, tarihi şehir ziyaretimiz sonrası uzun bir yolculuğa 

başlıyoruz. Virajlı dağ yollarından ilerliyoruz. Mesafe her ne kadar uzun olmasa da, yollar 

virajlı olduğu için ve alternatif başka yol olmadığı için,  ulaşımda  hayli  yavaş  

ilerliyoruz. Dağlar arasında Kaktüs tarlaları manzaraları ve köylerin içinden geçerek 

ilerliyoruz.   Yolda   molalar vereceğiz.   Tuxla    şehir    merkezine    ulaşınca; 

panoramik olarak kent meydanı   ve   katedral   meydanını    gördükten    sonra 

otelimize yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: HOTEL QUALITY INN TUXTLA GUITERREZ 3* 
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5.GÜN / 

 

TUXLA – QUETZALTENANGO [ GUATEMALA ] 
Bugün sabah kahvaltımızı otelimizde aldıktan sonra Meksika- Guatemala sınırını karadan 

geçmek üzere araçtaki yerlerimizi alıyoruz. Kara yolculuğu ile yapacağımız 4,5 saatlik 

yolculuğun ardından sınır kapısına varıyoruz. Burada bagajlarımız Guatemala tarafında 

bekleyen aracımıza yüklenirken bizlerde sınır geçiş işlemlerimizi tamamlıyoruz. Daha 

sonra özel aracımızla sınıra yaklaşık olarak 400km mesafede yer alan Quatzaltenango 

şehrine varmak üzere ünlü Panamericana karayolu üzerinden yolculuğumuza devam 

edeceğiz. Akşam saatlerinde şehre varışımızın ardından hava kararmadan panoramik 

şehir turumuzu yaparak Plaza de Armas meydanı, şehir katedrali ve çarşı caddesini ziyaret 

edeceğiz. Daha sonra burada konaklayacağımız otelimize giriş işlemlerimizi yaparak 

dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Akşam yemeği yerel bir restoranda 

alınacaktır. Geceleme otelimizde. 

OTELI ̇MİZ : HACIENDA GRAND HOTEL 3* vb. 

 

6.GÜN / 

PANAJACHEL – CHICHICASTENANGO – ANTIGUA 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben otelimizden çıkış işlemlerimizi yaparak yola 

koyuluyoruz. İlk durağımız Panajachel kasabası olacak. Maya Efsanelerinin baş kahramanı 

Atitlan Gölü kıyında yer lan küçük ama tarihi bu kasabayı ziyaret ediyoruz. Ardından hiç 

vakit kaybetmeden yerel kaptanımızla tanışmak üzere iskeleye gidiyoruz. Kaptanımız özel 

teknemizle bizleri gölde keyifli bir gezintiye çıkaracak. Küçük adacıklarda yer alan 

Santiago de Atitlan ve San Pedro La Laguna isimli yerel köyleri ziyaret edeceğiz. Yüzyıllar 

boyunca Guatemala’nın en büyük hazinelerinden birini gizlemiş̧. Guatemala’da yasayan 

en büyük Maya topluluğu olan Quiche’lerin “Popol Vuh” adlı kutsal kitabı 1800’lerde 

Peder Francisco Ximenez tarafından Aziz Tomas Kilisesinde ortaya çıkarılıp İspanyolcaya 

tercüme edilmiş̧ olan, Hristiyanlık ve Şamanizm’in bir karışımı olarak nitelendirilen dine 

mensup insanların ilginç ̧ ayinler yaptığı kilise ziyaretimiz olacak. Turumuzun sonunda 

tekrar iskeleden aracımıza binerek Antigua’ya doğru yola çıkıyoruz. Akşama doğru şehre 

varışımızla birlikte hava kararmadan panoramik şehir turumuzu yapıyoruz. Yürüyüş 

turumuzun ardından otelimize check-in yaptıktan hemen sonra akşam yemeğini dışarda 

yerel bir restoranda almak üzere buluşuyoruz. Geceleme Antigua otelimizde. 

OTELI ̇MİZ : HOTEL CAPITAL PLAZA 3* vb. 
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7.GÜN / 

 

ANTIGUA – COPAN [ HONDURAS ] 
Bu sabah otelimizde kahvaltımızı yaparak erken saatlerde kara yolu ile Honduras‘ın 

Copan kasabasına doğru yolculuk. Dar ve kıvrımlı yolları takip ederek, dağların arasına 

sıkışmış ̧  bu   eşsiz   kasabaya   varış̧.   Sınır   noktasında   çıkış ̧   ve   giriş̧ işlemlerimizi 

tamamladıktan sonra hiç ̧ vakit  kaybetmeden  Honduras’ın  en  önemli  Milli Parkı olan 

COPAN PARK ‘a ulaşıyoruz. Mayaların bir başka efsane kenti olan, heykeltıraş ̧ ve el 

sanatları ile meşhur kenti COPAN ‘ı ziyaret edeceğiz. Günün sonunda Copan ‘ın bugün 

insanların yaşadığı küçük ve şirin Latin Amerika kasabasına varacağız. Bu gece bu 

kasabada konaklıyoruz. Honduras’ında kahve ve puroları ile ünlü olduğunu unutmayın. 

Fırsat buldukça çok hesaplı fiyatlar ile alışveriş ̧ yapabilirsiniz. Çevre gezimizi 

noktalıyoruz. Akşam yemeğimizi yerel bir restoranda aldıktan sonra dinlenmek üzere  

otelimize giderek giriş̧ işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELIMIZ: HOTEL PLAZA MAGDALENA 3*vb. 

 

8. GÜN / 

COPAN – RIO DULCE – IZABAL GÖLÜ – FLORES [GUATEMALA] 
Sabah alacağımız kahvaltımızın ardından otelimizden ayrılıyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 

4 saat sürecektir. Rio Dulce kasabasına varışımızla birlikte burada çevre gezilerimize 

başlıyoruz. Izabel Gölünü göreceğiz. Burası denize bağlantısı olan dev bir göldür (Lagun). 

yağmur ormanları ve doğal yaşamı tam yerinde görmek için Guatemala’da en çok ziyaret 

edilen yerlerin başında gelen bir yöredir. Izabal gölünde bir tekne turumuz olacaktır. Daha 

sonra, kolonyal dönemden kalma Castillo de San Felipe ( Felipe Kalesi ) ziyaretimiz 

olacak. Çevre gezilerimizi bitirdikten sonra yolculuğumuza devam ederek bir başka 

önemli göl olan Peten Gölü’nün yakınına kurulmuş Flores kentine ulaşıyoruz. Otelimize 

giriş işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme Flores 

otelimizde. 

OTELIMIZ : RAMADA TIKAL FLORES 3*vb. 

 

9. GÜN / 

TİKAL ANTI ̇K KENTİ TURU ‘’ MAYALARIN EFSANEVİ ŞEHRİ ‘ 
Sabah otelimizde kahvaltıyı takiben erken saatlerde kara yolu ile Guatemala‘nın en ünlü 

tarihi dokusunun bulunduğu TİKAL MİLLİ PARKINA ziyarete gideceğiz. Maya Uygarlığının 

başyapıt kentlerinden olan ve en iyi korunmuş ̧ ihtişamlı tapınakları ile halen her gün 

binlerce yabancı turisti bölgeye çeken TİKAL‘i ziyaret edeceğiz. ÖĞLE YEMEĞİ Milli Park 

bölgesinde yerel bir restoranda alınacaktır. Tikal, bugünkü̈ Guatemala'daki yağmur 

ormanlarında Peten ilinin kuzeybatısında bulunan en büyük Maya kenti ve tören 

merkezidir. Güney düzlüklerindeki öteki Maya merkezleri gibi Tikal’da orta oluşum 

döneminde küçük bir köydü̈. Maya uygarlığı denilince aklımıza bugün ilk gelen 

merkezlerden birisi Tikal ‘dir. Ziyaretimizin ardından kara yolculuğu ile Flores merkeze 

dönüyoruz. Peten gölü̈ üzerinde tekne turu yaparak çevreyi tanımaya devam ediyoruz. 

Turumuzun ardından tekrar karaya dönerek otelimize geçiyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ : RAMADA TIKAL FLORES 3* vb. 
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10.GÜN / 

 

FLORES – EMILIANO ZAPATA – CANDELARIA 
Bugün otelimizde alacağımız erken sabah kahvaltımızın ardından kara yolculuğu ile tekrar 

Meksika’ya dönmek üzere yola koyuluyoruz. Bugünkü toplam yolculuğumuz yaklaşık 

olarak 6,5 saat sürecektir. Sınır geçiş bölgesinde işlemlerimizi tamamladıktan sonra 

Meksika’nın en önemli kentlerinden biri olan ve adını ünlü politikacı ve 1910-20 Meksika 

devrimi esnasında halkın yanında etkin olmuş ve adını birçok yerde duyurmuş olan 

Zapatasların lideri Emiliano Zapata Salazar’dan alan Emiliano Zapata şehrine ulaşıyoruz. 

Tabasco eyaletine bağlı olan bu güzel şehirde yürüyüş turu yaparak çevreyi tanıyor ve 

Zapatalar hakkında ve Güney Amerika devrimleri hakkında bilgiler alıyoruz. Daha sonra 

konaklamak üzere yolculuğumuza devam ederek Candelaria şehrine ulaşıyoruz. Burada 

konaklayacağımız otelimize giriş işlemlerimizi yapıyoruz. Akşam yemeğimizi almak üzere 

otel lobisinde buluşuyoruz. Yemeğimizin ardından tekrar otelimize dönerek dinlenmek 

üzere odalarımıza çekiliyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ : HOTEL TAXAHA 3*vb. 

 

11. GÜN / 

CANDELERIA – BACALAR 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından keyifli gezilerimize devam etmek 

üzere tekrar yollardayız. İlk olarak Candelaria bölgesinden yaklaşık olarak 4,5 saatlik kara 

yolculuğu ile Laguna Bacalar bölgesine ulaşıyoruz. Burada Laguna Bacalar bölgesinde 

keyifli bir bot yolculuğuna çıkacağız. Turumuz esnasında bu muhteşem doğayı doyasıya 

geziyoruz. Yüzme imkanı da bulabileceğimiz turumuzun ardından bölgede 

konaklayacağımız otelimize giriş işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere odalarımıza 

yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ : HOTEL URBAN BACALAR 3*vb. 

 

12. GÜN / 

BACALAR – TULUM 
Sabah kahvaltımızın ardından çantalarımızı alarak otelimizden ayrılıyoruz. Bugünkü 

durağımız başka önemli bir MAYA antik şehri olan lakin deniz kıyısında kurulu TULUM 

kenti olacak. 2,5 saatlik kara yolculuğumuzun ardından Tulum şehrine varmış olacağız. 

Vakit kaybetmeden çevre gezilerimizi yapmak üzere rehberimiz eşliğinde turumuza 

başlıyoruz. Maya yerlilerinin deniz kıyısında bir liman şehri gibi kurdukları ve günümüzde 

hala tapınaklarıyla korunmuş̧ bir şehirdir. Burada Tulum antik kentini ziyaret edeceğiz. 

Daha sonra bu harika bölgede dinlenmek ve çevreyi keşfetmek üzere serbest zamanımız 

olacak. Konaklamak üzere otelimize giriş işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere 

odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ : HOTEL NIIK TULUM 3*vb. 
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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. 

13. GÜN / 

TULUM – CHICHEN ITZA – CANCUN 
Sabah kahvaltımızı otelimizde yaptıktan sonra Tulum otelimizden ayrılıyoruz. Bugünkü̈ ilk  

ziyaret  noktamız  olan  Chichen  itza  antik   kenti   ziyaretimizi   yapmak   üzere 

otelden ayrılıyoruz. Kanasin, Tahmek, Xocchel, Holca, ve Yaxche kasabalarından 

geçerek Dünyanın 7 harikalarından biri olan Chichen itza piramitlerinin bulunduğu 

bölgeye ulaşıyoruz. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan ve 300 hektarlık 

bir alanı kaplayan Chichen Itza antik kentini keşfetmek üzere bölgeye giriş yapıyoruz. 

Burada 700- 900 yıllar arasında büyük bir Maya topluluğu gelişerek alanın güney 

bölgesi yapılarının çoğunu inşa etmiş. Ancak, orta bölgede yer alan ve toplam 365 

basamak ile Maya takvimini simgeleyen ve Tüylü Yılan Tanrısına ithaf edilen Kukulkan 

Piramidi, Jaguar ve Kartal motifleriyle süslenmiş ̧Savaşçılar Tapınağı, Maya dünyasının 

en büyük örneği olan “Juego de Pelota” top oyun sahası gibi ana yapıların tasarımı 

açıkça bir  Toltek  etkisi taşımaktadır.  Öğle yemeğimizi bölgede aldıktan sonra 

Cancun şehrine doğru devam ediyoruz. Akşama doğru saatlerde şehre varışımızın 

ardından otelimize giriş işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. 

Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ : WYNDHAM GARDEN CANCUN 4* vb. 

 

14. GÜN / 

CANCUN – PARIS 19:30 / 11:05 +1 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından havalimanı transfer saatimize 

kadar serbest saatlerimiz olacak. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz eşliğinde bugünü 

değişik aktivitelerle değerlendirebilirler. Isla Mujeres adası turu güzel bir aktivite olacaktır. 

Rehberimizin belirteceği buluşma saatinde otelimizden ayrılarak Cancun Havalimanı’na 

ulaşıyoruz. Check-in işlemlerimizin ardından AIRFRANCE Havayolları ile Paris aktarmalı 

İstanbul yolculuğumuza başlıyoruz. Geceleme uçakta. 

 

15. GÜN / 

PARIS – İSTANBUL – varış 22:45 / 04:10 
Paris havalimanına varışımızın ardından İstanbul uçağımıza değişiklik yapmak üzere 

terminalde aktarma vaktimizi bekliyoruz. İstanbul uçağımız Paris yerel saati ile 22:45’te 

kalkacak. İstanbul Havalimanı’na sabaha karşı (takvimde bir sonraki gün) saatlerde varış̧. 

Anılarla dolu turumuzun sonu. 
 

COVID-19 GÜNCEL BİLGİLERİ 

Bu turumuzda seyahat edilecek olan ülkelere giriş yapabilmek için 2 doz aşınızı olmuş ve tur çıkış tarihinden min. 14 gün önce 2. Doz 

aşınızı tamamlamış olmanız gerekmektedir. Bu kritere uymayan gezgin misafirlerimizin tura katılımları mümkün değildir. 
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 

► AIRFRANCE HAVAYOLLARI tarifeli seferi ile Paris aktarmalı İstanbul / Mexico City - Cancun / 

İstanbul arasında yapılacak uluslararası gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti, vergileri ve bagaj 

taşıma hakkı 

► Mexico City’de 2 gece, Oaxaca’da 1 gece, Tuxla’da 1 gece, Quetzaltenango’da 1 gece, 

Antigua’da 1 gece, Copan’da 1 gece, Flores’de 2 gece, Candelaria’da 1 gece, Bacalar’da 1 

gece, Tulum’da 1 gece ve Cancun’da 1 gece olmak üzere toplam 13 gece 3 veya 4 yıldızlı 

otellerde kahvaltı dahil konaklama 

► Mexico City şehir turu, Antropoloji Müzesi Turu, Teotihuacan Antik Kenti Turu 

► Oaxaca ve Tuxla’da panoramik şehir turları, Mitla Antik Kent turu 

► Quetzaltenango panoramik şehir turu 

► Panajachel kasabası turu , Atitlan Gölü Bot turu gezisi 

► Antigua şehir turu 

► Copan Ruinas gezisi 

► Flores Peten Gölü ve Rio Dulce Izabal Gölü turu, Tikal Antik Kenti turu 

► Candelaria panoramik şehir turu 

► Bacalar lagün bölgesinde tekne gezisi 

► Tulum Antik kenti turu 

► Chichen Itza Antik kenti turu 

► Programda belirtilen yerlerde alınacak olan 3 öğle ve 5 Akşam yemeği 

► Programda belirtilen tüm turlar, geziler ve havalimanı-otel transferleri 

► Ejder Turizm Türkçe Rehberlik Hizmeti 

► Zorunlu sağlık seyahat sigortası (COVID-19 Kapsamlı) 
 

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER : 

► Yurtdışı Çıkış Harcı Pulu (50 TL) 

► Kişisel harcamalar ve otel ekstraları 

► Tur programında belirtilmeyen turlar, geziler ve ören yeri giriş ücretleri 

► Belirtilmeyen öğünlerde alınacak yemekler 

► Dahil olan yemeklerde alınan alkollü ve alkolsüz içecekler 

► Bölgesel bahşişler ; Yerel rehberler,garsonlar,şoförler ve otel çalışanlarına takdim edilmek üzere 

kişi başı tavsiye edilen min. Tutar 120 USD’dir. İlk gün havalimanında toplanarak tur liderine 

bölgede yolcularımız adına dağıtılmak üzere teslim edilir. 

► Sınır geçişleri esnasında bölgesel olarak bireysel ödenen ayakbastı ücretleri 

 
 

VİZELER ve ÜLKE GİRİŞLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME : 
 

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. 

HONDURAS – GUATEMALA : 

TC vatandaşları için Vizesizdir. Pasaport geçerlilik süreniz en az 8 ay olmalıdır. Bu ülkeler arasında yapılacak 

olan sınır geçişlerinde yerel ayak bastı parası toplanmaktadır. Bu ödemenin ücreti dönemsel olarak 

değişmektedir. Misafirlerimizin sınır geçişleri esnasında ödemelerini daha rahat yapabilmeleri için yanlarında 

50 USD’lik bir meblağı 10’ar dolar şeklinde tur sonuna kadar bulundurmalarını tavsiye ederiz. 


