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1.GÜN / 9 ARALIK  2020  ISTANBUL-PANAMA CITY  05:05 / 19:20 
Istanbul  Havalimanı Dış Hatlar Terminali Ejder Turizm standında saat 02:00’de buluşma. Pasaport 
ve bagaj işlemlerimizin sonrasında AIR FRANCE Havayollarının tarifeli uçuşu ile PARIS aktarmalı 
olarak Panama City yolculuğumuz başlıyor. Varışı takiben şehir merkezinde yer alan otelimize 
geçiyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ: PLAZA PATILLA INN 4* vb  
 
Kuzey Amerika kıtası ile Güney Amerika kıtasını birleştiren uzun ve dar bir kara köprü üzerinde 
bulunan bir devlet. Orta Amerika’nın en güneydoğusunda, 7° 12’ ve 9° 39’ kuzey enlemleriyle 
77° 09’ ve 83° 05’ doğusunda, 05’ batı boylamları arasında yer alan ve yaklaşık olarak boylu 
boyunca yayılmış “S” harfine benzeyen bir şekle sahiptir. Panama topraklarında, 16. yüzyılın 
başına kadar bir takım Kızılderili kabileleri hayat sürmekteydi. Bu Kızılderililer kendilerine has bir 
kültürden ziyade, Peru ve Meksika’daki kabilelerin idaresine bağlıydılar. İspanyol Rodrigo de 
Bastidas, 1501 yılında ülke kıyılarına ulaşan ilk Avrupalı oldu. 1510 tarihinde ülkenin şimdiki 
para biriminin ismini aldığı Vasco Nunez de Balboa, boğazı geçerek, Pasifik Okyanusunu bulmuş 
oldu. Balboa, şimdi Kolombiya’da kalan Uraba Körfezinin batısındaki Darién yerleşme bölgesini 
kurdu. 

 
 

2.GÜN / 10 ARALIK 2020 
PANAMA CITY ŞEHİR TURU VE PANAMA KANALI GEZİSİ  
Sabah kahvaltımızın ardından Panama City şehir turumuza başlıyoruz . İlk durağımız ;  Panama  
Kanalının  giriş kısmının yer aldığı bölge.  Burası çok yoğun ziyaretçi akımına uğrayan bir  ziyaretçi 
merkezi ;  kanalın yapımını anlatan; ve gemilerin geçişini görebileceğimiz yegane  nokta. Kanal 
ziyareti sonrası şehir turumuza devam edeceğiz. Panama City eski şehri Viejo bölgesini ve modern 
şehri kısımlarını görüyoruz. Turumuzun sonrasında tekrar otelimize dönüyoruz. Geceleme 
otelimizde. 
 
Panama kanalı, 1914 yılında ABD tarafında hizmete açılan, uzunluğu 77 kilometre olan bu 
kanalın yapımı 1881-1914 yılları arasında gerçekleşmiştir. Panama kanalı tarihinde yapılmış en 
büyük ve en zorlu mühendislik projelerindendir. Yapım aşamasında birçok zorluklar olan bu 
kanalın en büyük özelliği Güney Amerika ve Kuzey Amerika'yı birbirinden ayırır. 
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3.GÜN/ 11 ARALIK 2020  
PANAMA CITY / SAN JOSE (COSTA RIKA) Uçuş Saati : 13:00 / 14:00 
Sabah alacağımız kahvaltımızın sonrasında Costa Rika’nın başkenti  San Jose  uçuşumuzu yapmak 
üzere otelimizden ayrılıyoruz. Yerel havayolları ile 1 saatlik bir uçuşla San Jose kentine varıyoruz. 
Hiç  vakit kaybetmeden şehir turumuza başlıyoruz. 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. Tur bitimi yerel bir restoranda öğle yemeği alacağız.  
Turumuzun ardından konaklayacağımız  otelime transfer ve geceleme otelimizde.  
OTELIMIZ : HOLIDAY INN   3* vb 
 

Kuzeyinde Nikaragua, güneyinde Panama ile komşu olan Kosta Rika'nın 2 büyük okyanusa da kıyısı var. 
Batısında Pasifik Okyanusu, doğusunda ise bembeyaz kumsalları Nikaragua'dan Panama'ya kadar 
uzanan Atlantik Okyanusu yer alır. 
Hava sıcaklıklarının 21-27 derece arasında değiştiği ülkede biri Temmuz-Ekim arası olan yağışlı sezon, 
diğeri Aralık-Mayıs arası olan kurak sezon olmak üzere 2 mevsim yaşanır. Haziran ve Kasım mevsim 
geçişleridir. 
 

4.GÜN  / 12 ARALIK 2020  ARENAL VOLKANI MİLLİ PARKI  
Sabah kahvaltıdan sonra otelimizden ayrılıyoruz,  ilk olarak Arenal Yanardağı eteklerine gideceğiz 
ilk olarak doğal bir şelale fotoğrafı çekeceğiz.Bu şelale La Paz (barış şelalesi) ormanlık alan 
içersinde yer almaktadır. Daha sonrasında  yaklaşık 1 saat sürecek bir yürüyüşle Arenal 
Yanardağını ziyaret edeceğiz.  
(Yürüyüş ayakkabılarınız hazır olsun) Bu doğa yürüyüşünü takiben , otelimze yerleşmek üzere 
bölgeden ayrılıyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELIMIZ :  VISTA LODGE ARENAL 3* vb  
 
Kosta Rika'nın en önemli doğal özelliklerinden biri de Arenal Volkanı'dır. Bu etkileyici yanardağ, 
29.960 dönümlük Arenal Volkanı Milli Parkı'nda yer almaktadır. Kosta Rika'da tespit edilen 
toplam 850 kuş çeşidinin yaklaşık% 75'i burada bulunabilir. 
 

 

5.GÜN / 13 ARALIK 2020  
ARENAL VOLKANI MİLLİ PARKI – PENAS BLANCA – GRANADA  
Bu sabah erken saatlerde kahvaltı sonrası 3,5 saatlik bir kara yolculuğumuzun ardından  Costa 
Rica – Nicaragua sınır kasabası olan Penas Blancas’a varış ve buradan Nicaragua ülkesine giriş 
işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ardından aracımızı değiştirerek Nicaragua’nın en güzel ve tarihi 
kolonial şehirlerinden Granada’ya 2 saatlik yolculuğumuz olacak. Tarihi butik kent Granada... 
Eğer fırsatımız olursa bugün Granada girişinde bir PURO fabrikasında mola vereceğiz; Nikaragua 
PUROları dünyada çok meşhurdur. Sonraki güzergâhımızda; GÖL kıyısına giderek  meşhur 
Granada Gölü üzerinde yer alan  yüzlerce küçük adacığın bulunduğu Las isletas adaları olarak da 
adlandırlan yörede bir Yerel Tekne turuna katılacağız. Bugün turumuzun sonunda Akşam 
yemeğimizi  alıyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELIMIZ :  HOTEL LA MERCED 4* vb. 
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Nicaragua ülkesinin  doğusunda Karayip Denizi, batısında ise Büyük Okyanus 
bulunmaktadır. Nikaragua Orta Amerika’nın en büyük ülkesidir. Yüzölçümü 130 
kilometrekaredir. Başkenti Managua'dır ve nüfusun büyük çoğunluğu burada yaşamaktadır. 
Nüfusun sadece %4’ü yerli halktır. Halkı oluşturan diğer toplulukların %70’i melez, %17’si beyaz, 
%9’u zencidir. Ülkenin resmi dili İspanyolca’dır. Din konusunda ülkede özgürlük vardır bu neden 
ile ülkenin resmi dini yoktur. Fakat nüfusun çoğunluğu Katolik’tir. Ülke tam bir yanardağ 
bölgesidir ve ülkede şu anda da 58 tane aktif yanardağ bulunmaktadır. Nikaragua Orta 
Amerika’nın en fakir ülkeleri arasındadır. Ülke ekonomisi tarıma dayanmaktadır. İhracat 
ettikleri ürünler dana eti, ıstakoz, karides, şeker kamışı, yer fıstığı, peynir, kahve ve altındır. İthal 
ettikleri ürünler ise petrol ürünleri, elektrik aletleri ve ilaçlardır. 

 

6.GÜN / 14 ARALIK 2020  
GRANADA – MASAYA – MANAGUA – LEON  
Sabah otelimizde alacağımız erken kahvaltı sonrası yola çıkıyoruz. İlk durağımız Masaya Volkanı. 
Masaya Volkanı halen yarı aktif bir yanardağdır. Milli park bölgesi koruma altındadır. Masaya 
yanardağı kraterine kadar aracımızla çıkıyoruz  ve bu çok güzel manzarayı izliyoruz , 
ziyaretimizin ardından istikametimiz  Managua; şehir devrimler ve ihtilaller esnasında çokça 
hasar almış , yakın geçmişe kadar , gerilla mücadelelerinin tam ortasında kalmış bir şehir ; 
dramatik bir çok yakın geçmiş hikayesini içinde barındırmaktadır. Şehri tepeden gören eski 
başkanlık binasının bulunduğu noktaya  aracımızla çıkıp , hem şehri izliyor hemde yaşananlar 
hakkında bilgi alıyoruz. Bu ziyaretimizden sonra Leon şehrine doğru yolculuğumuz devam 
edecek. Varışımızın ardından şehir merkezinde rehberimiz eşliğinde yürüyüş turumuz olacak. 
Akşam yemeğimizi yerel bir restoranda aldıktan sonra konaklamak üzere otelimize geçiyoruz. 
Geceleme otelimizde. 
OTELIMIZ :  HOTEL LA PERLA  4* vb. 
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7.GÜN / 15 ARALIK 2020  
LEON – POTOSI – LA UNION – SAN SALVADOR   
Bu sabah kahvaltımızı aldıktan sonra  sınır geçiş işlemlerimizi gerçekleştirmek üzere erkenden 
otelimizden ayrılıyoruz. Yaklaşık 2,5 saatlik  kara yolculuğumuzun aradından Nicaragua Potosi 
sahilleri bölgesine ulaşıyoruz. Çıkış işlemlerimizin ardından yerel tekneler ile Meangueara 
körfezini  fiyordlar arasından geçerek El Savlador’un La Union denilen bölgesine ulaşıyoruz. 
Buradaki işlemlerimizin de ardından 3,5 saatlik kara yolculuğumuz sonrasında başkent San 
Salvodor’a ulaşıyoruz.  Varışta yarım günlük şehir turumuzu gerçekleştireceğiz. 
MetropolitanCathedral , NationalPalace, National Theathre, göreceğimiz yerler arasında ; ve 
yine meşhur Monsenor Romero’nun öldürüldüğü Divina Providencia Chapelini göreceğiz. 
Ardından  otelimize yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELIMIZ :  BARCELO HOTEL  4* vb. 

 
Orta Amerika’nın yüzölçüm olarak en küçük ülkesi. Kuzeybatıda Guatemala, doğuda Honduras, 
güneyde ise Büyük Okyanus ile çevrilidir. Yüzölçümüne göre sahip olduğu nüfus, bölge ülkeleri 
arasında nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke özelliğini kazandırmıştır. Arkeolojik kazılarda çıkan 
Maya kalıntılarından da anlaşıldığı gibi, eski bir tarihe sahiptir. Taruma gibi bazı kalıntılar, 
kuzeylerinde kalan Mayalar kadar eski bir medeniyete sahip olduklarını göstermektedir. 
Mayaların Pakoman kabilesi, İspanyol istilasına kadar, El Salvador’un batısında yaşamıştır. 
Pakomanlardan sonra Meksika’dan gelen Pipiller buraya yerleşerek çoğalmışlardır. Kuzeydeki ve 
doğudaki Loncaların nereden geldikleri bilinmemektedir. 1524’te Meksikalı Pedro de Alvoro 
ordusu ile Guatemala üzerinden Cuscatland’a doğru ilerledi. Pipiller yıllarca bunların 
hakimiyetinde yaşadılar. 1528’de San Salvador, 1530’da San Kuquel, 1552’de Sonsonate 
şehirleri kuruldu. Sonsonate yüzlerce sene kakao ithal merkezi oldu. İndiga boyasının 
çıkarıldığı“jikilit” nebatı (bitkisi) yetiştirildi. El Salvador, 1570-1821 seneleri arası Guetamala 
hakimiyetinde yaşadı. Bu zaman zarfında, hem Salvador’da hem de Sonsonate’de mahalli 
idareciler (Alkandes Mayores) vardı. Sanda Ana ve diğer birçok küçük şehir ise, İspanyolların 
kurduğu meclisler olan Cobildoslar olmadan idare edildi.  
 

8.GÜN / 16ARALIK 2020  
Majestic Boqueron -  Arquological Joya de Cerén   
Kahvaltı sonrasında otelimizden ayrılıyoruz. Boqueron Kraterini görmeye gideceğiz, sonrasında 
“Siyah Deniz” denen yeri görmeye gideceğiz. Bir zamanlar Amerika’nın Pompeisi olarak 
isimlendirilen “Pompeii of America “ Coya de Ceren Antik kentini ziyaret edeceğiz. Burası da 
1993’de Unesco Dünya Mirası listesine alınmıştır. 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. (Bu sabah tura çıkarken yanımıza Mayo-şort- 
Havlu hazırlığı yapmalıyız ) Özel bir Turistik tesisde yerimizi alıyoruz. Bu güzel deniz kıyısı 
tesislerde  hem dinleneceğiz hem de ÖĞLE YEMEĞİMİZİ alacağız. Denize girmek için çok ideal 
bir yerdir Costa Del Sol plajları.  Günün sonunda  akşam saatlerinde yeniden otelimize 
dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 
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OTELIMIZ :  BARCELO HOTEL  4* vb. 
 

9.GÜN / 17 ARALIK 2020   
SAN SALVADOR – ANTIGUA (GUATEMALA) 
Bu sabah çok erken saatlerde otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından (pakette olabilir) 
kara yolculuğumuzu yapmak üzere özel  aracımızla yola koyuluyoruz. İki ülke arasını kara 
hududundan geçtikten sonra yolculuğumuza Guatemala’nın en antik ve eğlenceli şehirlerinden 
birisi olan Antigua şehrine varıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden şehir turumuzu rehberimiz 
eşliğinde yürüyerek gerçekleştireceğiz. Antik şehir meydanı Plaza de Armas , şehir kathedrali ve 
belediye binası başlıca göreceğimiz ziyaret  noktalarımız olacaktır. Akşam yemeğimizi yerel bir 
restoranda aldıktan sonra konaklamak üzere otelimize yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELIMIZ :  LOS BUQAROS BUTIK  vb. 
 

Sonsuz bahar ülkesi olarak anılan Guatemala, hem Karayiplere hem de Pasifik Okyanusu'na 

kıyısı bulunan bir ülkedir. Kahve çekirdeğiyle de ünlüdür. Oldukça zengin bir etnik yapıya sahip 

olan Guatemala'da Avrupalı göçmenler ve yerliler, melez bir kimlik oluşturmuştur. Bunun yanı 

sıra Guatemala'da Avrupalı ve kızılderili nüfus da bulunmaktadır. İşte sonsuz bahar ülkesi olarak 

anılan Guatemala hakkında bilinmesi gerekenler. 108.889 kilometrekarelik bir yüzölçümüne 

sahip olan Guatemala'nın nüfusu, 16.502.000'dir. Guatemala'nın resmi dili İspanyolcadır. Ülke 

nüfusunun önemli bir bölümünü melezlerin oluşturduğu Guatemala'da, çok sayıda kızılderili 

kabile de yaşamaktadır. Guatemala, bayrağındaki Quetzal kuşu, ülkenin milli simgesidir. Aynı 

zamanda ülkenin resmi para birimine isim veren quetzal kuşu bölgenin en karakteristik 

canlılarından biridir. İspanyolların bölgeyi işgal etmelerinden önce Maya uygarlığının bir parçası 

olan Guatemala'da bu devre ait yapılar günümüzde de ayakta kalabilmiştir. İlk insan izlerinin 12 

bin yıl öncesine kadar dayandığı Guatemala'da Maya kenti Tikal, tarihi öneme sahiptir. 

Mayalara ait pek çok bilgiye erişmede önemli bir yere sahip olan Tikal, aynı zamanda 

Guatemala'nın en turistik yerlerinden biridir. Kristof Kolomb'un Amerika yolculuklarından sonra 

özellikle İspanyol sömürgecilerin akınına uğrayan Guatemala'da günümüzde bu devre ait çok 

sayıda kolonyal mimari yapı dikkat çekmektedir. 

Kolonyal dönemde İspanya'ya karşı mücadele eden Guatemala, 1821'de İspanya'dan ayrıldı. Bir 

süre kuzeyindeki Meksika'nın bir parçası olan Guatemala, 1823'ten beri bağımsızdır. 

http://www.milliyet.com.tr/haberler/pasifik
http://www.milliyet.com.tr/haberler/meksika
http://www.milliyet.com.tr/haberler/meksika
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10.GÜN / 18 ARALIK 2020   
ANTIGUA – Atitlan Gölü -  PANAJACHEL  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından otelimizden ayrılıyoruz. Bugün yaklaşık 2 
saatlik bir kara yolculuğu yapacağız. Geçeceğimiz güzergah  manzaralarla dolu. Fırsat olursa 
mola verip  fotoğraf çekme imkanımız olabilecek. Öğleden sonra yine tarihi bir küçük kasaba 
olan  ve Atitlan Gölü kıyılarında bulunan  Panajachel kasabasına varıp kısa bir tekne turuyla 
Atitlan gölünü ziyaret edecek ve bölge hakkında bilgiler  alacağız. Turumuzun sonrasında akşam 
yemeğimizi  ve konaklamamızı gerçekleştireceğimiz otelimize yerleşiyoruz. Geceleme 
otelimizde. 
OTELIMIZ :  CACIQUE INN HOTEL 4*  vb. 

 
11.GÜN / 19 ARALIK 2020    PANAJACHEL – FLORES – PETEN GÖLÜ 
Bu sabah çok erken saatlerde  otelimizden ayrılacağız. Uzun ve bir o kadar da renkli bir 
yolculuğumuz olacak. Volkankar ülkesi olan ve bu sayede çok sayıda minarellerle her tarafı 
yemyeşil bir görüntüye sahip olan Guatemala’nın doğasını içinden yaşayabileceğimiz kara 
yolculuğumuz sonrası  Flores şehrine varıyoruz. Peten gölü kıyılarında yer alan bu şehirde  
alacağımız Akşam yemeğimizin ardından konaklamak üzere otelimize yerleşiyoruz.   
OTELIMIZ :  HOTEL PETEN  4*  vb. 
 
 

12.GÜN / 20 ARALIK 2020        FLORES – TİKAL – FLORES 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından Mayaların tarihi ve sosyal  kültürlerini çok 
yakından ve  en iyi şekilde görebileceğimiz  gizemli Tikal şehrine gezimize başlayacağız. İspanyol 
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askerlerinin yıllar sonra kapalı ormanlar arasında varlığından haberdar oldukları harabe 
tapınaklarıyla Dünya’nın dört  bir  yanından her yıl binlerce turistin ziyaretçi akınına uğrayan bu 
kenti rehberimizden bilgiler alarak dolaşıyor ve gizemini hep birlikte hissediyoruz. Ardından 
tekrar konakladığımız otelimize dönerek dinleniyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELIMIZ :  HOTEL PETEN  4*  vb. 
 
 
 

13.GÜN / 21 ARALIK 2020     FLORES – BELİZE CİTY  
Bu sabah çok erken saatlerde otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Belize’ye gitmek 
üzere yola koyuluyoruz. Yolculuğumuz doğuya doğru devam edecek. Sınır geçiş işlemlerimizin 
ardından bir başka Maya ülkesi olan Belize’ye giriyor ve yolculuğumuza başkent Belize City’ye 
kadar devam ediyoruz. BELIZE Maya uygarlığının önemli merkezlerinden birisidir.  
ALTUN -HA  ANTİK şehri ziyareti yapacğız.Turumun ardından yine aracımızla sınıra yakın bir 
bölgede konaklamak üzere otelimize yerleşiyoruz. AKŞAM YEMEĞİ ve Geceleme otelimizde.  
OTELIMIZ :  HOTEL PRINCES freezone  4*  vb. 

Belize, günümüzde turizm anlamında son derece sık tercih edilen bir Orta Amerika ülkesi 

olmasıyla bilinmekte ve birçok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle su 

sporları ve dalış konularında dünyanın sayılı adresleri arasında yer alan Belize hem kültürel hem 

de deniz turizmi anlamında tercih edilebilecek nefes kesen bir ülkedir. 
 

14.GÜN / 22 ARALIK 2020      BELİZE CITY – TULUM – CANCUN  
Bu sabah kahvaltımızı otelimizde almamızı takiben valizlerimizde beraber otelimizden 
ayrılacağız. Kara yolu ile Meksika’ya girişimizin ardından ilk durağımız Tulum şehri olacak. Bu 
şehir Maya uygarlıklarından buyana önemini sürekli korumuş ve Yukatan yarımadasının liman 
şehri olarak yüzyıllar önce Mayalara dahi okyanusun güvenliğini kazandırmış öenmli  bir 
şehirdir. Bu şehirde alacağımız öğle yemeğimizin ardından tekar yolculuğumuza devam ediyoruz 
ve Meksikanın en doğu ucu kıyısı karayip denizi sahillerinde yeralan Cancun şehrine ulaşıyoruz. 
Varışımızın ardından otelimize yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELIMIZ :  LA QUINTA INN 4* vb.  
 
Cancun iki kısma ayrılmış bir şehir. Bir tarafı yerli halkın yaşadığı klasik Meksika kültürünün hâlâ 
devam ettiği, pazarlardan, küçük lokal restoranlardan, sokak satıcılarından oluşuyor. Diğer 
kısım ise Karayip kıyısındaki devasal oteller, dünyaca ünlü gece kulüpleri, lüks restoranlar ve sıra 
sıra dizilmiş turistik bölümden... Eğer sırt çantalı gezginseniz ve daha mütavazı bir seyahat 
planındaysanız şehir merkezinde bulunan küçük hostellerde konaklayıp, sürekli oteller bölgesi 
yönünde çalışan otobüslerle kısa sürede başka bir dünyaya geçiş yapabilirsiniz. Karayip denince 
akla gelen beyaz kumlar ve turkuvaz sular burada fazlasıyla mevcut. 27 km'lik uzun bir sahil 
şeridine sahip Cancun'da en favori halk plajları Playa Tortugas, Playa Delfines ve Playa Forum. 
Plajlara girerken para ödeme sistemi yok. Ayrıca yanınızda her türlü yiyecek ve içeceğin 
getirmeniz de serbest. Tabi bunlar oluyor diye hemen aklınıza bizdeki piknik yapılan halk plajları 
gelmesin. Her yer tertemiz ve düzenli. Sadece deniz kenarında yatıp yuvarlanmak da güzel bir 
tercih ama çevrede görülmeye değer birçok yer var. Özellikle Cancun'a iki saat mesafedeki 

http://www.milliyet.com.tr/haberler/belize
http://www.milliyet.com.tr/haberler/orta-amerika
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/cancun
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tarihsel açıdan da çok önemli olan 'Chichen Itza Maya Kenti' mutlaka görülmeli ki Ejder 
Turizm’le en iyi şekilde tecrübe edeceksiniz.  Dünyanın yedi yeni harikasından biri olan bu kenti 
bir dönem Yucatan'ın din merkezi olmasıyla da Meksika halkı ayrı bir yere koyuyor.  
 

15.GÜN / 23 ARALIK 2020      CANCUN – CHICHEN ITZA – CANCUN  
Kahvaltımızın ardından Dünyaca ünlü tapınaklardan biri olan Chichen İtza tapınağını görmek 
üzere otelimizden ayrılıyoruz. Dolu dolu birgün bizleri bekliyor. Rehberimiz eşliğinde çok faydalı 
bilgiler alacağımız bu turumuz tam gün sürecek ve tekar Cancun’a dönüyoruz. Varışta 
turumuzun son akşam yemeğini hep beraber yerel bir restoranda Mariachi sanatçıları eşliğinde 
aldıktan sonra konaklamak üzere otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELIMIZ :  LA QUINTA INN 4* vb.  

 
16.GÜN / 24 ARALIK 2020    CANCUN – PARIS  19:30  
Bugün öğlen saatlerine kadar serbest zamanımız olacak. Öğleden sonra rehberimizin belirttiği 
saatte odalarımızı boşalttıktan sonra havalimanına transferimizi gerçekleştiriyoruz. Air France 
havayolları ile 19:30 da kalkacak olan uçağımız  önce Paris’e , yolculuğumuz başlıyor. Geceleme 
uçakta. 

17.GÜN / 25 ARALIK 2020    PARIS- İSTANBUL   22:40 04:10+1 
Paris Havalimanına ulaşıyoruz. Alanda uzun bekleme yapacğız. ( Shengen vizesiniz var ise yada 
Yeşil pasaportlu iseniz – kendi imkanlarınızla Paris merkeze çıkıp dönebilirsiniz ) 
22:40  uçak kalkış saatimizdir. Varışımız  26 Aralık 04:10   Anılarla dolu gezimizin sonu.  
Başka turlarda görüşmek üzere.  

Transport 1 : W765IU - Names to be entered 

Passengers 
Last 
name 

Origin Destination 
Departure 

date 
Departure 

time 
Arrival 

time 
Flight 

number 
CI Status 

19 0 

Istanbul, Istanbul 
Airport (IST) - 
TURKEY 

Paris, Charles de 
Gaulle (CDG) - France 

09/12/2020 05:05 06:50 AF1391 L OK 

Paris, Charles de 
Gaulle (CDG) - 
France 

Panama City, Tocumen 
International (PTY) - 
PANAMA 

09/12/2020 14:05 19:20 AF474 N OK 

Cancun (CUN) - 
MEXICO 

Paris, Charles de 
Gaulle (CDG) - France 

24/12/2020 19:30 11:05+1 AF651 V OK 

Paris, Charles de 
Gaulle (CDG) - 
France 

Istanbul, Istanbul 
Airport (IST) - TURKEY 

25/12/2020 22:40 04:10+1 AF1390 L OK 

 
 
NOT :Paris’de Havalimanında dışarı çıkmak isteyenler Tura çıkmadan Shengen vizesi hazırlığı yapabilir(isterlerse 
dışarı çıkmak için) 

 
ÖNEMLİ AÇIKLAMA /UYARI :   
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 yapılacak erken uçuşlarda ve kara yolculuklarında  
alınacak kahvaltılar paket halinde olabilir. Otel Konfirmasyonları Tura 15Gün kala İlan edilecektir. 
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* Program içerisinde ziyaret edilecek mekanların  sıralaması ; KalınanOteller,Tur kalkış ve varış tarihlerindeki gün 
değişiklikleri (+1 ve -1 gün gibi );  gerekli hallerde; yerel olarak düzenleme hakkı Ejder Turizm ‘e aittir. 

UYARI ! : Bu turumuzda ; Karayolu ile ülkeler arası geçişler yapılmaktadır ; Bu hudut geçişi esnasında ;yolcularımızdan ; 
özellikle sınır/hudut bölgeleri özel kurallarına ;ilgili uyarılara dikkat etmelerini 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 ;buhususda ; değerli yolcularımızın 
;toplamda yaklaşık 30 USD lik bir tutarı yanlarında; tur sonuna kadar ;bu geçişlerde kullanmak üzere tutmalarını 
ayrıca rica ederiz 

Gezi Ücretlerine Dahil Olan Servislerimiz  
*İstanbul-PANAMA CITY  / CANUN / ISTANBUL  -arasında AIR FRANCE ortak uçuşu  ile yapılacak ekonomi sınıfı 
uçuşlar ve 23 kg serbest bagaj taşıma hakkı. 
*YEREL HAVA YOLLARI İLE  PANAMA CITY / SAN JOSE   uçuşu /ekonomi sınıfı ara uçuş bileti 
3/4*OTELLER VE BUTİK OTELLER STANDART ODA KONAKLAMA 
* KLİMALI ARAÇLARLA ULAŞIM 
*SAN SALVADOR ŞEHİR TURU  
*MAJESTIC BOQUERON  
*JOYA DE CEREN 
*MANAGUA TURU 
*MASAYA VOLKANI  
*PENAS BLANCA  
*ARENAL VOLKANI MİLLİ PARKI  
*SAN JOSE TURU 
*PANAMA KANALI  Miraflores Locks 
*EJDER TURİZM TÜRKÇE REHBERLİK HİZMETİ 
* SEYAHAT SAĞLIK GÜVENCE  SİGORTASI 
 
( Seyahati İPTAL ÖZEL SİGORTASI yaptırmak arzu eden misafirlerimiz- Kayıt  esnasında bu Özel sigortayı yaptırabilirler- Bu 
Paketin Ücreti /165 euro dur ) 
 
Gezi Ücretlerine Dahil Olmayan Servislerimiz 
NORMAL  PASAPORT SAHİPLERİNE VİZE  YOKTUR. 
 YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİ MEKSİKA İÇİN 36 USD  KARŞILIĞINDA PARMAK İZİ VEREREK HIZLI VİZEYİ ISTANBUL/ 
ANKARA  büyükelçiliklerinden alacaktır.(Şirketimiz yardımcı olacaktır-sorunuz) 
*Kişisel harcamalar 
*Yurt dışı çıkış harcı 50 TL 
*Programda belirtilmeyen yerlerdeki öğle ve akşam yemekleri  
*Ücrete dahil edilen yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 
*Tüm Yabancı -yerel servis tipleri ( Tüm yerel rehberler , Tüm Otobüs şoförleri ,  restoranlardaki garsonlar içindir.)  
150 USD/ kişi başı İstanbul Havalimanında toplanılacaktır. (tavsiyedir ) 
 


