
                 



1.GÜN/22KASIM      ISTANBUL  - JAKARTA               13:25   07:35+1     
İstanbul ATATÜRK  havalimanında  QATAR  Havayolları kontuarı önünde 11:00 de   
Ekibimizle buluşma c.in işlemleri takiben  13:25 ‘de Doha’ya hareket ediyoruz. Varışı takiben 
, çok kısa bekleme ve JAKARTA‘ya doğru yolculuğumuz  devam ediyor, Geceleme uçakta 

2.GÜN/23KASIM       JAKARTA BOGOR         
Sabah 07:35 de yerel saatlerde Jakarta’ya ulaşıyoruz. Özel aracımız ile BOGOR bölgesine 
doğru hareket ediyoruz, şehir merkezine 2 saat mesafede yer alan, doğa harikası bir  yöre ve 
Jakarta lıların tatilleri için doğa turizm maksatlı sıkça gittiği bir  bölge olan BOGOR da, 
varışımızı takiben, eşyalarımız  otelimize bırakıyoruz, ve öğleden sonra BOTANİK BAHÇESİ 
turumuz olacak.  ÖĞLE YEMEĞİ  yerel bir  restoranda alınacaktır. 
Geceleme  BOGOR Novotel 4* 

3.GÜN/24KASIM       JAKARTA/JAYAPURA       22:00  06:00+1 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltı sonras Bogor ‘dan ayrılıyoruz. Başkent Jkarata’ya 
döneceğiz. Jakarta şehir merkezine ulaşıyoruz, ve  Jakarta ŞEHİR  turumuzu yapacağız. 
Bugün yineÖĞLEYEMEĞİ servisini Jakarta’da alacağız. Şehir merkezinde  turumuzu ve 
gezintimizi  tamamladıktan sonra, Jakarta Havalimanına geçiyoruz, alanda işlemlerimizin 
sonrasında  
IRIYAN JAYA(PAPUA BATI) yöresinin baş şehri JAYAPURA uçuşumuz için hazırlanıyoruz. 
Uçuşumuz yaklaşık 7 saat sürecektir.  Akşam saatlerinde başlayan yolculuğumuz  esnasında 
bu geceyi uçakta geçiriyoruz. 

4.GÜN/25KASIM  JAYAPURA(PAPUA)-SENTANİ GÖLÜ                                 

Sabah erken saatlerde JAYAPURA ‘ya ulaşıyoruz. Bizi bekleyen Papua rehberimiz eşliğinde 
havalimanından ayrılacağız. Eşyalarımızı  bırakmak üzere  JAYAPURA otelimize  egçiyoruz. 
Otelde eşyalarımızı odalarımıza yerleştirdikten sontr(odalarımız hazır ise )  ,kısa bir  
dinlenmeyi takiben, otelimizde KAHVALTI servisimizi alarak, güne güzel bir başlangıç yapmak 
istiyeceğiz. 
Daha sonra, SENTANİ GÖLÜ TURU nu yapmak üzere otelimizden ayrılacağız. tekneye 
yerleşiyoruz, turumuz  esnasında Asei adasını ziyaret edeceğiz, turumuzun sonunda  yeniden 
otelimize  dönüyoruz. Geceleme otelimizde Jayapura’da.AKŞAM YEMEĞİ servismiz olacak. 
HOTEL : GRAND ABE HOTEL. 3* 

‘’Jayapura, Endonezya'nın Batı Papua ilinin merkezi olan şehirdir. Şehir Yeni Gine Adası'nda 

yer almaktadır. Yüzölçümü 935.92 km² olan şehrin nüfusu 2014 yılı itibarı ile 315,872'dir ‘’ 

 



5.GÜN/26 KASIM JAYAPURA /WAMENA- KUZEY BALIEM VADİSİ         08:00 09:00    

Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızı  takiben ,sabah 08:00 uçağı ile  Wamena’ya 
doğru yolculuğumuz başlıyor, yaklaşık bir saat  sürecek bir uçuştan sonar orta PAPUA  
bölgesi ,  Baliem vadisi yöresine ulaşıyoruz. Yerel araçlarımızla  ve yerel Papua köylüsü 
rehberimizin eşliğinde turumuza  başlamadan once eşyalarımızı  otelimize bırakıyoruz, 
turumuz  başlıyor, Baliem Vadisini ziyaretimiz  esnasında  Jibama Geleneksel Pazarını 
göreceğiz. Kısa bir  molayı takiben,YÜRÜYÜŞ  turumuz başlıyor, (mİsafirlerimiz  Yürüyüş için 
bugünün sabahında , ayakkabı ve kıyafetlerini ayaralmalarını tavsiye  ediyoruz) , Küçük 
köylerin içersinden geçerek Kuzey Baliem Vadisini  keşf ediyoruz. Yürüyüş turumuz ve köy 

ziyaretlerimiz  yaklaşık 2 saat sürecektir.Baliem Vadisi  denilince  aklımıza, meşhur DANİ 
KABİLESİ  gelmektedir,  izole bir hata sürmüş, yeni yeni digger insanlarla  temasları 

başlamış, Papua yöresnin en köklü kabilisi olan Danilerin yaşamlarına ve ortamlarına tanık 
oluyoruz. Akşam saatlerinde otelimize  dönüyoruz, Akşam Yemeği ve geceleme  otelimizde.  
Baliem Pilamo Hotel. 

 
6.GÜN/27KASIM   WAMENA – JIWIKA – WAGA WAGA – WAMENA                                        

Sabah kahvaltımızı takiben, yaklaşık 45 dk sürecek bir  yolculukluktan sonar Jiwika köyüne 
ulaşıyoruz, daha sonar 20 dk lık bir yürüyüşten sonar 250 yıllık bir Mumya ziyareti 
gerçekleştireceğimiz bir köye geliyoruz.Buradan yürüşümüze  devam ederek, Dani 
kabilesinin bizler için GELENEKSEL DANSLAR larine gösterecekleri köy meydanına ulaşıyoruz, 
Batı Papua ‘da göreceğimiz en sıradışı  kültürel gösteri olacak, bu deneyimi yerel insanlar 
arasında yaşadıktan sonar yeniden Wamena’ya döneceğiz.Akşam yemeği yerel bir  
restoranda alınacak, geceleme Wamena da otelimizde.                                                                                   

7.GÜN/28KASIM   WAMENA – JAYAPURA-VANIMO ( YENİ GİNE )                                      

Bu sabah erken saatlerde tekrar Wamena havalimanına geçiyoruz ve geldiğimiz yolla, 
Jayapura’ya dönüyoruz,45 dakika sürecek yolculuktan sonar Jayapura havalimanına 
ulaşıyoruz, burada bizi bekleyen aracımız ile  YENİ GİNE  sınırına yöneliyoruz, yolcluğumuz 
yaklaşık 2,5 saat sürecektir, ulaşacağımız  nokta Musu husut kapısıdır. Burada aracımızı 



bırakarak,                          PAPUA YENİ GİNE’YE  giriş yapıyoruz. Bu kapıda bizi bekleyen 
aracımız ile  VANIMO kentine doğru yolculuğumuza devam edeceğiz, yaklaşık 1 saat sonar 
VANIMO ya ulaşıyoruz. Doğa harikası bir bölgedeyiz, muhteşem bakir kumsalları ile meşhur 
bir  yöredir. AKŞAM YEMEĞİMİZİ  otelimizde alıyoruz.                                                                                                                                  
Otelimiz : VANIMO BEACH HOTEL 3*                                                                             

8.GÜN/29KASIM   VANIMO-JAYAPURA                                                                           

Bu sabah yeniden Batı Papua sınırına  yöneliyoruz. Sınırdan geçişimizi  yaparak  Jayapura ya  
doğru yola çıkıyoruz. Otelimize yerleşiyoruz. AKŞAM YEMEĞİ yerel restoranda alınacaktır.       

9.GÜN/29KASIM   JAYAPURA   /BALİ                                                                              

Bu sabah erken saatlerde havalimanına geçeceğiz. Sabah Uçağı ile son durağımız BALİ adası 
olacak.  Öğleden sonra Özel aracımız ile konaklayacağımız otelimize geçiyoruz. Bugün 
Bali’nin simgelerinden biri olan ekstra Tanah Lot Tapınağı Turu’nu yapacağız.. Bali Adası 
önemli tarihi kalıntılarıyla birçok turistin ilgisini çeken turistik adalardan biridir. Buradaki 
önemli tapınaklardan biri olan Tanah Lot, denizin ortasında tüm görkemiyle sizi karşılıyor. 
Kayaların üzerinde kurulu bir tapınak olan Tanah Lot, dalgaların çarpması sonucu kayaların 
hareket etmesiyle her gün farklı bir görüntüye sahip oluyor. Uçsuz bucaksız okyanusla 
çevrelenmiş, gören herkesi etkisi altına alan mistik havasıyla bu tapınağın gün batımı 
manzarasının etkisinden kurtulamayacaksınız. Aynı zamanda fotoğraflamak için size 
muhteşem kareler sunuyor olacak. Buradaki unutulmaz turumuzun ardından konaklamak 
için otelimize dönüyoruz.                                                                                                                       

10.GÜN/30KASIM   BALİ       Serbest günümüz..geceleme otelimizde. 

11.GÜN/01 ARALIK  BALİ/ İSTANBUL   09:30  23:55                        
Bu sabah otelimizden ayrılıyoruz. 09:30 Qatar Hava yolları tarifeli uçuşu ile Doha 
aktarmalı olarak Istanbul’a dönüşe geçiyoruz. Varış SABİHA GÖKÇEN 
havalimanına olacaktır 23:55 

ÖNEMLİ UYARI:ACENTANIN  UÇUŞ VE  KONAKLAMA DETAYLARINI ; saat ve  Tur Güzergahını; DEĞİŞTİRME 
HAKKI SAKLIDIR. Havayollarına  bağlı  saat ve uçuş değişmelerinden Acentamız  sorumlu  tutulamaz. 

   Ejder Turizm Tur Paketi  Sözleşmesi kuralları  gecerlidir. 
TUR ÜCRETİNE DAHİL SERVİSLER 

1) Tüm Uluslar arası Uçak Biletleri + Tüm İç Hat Uçak Biletleri 
2) Tüm Ulaşım ve transfer Hizmetleri 
3) Programda belirtilmiş Tüm Turlar ve  çevre gezileri, Tüm Bölgelerde Yerel rehberlik ve uzman 

Mihmandarlık hizmeti 
4) Ejder Turizm TÜRKÇE  Uzman Rehber hizmeti 
5) SEYAHAT SİGORTASI paketi 
6) Programda belirtilmiş Tüm KAHVALTILAR- ÖĞLE  YEMEKLERİ-AKŞAM YEMEKLERİ 
7) TUR hareketinden önce Hazırlık Toplantısı , Seyahat Kiti, çanta , tur akış şemaları. 

(Bu turumuzun hareketinden 15 Gün önce , katılımcı misafirlerimiz Tur Briefingi için şirket davet 
edilecekler) 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN SERVİSLER 

• Papua Yeni Gine ve ENDONEZYA  kara geçişli vizesi Toplamı  95€  

• Diğer belirtilmemiş tüm yemekler ve dahil yemeklerdeki içecekler.     

 Yerel servis tipleri toplamı (70€)


