


1GÜN  04/05 NİSAN 2018 
ISTANBUL   HAVANA CANCUN [ MEKSİKA ]                
Atatürk Havalimanı DIŞ HATLAR gidiş terminali  DES ELEKTRİK standında  
saat 4NİSAN   Saat 23:00  görevli personel ile buluşma. Bagaj ve pasaport işlemlerini takiben 
TÜRK HAVA YOLLARI  tarifeli seferi ile  5 NİSAN 2018  -SAAT 01:40 da HAVANA aktarmalı  
CANCUN yolculuğumuz başlıyor. Yerel saat ile saat 07:35 de Havana ‘ya ulaşıyoruz, burada 
Transit  bekleme  yaparak saat 10:30 de Meksika Hava Yolları ile  CANCUN ‘a  hareket 
edeceğiz. Saat 12:45 de öğle saatlerinde  CANCUN’a ulaşıyoruz.  Alanda karşılanma ve 
konaklayacağımız otelimize transferimiz yapılıyor. Öğleden sonra otelde kısa bir  dinlenme 
sonrası, Cancun çevre gezilerimize başlayacağız. 

ISLA MUJERES ( ADALAR ) – KATAMARAN TURU 
Cancun Marina ‘ya geçiyoruz, KATAMARAN ile turumuza başlıyoruz ( Havlu ve mayolarınız 
hazır olsun ) Karayip denizinin güzel  sularında ilerliyoruz, teknede müzik çalıyor bu esnada 
İkram içecekler servis ediliyor. Yüzme molamız ve ÖĞLE Yemek servisi  de alacağız, turumuzu 
bitrip günün sonunda otelimize geri döneceğiz. 

 
Merkezde rehberimiz eşliğinde yürüyüş yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz.                    
Geceleme otelimizde.OTELIMIZ  :HOTEL  ALOFT CANCUN 4* 
 

 
 
2.GÜN 6 NİSAN  2018 
CHICHEN ITZA TURU  ‘’  MAYA  ANTİK KENTİ  ‘’  CENOTE ANTİK HAVUZ  YÜZMELİ 
Kahvaltının ardından erken saatlerde, hareket saatimiz 07:30 , UNESCO  tarafından Dünya 
Mirası listesine alınan, Dünyanın 7 harikasından biri olan ve 300 hektarlık bir alanı kaplayan 
Chichen Itza antik kentini keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. Mayalar’ın en ilginç yapılarından El 
Caracol – Gözlemevi, Chichen Itza’da bulunmaktadır. 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 (Bu yapıların duvar resimlerinde, Tolteklerin Chichen Itza’yı fethi ve Maya 
liderlerinin kurban edilişi resmedilmiştir) ;Rahibeler Manstırı;  Maya dünyasının en büyük 
örneği olan “Juego de Pelota” top oyun sahası gibi ana yapıların tasarımı açıkça bir Toltek 
etkisi taşımakta. Chichen Itza keşfinin ardından  ÖĞLE YEMEĞİ mizi yerel bir  restoranda 
alacağız.  Yine burada yeralan CENOTE isimli antik Maya kuyularından bir tanesinde  yüzme  
molası vereceğiz.Bu kuyularda bir zamanlar insan kurban edildiği söylenir.Kutsal olduğuna 
inanan Maya halkı bu törenleri bu yerlerde yaparlarmış. Daha sonra yeniden  ünlü tatil 
merkezi Cancun’a hareket ediyoruz ve öğleden sonra  saatlerinde  otelimize geri geliyoruz. 
Geceleme otelimizde.OTELIMIZ  :HOTEL  ALOFT CANCUN 4* 

 

3.GÜN 7 NİSAN 2018       XEL-HÁ     ECO PARK TURU 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası ,  çok özel bir Eko Parka gideceğiz. Xel-Há 
isimli bu dev complex ekoparkta, eğlence ve keyif  dolu bir gün bizleri bekliyor.  
ÖĞLE  YEMEĞİMİZİ  açık büfe olarak burada alacağız. Peki bu park içerisinde neler var ? Neler 
yapabiliriz.?Şnorkel  denizde  Yüzme ;Deniz Feneri koyu , Xel-Ha Nehir turu , Yeraltı 
Mağraları Yüzme 
Yamaçdan denize dalış, Trepachanga Deniz üstüne macera yürüyüşü (halatla geçiş) 
'Salpichanga' - Zip-Lines , Chuck Kay's urgan atlayışı , Caprices koyu keyif yüzüşü 
Cenotes Maya Kutsal Kuyusu , Huh Land– Bisikletle gezi  
Tam gün buradayız, akşam saatlerinde Cancun’a dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 

  
 



 

4.GÜN 8 NİSAN 2018 

CANCUN /  HAVANA   08:30  10:30   ( KÜBA ) 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltının ardından  havalimanına geçiyoruz.KÜBA  uçuşumuzu  
yapacağız.Başkent Havan’ya varışımızı takiben, yerel rehberlerimiz 
tarafından karşılanma  gecelemeyi yapacağımız otelimize geçiyoruz. 
Bugün şehir turumuz  yapacağız. 
Kahvaltı sonrası saat 09.00'da 50’li ve 60’lı yılların Amerikan arabalarının sıkça görülebildiği, 
İspanyol mimarisinin etkileyici örneklerine sahip Havana’yı tanıtmaya yönelik Havana Şehir 
Turu’nu gerçekleştiriyoruz. San Cristobal de la Habana'dan ismini alan Havana, İspanyollar 
tarafından kurulmuştur. Şehir turumuz Devrim Meydanıyla başlıyor. Modern Havana’dan 
Eski Havana’ya 15 dakika uzaklıkta zaman durmuş gibi kolonyal tarzı meydanları ve binaları 
karşımıza çıkıyor. Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, Plaza Vieja ve Plaza de San Francisco 
de Asiz adım adım yürünerek eski sokakları gezecek ve çamaşır asılmış kırık dökük 
balkonlardan bizi izleyen ağzı purolu yaşlılar bizlere el sallayacak. La Bodeguita del Medio ve 
Floridita Bar’ı ünlü Ernest Hemingway'i hatırlatacak.. Bolero, Chachalar, Maraka ritmi 
içimizden doğacak... Havana’da hemen hemen gideceği her kafede, sokakta, barda, otelde ve 
restoranda, canlı müzik gruplarına rastlaması mümkündür.  
  AKŞAM YEMEĞİ  servisi almak üzere şehre çıkacağız. 
 LA TAVERNA- RESTAURANT- MÜZİKLİ GECE  Yemek sonrası Havana sokaklarında kısa bir 
yürüyüş yapacağız  

 

                                        HAVANA                                                                                                                                                                    
5.Gün: 9 NİSAN  2018  

 PINAR DEL RIO  ve VINALES VADİSİ  TURU 
Kahvaltı sonrası  tam gün Pinar del Rio-Vinales Vadisi turuna çıkıyoruz.Bu turumuzda önce 
tütün tarlaları gezecek, nasıl yetiştirildiği hakkında bilgilendirilecek ve sonra da Pinar del 
Rio'daki Puro Fabrikası'na gideceğiz. Los Jazmines tepesinden Vinales Vadisi’nin manzarası 
seyredildikten sonra öğle yemeğini El Palenque Restaurant'ta yiyeceğiz. Cueva del Indio 
mağarasının içindeki nehri sandalla gezerek geçtikten sonra Mural de la Prehistoria'da 
inanılmaz güzel doğada Leovigildo tarafından çizilmiş bir yağlı boya tablosu sizi bekliyor. Son 
olarak sürpriz bir yerli aile ziyareti yapılacaktır. ÖĞLE YEMEĞİ yerel restoranda alınacaktır.  
Ardından Havana'ya geri dönüyoruz.  



GECE TURU / Casa de la Musica de Miramar [ YEMEKSİZ ] Havana ‘nın en bilindik gece 
kulübüne gidiyoruz. 

 
 
6.Gün 10 NİSAN 2018  

HAVANA – ISTANBUL    09:35   10:10+ 1 
Bu sabah kahvaltı sonrası  erken saatlerde otelimizden ayrılacağız. İstanbul dönüş uçağımızın 
kalkış saati  09:35- önüş uçuşumuz başlıyor.Geceleme uçakta. 
7.Gün 11 NİSAN 2018      ISTANBUL -VARIŞ                10:00           
Ve Turumuzun sona  ermesi..Varış İstanbul Atatürk Havalimanı. 10:00 
 

 

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetlerimiz :  
• İstanbul /Havana/  İstanbul parkuru için TÜRK HAVA YOLLARI 

• HAVANA / CANCUN / HAVANA arası yerel havayolları ile yapılacak olan uçuş bileti 

• CANCUN (3 GECE ) – OTELLERDE KONAKLAMA   

• HAVANA (2 GECE ) – OTELLERDE KONAKLAMA-  

• Tüm uçuşlarda Kişi başı tek valiz olmak üzere 20 kg serbest taşıma hakkı 

• Programda belirtilen havalimanı/otel ve karayolu yolculukları tüm transferleri 

• PROGRAMDA BELİRTİLEN TÜM GEZİLER VE  GİRİŞ ÜCRETLERİ 

• Küba’nın başenti Havana’da kapsamlı şehir turu  

• Programda belirtildiği günlerde  farklı şehir ve mekanda fiyata dahil öğle yemekleri 

• Programda belirtilen farklı şehir ve mekanda alınacak olan Akşam yemekleri 

• LAS CASA  MUSICA  GECE KLUBÜ GİRİŞ VE TRANSFERİ 

• LA TAVERNA Havana ‘da Akşam Yemeği 

• Otel konaklaması olan her gecenin sabahı açık büfe kahvaltı 

• Ejder Turizm  Türkçe rehberlik hizmeti (İstanbul  çıkışlı  ve  dönüşlü ) Tam Tur grup lideri 

• Seyahat Sigortası (assist card ) 
Tur Ücretine Dahil Olmayan Servisler: 
MEKSİKA VİZESİ : Normal pasaport sahiplerine Vize ücretsiz acentamız tarafında online olarak 1 saatte  
temin edilmektedir.( ÜCRETSİZ )  Yeşil Pasaport sahipleri / Meksika Konsolosluğu İstanbul veya Ankara 
merkezlerinden bir günde Parmak izi vermek üzere gidecekler ve 36 USD karşılığını hızlı vize lerini 
alacaklardır. 
 
KÜBA VİZESİ  :   Normal Pasaport sahipleri , 50€ karşılığı Express Küba Vizesini bizzat Ejder Turizm elinden 
alacaklardır ( Evrak gerekmez ) 
 
 


