
 

 

                                                                                           
 



 

 

 1.GÜN 27 MART  İSTANBUL-PARIS- RIO DE JANEIRO               18:40  / 05:40 +1 

Öğleden sonra  saat  15:30’da  İstanbul Atatürk Havalimanı EJDER Turizm  kontuarında yetkilileri ile  
buluşma. Bilet ve pasaport işlemlerinden sonra AIR FRANCE HAVA YOLLARI ile PARIS  üzerinden 
Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Geceleme uçakta. 
 

2.GÜN 28 MART      RIO DE JANEIRO 

Sabah erken saatlerde Rio’ya varışımızın ardından havalimanında karşılanma ve Rio şehir turumuz 
başlıyor. Turumuz esnasında Copacabana, Ipanema, Arpoador, Leblon bölgesi, Sambadromme, Mara-
cana Stadı göreceğimiz yerler arasındadır. Rio de Janeiro’nun güzel sokaklarını ve canlı plajlarını  gö-
rüyoruz. Bu gezimizin hemen sonrasında , Rio de Janeiro ‘nun en güzel noktalarından biri olan  SU-
GAR LOAF yani Şeker tepesini ziyarete gideceğiz. Şehre  en hakim yükseltide olan bu Dev granti ka-
yalara çıkışımızı  teleferik ile yapıyoruz. Muhteşem bir manzara bizleri bekliyor..Turumuzun  sonunda  
otelimize  dönüyoruz.Bu    Akşam  yemeğimizi Yerel Bir  restoranda alacağız. 
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, Fransız 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 edil-
dikten sonra, şehir başkent olarak durmaya devam etti. 21 Nisan 1960 tarihine kadar başkent olarak kaldı. Bu tarihte, başkent Brasília oldu. 

 

 

3.GÜN 29 MART       RIO DE JANEIRO   

Sabah kahvaltı sonrasında öğle vaktine kadar serbest saatlerimiz olacak, ardından rehberimiz  eşli-
ğinde  turumuza  devam ediyoruz. Rio denilince akla ilk gelen harika mimari eser İSA TEPESİNİ  ziya-
ret  edeceğiz.  Corcovado denilen bu tepe görenleri hayrete  düşürmektedir. Tepeye çıkışımızı yine 
aynı müze tarafından işletilen , bir  raylı sistem kullanarak yapacağız. Tepeye çıkarken Yağmur Or-
manlarının içinden geçeceğiz. Corcovado tepesinde ziyaretimizi  tamamladıktan sonra Otelimize  dö-
nüyoruz.  Ve serbest saatlerimiz başlıyor. 
Gece TURU: Dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından organize edilecek olan-Extra  Akşam yemekli 
SAMBA gecesi turuna katılabilirler.  ( 120 Euro ). Geceleme otelimizde. 
WINDSOR COPPACANABA  HOTEL  
 

4.GÜN 30 MART       RIO DE JANEIRO / IGUASSU  09:50 / 12:00 
Kahvaltı sonrası  , hiç vakit kaybetmeden IGUASSU MILLI PARKI  bölgesine geçiyoruz. 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 kısımlarına yaklaş-
tıkça havadaki su tanecikleri adeta bir yağmur  yağıyormuş  görüntüsü ile  bizleri ıslatıyor.(Fotoğraf ma-
kinelerinize  dikkat etmelisiniz)…turumuzun sonunda otelimize yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 



 

 

 

5.GÜN 31 MART       IGUASSU / IGUAZU / BUENOS AIRES  13:45 / 15:40  
Kahvaltı sonrasında Iguassu Milli parkını Arjantin kısmından göremek için otelimizden ayrılıyoruz.  Ula-
şacağımız  nokta, Iguassu Şelalesinin ARJANTİN tarafıdır. Iguassu Şelalesi Brezilya Arjantin doğal hu-
dudu durumundadır. ( Not, Uçuş saati değişmleri  sonucu kimi  günlerde Bu Milli park  ziyaretine  yetiş-
mek mümkün olmuyor ) Programımızın sonunda havalimanına transfer oluyoruz.  Iguazu havalimanın-
dan Arjantin’in Buenos Aires kentine uçmak üzere check-in işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Buenos 
Aires’e varışımızın ardından özel aracımız tarafından karşılanma ve otelimize transfer. Geceleme  ote-
limizde. 
TYRP HOTEL 4* 

6.GÜN 01 NİSAN      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, 
TYRP HOTEL 4* 

 
7.GÜN 02 NİSAN      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* 

8.GÜN 03 NİSAN      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*  
 

9.GÜN 04 NİSAN      BUENOS AIRES / İSTANBUL                 15:30 
Bu sabah otelimizde alacağımız  kahvaltı sonrası , rehberimizin ileteceği saatte  çıkış işlemlerimizi ta-
mamlayacağız. Uçağımızın hareket saati 15:30, AMSTERDAM aktarmalı olarak  dönüş yapacağız,buna 
göre 13:30 da havalimanında olacak şekilde hareket edeceğiz. Dönüş yolculuğumuz başlıyor.  Gece-
leme uçakta 
     
 

10.GÜN 5 Nisan    ISTANBUL   15:25 / 19:55   VARIŞ 
Amsterdam da yapacağımız aktarmamızın ardından İstanbul yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz.  Biraz 
yorgun fakat  anılarla dolu turumuzun sonu… 
 
[  NOT : BU TURUMUZ BÜYÜK GÜNEY AMERİKA TURUMUZ İLE BİRLİKTE HAREKET EDİP- EŞ PROGRAM YAPMAKTADIR- 
TURUN SON GÜNÜ DÖNÜŞTE – TUR LİDERİMİZ  BÜYÜK GÜNEY AMERİKA TURU İLE , İLK PROGRAMA ŞİŞLİ ‘YE DEVAM 
ETMEKTEDİR- BU BÖLÜMÜN SONUNDA MİSAFİRLERİMİZİ ALANA GÖTÜRÜP İŞLEMLERİNİ YAPARAK- DÖNÜŞ UÇAĞINA 
YOLCU ETTİKTEN SONRA, MİSAFİRLERİMİZ TUR LİDERİMİZ YANLARINDA OLMADAN DÖNÜŞ YAPMAKTADIRLAR ] 
 
OTEL KONFİRMASYONLARI TUR KALKIŞ TARİHİNDEN 20 GÜN ÖNCE KESİNLEŞECEK VE REVİZE PROGRAMA EKLENE-
REK DEĞERLİ GEZGİNLERİMİZE BİLGİ VERİLECEKTİR. 

 
Gezi Ücretlerine Dahil Olan Servislerimiz  

*İstanbul-RIO DE JANEIRO / BUENOS AIRES  LIMA -Istanbul arasında AIR FRANCE/KLM Hava Yol-
ları 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 / arası 
yapılacak uçuşlarda ekonomi sınıfı uçak biletleri 
*Lüks araçlarla Havalimanı-otel-Havalimanı transferleri 
*Lüks araçlarla şehir turları 
*Tüm Otellerde Sabah  Kahvaltıları 
*Programda Belirtilen Öğle Yemekleri 
*Programda Belirtilen Akşam Yemekleri 
*Buenos Air Şehir turu/*Rio de Janeiro 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 içe-
cekler *Tüm yerel servis tipleri (Tüm yerel rehberler ,Tüm Otobüs şoförleri Türk Tur lideri, restoranlar-
daki garsonlar içindir.) 80 € 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. 


