
KOLAY VİZE                                                                                                                                             KAMPANYALI FİYAT  

 



KOLAY VİZE                                                                                                                                             KAMPANYALI FİYAT  

 
1.Gün /  

     ISTANBUL – PARIS – CANCUN         05:05 / 16:30 
İSTANBUL  Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Ejder Turizm standında uçak 

saatimizin kalkışından 3 saat önce  buluşma. Pasaport ve bagaj işlemleri sonrasında AIR 
FRANCE HAVAYOLLARI  ile Paris aktarmalı Cancun uçuşumuz başlıyor. Yerel saat ile  
16:30’da Mexico City’e varışımızın ardından havalimanında karşılanma ve 
konaklayacağımız otelimize transfer. Giriş işlemlerimizin ardındna dinlenmek üzere 
odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : WYNDHAM  GARDEN CANCUN DOWNTOWN  4* vb. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Gün /  

CANCUN    ISLA MUJERES ADASI  
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Meksika’nın en ünlü  sahil şehri olan 
Cancun’da serbest saatlerimiz olacak.  Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek  
Isla De Las Mujeres  adasına günü birlik bir tur düzenleyebilirler. Bu turumuzun 
ücreti  750 TL’dir. Turumuzda sabah kahvaltımızın ardından özel aracımız ile otelimizden 
ayrıldıktan sonra iskeleye geçiyoruz buradan catamaranlar ile isla de las mujeres adasına 
doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Keyifli bir yolculuğun ardından adaya varıyoruz ve 
cennet sahillerde eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak. Burada yer alan deniz 
restoranlarından birinde öğle yemeğimizi alacağız. Öğle yemeğimizin ardından yüzme ve 
alışveriş için serbest saatlerimiz olacak. Isla mujeres adasında öğle yemeği dahildir. 
Turumuzun ardından merkeze geri  dönüyoruz. Geceleme otelimizde olacak.  
OTELİMİZ : WYNDHAM  GARDEN CANCUN DOWNTOWN  4* 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  /   
CANCUN – CHICHEN ITZA MAYA PİRAMİTLERİ – TULUM  

Bugün yolculuğumuz Cancun’un güneyinde diğer bir kıyı şehri  olan Tulum’a doğru 
devam edecek. Arzu eden misafirlerimiz yol üzerinde ekstra tura katılabilirler.  
CHICHEN ITZA MAYA PİRAMİDİ EKSTRA TURU          ( 750 TL )  
Sabah çok erken alacağımız kahvaltıyı takiben vakit kaybetmeden Meksika Yukatan yarım 
adasının en büyük Maya antik şehri Chichen Itza‘ya hareket. UNESCO tarafından Dünya 
Mirası listesine alınan ve 300 hektarlık bir alanı kaplayan Chichen Itza antik kentine doğru 
yola çıkış. 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 taşımakta. Bu etkileşimle ilgili üç teori ortaya konulmaktadır. Bunlar; 
Toltek’lerin Orta Meksika’daki başkenti Tula Maya’ların egemenliğinin altına geçmiş 
olabilir. Toltek’ler Chichen Itza’yı istila etmiş olabilirler veya geniş ölçüde tüccarlık yapan 
Maya’lar Toltek’lerden etkilenmiş olabilirler. Gezimiz güzergahında bu önemli yapıların 
yanı sıra salyangoz şeklinden dolayı “Caracol” denilen ve ören yerinin en eski yapısı olan 
gözlemevi ve yağmur tanrısı ChacMool’a kurban edilen bedenlerin atıldığı sanılan kutsal 
kuyu “Cenote” de bulunmakta. Dileyen misafirler burada yüzme imkanı bulabilecekler. 
Turumuz sonrası ÖĞLE YEMEĞİ (ekstra tura dahildir) yerel bir restoranda 
alınacaktır.  Chichen Itza gezimizin ardından kara yolculuğumuza devam ederek bir başka 

MAYA antik şehri olan ve deniz kıyısında kurulu TULUM ‘a yöneliyoruz.  Tulum , Maya yerlilerinin 
deniz kıyısında bir liman şehri gibi kurdukları ve günümüzde hala tapınaklarıyla korunmuş bir 
şehirdir. Burada Tulum antik kentini ziyaret edeceğiz. Ardından konaklayacağımız otelimize giriş 
işlemlerimizi yapıyoruz.  Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ  : CORAZON DE JADE 3* vb . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chichen itza ; Meksika'nın en çok ziyaret edilen popüler Maya kalıntılarından biridir. 
Maya kalıntıları açısından hayli zengin bir bölge olan Yucatan Yarımadasında yer alan  en büyük Maya 
yerleşim yerlerinden birisidir ve  UNESCO Dünya Kültürel Mirası ve Dünya’nın Yeni 7 Harikası’ndan 
biri olduğu için en fazla ziyaret alan yerdir. Kolomb öncesi Terminal Classic döneminde yaşayan Maya 
halkı tarafından inşa edilen büyük bir şehirdi. Bu arkeolojik alan Meksikanın Yucatán Eyaleti Tinúm 
Belediyesi'nde bulunmaktadır. Chichen Itza anıtlarının altındaki arazi, Yucatán eyaleti tarafından satın 
alındığı 29 Mart 2010 tarihine kadar özel mülkiyete aitti. Fakat günümüzde  federal mülktür ve sitenin 
yönetimi Meksika Ulusal Enstitüsü Antropología e Historia (Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü) 
tarafından korunmaktadır. 2017 yılında 2.6 milyon turist tarafından ziyaret edilerek Meksika’nın en çok 
ziyaret edilen arkeolojik kalıntı ünvanını almıştır. Bu kutsal yer, Yucatán yarımadasının en büyük Maya 
merkezlerinden biriydi. Yaklaşık 1000 yıllık tarihi boyunca, farklı halklar kentte izlerini bıraktı. Dünyanın 
ve evrenin Maya ve Toltec vizyonu, taş anıtlarında ve sanatsal eserlerinde ortaya çıkar. Maya inşaat 
tekniklerinin Orta Meksika'daki yeni unsurlarla kaynaşması Chichen-Itza'yı Yucatán'daki Maya-Toltec 
medeniyetinin en önemli örneklerinden biri haline getirir. Savaşçıların Tapınağı, El Castillo ve El 
Caracol olarak bilinen dairesel gözlemevi gibi birkaç bina hayatta kalan önemlis kısımlarındandır. Bu 
turumuzda hayatta kalmış tüm bölümleri görüyor olacağız.   
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4.Gün /  

TULUM – BACALAR – CHETUMAL  
Bugün sabah kahvaltımızı aldıktan sonra otelimizden özel aracımız ile ayrılıyoruz.  
Bugünkü durağımız Meksika’nın doğa harikası bir bölgesi olan Bacalar Laguna bölgesi 
olacak. Buraya ulaşmamızın ardından yüzme imkanı bulabileceğimiz Cenota Cocalitos 
sahilinde vakit geçireceğiz. Yüzme için ayrılan vaktimizin ardından öğle yemeğimizi yerel 
bir restoranda aldıktan sonra Chetumal şehrine hareket edeceğiz. Akşam saatlerinde 
şehre varışımızın ardından konaklayacağımız otelimize transfer olacağız. Geceleme 
otelimizde.  
OTELİMİZ  : CAPITAL PLAZA HOTEL 3* vb.   

 
5.Gün /  

CHETUMAL – CALAKMUL  
Bugün sabah kahvaltımızı takiben istikametimiz Archaeological Zone Balamku Maya antik 
kenti olacaktır. Mayaların yine gür ormanlık alanlar arasında kurduğu tarihi kenti ve tapınağını 
ziyaret edeceğiz. Turumuzun bitirdikten sonra  yorucu bir günün ardından bu bölgede yer 
alan konaklayacağımız otelimize giriş işlemlerimizi yapıyoruz. Geceleme Otelimizde. 
OTELIMIZ :  SERVICIOS TURISTICOS GARRA DE JAGUAR CALAKMUL 3* vb. 

 

 
6.Gün /  

CALAKMUL – CAMPECHE – MEXICO CITY      21:15 / 23:00  
Sabah otelimizde kahvaltımızı aldıktan sonra özel aracımız ile yola koyuluyoruz. 

Yolculuğumuz Campeche şehrine doğru devam edecek. Varışta UNESCO tarafından 
Dünya Kültür Mirası listesine alınan sokak ve caddelerini geziyoruz. Campeche sömürge  
döneminde 19. yy’ın ortalarına  kadar Yukatan yarımadasının en önemli limanıydı. 
Buradaki turumuzun ardından havalimanına geçerek Meksika’nın başkenti Mexico City 
uçuşumuzu yapmak üzere check-in işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Yerel havayolları ile 
21:15 ‘de uçuşumuzu yaparak başkente inişimizin ardından havalimanında karşılanma 
ve konaklayacağımız otelimize transfer. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : HOTEL MX REFORMA 3* vb.  
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7.Gün /  

MEXICO CITY   ŞEHİR TURU    
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından panoramik şehir turumuzu yapmak 
üzere özel aracımız ile yola çıkıyoruz. Turumuz yaklaşık olarak 2 saat sürecektir. Mexico 
City’nin UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan tarihi merkezini tanımak üzere 
kentin içerisinde yürüyüş turu yapacağız.   Zocalo olarak bilinen dev Anayasa Meydanı,  
bir Aztek tapınağının yerine inşa edilen Metropolitana Katedrali,  ünlü sanatçı Diego 
Rivera’nın Meksika tarihini anlatan duvar resimlerinin bulunduğu Palacio Nacional 
(Hükümet Sarayı) göreceğimiz başlıca ziyaret noktalarımız olacak.  Şehir turumuzun 
ardından otelimize dönüyoruz. Dileyen misafirlerimiz öğleden sonrası için Teotihuacan 
Piramitleri turuna katılabilirler. Öğle yemekli  ekstra turumuzun ekstra katılım ücreti 
560 TL ‘dir  
 
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 geçmiş 
en büyük şehri ve din merkeziydi. Arkeolojik Park gezisinde Teotihuacan’ın en büyük yapısı 
Güneş Piramidi, Ay Piramidi, Ölüler Yolu ve  büyük Tanrı “Tüylü Yılan” a ithaf edilen 
Quetzalcoatl Tapınağı ile  Kelebekler Sarayı´nı göreceğiz.  ÖĞLE YEMEĞİ turumuz bitişinde 
yerel bir restoranda alınacaktır. Turumuzun ardından otelimzie dönüyoruz. Geceleme 
otelimizde.   
Dileyen misafirlerimiz  akşam ekstra olarak düzenlenecek  Garibaldi Meydanına dünyaca 
ünlü Mariacci müzisyenlerinin grup olarak Latin müzikleri çaldıkları ve söyledikleri yerde 
AKŞAM YEMEKLİ turumuza katılabilirler. Turumuzun ücreti 420 TL.  Geceleme 
otelimizde.                                                   
OTELİMİZ : HOTEL MX REFORMA 3* vb. 
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8.Gün /  

 MEXICO CITY – TAXCO  
Otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben serbest saatlerimiz olacak. Arzu eden misafirlerimiz 
için keyifli bir ekstra gezi önerimiz var.  
Cacahuamilpa Mağaraları ve Taxco  Turu  :  820 TL 
 
Otelimizden kahvaltı sonra hareket ederek tam günlük turumuza başlıyoruz. Bu turumuz 12 
saat sürecek. Cacahuamilpa'nın gizemli tünellerini ve mağaralarını keşfediyoruz. Daha sonra 
Arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaşarak  Taxco'nun Barok mimarisinin tadını çıkaracağız. 
Şehrin tepesine bir teleferik yolculuğuna çıkacağız ve maceramızı şehrin rakipsiz panoramik 
manzarasıyla sonlandıracağız. Gezimizin ardından tekrar Mexico City’deki otelimize 
dönüyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : HOTEL MX REFORMA 3* vb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. yüzyılda Yukatan yarımadasından kıyıya çıktıktan sonra  bölgeye ulaşan İspanyollar 

tarafından 1521 yılında kurulan Mexico City şehri daha öncesinde de  Aztek imparatorluğunun 

kültürel ve siyasi merkezi idi. Bu yüzden Batı Yarımküre'de sürekli olarak yaşayan en eski 

kentsel yerleşim yerlerinden biridir ve dünyanın en kalabalık metropol alanlarından biri olarak 

sıralanmaktadır.  Güney Amerika kıtasında en kalabalık şehir olarak liste başıdır. Şehirde 

yaklaşık olarak kayıtlı 23 milyon kişi yaşamaktadır. Bu yüzden gezilerimiz esnasında araç 

dışında iken çanta, cüzdan, telefon ve kameralarınıza dikkat etmenizi önemle rica ederiz. 

Meksika Bir deniz kıyısında kıyısında yer almayan birkaç büyük şehirden biridir Meksika Vadisi 

veya Mesa Central adlı bir iç havzada yer almaktadır. Vadi güney Meksika Platosu'nun bir 

uzantısıdır. México şehri sömürge öncesi sakinlerinin dili olan Nahuatl'da  Anáhuac (“Suya 

Yakın”) olarak da söylenirdi.  Çünkü alan bir zamanlar birkaç büyük göl içeriyordu.   Bundan 

dolayı şehirde yer alan eski Maya ve Aztek kalıntılarının üzerine inşa edilmiş catedral ve saraylar 

uzaktan dikkatlice bakıldığında eğri olduğu görülmektedir. Şehir deniz seviyesinden 2.700 

metre yüksektedir. Bu yüzden yürüyüşler esnasında daha yavaş hareket etmenizi tavsiye 

ederiz. Şehirde , özellikle büyük meydanlarda en çok dikkatinizi çekecek şeylerden biri de kötü 

ruhları çıkarmak üzere dans eden şamanlar  olacaktır. Meksika’nın halkıda bu  şamanlara sık 

sık gelerek kötü ruh çıkarma seremonilerine katılırlar. Ve tabi şehrin en bilindik özelliklerinden 

biri de trafiğin çok yoğun olmasıdır. Bu yüzden turlarımızın büyük bölümünü yürüyerek yapmak 

daha az vakit almaktadır. Şehir içindeki alışverişlerinizde meksika pesosunu kullanmanızı 

tavsşye ederiz. Çünkü her yerde dolar almazlar. Alışverişleriniz esnasında daha kolay olacaktır. 
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9.Gün  /  
MEXICO CITY – PARIS             19:55 / 13:35 +1 

Bu sabah kahvaltımızın ardından başkent Mexico City’de serbest saatlerimiz olacak. 
Belirtilen saatte  otel lobisinde buluştuktan sonra valizlerimizi alarak  havalimanına 

gitmek üzere rehberimiz ile yola çıkıyoruz. Havalimanına  ulaştıktan sonra  bagaj ve pasaport  
işlemlerimizi tamamlayarak  AIR FRANCE Havayolları ile dönüş yolculuğumuza başlıyoruz.  
Mexico City’den ilk olarak Paris’e oradan ise  aktarma yaparak İstanbul’a devam uçuşumuzu 
gerçekleştireceğiz.  Gecemiz uçakta geçiyor.  
 

10.Gün  /  
PARIS – ISTANBUL               22:40 / 04:10+1 

Paris’e olan uçuşumuzun ardından yerel saat ile öğle vakitlerinde varıyoruz.  İstanbul 
uçağımıza  binmek  üzere  terminal değiştiriyoruz. Kalkış saatimiz 22:40 . 3,5 saatlik 
yolculuğumuzun ardından İstanbul havalimanına varıyoruz. Anılarla dolu gezimiz sona eriyor. 
 
Not:  Varış saatimiz yerel saat ile sabaha karşı İstanbul’a iner. Bu da  takvimde yeni bir güne 
denk gelir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Uçak Saatleri Hakkında Bilgilendirme :  
Turumuzun farklı tarihlerinde AIRFRANCE  Havayollarının tarife saatlerine göre  gidiş ve dönüş 
uçağının  İstanbul’dan çıkış ve varış  ulaşım saatleri değişiklik gösterebilir. Takvim gününe göre 
havayolları tarafından belirlenir.  Bu turumuza kayıtlı misafirlerimiz turu satın aldıkları günden itibaren 
‘’Tur Tarihleri – Uçak Saatleri ’’ kısmından tur tarihini bularak uçuş saatlerinin detaylı bilgilerine 
ulaşabilir. Dilerseniz satış temsilciniz de sizlere  memnuniyetle yardımcı olur.  Diğer detaylar hakkında  
turun kalkışından 10 gün önce konfirme otel isimlerinin yazılı olduğu güncel bir program ve son 
hatırlatma notları ile tüm misafirlerimiz bilgilendirilir.  İstanbul çıkışlı bu turumuza yurtiçi farklı bir 
şehirden katılacak olan misafirlerimizin İstanbul’a geliş – gidiş biletlerini almadan önce mutlaka paket 
turun uçuş saatlerini teyit  ettirmelerini önemle rica ederiz.   
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :  
¨ Istanbul – Cancun / Mexico City – Istanbul arasında AIRFRANCE Havayolları ile yapılacak olan 

ekonomi sınıfı yolculukların uçak biletleri, uçuş vergileri ve bagaj taşıma hakkı 
¨ Campeche  - Mexico  City arasında  yerel havayolları ile ekonomi sınıfı uçak bileti 
¨ Mexico City’de 3 , Cancun’da 2 , Tulum’da 1, Chetumel’de 1 ve Calakmul’da 1  gece olmak üzere 

MEKSİKA’da Toplam 8 gece  3 yıldızlı  otellerde ve butiklerde oda&kahvaltı konaklama 
¨ Tur programında belirtilen tüm turlar , geziler ve havalimanı transferleri  
¨ Tur programında belirtilen yerlerde müze , park  ve ören yeri giriş ücretleri 
¨ Mexico City panoramik şehir turu ,  
¨ Calakmul Milli Parkı gezisi ve Campeche panoramik şehir turu 
¨ Tulum şehrinde antik kent ziyareti  
¨ Bacalar Laguna bölgesinde yüzme turu ve Öğle Yemeği 
¨ Türkçe Rehberlik Hizmeti 
¨ Seyahat Sağlık Sigortası ( COVID-19 Güvence paketi dahildir) 
 

 FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :   

• Kişisel harcamalar 
• Yurt dışı çıkış harcı 50 TL 
• Programda belirtilmeyen yerlerdeki öğle ve akşam yemekleri  
• Dahil edilen yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 
• Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis Personelleri tipleri kişi başı tavsiye edilen min. Tutar  75 USD ( 

yabancı yerel rehberler, şoförler, garsonlar ve diğer servis sağlayan çalışanlar için havalimanında 
toplanır ve sizler adına takdim edilmek üzere tur liderine teslim edilir.)  

• Yeşil pasaporta Meksika Vizesi 40 USD   Şahsi Başvuru ile İstanbul veya Ankara büyükelçiliklerinden 
temin edilir. !   Bordo (Normal) pasaport hamilleri bu vizeden muaftır. 

• EKSTRA TURLAR  
1. Akşam Yemekli – Garibaldi Meydanı Mariachi Müzisyenleri Show Gecesi Turu 420 TL 
2. Öğle Yemekli – Teotihuacan Piramidleri Turu  560 TL  
3. Cacahuamilpa Mağaraları ve Taxco Turu 820 TL  ( Öğle Yemeği Dahil Değil) 
4. Isla Mujeres Tekkne Turu  750 TL  Öğle Yemekli  
5. Chichen Itza Piramidleri Turu 750 TL  Öğle Yemekli  
 
 
TOPLAM 3.300 TL   /  TÜM  TURLARA  KATILIM  PROMOSYONU :  3.200 TL  

VİZELER 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. 
 
ÖNEMLİ HATIRLATMA !!! 
Meksika Girişlerinde (Normal ve Yeşil pasaport sahipleri)   Eğer pasaportlarında  halen geçerli;  ABD – 
KANADA – SCHENGEN – İNGİLTERE   vizeleri mevcut ise – MEKSİKA VİZESİNE İHTİYAÇ DUYMADAN 
GİRİŞ YAPABİLİRLER !!! 
 


