
Tur Programı 
 

1. Gün 
Istanbul - Paris - Rio De Janeiro 
Atatürk Havalimani Dis Hatlar Terminali Tura Turizm kontuari önünde rehberimiz ve yetkililerimiz ile bulusarak Air France 
Havayollari'nin aksam uçusu ile Paris'e hareket ediyoruz. Varisimizi takiben baglantili uçus ile Rio de Janeiro'ya hareket ediyor ve 
geceyi uçakta geçiriyoruz. 
 
2. Gün 
Rio De Janeiro 
Sabah erken saatlerde Brezilya'nin ayni isimli eyaletinin merkezi ve Sao Paulo'dan sonra ülkenin en büyük ikinci sehri Rio de 
Janeiro'ya variyor ve havalimaninda karsilanma sonrasi otele transfer ediliyoruz. Otelde alacagimiz kahvalti ve kisa bir dinlenme 
sonrasi Rio de Janeiro'da panoramik bir sehir turuna çikiyoruz. "Cidade Maravilhosa", yani "Muhtesem Sehir" olarak da bilinen Rio 
de Janeiro, Avrupalilarin bu sehre ayak basisi 1 Ocak tarihine denk geldigi için Portekizce'de "Ocak Nehri" anlamindaki ismini 
almistir. Dünyanin en büyük karnavali olan "Rio Karnavali"na da tabi ki bu nadide sehirde gerçeklesmektedir. Günümüzde samba 
dansiyla kutlanmasina ragmen ilk olarak 1840 yilinda polka ve vals dansi yapilarak kutlanmistir. Brezilya'da Riolulara Cariocas 
denilmektedir. Kendilerine özgü bir aksan, tavir ve yasayis biçimine sahip bir halktir. Brezilya çok milletli bir nüfusa sahip bir ülke 
olup, bu çesitlilik Rio'da baskin bir sekilde görülebilir. Turumuz sirasinda Belediye Tiyatrosu, Milli Kütüphane ve Metropolitan 
Katedrali gezilerini yaparak Ipanema ve Copacabana plajlarini görüyoruz. Bu plajlar direkt Atlas Okyanusu'na açilan bu plajlar, her yil 
yeni yil kutlamalarinda binlerce kisiyi agirlamakta olan Brezilya'nin en popüler plajlari olarak taninmaktadir. Çilgin parti atmosferi ve 
plaj futboluyla ünlü bu plajlar çok kalabalik olsa da Brezilya ruhunu her anlamda hissettiriyor. Sahil boyunca barlar, gece klüpleri, 
oteller, rezidanslar ve restoranlar yer almaktadir. Özellikle de yilin nerdeyse her günü partiler yapilan Copacabana, defalarca FIFA 
Plaj Futbolu Dünya Kupasi'na da ev sahipligi yapmistir. Sehir turumuz sonrasinda dileyen misafirlerimiz ile rehberimizin 
düzenleyecegi Corcovado Tepesi turuna çikiyoruz. "Dünyanin 7 Yeni Harikasi"ndan birisi olan 38 metre uzunlugundaki ünlü Isa 
Heykeli'ni ziyaret ediyoruz. Brezilyali Heito da Silva Costa tarafindan tasarlanan ve Fransiz heykeltiras Paul Landowski tarafindan 
yapilan bu anit dünyanin en çok taninan anitlarindan biridir. Heykelin yapimi bes yil sürmüstür ve Ekim 1931'de açilisi yapilmistir. 
Ziyaretçileri kollarini açarak karsilayan heykel sehrin ve Brezilya halkinin sicakliginin sembolü haline gelmistir. Kudüs'e dogru bakan 
heykelin temelinde 150 kisiyi alabilen bir de sapel bulunmaktadir. Corcovado Tepesi'nden daglarla okyanus arasina kurulmus 
Rio'nun muhtesem manzarasina tanik olma sansina sahip oluyoruz. Geceleme otelimizde. 
 
3. Gün 
Rio De Janeiro 
Kahvalti sonrasi arzu eden misafirlerimiz rehberimizin düzenleyecegi Sugar Loaf gezisine katilabilir ve Rio'nun muhtesem 
manzarasini, teleferikler ile çikilan iki tepede, tanitim posterlerinde yer alan haliyle görebilirler. Sugar Loaf (Kesmeseker Dagi), 
Brezilya'nin Rio de Janeiro sehrinin Guanabara Körfezi'nin Atlantik Okyanusu'na açilan noktasinda yer alan bir dagdir. 396 metre 
yüksekligindeki tepenin ismi 16. yüzyilda Portekiz ile Brezilya arasinda yapilan seker kamisi ticareti döneminde verilmistir. Tarih 
bilimci Vieira Fazenda'ya göre seker bloklari koni seklinde kil kaliplara konulur ve gemilerle tasinirlardi. Bu kaliplarin dagin zirvesine 
benzemesi nedeniyle bu isim kullanilmaya baslanmistir. Rio'nun muhtesem manzarasini, teleferikler ile çikilan iki tepede, tanitim 
posterlerinde yer alan haliyle görebilme sansina sahip oluyoruz. Turumuz sonrasi Rio de Janeiro'da serbest zaman ayiriyor ve sehri 
kendi gözümüzden kesfetme firsatina sahip oluyoruz. Dileyen misafirlerimiz rehberimizin düzenleyecegi aksam yemekli Samba 
Show turumuza katilabilirler. Barbekü olarak alacagimiz aksam yemeginin ardindan Brezilya'nin ünlü dansi sambayi kabare sov 
esliginde izleyecegiz. Bu sov ayni zamanda karnavalin nasil oldugu hakkinda bir fikir edinmemizi saglayacak. Geceleme otelimizde. 
 
4. Gün 
Rio De Janeiro - Iguazu 
Kahvalti sonrasi havalimanina transfer ediliyor ve yerel havayolu ile Iguazu'ya hareket ediyoruz. Varisimiz ile birlikte havalimaninda 
karsilanarak, dünyanin en büyük üç selalesinden biri olan Iguazu'nun Brezilya tarafindaki gezimizi yapiyoruz. "Iguazu" ismi yerli 
Guarani dilinde "büyük su" anlamina geliyor. Efsaneye göre bir tanri, Naipí adli güzel bir kadinla evlenmek ister. Ölümlü sevgilisi 
Tarobá ile bir kanoda kaçmakta olan Naipí'ye hiddetlenen tanri nehri bölerek selaleleri yaratir ve asiklari sonsuza dek sürecek bir 
düsüse mahkum eder. Yaklasik 150 milyon yil önce olusan selaleleri ilk kesfeden Avrupali, 1541 yilinda Ispanyol Álvar Núñez Cabeza 
de Vaca oldu. Amerika'nin eski First Lady'si Eleanor Roosevelet, bu nefes kesici doga harikasini ziyaret ettiginde "Zavalli Niagara" 
demistir. Brezilya'nin Paraná eyaleti ile Arjantin'in Misiones vilayeti arasinda sinir olusturan Iguazu Nehri üzerindeki selaleler, nehri 
yukari ve asagi Iguazu seklinde ayiriyor. Çogu Brezilya tarafinda olan nehir, San Antonio Nehri ile birlesmeden önce Arjantin ve 
Brezilya sinirini olusturuyor. Parana Nehri'ne döküldügü yerin yakinlarinda, Brezilya tarafinda Foz do Iguaçu, Arjantin tarafinda ise 
Puerto Iguazú sehirleri bulunur. Iki sehir de nehri geçen bir köprü ile birbirlerine baglidir. Iguazu Selalesi'nin en ünlü özelligi, nehrin 
döküldügü yerin birkaç kilometre öncesindeki selaleleridir. Selaleler de ayni sekilde tam sinirda bulunur. Büyük kismi, görkemli 
"Seytan Bogazi"na geçis imkâninin da bulundugu Arjantin kismindadir. Ama insan, selalelerin etkisini Brezilya tarafindan daha iyi 
hisseder. Ögleden sonra otelimize yerlesip, dinlenme imkanina sahip oluyoruz. Farkli bir aksam yemegi deneyimi için arzu eden 



misafirlerimiz rehberimizin belirleyecegi saatte bulusup yemekli Üç Hudut Sovu'na katilabilir ve bes Latin Amerika ülkesinin son 
derece güzel folklorik danslarini ayni sahnede izleme sansi yakalayabilirler. Geceleme otelimizde. 
 
5. Gün 
Iguazu - Buenos Aires 
Kahvalti sonrasinda arzu eden misafirlerimiz, rehberimizin düzenleyecegi gümrüksüz alisveris cenneti Paraguay'a yapilacak 
turumuza katilabilirler. Güney Amerika'nin en fakir ülkelerinden biri olan ve Dünya Kupasi finallerine parasizlik yüzünden milli 
takimlarini gönderemeyerek dünyanin ilgisini çeken Paraguay'in Del Este sehrine gidecegiz. Otelimizden yaklasik 45 dakika uzaklikta 
olan Del Este, vergiden muaf bir alisveris sehri olup, dünyanin en büyük 5 pazarindan biridir. Günlük ticaret hacmi yaklasik 50 
milyon dolar olan bu sehirde ticaret göçmen olarak buraya yerlesmis Filistinli, Suriyeli, Musevi, Brezilyali, Japon ve Çinlilerin 
elindedir. Arzu eden misafirlerimiz ögleden sonra rehberimizin düzenleyecegi Arjantin selaleleri turuna katilabilir ve dogal park 
bölümünde, 12.000 metreküp suyun döküldügü, Seytan Bogazi'na kadar muhtesem görüntülere tanik olabilirler. Tur bitiminde 
havalimanina transfer ediliyor ve yerel havayollari ile Buenos Aires'e hareket ediyor ve varisimiz ile birlikte havalimaninda 
karsilanarak otele transfer ediliyoruz. Geceleme otelimizde. 
 
6. Gün 
Buenos Aires 
Bugün Avrupa sehrinin yasam tarzi ile Latin Amerika'ya özgü atesli bir tutkuyu bir araya getiren Buenos Aires'te sehir turumuza 
çikiyoruz. Buenos Aires; muhtesem gece hayati, her köseden yükselen tango ezgileri ve esine benzerine rastlanmaz leziz mutfagiyla 
Güney Amerika'nin mutlaka görmeniz gereken sehirler arasindaki yerini aliyor. Gezimiz sirasinda, Colon Tiyatrosu, San Telmo 
Meydani, Casa Rosada, Boca Mahallesi, Obelisco, Eva Peron'un da yattigi Recoleta Mezarligi, Mayis Meydani ve Metropolitan 
Katedrali görecegimiz yerler arasindadir. Buenos Aires sehir merkezi, genis caddeleri, koloni mimarisi ve kaldirimlara siralanmis 
kafeleri ile herhangi bir Avrupa kenti kadar gelismis bir yapiya sahip. Sehir Fransiz, Italyan ve Ispanyol göçmenler tarafindan insa 
edilmis ve bu nedenle yerliler (Porteños) hala kendilerini Güney Amerikalidan ziyade Avrupali olarak görmektedirler. Sehrin 
yemyesil parklarinda ve bulvarlarinda dolasan bir gezgin kendisini Madrid'de, Paris'te veya Milano'da zannedebilir. Sehir turumuz 
sonrasinda dileyen misafirlerimiz rehberimizin düzenleyecegi Delta&Tigre turuna katilabilirler. Bu turumuz esnasinda Buenos 
Aires'in Rio de la Plata Nehri kiyilarina kurulmus olan yerlesim bölgelerini, "El Turco" diye bilinen Carlos Menem'in ikametgahini 
görecek, tekne ile nehirde gezecek, sehir disindaki en güzel yerlerini görüyoruz. Tigre, Parana Deltasinda bulunuyor. Brezilya 
topraklarindan dogan ve Güney Amerika Nehirleri içinde Amazon Nehrinden sonra 4880 km'lik uzunlugu ile ikinci büyük nehir olan 
Parana Nehri, önce Paraguay, sonra da Uruguay Nehirlerini kendine katarak sonunda 14000 km2 alani kaplayan Parana Deltasini 
yapiyor. Deltada çok sayida adacik ve kanallar var. Tigre, bu deltanin Buenos Aires sehri sinirlari içinde kalan bir alani ve kolay 
ulasilan bir yer olarak hem çok turist çekiyor ve hem de Arjantinliler için önemli bir sayfiye yeri olarak kullaniliyor. Tigre, nehir ve 
dereler tarafindan kusatilan bir adacik üzerinde kurulu ve ilk yerlesim tarihi 1820 senelerine dayaniyor. Tigre ismi ise, bir zamanlar 
bu bölgede avlanabilen aslanlardan kaynaklaniyor. Ögleden sonra serbest zaman ayiriyoruz. Aksam dileyen eden misafirlerimiz 
rehberimizin düzenleyecegi muhtesem bir tango gösterisi esliginde aksam yemeklerini alabilirler. Rio de la Plata'nin varoslarinda 
dogan tango, bugün genellikle tutkulu askin estetik temsili olarak algilaniyor. Oysa tango'nun 150 yillik serüveni bize bundan çok 
ötesini anlatiyor. Geceleme otelimizde. 
 
7. Gün 
Buenos Aires 
Bugün Buenos Aires'i kendi gözümüz ile kesfe çikmak için serbest zaman ayiriyoruz. Dileyen misafirlerimiz rehberimizin 
düzenleyecegi Gaucho Turu'na katilabilirler. Dünyanin 1 numarali Kirmizi Et ihracatçisi konumunda olan Arjantin'in kültüründe çok 
önemli bir yere sahip olan Gaucho'larin (Yerel Çobanlar) yasamina kisa da olsa tanik olacaginiz bu turda Buenos Aires disinda çok 
güzel bir çiftlige gidecegiz. Yaklasik 1,5 saat sürecek yolculugumuz sirasinda Arjantin'in verimli tarim alanlari ve hayvan çiftliklerini 
göreceksiniz. Çiftlikte ücretsiz ata binebilir, yemyesil çimlerinde güneslenebilirsiniz. Arjantin usulü güzel bir ögle yemeginin ardindan 
Gaucholar'in at üstünde hünerlerini sergiledigi çok güzel bir sov seyredecegiz. Geceleme otelimizde. 
 
  



8. Gün 
Buenos Aires - Lima 
Kahvalti sonrasi havalimanina transfer ediliyor ve yerel havayollari ile Lima'ya hareket ediyoruz. Varisimiz ile birlikte havalimaninda 
karsilanarak UNESCO Dünya Mirasi Listesi'nde yer alan Lima tarihi merkezinde sehir turuna çikiyoruz. Peru'nun siyaset, endüstri ve 
bilim merkezi olan Lima, krallarin sehri olarak tanimlanmistir. Çünkü bu sehrin kurulacagi yer, Peru'da her yil 6 Ocak'ta kutlanan 
Krallar Senligi sirasinda belirlenmistir. Ayni zamanda bölgedeki en önemli finansal merkezlerden biri olan Lima, 18 Ocak 1535 yilinda 
Ispanyol kasif Francisco Pizarro tarafindan kesfedilmis ve 300 yil kadar Ispanyol egemenliginde kalmistir. Sonrasinda Asya ve Afrika 
kitalarindan aldigi göçlerle ortaya çok zengin bir kültür çikmistir. Turumuz sirasinda Plaza Mayor, San Martin Meydani, Plaza De 
Armas, Hükümet Sarayi (disaridan), sehrin en eski dini yapilarindan biri olan San Francisco ve Santo Domingo manastirlari ile 
ülkenin en önemli kisisel koleksiyonlarindan Larco Herrera Müzesi görecegimiz yerler arasinda yer almaktadir. Geceleme otelimizde. 
 
9. Gün 
Lima - Cusco - Kutsal Vadi (pisac Pazari) - Cusco 
Sabah Pasifik Okyanusu'nun büyüleyici manzaralari esliginde Miraflores üzerinden havalimanina transfer ediliyor ve yerel 
havayollari ile Cusco'ya uçuyoruz. Varisimiz ile birlikte Güney Amerika'nin arkeolojik baskenti olan Cusco'da sehir turumuzu 
yapiyoruz. Antik Inka Imparatorlugu'nun gizemli arkeolojik kalintilarini kesfedecegimiz bu turumuzda Plaza de Armas ve Katedral, 
Coricancha Günes Tapinagi görecegimiz yerler arasindadir. Turumuz sonrasinda Inka Uygarligi'nin Kutsal Vadisi'ni ziyaret ediyoruz. 
Birçok nehrin aktigi küçük vadilerden olusan Kutsal Vadi, bu nehirler tarafindan beslenir ve birçok Inka arkeolojik sit alanini 
barindirmaktadir. Inka Uygarligi'nin bu vadiye çok önem vermelerinin en önemli nedeni çok özel iklim kosullarina ve özel cografik 
özelliklere sahip olmasidir. Inkalar, cografi özellikleri ve özel iklim kosullari nedeniyle bu vadiden çesitli bakimlardan çok 
yararlanmislardir. Vadi, topraklarinin zenginligi sayesinde temel tarim merkezlerinden biri olmus, imparatorlugun en önemli dogal 
saglik merkezi olmasi yönü ile de öne çikmistir. Urubamba gezimiz sonrasi canli ve renkli Pisac yerel pazarinda antik ve geleneksel 
hediyelik esyalar alma imkâni buluyoruz. And daglarindaki Inkalarin Kutsal Vadisi'nde kurulmus onlarca yerlesim yeri bulunmakta 
olup, Pisac da bunlardan bir tanesidir. Kasaba küçük olmasina ragmen pazari oldukça büyük olup, civardaki kasaba ve köylerden 
gelen yüzlerce satici sayesinde hem pazar hem de pazarcilar çok renkli görüntüler vermektedirler. Geceleme otelimizde. 
 
10. Gün 
Cusco - Machu Picchu - Cusco 
Sabah erken kahvaltimizin ardindan tren istasyonuna transfer oluyoruz. Ilginç Peru manzaralarina sahit olacagimiz yolculugumuzun 
ardindan And Daglari'nin Aguas Calientes (Durgun Sular) adli duragina variyoruz. Buradan bir araç vasitasi ile "Inkalar'in Kayip Sehri" 
olarak ünlenen efsanevi Machu Picchu'ya variyoruz. Peru'nun en önemli harabelerinin bulundugu, Inkalar tarafindan 15. yüzyilda 
kurulan ve deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikte bulunan Machu Picchu antik kentinde Urubamba Vadisi'nin yaklasik 670 
metre üzerinde bulunan benzersiz teraslardaki sehir kalintilarinda dolasirken, 500 yil önce sehri insa eden yerlilerin yaraticiligina ve 
uygarligina hayran kaliyoruz. Kurulus amaci ve anlami bugüne kadar gelmis büyük bir tartisma konusu olmaktadir. Günümüze 
gelmeyi basarmis bilimsel kanit içerikli çok fazla ipucu bulunmamasindan sadece tahminler yapilabilmektedir. Bu yüzden o 
zamanlardaki adi bilinemeyen sehir, ismini bugün yakinlarda olan bir dag zirvesinden almistir. Sehrin duvarlarinda kullanilan ve 
agirligi 100 tonu bulan taslarin herhangi bir harç malzemesi kullanilmadan, mükemmel bir hesaplama ve isçilikle sekillendirilerek 
birlestirilmesi Inkalarin matematik ve mühendislikte geldigi sasirtici noktayi gözler önüne seriyor. Turumuz sonrasi Cusco'ya 
dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 
 
11. Gün 
Cusco - Lima - Paris 
Kahvalti sonrasi serbest zaman ayiriyor ve sonrasinda da havalimanina transfer ediliyoruz. Yerel havayollari ile Lima'ya hareket 
ediyoruz. Varisimiz ile birlikte Air France Havayollari'nin seferi ile Paris'e hareket ediyor ve geceyi uçakta geçiriyoruz. 
 
12. Gün 
Paris - Istanbul 
Yerel saat ile Paris'e varisimizi takiben Air France Havayollari'nin baglantili uçusu ile Istanbul'a hareket ediyor ve varisimiz ile birlikte 
yolculugumuzun sonuna geliyoruz. 
 
  



Oteller  

 
AMERICAS COPACABANA HOTEL - RIO DE JANEIRO - www.americascopacabanahotel.com.br 
 
WYNDHAM FOZ DO IGUACU - IGUASSU FALLS - www.wyndhamhotels.com/wyndham/foz-do-iguacu-brazil 
 
ESTELAR MIRAFLORES HOTEL – LIMA - www.hotelesestelar.com/hotel-estelar-miraflores 
 
SONESTA HOTEL CUSCO – CUZCO - www.sonestacusco.com 
 
LA SCALA BUENOS AIRES - BUENOS AIRES - www.scalabuenosaires.com 
 
Uçuslar 

 

AIR FRANCE ISTANBUL(IST) - PARIS(CDG) 18:40 21:25 

AIR FRANCE  PARIS(CDG)  - RIO DE JANEIRO(GIG) 23:30 05:40 

LATAM AIRLINES RIO DE JANEIRO(GIG)-IGUASSU FALLS(IGU) 10:15 12:20 

LATAM AIRLINES IGUASSU FALLS(IGU) - BUENOS AIRES(EZE) 15:50 17:45 

LATAM AIRLINES BUENOS AIRES(EZE) - LIMA(LIM) 07:40 10:40 

LATAM AIRLINES LIMA(LIM) - CUZCO(CUZ) 07:40 10:40 

LATAM AIRLINES CUZCO(CUZ) - LIMA(LIM) 12:55 14:25 

AIR FRANCE LIMA(LIM) - PARIS(CDG) 18:25 13:40 

AIR FRANCE PARIS(CDG) - ISTANBUL(IST) 18:50 23:15 

Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetler 

- Air France Havayollari ile Istanbul - Paris - Rio de Janeiro / Lima - Paris - Istanbul arasi ekonomi sinif dis hat uçak bileti 
- Yerel havayollari ile Rio de Janeiro - Iguazu arasi ekonomi sinif iç hat uçak bileti 
- Yerel havayollari ile Iguazu - Buenos Aires arasi ekonomi sinif iç hat uçak bileti 
- Yerel havayollari ile Buenos Aires - Lima arasi ekonomi sinif iç hat uçak bileti 
- Yerel havayollari ile Lima - Cusco arasi ekonomi sinif iç hat uçak bileti 
- Yerel havayollari ile Cusco - Lima arasi ekonomi sinif iç hat uçak bileti 
- Rio de Janeiro'da Americas Copacabana veya benzeri kategoride bir otelde oda-kahvalti esasina göre konaklama 
- Iguazu'da Wyndham Foz do Iguacu veya benzeri kategoride bir otelde oda-kahvalti esasina göre konaklama 
- Lima'da Estelar Miraflores veya benzeri kategoride bir otelde oda-kahvalti esasina göre konaklama 
- Cusco'da Sonesta Cusco veya benzeri kategoride bir otelde oda-kahvalti esasina göre konaklama 
- Buenos Aires'te La Scala veya benzeri kategoride bir otelde oda-kahvalti esasina göre konaklama 
- Programda dahil oldugu belirtilen tüm turlar ve transferler 
- Zorunlu seyahat sigortasi 

Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler 

- Her türlü kisisel harcamalar 
- Programda dahil oldugu belirtilmeyen ekstra geziler 
- Yurtdisi çikis harci 
- Bahsisler 
- Ögle ve aksam yemekleri 
- Otel ekstralari 
  



Ekstra Turlar 

Corcovado Turu  - 95 USD 
"Dünyanin 7 Yeni Harikasi"ndan birisi olan 38 metre uzunlugundaki ünlü Isa Heykeli'ni ziyaret ediyoruz. Brezilyali Heito da Silva 
Costa tarafindan tasarlanan ve Fransiz heykeltiras Paul Landowski tarafindan yapilan bu anit dünyanin en çok taninan anitlarindan 
biridir. Heykelin yapimi bes yil sürmüstür ve Ekim 1931'de açilisi yapilmistir. Ziyaretçileri kollarini açarak karsilayan heykel sehrin ve 
Brezilya halkinin sicakliginin sembolü haline gelmistir. Kudüs'e dogru bakan heykelin temelinde 150 kisiyi alabilen bir de sapel 
bulunmaktadir. Corcovado Tepesi'nden daglarla okyanus arasina kurulmus Rio'nun muhtesem manzarasina tanik olma sansina 
sahip oluyoruz. 
 
Sugar Loaf Turu - 75 USD 
Sugar Loaf gezisinde Rio'nun muhtesem manzarasini, teleferikler ile çikilan iki tepede, tanitim posterlerinde yer alan haliyle 
görebilecegiz. Sugar Loaf (Kesmeseker Dagi), Brezilya'nin Rio de Janeiro sehrinin Guanabara Körfezi'nin Atlantik Okyanusu'na açilan 
noktasinda yer alan bir dagdir. 396 metre yüksekligindeki tepenin ismi 16. yüzyilda Portekiz ile Brezilya arasinda yapilan seker 
kamisi ticareti döneminde verilmistir. Tarih bilimci Vieira Fazenda'ya göre seker bloklari koni seklinde kil kaliplara konulur ve 
gemilerle tasinirlardi. Bu kaliplarin dagin zirvesine benzemesi nedeniyle bu isim kullanilmaya baslanmistir. Rio'nun muhtesem 
manzarasini, teleferikler ile çikilan tepede, tanitim posterlerinde yer alan haliyle görebilme sansina sahip oluyoruz. 
 
Samba Show - 150 USD 
Barbekü olarak alacagimiz aksam yemeginin ardindan Brezilyanin ünlü dansi sambayi kabare sov esliginde izleyecegiz. Bu sov ayni 
zamanda karnavalin nasil oldugu hakkinda bir fikir edinmemizi saglayacak. 
 
Iguazu Selaleri Arjantin Turu - 95 USD 
Brezilya'nin Paraná eyaleti ile Arjantin'in Misiones vilayeti arasinda sinir olusturan Iguazu Nehri üzerindeki selaleler, nehri yukari ve 
asagi Iguazu seklinde ayiriyor. Çogu Brezilya tarafinda olan nehir, San Antonio Nehri ile birlesmeden önce Arjantin-Brezilya sinirini 
olusturuyor. Iguazu Selalesi'nin en ünlü özelligi, nehrin döküldügü yerin birkaç kilometre öncesindeki selaleleridir. Selaleler de ayni 
sekilde tam sinirda bulunur. Büyük kismi, görkemli "Seytan Bogazi"na geçis imkâninin da bulundugu Arjantin kismindadir. 
 
Paraguay Turu - 60 USD 
Güney Amerikanin en fakir ülkelerinden biri olan gümrüksüz alisveris cenneti Paraguay. Dünya Kupasi finallerine parasizlik 
yüzünden milli takimlarini gönderemeyerek dünyanin ilgisini çeken Paraguayin Del Este sehrine gidecegiz. Otelimizden yaklasik 45 
dakika uzaklikta olan Del Este, vergiden muaf bir alisveris sehri olup, dünyanin en büyük 5 pazarindan biridir. Günlük ticaret hacmi 
yaklasik 50 milyon Dolar olan bu sehirde ticaret göçmen olarak buraya yerlesmis Filistinli, Suriyeli, Musevi, Brezilyali, Japon ve 
Çinlilerin elindedir.  
 
Yemekli Üç Hudut Sovu - 90 USD 
Aksam yemegi esliginde 5 Latin Amerika ülkesinin son derece güzel folklorik danslarini izleyebilirsiniz. 
 
Tango Gösterisi - 120 USD 
Aksam yemegi esliginde Rio de la Platanin varoslarinda dogan muhtesem tango gösterisi genellikle tutkulu askin estetik temsili 
olarak algilaniyor. Oysa tangonun 150 yillik serüveni bize bundan çok ötesini anlatiyor. 
 
Delta & Tigre Turu - 75 USD 
Bu turumuz esnasinda Buenos Aires'in Rio de la Plata Nehri kiyilarina kurulmus olan yerlesim bölgelerini, "El Turco" diye bilinen 
Carlos Menem'in ikametgâhini görüyor, tekne ile nehirde geziyor ve sehir disindaki en güzel yerleri kesfediyoruz. Tigre, Parana 
Deltasinda bulunuyor. Brezilya topraklarindan dogan ve Güney Amerika Nehirleri içinde Amazon Nehrinden sonra 4880 km'lik 
uzunlugu ile ikinci büyük nehir olan Parana Nehri, önce Paraguay, sonra da Uruguay Nehirlerini kendine katarak sonunda 14000 
km2 alani kaplayan Parana Deltasini yapiyor. Deltada çok sayida adacik ve kanallar var. Tigre, bu deltanin Buenos Aires sehri sinirlari 
içinde kalan bir alani ve kolay ulasilan bir yer olarak hem çok turist çekiyor ve hem de Arjantinliler için önemli bir sayfiye yeri olarak 
kullaniliyor. Tigre, nehir ve dereler tarafindan kusatilan bir adacik üzerinde kurulu ve ilk yerlesim tarihi 1820'lere dayaniyor. Tigre 
ismi ise, bir zamanlar bu bölgede avlanabilen aslanlardan kaynaklaniyor. 
 
Gaucho Turu - 150 USD 
Dünyanin 1 numarali Kirmizi Et ihracatçisi konumunda olan Arjantin'in kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Gaucho'larin (Yerel 
Çobanlar) yasamina kisa da olsa tanik olacaginiz bu turda Buenos Aires disinda çok güzel bir çiftlige gidecegiz. Yaklasik 1,5 saat 
sürecek yolculugumuz sirasinda Arjantin'in verimli tarim alanlari ve hayvan çiftliklerini göreceksiniz. Çiftlikte ücretsiz ata binebilir, 
yemyesil çimlerinde güneslenebilirsiniz. Arjantin usulü güzel bir ögle yemeginin ardindan Gaucholar'in at üstünde hünerlerini 
sergiledigi çok güzel bir sov seyredecegiz. 

 
  



Genel Bilgilendirme 

- Fiyatlar; Havayollarinin 01.10.2016 tarihindeki K sinif fiyatlarina göre hazirlanmis olup, üst siniftan yer yerlerin konfirme edilmesi 
durumunda artislar ayni oranda fiyatlarimiza yansitilir. 
- Fiyatlarimiz; en az 20 kisinin katilimi halinde geçerlidir. Yeterli grup sayisinin olusmamasi durumunda, Tura Turizm ücretin iadesini 
yaparak, geziyi iptal etme hakkini sakli tutar. 
- Geziye, Tura Turizm rehberinin eslik etmesi için minimum 20 kisilik katilim olmasi gerekmektedir. 
- Havayollarinin uçus saatlerinde olusabilecek degisikliklerden, rötarlardan ve gecikmelerden Tura Turizm sorumlu degildir. 
- Tura Turizm, kategorisi ayni kalmak kaydiyla otelleri degistirme hakkini sakli tutar. 
- Programin içerigi bozulmadan, programda belirtilen sehir siralamasi ve çevre gezileri, belirtilen günler disinda baska günlerde 
yapilabilir. 
- Tura Turizm, gerekli gördügü durumlarda haber vermeksizin uçulacak olan ana havayolunu, yerel havayollarini ve uçus saatlerini 
degistirebilir. 
- Ekstra turlar en az 20 kisinin katilimi ile gerçeklestirilebilir. 20 kisiden daha az olan katilimlarda, gezi fiyati, gerekli ayarlamalar 
yapilarak, rehberiniz tarafindan bildirilecektir. 
- Gezi hareketinden 3 gün önce gezinin bulusma yeri ve bulusma ve kalkis saatini lütfen ofislerimizden kontrol ediniz. 
- Otellerde check - in saati 14.00 ve check-out saati 11.00 - 12.00 arasidir. 
- Uçak yolculugu esnasinda her yolcunun kabin içine 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy) ebatlarinda ve en fazla 8 kg 
agirliginda bir parça esya alma hakki vardir. Bu seyahat esnasinda kisi basina valiz hakki maksimum 20 kg ile sinirlidir. Iç hat 
uçuslarinda bu agirlik 15 kg ye kadar düsebilir. Ekstra valiz veya agirliktan veya ödenecek ekstra bagaj ücretinden Tura Turizm ve tur 
rehberi kesinlikle sorumlu degildir. Her yolcu için taninan bu hakkin disinda fazla kilosu olan yolcular havayollari tarafindan ekstra 
ücrete tabi olurlar. Seyahat esnasinda yukarida belirtilen limitlerin disindaki ekstra kilolarda havayoluna yolcu tarafindan ödenmesi 
zorunlu ücretlerde Tura Turizm herhangi bir sorumluluk tasimaz. 
- Fiyatlara dahil edilen seyahat saglik sigortasi 65 yasa kadar olan kisiler için geçerli olup, daha üst yaslardaki kisiler için ilave ücret 
gerekmektedir. 76 yas ve üzeri kisiler için seyahat saglik sigortasi uygulamasi bulunmamaktadir. 
- Turun kalkmasi için gerekli yolcu sayisina ulasilamamasi durumunda, Tura Turizm geziyi, tur kalkis tarihinden 7 gün öncesine kadar 
iptal veya tehir edebilir. Bu durum fesih sebebidir ve sözlesmenin feshi halinde tüketicinin tazminat hakki dogmaz. 
- Programlarimiz için tur baslangiç tarihi itibariyle minimum 6 ay geçerliligi olan pasaport gerekmektedir. 
 
Iptal Kosullari: 
- 45 - 30 gün arasi vergi ve zorunlu harçlar hariç paket tur fiyatinin % 25'i kesilip geri kalani iade edilir. 
- 30 - 16 gün arasi vergi ve zorunlu harçlar hariç paket tur fiyatinin %50'si kesilip geri kalani iade edilir.  
- Tüketici 15 gün önce sözlesmeyi iptal etmesi halinde tur paketinin %100'ünü Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
- Tüketici tarafindan yapilan tarih degisiklikleri iptal hükmündedir.  
- Iç hat uçak biletlerinin ödeme dönemleri yerel havayollarinin belirledigi tarihler hükmünde olmasi sebebi ile, tur iptali durumunda 
iade edilecek olan tutardan iptal kosullarinda belirlenen gün sinirlarindan bagimsiz sekilde iç hatlara yolcu için yapilan ödemeler 
iade edilmemektedir. 
- Erken rezervasyon dönemlerinde yukarida belirtilen iptal ve iade kosullari geçerli degildir. Isbu iade kurallarinin ER (erken 
rezervasyon) paketlerinde geçerli olabilmesi için NSIK (Normal Seyahat Iptal Kosullari) Sigortasi satin alabilirsiniz. 
 


