
30 Nisan 2020 - 08 Mayıs 2020   (9 Gün, 8 Gece)

 

KÜBA & MEKSİKA (GAZELLA)
Liste Fiyatı: $3.490  

Tur Programı
KÜBA & MEKSİKA TURU 30 NİSAN - 08 MAYIS 2020 

1. Gün:  İstanbul – Havana // 30 Nisan 2020 Perşembe

Programımız, sizi havalimanındaki buluşma noktamıza götürmek üzere verdiğiniz adrese gelecek olan özel aracın adresinize
ulaşması ile başlıyor. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde buluşarak, check-in işlemlerimizi tamamlıyor ve
sonrasında ise Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile saat 01.45’te Havana’ya uçuyoruz. Yerel saat ile 08.05’de Havana’ya
varıyoruz. Gümrük işlemlerinin ardından özel otobüsümüz ile şehir turumuza başlıyoruz.  Göreceğimiz yerler arasında
Havana’nın nispeten daha modern kısmı olan Miramar bölgesini, meşhur Devrim Meydanı, Beyaz Saray’ın Havana’daki ikizi
Capitol Binası göreceklerimiz arasında. Öğle yemeğimizi aldıktan sonra ünlü sanatçı Jose Fuster’in seramik ve fayanslarla
kapladığı mahelleyi gezeceğiz. Sonrasında otelimize gidiyoruz. Dinlenmek için serbest zaman. Akşam yemeği ve
konaklama otelimizde. 

2. Gün: Havana // 01 Mayıs 2020 Cuma (1 Mayıs Kutlamaları) 

Sabah gün doğmadan kalkıyor ve 1 Mayıs kutlamaları için Devrim Meydanı’na doğru hareket ediyoruz. Küba ve Latin
Amerika ülkelerinden gelen misafirler ile birlikte yürüyerek 1 Mayıs’ın dünyada en çok çoşkulu kutlandığı Havana’da
unutulmaz anlar yaşayacağız. Kutlamaların ardından otelimize geçiyor kahvaltımızı yapıyoruz. Ardından klasik Amerikan
arabaları ile gerçekleştireceğimiz şehir turu için otelden ayrılıyoruz. Gezimiz esnasında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
yer alan Havana Eski Kenti, Colomb Mezarlığı, kenti kuşbakışı olarak izleyebileceğiniz Morro Kalesi’ni gezeceğiz. Öğle
yemeğimizi yerel restoranda alıp, Eski Havana’da keyifli bir yürüyüş turundan sonra, San Jose Pazarın’da ülkeye özgü bir
çok el işi, hatıra eşya alabileceğiniz serbest zamanımız olacak. Küba’nın simgelerinden olan “Coco Taxi”leri kullanarak
otelimize döneceğiz. Akşam ise, Buena Vista Social Club gecesine katılacak Kübalı sanatçıların canlı ritimleri ve salsa
dansları eşliğinde, unutulmaz bir gece yaşayacak ve akşam yemeğimizi de burada alacağız. Günün sonunda konaklama
otelimizde.  

3. Gün: Havana – Mexico City // 02 Mayıs 2020 Cumartesi 

Kahvaltının ardından serbest zaman. Ardından öğle yemeği için restoranımıza transfer olacağız. Yemeğin bitiminde
havalimanına transfer. Yerel havayolları ile Havana – Mexico City uçuşu. Mexico City’e varışın ardından alanda bizi bekleyen
özel aracımız ile otele transfer oluyoruz. Akşam yemeğimiz ve konaklama otelimizde. 
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4. Gün: Mexico City // 03 Mayıs 2020 Pazar 

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından dünyanın en büyük kentlerinden biri olan Mecixo City’i yakından tanımaya
başlıyoruz. Turumuza dünya mirası listesinde yer alan tarihi merkez ile başlıyoruz. Turumuzun devamında ‘’ ZOCALO ‘’,
Amerika’nın en büyüklerinden biri olan Metropolitan Katedralini, halen faal olan Ulusal Sarayı görüyoruz. Turumuzun
devamında Tenochtitlan şehirinin en önemli Aztek tapınaklarından biri olan Templo Mayor’un harabelerini göreceğiz.
Turumuzun bu ayağında ise Antropoloji Müzesine giderek Aztek dönemi hazinelerin, takvim taşlarının ve birçok etkileyici
esere ev sahipliği yapmaktadır. Öğle yemeğimizi turlarımızın sırasında alacağız. Turumuzun bitiminde otelimize
dönüyoruz. Akşam yemeği Mariachi dansları ve müzikleri eşliğinde yerel restoranda olacak. Konaklama otelimizde. 

5. Gün: Mexico City // 04 Mayıs 2020 Pazartesi 

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Teotihuacan’ı keşfetmek için yola çıkıyoruz. Teotihuacan, arkeolojik olarak
ülkenin en etkileyici yerlerinden biri olup antik dünyanın en büyük yerleşim birimlerinden biridir. Teotihuacan tapınaklarının
yerleşimi, Orion takımyıldızının yerdeki yansıması olacak şekildedir. Aynı zamanda yerleşim, Queatzalcoatl Tapınağı’ndan
hareketle incelendiğinde gezegenlerin yerdeki yansıması olacak biçimdedir. Turumuzun en önemli bölümü Güneş ve Ay
Piramidini göreceğimiz kısımdır. Burada ayrıca Quetzalcoatl Tapınağını ve duvarlarına işlenmiş Tüylü Yılan motiflerini
göreceğiz. Öğle yemeğimizi aldıktan sonra Bakire Guadalupe Bazilikası’nı gezeceğiz. Buraya dünyanın her tarafından
Hristiyanlar Hacı olmak için gelmektedirler. Akşam yemeğini yerel restoranda aldıktan sonra otelimize döneceğiz.
Konaklama otelimizde. 

6. Gün: Mexico City – Cancun // 05 Mayıs 2020 Salı 

Kahvaltımızı kumanya olarak alıyor ve erken saatlerde havalimanına transfer oluyoruz. Yerel havayollarının Mexico City –
Cancun uçuşu ile Cancun havalimanına varıyor ve alanda bizi bekleyen özel aracımız ile Chichen Itza turu için hareket
edeceğiz. Dünya’nın 7 harikasından birisi sayılan bu yapı kompleksi günümüzde Meksika’nın en çok ziyaret edilen ikinci
arkeolojik sit alanıdır. Chichen-Itza’daki El Castillo (kale) adıyla tanınan Kukulkan (Kukuul Kaan) piramidinin yüksekliği üst
platforma nazaran 24 m'dir. Efsaneye göre kent 10. yüzyılda Quetzalcoatl önderliğindeki Toltekler tarafından alınmıştır. 
Öğle yemeğimizi turumuz esnasında alıyoruz ve Dünya’nın en güzel plajlarından birisi olan Cancun’a doğru devam
ediyoruz. Akşam yemeğimiz herşey dâhil otelimizde. 

(** Ara Parkur uçuşu, müsaitliğe göre Cancun yerine Merida olabilir. Tur içeriğinde değişiklik olmayacak) 

  

7. Gün: Cancun // 06 Mayıs 2020 Çarşamba 

Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından her şey dâhil konaklayacağımız otelimizde deniz ve güneşin tadını
çıkartacağız. 

8. Gün: Cancun - İstanbul // 07 Mayıs 2020 Perşembe 

Kahvaltının ardından havalimanına transfer oluyoruz.  Saat 09.20’de Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferi ile İstanbul’a
uçuyoruz. Saat farkından dolayı günü uçakta geçiriyoruz. 

9. Gün: İstanbul // 08 Mayıs 2020 Cuma 

Saat 05.25’de İstanbul Havalimanı’na varıyoruz. Turumuz, özel şoför ve aracınız ile evinize transferinizle sona eriyor. 

** Ara Parkur uçuş saatlerine göre yemeklerden bazıları kumanya olarak alınabilir. 

Fiyatlar

  
Çift Kişilik Odada
Kişi Başı 

Üç Kişilik Odada
Kişi Başı 

Tek Kişilik
Oda 

00-01,99 Yaş
Bebek 

02-11,99 Yaş
Çocuk 

5* Otel 
Çocuk yaş:
14 

$3.490 $3.490 $4.180 
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Çift Kişilik Odada
Kişi Başı 

Üç Kişilik Odada
Kişi Başı 

Tek Kişilik
Oda 

00-01,99 Yaş
Bebek 

02-11,99 Yaş
Çocuk 

5* Otel

5* Melia Cohiba vb– Havana
https://www.melia.com/en/hotels/cuba/havana/melia-cohiba/index.html

5* Sheraton Marıa Isabel vb.- Mexico City
https://www.marriott.com/hotels/travel/mexis-sheraton-mexico-city-maria-isabel-hotel/ 

5* Hotel Grand Park Royal Luxury Resort - Cancun 
https://parkroyal.com.mx/es/park-royal-grand/cancun

Dahil Hizmetler

- Türk Hava Yolları ile İstanbul – Havana / Cancun - İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti.    

- Havalimanı vergileri. 

- Havana’da 2 gece 5* otelde oda & kahvaltı konaklama 

- Mexico City 3 gece 5* otelde oda & kahvaltı konaklama. 

- Cancun’da 2 gece her şey dahil 5* otelde konaklama 

- Kişiye özel eviniz – alan – eviniz transferi de dahil olmak üzere tüm transferler. 

- Özel otobüs ile programda belirtilen tüm geziler. 

- Tüm öğle ve akşam yemekleri 

- Havana’da akşam yemekli Buena Vista Social Club gecesi 

- Mexico City’de Mariachi müzikleri eşliğinde akşam yemeği 

- Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti. 

- Seyahat Sigortası. 

- Yurtdışı çıkış pulu. 

Hariç Hizmetler

- Şahsi harcamalar,

- Programa dahil edilen yemeklerdeki içecekler 

- Küba Vize Ücreti (55 USD) 

- Meksika Vize Ücreti (30 USD) – Yeşil pasaportluların şahsen Konsolosluğa başvuru yapmaları gerekmektedir. 

- Bahşişler 

Uçuş Bilgileri

Sık Sorulan Sorular

KÜBA SIKÇA SORULAN SORULAR

           

             Sağlık

Küba’ya girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Yenilecek yemeklerde
sağlığınızı olumsuz etkileyecek bir sorun olacağınız sanmıyoruz. Musluk suyu içmemenizi
öneririz.

      

      Vize Bilgileri

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport
hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Ülkeye girişte
pasaportunuza vurulabilecek damga başka bir ülkeye seyahatinizi etkilemeyecektir.

  Buluşma Kalkış Tarihi Varış Tarihi Havayolu Uçuş Kodu

ISTANBUL - HAVANA 29 Nisan 2020 22:30
30 Nisan 2020 01:45 
IST (İSTANBUL) 

30 Nisan 2020 08:05 
HAV (Havana) 

Türk Havayolları ile TK 183 

CANCUN - ISTANBUL None 
07 Mayıs 2020 09:20 
CUN (Cancun) 

08 Mayıs 2020 05:25 
IST (İSTANBUL) 

Türk Havayolları ile TK 181 
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      Uçuş Süreleri

İstanbul – Havana arası uçuş 13 saat 50 dakika

Cancun – İstanbul arası uçuş 12 saat 5 dakikadır..

            

          Para Birimi

Küba’nın para birimi Küba Pesosu’dur (CUP). Ancak turistlerin kullanımı için Convertible Peso
(CUC) adı verilen bir para birimi daha vardır. Seyahatiniz esnasında bu parayı kullanacaksınız.
Yanınıza EURO ve bunun ufak birimlerini almanızı öneririz.

       Saat Dilimi Küba ile Türkiye arasında -8 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Küba’da 04.00

   

     Telefon Kullanımı

Tüm cep telefonu operatörleri, hattınız uluslararası dolaşıma açıksa kullanılabilmektedir.
Fakat     konuşma ücretleri oldukça yüksektir (1 dakika=8 TL)

Kıyafet ve Gerekli       
       Eşyalar

Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar, şort,
rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için ince bir mont almanızı öneririz.

Yemek Kültürü
Küba’da tavuk, deniz mahsülleri ve kara fasulye oldukça yaygındır. Yemeklerde yöreye özgü
baharatlar kullanılır ancak tur boyunca aldığımız yemeklerin damak lezzetinize uygun
olduğunu hissedeceksiniz.

          

           Elektrik

Küba’da elektrik 110 volt olsa da kalınacak otellerde 220 volt elektrik kullanılmaktadır. Prizler
A tipi ikili ve B tipi üçlü prizlerdir. Prizlerin örnekleri http://localti.me/havana-cuba sitesinden
görülebilir. Adaptör getirmeniz gerekecektir.

                       

                  Alışveriş

Küba’dan puro ve rom alabilirsiniz. Bunun dışında hediyelik eşyalar dışında alışveriş ürünü
bulunmuyor. KÜBA’DAN NE KADAR PURO GETİREBİLİRİM? Küba’dan faturasız olarak iki kutu
puro alınabiliyor. Bunun üzerindeki sayılara gümrükte el koyuluyor. Faturalı olarak en fazla
2.000 Euro değerinde puro satın alabilirsiniz.

Önemli Not        Bu tura 14 yaşından küçük çocukları maalesef kabul edemiyoruz.

MEKSİKA SIKÇA SORULAN SORULAR

Sağlık

Meksika’ya girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Eğer maceracı bir yemek yeme
alışkanlığınız var ve sokaklarda açıkta satılan yiyeceklerden yiyorsanız; kesinlikle kapalı şişe suyu
tüketmenizi, buz, süt ve süt ürünlerinden kaçınmanızı, iyi pişirildiğine emin olduğunuz et, tavuk ve
balık ürünleri tüketmenizi, meyve ve sebzelerin iyi yıkanmış olmasından emin olunması, meyvelerin
kabuğunun soyulduktan sonra yenmesini tavsiye ederiz.

Vize Bilgileri

Meksika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi ve Hizmet Pasaport hamilleri
vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri ise vizeden muaftır. Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya
transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek vatandaşlarımız, havayoluyla seyahat
etmek kaydıyla 30 gün geçerli tek giriş vizelerini https://www.inm.gob.mx/sae/publico/solicitud.html

şeklindeki internet adresinden harçsız olarak alabilmektedirler. Yeşil pasaport müracaatları
kişinin şahsen Ankara’dan  veya İstanbul’dan direk müracaat ederek yapılabilmektedir.
(yeşil pasaportlular için kişinin şahsen Ankara veya İstanbul  konsolosluğunu arayarak
randevu alıp işleme gitmesi gerekmektedirler)Amerika vizesi olanlar 30 güne kadar kalışlarda 
 vizeden muaftır.

Uçuş Süreleri
İstanbul – Havana arası uçuş 13 saat 50 dakika

Cancun – İstanbul arası uçuş 12 saat 5 dakikadır.

Para Birimi
Meksika’nın para birimi Meksika Pesosu’dur. Seyahatiniz için yanınıza USD almanızı ve bunun küçük
birimlerini yanınızda bulundurmanızı öneririz.
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Saat Dilimi Türkiye ile Meksika arasında -8 saat bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Meksika’da 04.00’tür.

Telefon Kullanımı
Tüm cep telefonu operatörleri, hattınız uluslararası dolaşıma açıksa kullanılabilmektedir. Ancak
ülkenin bazı kesimlerinde şebeke olmayabilir.

Kıyafet ve
Gerekli            
Eşyalar

Yanınıza kolayca giyip çıkarabileceğiniz tişörtler, kısa ve uzun içlikler, pamuklu pantolonlar, rahat
soğuk ve su geçirmeyen yürüyüş ayakkabıları ve akşamları için kalın bir mont, bir iki kazak ve polar
almanızı öneririz. Bunun dışında başınızı soğuktan koruyacak bir bere, eldiven, video kamera ve
bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz.

Yemek Kültürü   
    

Meksika mutfağı dünyanın en bilinen mutfaklarından biridir. Et yemekleri, fasulye önde gelen
lezzetlerindendir. Yemeklerin oldukça baharatlı, özellikle de acı olduklarını hatırlatmak isteriz.

Elektrik Meksika’da 100 - 127 Volt elektrik ve A tipi ikili prizler kullanılmaktadır.

Alışveriş
Geleneksel kıyafetler ve hediyelik eşyalar alınabilir. Ayrıca Tekila’nın anavatanı olan Meksika’dan bu
ürünü de alabilirsiniz.

Önemli Not Bu tura 14 yaşından küçük çocukları maalesef kabul edemiyoruz.

Notlar

Gazella Turizm, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde
saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en
az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri
tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Gazella Turizm sorumlu tutulamaz. Gazella Turizm
gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Gazella Turizm,
kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programlarda belirtilen geziler bazı
nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine,
gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından
Gazella Turizm sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür.
Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.

Çıktı: 02 Ocak 2020, 15:37:28 

Page 5 of 5


	KÜBA & MEKSİKA (GAZELLA)
                                    Liste Fiyatı: $3.490
	Tur Programı
	KÜBA & MEKSİKA TURU 30 NİSAN - 08 MAYIS 2020

	Fiyatlar
	Dahil Hizmetler
	Hariç Hizmetler

	Uçuş Bilgileri
	Sık Sorulan Sorular
	KÜBA SIKÇA SORULAN SORULAR
	MEKSİKA SIKÇA SORULAN SORULAR

	Notlar


