
13 Kasım 2020 - 23 Kasım 2020   (11 Gün, 10 Gece)

 

PERU-BOLİVYA-KOLOMBİYA (GAZELLA)
Liste Fiyatı: $5.420  

Tur Programı
PERU-BOLİVYA-KOLOMBİYA TURU 13 - 23 KASIM 2020 

1. Gün: İstanbul – Bogota // 13 Kasım 2020 Cuma 

Turumuz vermiş olduğunuz adrese gelecek olan özel araç ve şoförünüz ile buluşmanızla başlıyor. İstanbul Havalimanı’nda
kurulacak Gazella Turizm kontuarında buluşuyor; bilet, bagaj ve pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 02.05
Türk Havayolları’na ait TK 800 sefer sayılı uçuşu ile Bogota’ya hareket ediyoruz. Uçuşumuz sonrası yerel saat ile 08.25’te
Bogota’ya varıyoruz. Varışımızı takiben  yerel rehberimiz bizi havalimanında karşılıyor ve özel aracımız ile şehir turumuza
başlıyoruz. Turumuzun bu kısmında öncelikle Altın Müzesi, Fernando Botero Müzesi ve La Candelaria tarihi mahallesini
görüp, devamında şehrin tarihi dokusunu tanımak için rehberimiz eşliğinde Plaza Bolivar’ı gezeceğiz. Sonrasında öğle
yemeğimizi alıyoruz ve turumuza devam ediyoruz. Günün son durağı Bogota’yı harika manzarasını yakalayacağımız 3000
metre yükseklikteki Monserrate tepesine teleferikle çıkıyoruz. Turumuzun bitiminde otelimize transfer ve odaların
alınmasının ardından akşam yemeğine kadar istirahat etmeniz için serbest zaman. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

2. Gün: Bogota –Lima // 14 Kasım 2020 Cumartesi 

Sabah kumanya şeklinde alacağımız kahvaltı ile havalimanına transfer oluyoruz. Yerel havayolları ile Lima’ya hareket
ediyoruz. Varışımızı takiben yerel rehberimiz bizi havalimanında karşılıyor. Lima şehir turumuza Lima’nin yeni bölümü olan
Plaza De Armas ile başlıyor ve San Francisco manastırının ardından  öğle yemeğimizi de alacağımız Larco Müzesi gezimizle
devam ediyor.  San İsidro ve Miraflores’i gezdikten sonra otelimize transferimiz gerçekleşiyor. Akşam yemeği ve konaklama
otelimizde. 

3. Gün: Lima - Cuzco - Pisac - Ollantaytambo - Kutsal Vadi // 15 Kasım 2020 Pazar 

Kahvaltının ardından özel aracımız ile havalimanına transfer oluyoruz. Yerel havayolları ile Cuzco’ya hareket ediyoruz.
Varışımızı takiben havalimanında bizi karşılayacak olan yerel rehberimiz ve özel aracımız ile dünyanın en renkli yerel
pazarlarından biri olan, bölgede bulunan birçok köy ve kasabadan gelen yerlilerin alışverişlerini çoğunlukla da takas usulü
gerçekleştirdikleri Pisac Pazarı’nı görmek üzere Pisac’a hareket ediyoruz. Burada And Dağları yerlilerinin yapmış olduğu
ürünlerden alabilir ya da renk cümbüşü içinde muazzam kareler yakalayabilirsiniz. Gezinin ardından öğle yemeğimiz yerel
bir restoranda alıp özel aracımız ile Ollantaytambo’ya geçiyoruz. Toplamı 50 tonu geçen 6 monolitten oluşan Ollantaytambo
Kalesi ve Güneş Tapınağı gezilerimiz ile bugünkü gezimizin sonuna geliyoruz. Akşam yemeği ve konaklama Kutsal Vadi’de
yer alan otelimizde. 

4. Gün: Kutsal Vadi - Machu Picchu – Cuzco // 16 Kasım 2020 Pazartesi 

Kahvaltının ardından Ollantaytambo Tren İstasyonu’na transfer oluyoruz. Özel gezi treni ile Kutsal Vadi boyunca yaklaşık 1
saat 30 dakika kadar sürecek olan keyifli yolculuğumuz Machu Picchu’nun eteklerinde yer alan Aguas Calientes’te son
buluyor. Yüzyıllarca gizli kalan ve 1911 yılında Hiram Bing- ham tarafından keşfedilen, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer
alan Machu Picchu’ya küçük otobüslerle gidiyoruz. Bölgenin eşsizliği ve dâhice mimarisi ile dünyanın en büyük tarihi
eserlerinden olan Machu Picchu’da öğlene kadar turumuz devam ediyor. Öğle yemeğimizi alıyoruz. Bu unutulmaz deneyimin
ardından küçük otobüsler ile tren istasyonuna transfer oluyor ve Ollantaytambo’ya hareket ediyoruz. Akşam yemeğimizi
Ollantaytambo’da yerel bir restorantta alıp Cuzco’ya giderek otelimize yerleşiyoruz. Konaklama otelimizde. 

5. Gün: Cuzco // 17 Kasım 2020 Salı 

Kahvaltının ardından şehir turumuza yürüyüşle başlıyoruz. İnka İmparatorluğu’nun merkezi olan Plaza De Armas’ı ve
sonrasında Katedrali görüyor, turumuza Coricancha tapınağıyla devam ediyoruz. Coricancha, orijinal adı ile İnti yani güneş
tapınağı olarak adlandırılan tapınak, İnka İmparatorluğu'nun en önemli tapınağı olarak bilinmektedir. Güneş tanrısı İnti'ye
adanmıştır. Tavan ve taban tabakalar halinde katı altınla döşenmiştir. Öğle yemeğimiz yerel bir restoranda alıp yine bir İnka
kalıntısı olan Kenko kalıntıları (Q’enko) ve Sacsayhuaman Kalesi’ni ziyaret ediyoruz. Bir sonraki durağımız İnka Banyoları
olarak da adlandırılan Tambomachay Kalıntıları. Gezimizin ardında otelimize transfer, akşam yemeği ve konaklama
otelimizde. 

6. Gün: Cuzco –Puno // 18 Kasım 2020 Çarşamba 

Kahvaltının ardından özel otobüsümüzle, uzun ve keyifli bir yolculukla ulaşacağımız Puno’ya hareket ediyoruz. Yolculuğumuz
esnasında yol üstünde muhteşem kolonyal tarzı ile Andahuaylillas kilisesi ve Vilcanota nehrinin kenarındaki İnka arkeolojik
sit alanı olan Raqchhi kalıntılarını göreceğiz. Kalıntılar arasında en ilginç olanı iki katlı, silindir biçimli sütunları ve dört büyük
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avlusu ile Virakoça Tapınağı’dır. Günümüzde tapınağın 12 metre yükseklikteki merkezi bir duvarı kalmış olmasına karşın
bilinen en büyük İnka tapınağı olduğu söylenmektedir. Gezimiz esnasında öğle yemeğimizi alıyoruz. Raqchhi kalıntıları
gezimizin bitimiyle tipik bir İnka köyü olan Pukara’da fotoğraf molası verip Puno’ya devam ediyoruz. Akşam yemeği ve
geceleme otelimizde. 

7. Gün: Puno - Uros Adası - Titicaca Gölü - Puno - Kasani - Güneş Adası - La Paz // 19 Kasım 2020 Perşembe 

Otelden tekne ile Uros Adalarına gün doğumunu yakalamak için hareket ediyoruz. Titicaca Gölü’nün Puno şehri kıyılarında
yer alan bu adalar yerliler tarafından sazdan yapılmakta ve Uros halkının her türlü ihtiyacını karşılayabilen bu yüzen adalar
çıpalar ile göl tabanına sabitlenmektedir. Uros ziyaretimizin ardından kahvaltı için otele dönüyoruz. Kahvaltıdan sonra Puno-
Kasani sınırına gidiyoruz. Yol üzerinde her yıl binlerce Hıristiyan hacıya ev sahipliği yapan Copacabana ve “Copacabana’nın
Bakiresi” tarafından kutsanmış olan tarihi tapınağı geziyoruz. Gezinin ardından katamaranlar ile Manco Capac ve Mama
Ocllo’nun İnka İmparatorluğu’nu kurmak üzere üzerinde belirdiğine inanılan Güneş Adası’na gidiyoruz. Gezi esnasında öğle
yemeğimizi katamaranda alıyoruz. Gezimizin ardından La Paz’a devam ediyoruz. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde. 

8. Gün: La Paz // 20 Kasım 2020 Cuma 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından, İnkalardan önceki en eski And dağları medeniyetinin başkenti Tiwanaku
kalıntılarına doğru yola çıkıyoruz. Ünlü güneş kapısını, Ponce ve Fraile monolitleri, Akapana Piramidi, yarı yeraltı tapınağı ve
görkemli Kalasasaya kutsal tapınağı göreceğimiz yerler arasındadır. Yerel bir restoranda öğle yemeğimizi alıyoruz. Ay
Vadisi’ndeki yürüyüşümüzün ardından ve La Paz şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Turumuz esnasında ilginç Büyücüler
Çarşısı’nı, Hükümet Sarayı’nı ve Ulusal Kongre binasının bulunduğumu Plaza Murillo’yu geziyoruz. Son olarak La Paz şehrinin
muhteşem manzarasını izlemek için teleferik turumuzun ardından otele transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve geceleme
otelimizde. 

9. Gün: La Paz- Bogota // 21 Kasım 2020 Cumartesi 

Sabah çok erken saatte alana transfer ve Bogota’ya uçuş. Varışı takiben; kahvaltımızı alıp Zipaquira’ya, tuz madenleri
tüneline inşa edilmiş olan Salt Catedral’i gezmek üzere yola çıkıyoruz. Rehberimiz eşliğinde yapacağımız gezinin bitişiyle
öğle yemeğimiz yerel restoranda alıyor ve Bogota’ya dönüyoruz. Bogota’nın bölgeye has aromalı kahvelerini tatmak için
vakit ayırıyoruz. Dışarıda alacağımız akşam yemeğimizden sonra otele geri dönüş ve geceleme otelde. 

10. Gün: Bogota – İstanbul // 22 Kasım 2020 Pazar 

Otelde alacağımız erken kahvaltının ardından Bogota ‘’ El Dorado’’ havalimanına transfer sonrası bilet, bagaj ve pasaport
işlemlerinin ardından Türk Havayollarının TK 800 sefer sayılı uçuşu ile saat 09.45’te İstanbul’a hareket ediyoruz. Uçağımız
Panama'da yaklaşık 1 saat 30 dakikalık teknik beklemenin ardından tekrar İstanbul'a doğru yola devam edecek olup geceyi
uçakta geçireceğiz. 

11. Gün: İstanbul // 23 Kasım 2020 Pazartesi 

Varışımız Türkiye saati ile 09.55’de gerçekleşiyor. Turumuz sizi önceden vermiş olduğunuz adrese götürecek olan özel araç
ve şoförünüz ile buluşmanız ve transferinizle son buluyor. 

Fiyatlar

  
Çift Kişilik Odada
Kişi Başı 

Üç Kişilik Odada
Kişi Başı 

Tek Kişilik
Oda 

00-01,99 Yaş
Bebek 

02-11,99 Yaş
Çocuk 

4* - 5*
Oteller 
Çocuk yaş:
14 

$5.420 $5.420 $11.490 

4* - 5*
Oteller

5* Hilton Hotel vb. – Bogota
http://www3.hilton.com/en/hotels/colombia/hilton-bogota-BOGBCHH/index.html
4* Innside Miraflores Hotel vb. – Lima
https://www.melia.com/en/hotels/peru/lima/innside-lima-miraflores/index.htm
4* Sonesta Posades Del Inca Yucay vb. – Kutsal Vadi
https://www.sonesta.com/pe/cusco/urubamba/sonesta-posadas-del-inca-sacred-valley-yucay
4* Sonesta Hotel vb. – Cusco
https://www.sonesta.com/pe/cusco/sonesta-hotel-cusco
4* Sonesta Posada Del Inca Puno Vb. – Puno
http://www.sonesta.com/laketiticaca
4* Hotel Europa Hotel vb. – La Paz
www.hoteleuropa.com.bo

Dahil Hizmetler

- Türk Havayolları ile İstanbul - Bogota  - İstanbul arası dönüş ekonomi sınıf uçak bileti ve bu bilete ilişkin alan vergileri

- Bogota - Lima / Lima - Cuzco / La Paz -Bogota arası ekonomi sınıf uçak biletleri ve bu biletlere ilişkin alan vergileri

- Bogota'da 2 gece 5* otelde konaklama

- Lima’da 1 gece 4* otelde konaklama
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- Kutsal Vadi’de 1 gece 4* otelde konaklama

- Cuzco’da 2 gece 4* otelde konaklama

- Puno’da 1 gece 4* otelde konaklama

- La Paz’da 2 gece 5* otelde konaklama

- Programda belirtilen 9 öğle yemeği

- Programda belirtilen 9 akşam yemeği

- Programda belirtilen 9 kahvaltı

- Ev – alan – ev transferi dahil olmak üzere tüm transferler

- Özel araç ile programda belirtilen tüm geziler

- Geziler esnasında gezilecek müze ve ören yerlerine giriş ücretleri

- Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti

- Yurtdışı çıkış harcı

- Seyahat sigortası

Hariç Hizmetler

- Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri

- Yemekler esnasında alınacak içecekler.

- Fazla bagaj ücretleri.

- Kişisel harcamalar.

Uçuş Bilgileri

Çıktı: 27 Ocak 2020, 20:05:24 

  Buluşma Kalkış Tarihi Varış Tarihi Havayolu Uçuş Kodu

İSTANBUL - BOGOTA 12 Kasım 2020 23:00
13 Kasım 2020 02:05 
IST (Istanbul) 

13 Kasım 2020 08:25 
BOG (Bogota) 

THY TK 800 
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