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Batı Amer ka Turu 2 (San Franc sco-Las Vegas-Los
Angeles)

1.299,00 USD
6.860,67 TL

09.02.2019'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Türkçe Rehberli

1.Gün: İstanbul - San Franc sco
Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Term nal 'nde buluşma. B let ve bagaj şlemler n n ardından İstanbul-San Franc sco
uçuşunu gerçekleşt r yoruz. San Franc sco’ya varış. Ardından otel m ze yerleşme ve geceleme San Franc sco’dak
otel m zde.

2.Gün: San Franc sco
Sabahtan serbest zaman.Arzu edenler rehberler n n ekstra olarak düzenleyeceğ San Franc sco Seh r Turu &
Sausal to ve Tekneden Alcatraz turuna katılab l rler.
Bu turumuzda bu güzel şehr tanıtan yarım günlük panarom k b r tur yapacağız. C v c Center, Golden Gate Br dge,
Balıkçı Rıhtımı, Tw n Peaks ve Golden Gate Park, Ha ght & Ashbury, Güzel Sanatlar Sarayı, Lombart Street
göreceğ m z yerlerden bazıları. Şehr n yaşam detayları, nsanları alışkanlıkları ve şehr genel yapısı hakkında detaylı
b r b lg sah b olacaksınız.Seh r turundan sonra Golden Gate köprüsünden geçerek 20 dak kalık b r otobüs yolculuğu
le çok ş r n b r kasaba olan Sausal to’ya g deceğ z. Kordon boyunda yürüyüş yaparken b rb r nden güzel evler
göreceks n z. Ardından tekne le San Franc sco’ya ger dönerken b r zamanlar dünyanın kaçılması mkansız tek
hap shanes olarak b l nen Alkatraz’ı fotoğraflama şansını bulacaksınız. Aynı zamanda San Franc sco şehr n n
muhteşem manzarasına tanık olacaksınız. Tur b t m nde meşhur San Franc sco sokaklarını f lmlerden de çok y
b ld ğ m z Cable Car (kırmızı tramvaylar) le Un on Square e key fl b r yolculuk . San Frans csonun en hareketl
bölges nde Fash on D str ct ( moda bölges ) ve Ç n mahalles s zler bekl yor .Rehber n z akşam yemeğ ç n s zlere
öner lerde bulunacak. Yemek sonrası otel m ze transfer. Geceleme otel m zde.

3.Gün: San Franc sco - Las Vegas
Sabah otel m zden ayrılıyor ve özel aracımız le Nevada eyalet n n en öneml tur st k merkez olan, dünyanın en
büyük oteller ne de ev sah pl ğ yapan geceler n şehr Las Vegas’e doğru yola çıkıyoruz. Şehre g rer g rmez meşhur
Las Vegas Bulvarını ve oteller anlatan b r panarom k tur yapıyoruz. Otele yerleşme. Las Vegas’ın dünyaca ünlü
şovları s zler bekl yor. Akşam şansınız denemek ç n b nlerce masa ve slot s zler bekl yor. Geceleme otel m zde.

4.Gün: Las Vegas
Sabah serbest vak t. Arzu eden m saf rler m z rehberler n n ekstra olarak düzenleyeceğ Grand Canyon turuna
katılab l rler. Bu turumuzda sabah otel m zden özel aracımız le sabah Las Vegas’tan Ar zona Eyalet nde bulunan
Grand Canyon’a doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 2 saatl k b r yolculuktan sonra Grand Canyon’a varıyoruz. Varışımızı
tak ben hel kopterler organ ze eden görevl ler b zler hel kopterlere götürüyor. 5-6 k ş l k hel kopterler Canyon'un en
altında bulunan Colorado Nehr ne doğru nerken muhteşem Canyon manzarasıyla büyüleneceks n z. Aşağıda b z
bekleyen teknelerle neh r üzer nde b r tur yapıyoruz. Daha Sonra Hel kopterler b zler yukarıya çıkarırken y ne
muhteşem manzaralara tanık oluyoruz. Dönüşte b zlere çevrey gezd recek otobüslere b n yoruz. Sn nokta olan Eagle
Po nt'te (Kartal Noktası) Canyon'un muhteşem fotoğraflarını 800 metrel k uçurumun hemen yanından çekme mkanı
buluyoruz. Y ne burada Hualapa Kızılder l ler n çadırlarını fotoğraflama mkanımız oluyor. Buradan tekrar otobüse

b nerek Guana Po nt’e g d yoruz. Hualapa Kızılder l ler n hazırladığı yemekler yerken y ne başka b r muhteşem
(https://www.setur.com.tr)

manzaraya tanık oluyoruz. Yemekten sonra Term nale ger donup aracımıza b nerek Las Vegas’a doğru yola çıkıyoruz.
Hayatta b r kez mutlaka görülmes gereken ve Dünya'nın 7 doğal har kasından b r olan bu muhteşem Canyon'un
sah b olan Hualapa Kızılder l ler yle tanışma fırsatı olan bu turu kaçırmamanızı tavs ye eder z. Geceleme otel m zde.

5.Gün: Las Vegas - Los Angeles
Sabah otel m z terk ed yor ve Los Angeles’e doğru yola çıkıyoruz. Yolda vereceğ m z kahvaltı ve öğle yemeğ
molasından sonra Los Angeles ‘e varış. Arzu edenler rehberler n n ekstra olarak düzenleyeceğ Los Angeles Şeh r
turuna katılab l rler. İlk durağımız f lmlerden anımsayacağınız Hollywood Bulvarı. Burada Oscar törenler n n yapıldığı
Kodak t yatrosu (Yen adıyla "Dolby Theater"), ünlü f lmler n galalarının yapıldığı Ç n t yatrosu, s nema ve müz k
sanatçılarının el ve ayak zler , ayrıca Şöhretler Yolu göreceğ m z yerler arasında. Ayrıca bu bölgeden şehr n s mges
olan Dev Harflerle yazılı ünlü Hollywood yazısını fotoğraflama şansını bulacaksınız. Daha sonra ünlü Sunset Str p
bulvarından Santa Mon ca bulvarına geçerek Beverly H lls’e ulaşıyoruz. Burada Beverly H lls’ n meşhur sembolünü
göreceğ z. Daha sonra ’’Pretty Woman’’ f lm n n çek ld ğ , dünyanın en lüks mağazalarının yer aldığı, meşhur Rodeo
Dr ve’da kısa b r yürüyüş yapıp, Elv s Presley ve John Lennon g b yıldızların senelerce kamet adres olan "Beverly
W llsh re Otel" n göreceğ z. Rodeo Dr ve’dan ayrıldıktan sonra Los Angeles şehr n n merkez olarak b l nen
Downtown'a g d yoruz. Burada göreceğ m z yerler Olvera caddes , Los Angeles şehr n n s luet n oluşturan
gökdelenler ve şehr n lk kurulduğunda oluşan tar h merkezler. Tur sonrası otel m ze ger dönüş.

6.Gün: Los Angeles
Sabah serbest vak t. Arzu edenler rehberler n n ekstra olarak düzenleyeceğ Un versal turuna katılab l rler. Dünya'nın
en büyük parklarından b r olan bu parkta Amer kan rüyasının oluşmasında etk l olan f lmler n nasıl çek ld ğ n ve
kahramanlarını yakından görme mkânı bulacaksınız. Dünyaca ünlü yönetmen Steven Sp elberg’ n yaratımcı
danışmanlığını yaptığı Un versal Stud os’un neden dünyanın 1 numaralı stüdyosu ve eğlence parkı olduğunu çok
daha y anlayacaksınız. Fakat bu park sadece b r eğlence değ l dünya s nema tar h n n ve teknoloj s n n yüzyıla varan
deney m n n de b r ürünüdür. 40’ın üzer nde şov, f lm set ve eğlence s zler kend ç ne çek p eğlend rmekle
kalmayıp, nefesler n z keserek f lmler n ç nde h ss yaşatacaktır. Turdan sonra akşam arzu eden m saf rler m z
rehberler n n ekstra olarak düzenleyeceğ Santa Mon ca turuna katılab l rler. Sokak sanatçılarının göster ler yle dolu
ışıl ışıl Santa Mon ca’da bulunan şık kafelerde b r şeyler çerek yorgunluğunuzu atab l r, akşam yemeğ n z bu güzel
yerde bulunan restoranlardan b r nde alab l rs n z. Geceleme otel m zde.

7.Gün: Los Angeles
Sabah serbest vak t. Arzu eden m saf rler m z rehberler n n ekstra olarak düzenleyeceğ San D ego Turuna
katılab l rler. Yıllardır Amer ka’n n en güzel şehr seç len San D ego da lk durağımız La Jolla. Fok plajı ve sah ller yle
ünlü La jolla’ da doğanın ve lüks evler n uyumunu görecek ve bol bol fotoğraf çekeceks n z. La Jolla dan ayrılıp 2.
durağımız olan Old Town’a g d yoruz. Cal forn a’nın doğum yer olan Old Town da kend n z adeta Meks ka da
h ssedeceğ n z b r atmosfer s zler bekl yor. Old Town sonrasında; Sea Port V llage, M dway uçak gem s , II. Dünya
Savaşının s mgesel görsel olan Uncond t onal Surrender Statue heykel , Amer kan Den z kuvvetler n üssünün
bulunduğu ve aynı zamanda Amer ka'nın en büyük ahşap b nası olan ve “Bazıları Sıcak Sever” f lm n n de çek ld ğ
tar h Hotel Del Coronado’nun da bulunduğu Coronado adası z yaret edeceğ m z yerler arasındadır. Turdan sonra
Otele dönüş ve geceleme otel m zde. NOT: M dway uçak gem s z yaret sadece dışarıdan fotoğraflama olarak
yapılacaktır

8.Gün: Los Angeles - İstanbul
Sabahley n odalarımızı boşaltıyoruz. Uçak saat ne kadar serbest vakt m z olacak. Arzu olursa ekstra olarak
düzenleyeceğ m z Sah l kentler turuna katılab l rs n z. Bu programda Amer ka’nın en yoğun k nc l manı olan Long
Beach’de, ünlü Queen Mary gem s n , Formula 1 yarışlarının yapıldığı p st göreceğ z (Grand Pr x of Long Beach).

Pas f k Okyanusu kıyısından güneye doğru nerek; Newport Beach, Seal Beach, Hunt ngton Beach, Laguna Beach
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görülecek d ğer yerler arasındadır. Akşamüstü Los Angeles'a varışta haval manına transfer ve İstanbul’a hareket.
Geceleme uçakta.

9.Gün: İstanbul
Atatürk Haval manı’na varışımızla b rl kte turumuz sona er yor. B r sonrak turumuzda görüşmek d leğ yle.

Otel B lg ler
San Francisco: Red Roof Inn SFO vb.
Las Vegas: Circus Circus vb.
Los Angeles : Baymont Inn LAX vb.
26 Ocak hareketli tur otelleri;
San Francisco: Comfort Inn & Suites Oakland vb.
Las Vegas: Excalibur Las Vegas vb.
Los Angeles : Holiday Inn Lax Hotel vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları tarifeli seferi ile İstanbul – San Francisco gidiş ve Los Angeles – İstanbul dönüş
ekonomi sınıfı uçak biletleri ve bu bilete ait vergiler
Belirtilen veya benzeri otellerde 7 gece sadece oda konseptinde konaklamalar
Transferler
Türkçe rehberlik hizmeti (Varışa istinaden başlayacaktır)
Seyahat Sigortası (Turun iptali durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır)

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Yurt dışı Çıkış Harç Pulu (15 TL) İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine
yatırabilirsiniz
Sabah kahvaltıları
Öğle ve akşam yemekleri
Kişisel harcamalar
Vize ücreti
Rehber ve şoför bahşişleri (Amerika'da günlük kişi başı 5$ önerilir)
Ekstra turlar

Öneml Notlar
***Satın alınan tur SNA Travel organizasyonu olup,diğer seyahat acentaları misafirlerinin de
katılımı muhtemel olacaktır.
Tüketicinin gezisinin başlamasına 30 gün kalaya kadar (gezinin başlangıç günü sayılmaz) tura
katılmaktan vazgeçmesi durumunda ödemiş olduğu ücretin tamamı (uçak bileti hariç) iade edilir.
Ancak yurt dışı seyahatlerinde vize hizmeti verilmiş ise iade edilmez. Amerika İç hat biletlerinin
iadesi yoktur. Bazı turlarımızda Dış Hat Uçak Biletleri (Türkiye çıkış/dönüş) tur kalkışı

kesinleştiğinde kesilebilir. Bu biletlerde
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değerlendirilecektir.
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gelecek
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Bu turda Türkiye çıkışlı rehberlik hizmeti bulunmamaktadır.Rehber grubu inişte karşılamaktadır.
Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce hava limanında olunması gerekmektedir.
Triple konaklama imkanı müsaitliğe göre verilmektedir. 3. kişi için katlanabilir yatak verilir.
Hava yolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Hava yolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentemiz sorumlu değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alınış tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüm hava yollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Ekstra bagaj taşıma
ücretleri misafirlere aittir.
Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA (Transportation Security Administration) tarafından
alınan karar gereği Amerika’ya yapılacak uçuşlarda toz ürünlerin (un, şeker, kahve, baharat,
süttozu, kozmetik vb.) yolcu beraberinde taşınmasına bazı kısıtlamalar getirilmiştir. 27.06.2018
tarihi itibarıyla başlayacak kısıtlamaya göre, kişi başı 350 ml ve/veya daha fazla toz içerikli
maddelerin kabin içerisinde taşınması yasaklanmıştır.

Ekstra Turlar
San Francisco Sehir Turu & Sausalito ve Tekneden Alcatraz turu 180 Usd
Bu turumuzda bu güzel şehri tanıtan yarım günlük panoramik bir tur yapacağız. Civic Center,
Golden Gate Bridge, Balıkçı Rıhtımı, Twin Peaks ve Golden Gate Park, Haight & Ashbury, Güzel
Sanatlar Sarayı, Lombart Street göreceğimiz yerlerden bazıları. Şehrin yaşam detayları, insanları
alışkanlıkları ve şehri genel yapısı hakkında detaylı bir bilgi sahibi olacaksınız.
Sehir turundan sonra Golden Gate koprusunden geçerek 20 dakikalık bir otobüs yolculuğu ile çok
şirin bir kasaba olan Sausalito’ya gideceğiz. Kordon boyunda yürüyüş yaparken birbirinden güzel
evleri göreceksiniz. Ardından tekne ile San Francisco’ya geri dönerken bir zamanlar dünyanın
kaçılması imkansız tek hapishanesi olarak bilinen Alkatraz’ı fotoğraflama şansını bulacaksınız. Aynı
zamanda San Francisco şehrinin muhteşem manzarasına tanık olacaksınız. Tur bitiminde meşhur
San Francisco sokaklarını filmlerden de çok iyi bildiğimiz Cable Car (kırmızı tramvaylar) ile Union
Square e keyifli bir yolculuk . San Fransicsonun en hareketli bölgesinde Fashion District ( moda
bölgesi) ve Çin mahallesi sizleri bekliyor .Rehberiniz akşam yemeği için sizlere önerilerde
bulunacak. Yemek sonrası otelimize transfer. Geceleme otelimizde.
Red Canyon & Outlet 80 Usd
Red Canyon; Grand Canyon'u andıran, her yıl bir milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan, oluşumun
600 milyon yıl öncesine dayanan Red Rock Canyon’u panoramik bir şekilde gezeceğiz. Burada
dolaşmak ve fotoğraf çekmek için serbest zamanımız olacak. Canyon’dan ayrıldıktan sonra
Permium Outlet’te turumuz sona erecek.
Grand Canyon Turu 450 Usd

Sabah otelimizden özel aracımız ile sabah Las Vegas’tan Arizona Eyaletinde bulunan Grand
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Canyon’a doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra Grand Canyon’a varıyoruz.
Varışımızı takiben helikopterleri organize eden görevliler bizleri helikopterlere götürüyor. 5-6
kişilik helikopterler Canyon'un en altında bulunan Colorado Nehrine doğru inerken muhteşem
Canyon manzarasıyla büyüleneceksiniz. Aşağıda bizi bekleyen teknelerle nehir üzerinde bir tur
yapıyoruz. Daha Sonra Helikopterler bizleri yukarıya çıkarırken yine muhteşem manzaralara tanık
oluyoruz. Dönüşte bizlere çevreyi gezdirecek otobüslere biniyoruz. Sn nokta olan Eagle Point'te
(Kartal Noktası) Canyon'un muhteşem fotoğraflarını 800 metrelik uçurumun hemen yanından
çekme imkanı buluyoruz. Yine burada Hualapai Kızılderelilerin çadırlarını fotoğraflama imkanımız
oluyor. Buradan tekrar otobüse binerek Guana Point’e gidiyoruz. Hualapai Kızılderililerin hazırladığı
yemekleri yerken yine başka bir muhteşem manzaraya tanık oluyoruz. Yemekten sonra Terminale
geri donup aracımıza binerek Las Vegas’a doğru yola çıkıyoruz. Hayatta bir kez mutlaka görülmesi
gereken ve Dünya'nın 7 doğal harikasından biri olan bu muhteşem Canyon'un sahibi olan Hualapai
Kızılderilileriyle tanışma fırsatı olan bu turu kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
Los Angeles Şehir Turu 80 Usd
Amerika’nın Melekler Şehri olarak tanınan, 2. büyük şehri olan Los Angeles'ı tanıtan bir tur
yapacağız. İlk durağımız filmlerden anımsayacağınız Hollywood Bulvarı. Burada Oscar törenlerinin
yapıldığı Kodak tiyatrosu (Yeni adıyla "Dolby Theater"), ünlü filmlerin galalarının yapıldığı Çin
tiyatrosu, sinema ve müzik sanatçılarının el ve ayak izleri, ayrıca Şöhretler Yolu göreceğimiz
yerler arasında. Ayrıca bu bölgeden şehrin simgesi olan Dev Harflerle yazılı ünlü Hollywood
yazısını fotoğraflama şansını bulacaksınız. Daha sonra ünlü Sunset Strip bulvarından Santa Monica
bulvarına geçerek Beverly Hills’e ulaşıyoruz. Burada Beverly Hills’in meşhur sembolünü göreceğiz.
Daha sonra ’’Pretty Woman’’ filminin çekildiği, dünyanın en lüks mağazalarının yer aldığı, meşhur
Rodeo Drive’da kısa bir yürüyüş yapıp, Elvis Presley ve John Lennon gibi yıldızların senelerce
ikamet adresi olan "Beverly Willshire Otel"ini göreceğiz. Rodeo Drive’dan ayrıldıktan sonra Los
Angeles şehrinin merkezi olarak bilinen Downtown'a gidiyoruz. Burada göreceğimiz yerler Olvera
caddesi, Los Angeles şehrinin siluetini oluşturan gökdelenler ve şehrin ilk kurulduğunda oluşan
tarihi merkezler. Tur sonrası otelimize geri dönüş.
Universal Turu 160 Usd
Sabah kahvaltısının ardından Dünya'nın en büyük parklarından biri olan ve Amerikan rüyasının
oluşmasında etkili olan filmlerin nasıl çekildiğini ve kahramanlarını yakından görme imkânı
bulacağınız Unversal Studio'larına gidiyoruz. Dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg’in
yaratımcı danışmanlığını yaptığı Universal Studios’un neden dünyanın 1 numaralı stüdyosu ve
eğlence parkı olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Fakat bu park sadece bir eğlence değil dünya
sinema tarihinin ve teknolojisinin yüzyıla varan deneyiminin de bir ürünüdür. 40’ın üzerinde şov,
film seti ve eğlence sizleri kendi içine çekip eğlendirmekle kalmayıp, nefeslerinizi keserek filmlerin
içinde hissi yaşatacaktır. Tur bitiminde Amerika’nın Melekler Şehri olarak tanınan, 2. büyük şehri
olan Los Angeles'ı tanıtan bir tur yapacağız. İlk durağımız filmlerden anımsayacağınız Hollywood
Bulvarı. Burada Oscar törenlerinin yapıldığı Kodak tiyatrosu (Yeni adıyla "Dolby Theater"), ünlü
filmlerin galalarının yapıldığı Çin tiyatrosu, sinema ve müzik sanatçılarının el ve ayak izleri, ayrıca
Şöhretler Yolu göreceğimiz yerler arasında. Ayrıca bu bölgeden şehrin simgesi olan Dev Harflerle
yazılı ünlü Hollywood yazısını fotoğraflama şansını bulacaksınız. Daha sonra ünlü Sunset Strip
bulvarından Santa Monica bulvarına geçerek Beverly Hills’e ulaşıyoruz. Burada Beverly Hills’in
meşhur sembolünü göreceğiz. Daha sonra ’’Pretty Woman’’ filminin çekildiği, dünyanın en lüks
mağazalarının yer aldığı, meşhur Rodeo Drive’da kısa bir yürüyüş yapıp, Elvis Presley ve John
Lennon gibi yıldızların senelerce ikamet adresi olan "Beverly Willshire Otel"ini göreceğiz. Rodeo
Drive’dan ayrıldıktan sonra Los Angeles şehrinin merkezi olarak bilinen Downtown'a gidiyoruz.
Burada göreceğimiz yerler Olvera caddesi, Los Angeles şehrinin siluetini oluşturan gökdelenler ve
şehrin ilk kurulduğunda oluşan tarihi merkezler. Tur sonrası otelimize geri dönüş.

Santa Monica(https://www.setur.com.tr)
40 Usd
Özel aracımızla gideceğimiz Santa Monica’da trafiğe kapalı olan 3’uncu caddedeki alışveriş
merkezini ziyaret edecek, sokakta gösteri yapan sanatçıları seyrederek oradaki restoranlardan
zevkinize göre yemek yedikten sonra geri döneceğiz. Califonia’nın en meşhur noktalarından biri
olan Santa Monica Hollywood filmlerinin en çok kullandığı manzaralara sahiptir.
San Diego 150 Usd
Sabah serbest vakit. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği San Diego
Turuna katılabilirler. Yıllardır Amerika’nin en güzel şehiri seçilen San Diego da ilk durağımız La
Jolla. Fok plajı ve sahilleriyle ünlü La jolla’ da doğanin ve lüx evlerin uyumunu görecek ve bol bol
fotoğraf cekeceksiniz. La Jolla dan ayrılıp 2. durağimiz olan Old Town’a gidiyoruz. California’nin
doğum yeri olan Old Town da kendinizi adeta Meksika da hissedeceğiniz bir atmosfer sizleri
bekliyor. Old Town sonrasında ;Sea Port Village, Midway uçak gemisi, II Dünya Savasının simgesel
gorseli olan Unconditional Surrender Statue heykeli,Amerikan Deniz kuvvetlerini üssünün
bulunduğu ve aynı zamanda Amerikanin en büyük ahsap binası olan ve “Bazıları Sıcak Sever”
filminin de çekildigi tarihi Hotel Del Coronado’nunda bulundugu Coronado adası ziyaret
edeceğimiz yerler arasındadır. Turdan sonra Otele donüş ve geceleme otelimizde.
NOT: Midway uçak gemisi ziyareti sadece dışardan fotoğraflama olarak yapılacaktır
Sahil Kentleri Turu 120 Usd.Bu programda Amerika’nın en yoğun ikinci limanı olan Long Beach’de, ünlü Queen Mary gemisini,
Formula 1 yarışlarının yapıldığı pisti göreceğiz (Grand Prix of Long Beach). Pasifik Okyanusu
kıyısından güneye doğru inerek; Newport Beach, Seal Beach, Huntington Beach, Laguna Beach,
ufak bir salla geçeğimiz Balboa Adası görülecek diğer yerler arasındadır.

Yerel H zmetler Hakkında Öneml B lg lend rme
Satın almış olduğunuz tur paketi “Bin-Rota Turizm” tarafından düzenlenmektedir. Havalimanı
karşılamaları ve diğer tüm yerel hizmetler “Bin-Rota Turizm” tarafından organize edilmektedir.
Farklı acente misafirlerinin de tura katılımı muhtemeldir.

San Franc sco(2)-Las Vegas(2)-Los Angeles(3) 09-17 Şubat / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
09.02.2019
16.02.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.299,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

1.299,00 USD

1.799,00 USD

199,00 USD

1.299,00 USD

San Franc sco(2)-Las Vegas(2)-Los Angeles(3) 02-10 Mart / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
02.03.2019
09.03.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.299,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

1.299,00 USD

1.799,00 USD

199,00 USD

1.299,00 USD

San Franc sco(2)-Las Vegas(2)-Los Angeles(3) 23-31 Mart / Türk Hava Yolları

Tar h
23.03.2019
30.03.2019

Ç(https://www.setur.com.tr)
K ş l k Oda
Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

1.299,00 USD

1.799,00 USD

199,00 USD

1.299,00 USD

1.299,00 USD

San Franc sco(2)-Las Vegas(2)-Los Angeles(3) 13-21 N san / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
13.04.2019
20.04.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.349,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

1.349,00 USD

1.899,00 USD

199,00 USD

1.349,00 USD

San Franc sco(2)-Las Vegas(2)-Los Angeles(3) 04-12 Mayıs / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
04.05.2019
11.05.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.349,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

1.349,00 USD

1.899,00 USD

199,00 USD

1.349,00 USD

San Franc sco(2)-Las Vegas(2)-Los Angeles(3) 25 Mayıs-02 Haz ran / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
25.05.2019
01.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.349,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

1.349,00 USD

1.899,00 USD

199,00 USD

1.349,00 USD

