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Meks ka ve Maya R v erası 2 SE (Playa Del CarmenMer da-Campeche-Mex co C ty)

2.920,00 USD
15.421,98 TL

04.06.2019'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
Setur Exclusive
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli

1.Gün: İstanbul-Par s-Mex co C ty
Turumuz verm ş olduğunuz adrese gelecek olan özel araç ve şoförünüz le buluşmanızla başlıyor. Atatürk Haval manı
Dış Hatlar G d ş Term nal 'nde buluşarak, check- n şlemler m z tamamlıyoruz. İlk olarak aktarma noktası olan
Par s'e hareket ed yoruz. Par s’e varıyoruz ve aktarmamızı gerçekleşt r yor, sonrasında Mex co C ty’ye doğru yola
çıkıyoruz. Yaklaşık 12 saatl k uçuşun ardından Mex co C ty’ye varıyoruz. Haval manında b z bekleyen yetk l lerce
karşılanıyor ve otel m ze transfer oluyoruz. Akşam yemeğ ve konaklama otel m zde.

2.Gün: Mex co C ty
Otel m zde alacağımız kahvaltının ardından dünyanın en büyük kentler nden b r olan Mec xo C ty’ yakından
tanımaya başlıyoruz. Turumuza dünya m rası l stes nde yer alan tar h merkez le başlıyoruz. Turumuzun devamında
‘’ ZOCALO ‘’, Amer ka’nın en büyükler nden b r olan Metropol tan Katedral n , halen faal olan Ulusal Sarayı
görüyoruz. Turumuzun devamında Tenocht tlan şeh r n n en öneml Aztek tapınaklarından b r olan Templo
Mayor’un harabeler n göreceğ z. Turumuzun bu ayağında se Antropoloj Müzes ne g derek Aztek dönem
haz neler n, takv m taşlarının ve b rçok etk ley c esere ev sah pl ğ yapmaktadır. Öğle yemeğ m z turlarımızın
sırasında alacağız. Turumuzun b t m nde otel m ze dönüyoruz. Akşam yemeğ Mar ach dansları ve müz kler
eşl ğ nde yerel restoranda olacak. Konaklama otel m zde

3.Gün: Mex co C ty
Otel m zde alacağımız kahvaltının ardından Fr da Kahlo’nun yaşadığı ev ve mahalley gezmeye g d yoruz. Ardından
Teot huancan’ı keşfetmek ç n yola çıkıyoruz. Teot huacan, arkeoloj k olarak ülken n en etk ley c yerler nden b r d r,
200000 k ş n n ferah ç nde yaşamaktaydı. O yıllarda Teot huacan Amer ka kıtasının en büyük şehr ve dünyanın en
büyüğü d . bu turumuz esnasın muhtemelen en kültürel açıdan Meks ka’nın en öneml kentler nden b r yd .
Turumuzun en öneml bölümü Güneş ve Ay P ram d n göreceğ m z kısımdır. Burada ayrıca Quetzalcoatl Tapınağını
ve duvarlarına şlenm ş Tüylü Yılan mot fler n göreceğ z. Öğle yemeğ m z aldıktan sonra Bak re Guadalupe
Baz l kası’nı gezeceğ z. Buraya dünyanın her tarafından Hr st yanlar Hacı olmak ç n gelmekteler. Gün sonunda
otel m ze dönüyoruz. Akşam yemeğ ve konaklama otel m zde

4.Gün: Mex co C ty-Mer da
Kahvaltımızı breakfast box olarak alıyor ve erken saatlerde haval manına transfer oluyoruz. 1 saat 35dk’lık uçuşun
ardından Mer da’ya varıyoruz. ‘’ Beyaz Şeh r ‘’ olarak 1542 yılında kurulan ve günümüzde Yucatan’ın baş kent olan
bu kent keşfedeceğ z. Hala Maya kültürel m rasını, etk ley c m mar s n , parkları ve mutfağını yansıtan şeh rde key fl
b z zaman geç r yoruz. Öğle yemeğ m z turumuz sırasında alıyoruz. Ardından otel m ze yerleşeceğ z. Konaklama ve
akşam yemeğ m z otel m zde.

5.Gün: Mer da-Cancun

Kahvaltının ardından, lk durağımız C chhen Itza olacak. Dünya’nın 7 har kasından b r s olan sayılan bu yapı
(https://www.setur.com.tr)

kompleks günümüzde Meks ka’nın en çok z yaret ed len k nc arkeoloj k s t alanıdır. Ch chen-Itza’dak El Cast llo
(kale) adıyla tanınan Kukulkan (Kukuul Kaan) p ram d n n yüksekl ğ üst platforma nazaran 24 m'd r. Efsaneye göre
kent 10. yüzyılda Quetzalcoatl önderl ğ ndek Toltekler'ce alınmıştır. Yemeğ m z turumuz esnasında alıyoruz ve
Dünya’nın en güzel plajlarından b r s olan Cancun’a doğru devam ed yoruz. Akşam yemeğ m z herşey dah l
otel m zde.

6.Gün: Cancun
Otel alacağımız sabah kahvaltısının ardından her şey dah l konaklayacağımız otel m zde den z ve güneş n tadını
çıkartacağız.

7.Gün: Cancun
Otel alacağımız sabah kahvaltısının ardından her şey dah l konaklayacağımız otel m zde den z ve güneş n tadını
çıkartacağız.

8.Gün: Cancun-Mex co C ty-Par s
Kahvaltımızın sonrasında, haval manına transfer oluyoruz. Yerel havayolları le Cancun Mex co C ty uçuşumuzun
ardından uçak değ şt r p Par s'e uçuyoruz. Geceleme uçakta olacak.

9.Gün: Par s-İstanbul
Yerel saat le Par s’e varıyoruz ve aktarmamızı gerçekleşt r p İstanbul’a hareket ed yoruz.

10.Gün: İstanbul
İstanbul’a varışımızın ardından daha önce verm ş olduğunuz adres n ze geçekleşt receğ m z alan – ev n z transfer le
turumuz son bulacak.

Otel B lg ler
5* Iberostar Cancun vb.-Cancun
4* Hyatt Regency vb. – Merida
4* Zocalo Center vb – Mexico City

F yata Dah l Olan H zmetler
Air France Havayolları ile gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Yerel Havayolları ile Mexio City - Merida ekonomi sınıfı uçak bileti
4* ve 5* otellerde konaklama
Programda belirtilen tüm yemekler
Özel araçlar ile programda belirtilen tüm turlar
Yurtdışı çıkış harcı
Seyahat sigortası (İptal durumunda ki muafiyet oranı poliçede belirtilecektir)
Ücretsiz kişiye özel eviniz – alan – eviniz transferi de dahil tüm transferler
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Programda belirtilmeyen yemekler

Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler
(https://www.setur.com.tr)

Fazla Bagaj ücreti
Kişisel harcamalar
Vize Ücreti

Öneml Notlar
***Satın alınan tur Setur Exclusive turu olup, Setur & Gazella ortak organizasyonudur.
***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.
***Yeşil Pasaport sahipleri için Meksika Vizesi uygulaması farklıdır. Konsolosluktan şahsen
randevu alarak vize almaları gerekmektedir. Detaylar için vize departmanımızla görüşmeniz
gerekmektedir.
Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda değişiklik
yapabilir.
Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır. Müsaitlik olması durumunda üçüncü kişi için
ek yatak verilir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüm havayollarının 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.
Acentemiz, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları yeterli katılım
sağlanamaz ise gezi başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi kapsamındaki otel
isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir.
Ödemeler ödeme yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz alınarak yapılmaktadır.
Ücretsiz eviniz – alan – eviniz transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun, Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

Yerel H zmetler Hakkında Öneml B lg lend rme
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.

Sıkça 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
(https://www.setur.com.tr)
emin olunması, meyvelerin kabuğunun soyulduktan sonra yenmesini tavsiye ederiz.
Vize Bilgileri: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi ve Hizmet Pasaport
hamilleri ise, vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Amerika vizesi olanlar
30 güne kadar kalışlarda vizeden muaftır.
Uçuş Süreleri: Türkiye ile, Meksika arasında direkt uçuş bulunmamaktadır. İstanbul'dan
Meksika'nın başkenti Mexico City'e aktarmalı olarak uçarak yaklaşık 16 saatte ulaşmak
mümkündür.
Para Birimi: Meksika’nın para birimi Meksika Pesosu’dur. Seyahatiniz için yanınıza USD almanızı ve
bunun küçük birimlerini yanınızda bulundurmanızı öneririz.
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
kullanılabilmektedir. Ancak ülkenin bazı kesimlerinde şebeke olmayabilir.

dolaşıma

açıksa

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.

Turun Artıları
Chichen Itza Pramitini yakından göreceğiz.
Beyaz Şehir, Merida'yı tanıma fırsatı yakalayacağız.
Teotihuacan Pramitini yakından göreceğiz.
Dünyaca Meşhur Antropoloji müzesini ve Maya eserlerini yakında göreceğiz.
Her yıl binler Hıristiyanın Hacı olmak için geldiği Bakire Guadalupe Bazilikasını yakından göreceğiz.
Dünyaca ünlü Güneş ve Ay Piramitlerini yakından göreceğiz

Mex co C ty(3)-Mer da(1)-Cancun(3) 04-13 Haz ran / A r France Hava Yolları
Ç
Tar h
04.06.2019
11.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

2.920,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

2.920,00 USD

3.510,00 USD

