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Meks ka & Küba Turu (Mex co C ty-CancunHavana)
19.01.2019'den t baren kalkışlı

2.099,00
USD
10.108,57 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Türkçe Rehberli
Türkiye Çıkışlı / Varışlı

1.Gün: İstanbul-Aktarma Noktası-Mex co C ty
Atatürk Haval manı Dış Hatlar G d ş Term nal ’nde buluşup, check- n şlemler n n ardından bel rt len
aktarma noktasına hareket ed yoruz. Varışa tak ben uçak değ şt r p Mex co C ty'ye hareket ed yoruz.
Varışımıza tak ben b z bekleyen aracımız le otel m ze transfer oluyoruz. Konaklama Mex co C ty'dek
otel m zded r.

2.Gün: Mex co C ty
Kahvaltının ardından, Mex co C ty panoram k şeh r turumuzu yapmak üzere yola çıkıyoruz. Gez m z,
UNESCO tarafından Dünya M rası L stes ne alınan şehr n tar h merkez le başlayacaktır. Zocalo olarak
b l nen dev Anayasa Meydanı, b r Aztek tapınağının yer ne nşa ed len Metropol tana Katedral , ünlü
sanatçı D ego R vera’nın Meks ka tar h n anlatan duvar res mler n n bulunduğu Palac o Nac onal
Hükümet Sarayı göreceğ m z yerler arasında yer alıyor. Panoram k şeh r turumuz sonrası dünyaca ünlü
Ulusal Antropoloj Müzes ’n gezmek üzere yola çıkıyoruz. Kolomb-önces Meks ka’sına a t arkeoloj k ve
antropoloj k eserler n serg lend ğ bu müzede Güneş Taşı ve Xoch p l Heykel en çok d kkat çeken
eserlerden bazılarıdır. Tur sonrası otel m ze transfer. Konaklama otel m zde.

3.Gün: Mex co C ty-Cancun
Otelde alacağımız erken kahvaltının ardından rehber m z n bel rleyeceğ saatte haval manına transfer
oluyor ve yerel havayolları le Cancun’a hareket ed yoruz. Varışımıza tak ben otele transfer ve serbest
zaman. D leyen m saf rler m z ekstra düzenlenecek olan Ch chen Itza turuna katılab l rler. Kukulkan
P ram d , Caracol, Cenote Kaplan Tapınağı ve Savaşçılar tapınağı görülecek yerler arasındadır. Gez lecek
yapılar arasında en ünlüsü olan ve 2007 yılında Dünya’nın Yed Har kası’ndan b r seç len Kukulkan
P ram d ’n n bu ünü kazanmasındak en büyük etken h ç şüphes z m mar n n yapımında kullanılan
b l msel gözlemlerd r. Yüzlerce yıl önce Mayalar tarafından yapılan p ram tte yer alan basamakların her
b r , b r yıl çer s ndek 365 günün parçalarını tems l etmekted r. Tur sonrası Cancun’a dönüş ve den z n
tadını çıkarab lmen z ç n serbest zaman.
Ekstra Öğle Yemekl Ch chen Itza Turu: 120-USD (K ş başı)

4.Gün: Cancun
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Kahvaltının ardından den z n ve güneş n tadını çıkarab lmen z ve şehr n sokaklarında b r de kend
(https://www.setur.com.tr)
başınıza gezeb lmen z ç n serbest zaman. D leyen m saf rler m z ekstra yapılacak olan Mujares Adası
Catamaran turuna katılab l rler. Mujeres adası Cancun’un tam karşısındadır. Cancun’dak otel m zden
ayrılıp, Karay pler den z nde güneş ve meltem n tadını çıkarmak ç n Catamaran’a geç yoruz. Kısa b r
yolculuk sonrası seç len koyda mola ver yoruz. Burada s ze dağıtılan ek pman le özel eğ tmen eşl ğ nde
yaklaşık 30 dak ka dalışımızı yapıyoruz. Daha sonra ana rıhtıma geç p, Mujeres adasının çarşısını
gez yoruz. Alışver ş ve kahve çmek ç n serbest zamanımız olacak. Daha sonra Catamaran'a geç yoruz ve
kaptanımız b zler öğle yemeğ ç n Beach Club'a götürüyor. Açık büfe öğle yemeğ m z aldıktan sonra;
Kuzey sah l nde yüzme molası ver lecek. Daha sonra Cancun rıhtımına geç yoruz. Ardından otel m ze
transfer ve d nlenmek ç n serbest zaman.
Ekstra Öğle Yemekl Mujeres Adası Catamaran turu: 250-USD (K ş başı)

5.Gün: Cancun-Havana
Kahvaltının ardından haval manına transfer. Yerel havayolları le Havana’ya hareket ed yoruz. Kısa b r
yolculuğun ardından Havana’ya varış. Alanda b zler bekleyen özel aracımız le şeh r turuna başlıyoruz.
Gez m z esnasında UNESCO Dünya M rası L stes ’nde yer alan Havana Esk Kent , Malecon Bulvarı, Devr m
Meydanı, Colomb Mezarlığı, M ramar ve kent kuşbakışı olarak zleyeb leceğ n z Morro Kales ’n göreceğ z.
Öğle yemeğ m z yerel restoranda alıyoruz. Tur sonrası otel m ze transfer ve odalarımıza yerleşme. Akşam
d leyen m saf rler m z ekstra turumuz olan; Kübalı sanatçıların canlı r t mler ve salsa dansları eşl ğ nde,
akşam yemeğ n de alacağınız unutulmaz geceye katılab l rler. Konaklama otel m zde.
Ekstra Geleneksel Küba Müz kler eşl ğ nde akşam yemeğ : 90-EURO (K ş başı)

6.Gün: Havana
Kahvaltının ardından tüm gün serbest zaman. D leyen m saf rler m z Ekstra olarak düzenlenecek olan
V nales Vad s ve P nar del R o turumuza katılab l rler. UNESCO Dünya M rası l stes nde bulunan ve
dünyaca ünlü Küba purolarının tütünler n n yet şt ğ V nales Vad s ’ne hareket ed yoruz. Yaklaşık 3 saat
sürecek yolculuğumuzun ardından V nales Şeh r merkez n , tütün tarlalarını, yerel tütün ç l ğ n z yaret
ed yoruz. Turumuzun devamında vad n n ortasında bulunan restoranda öğle yemeğ m z alıyoruz. Daha
sonra P nar del R o’ya hareket ederek Küba purolarının resm olarak üret ld ğ fabr kalarda puro yapımını
ve kültürünü yakından tanıyacağız. D leyen m saf rler m z burada or j nal Küba purolarını satın alab l rler.
Günün sonunda V nales Vad s ’n n tamamına hak m b r manzaraya sah p tepede çecekler m z
yudumladıktan sonra Havana'ya ger dönüyoruz. D leyen m saf rler m z Ekstra Akşam Yemekl Cabaret
Par s en Show turumuza katılab l rler. Tur sonrası otel m ze döneceğ z. Konaklama otel m zde.
Ekstra V nales Vad s ve P nar del R o Turu: 95-EURO (K ş başı)
Ekstra Akşam Yemekl Cabaret Par s en Show: 90-EURO (K ş başı)

7.Gün: Havana
Kahvaltının ardından tüm gün serbest zaman. D leyen m saf rler m z ekstra olarak "öğle yemekl
Benzers z Havana Turu" düzenlenecekt r. Bu turumuza 1958 yılının sonunda Küba devr m ne kadar
Amer ka’dan thal ed lm ş, daha sonra konulan ambargoya st naden b r daha ülkeye sokulma şansı
olmayan ve günümüzde de akt f olarak kullanılmakta olan esk Amer kan arabaları le başlıyoruz. Bu
https://www.setur.com.tr/meks ka-kuba-turu-mex co-c ty-cancun-havana

2/7

23.07.2018

Meks ka & Küba Turu (Mex co C ty-Cancun-Havana) | Setur | 444 28 22 | Setur

renkl araçlar le Küba sokaklarında yapacağımız kısa b r gez sonrası Küba’nın P casso’su olarak da
(https://www.setur.com.tr)
b l nen Jose Fuster’ n, yaşadığı dönem boyunca dekore ett ğ ; res mler, seram kler ve ç z mler yoluyla
dekore ed p açık hava serg s ne dönüşen mahalles n göreceğ z. Bu gez n n ardından sm n Fernando
Hamel’den alan modern sanatçıların merkez olan hamel sokağını göreceğ z. Ardından Havana’yı
tepeden göreb leceğ m z Küba’nın efsanev kahramanı Che Guevara’nın ev n z yaret edeceğ z. Öğle
yemeğ m z yerel restoranda alıyoruz. Yemek sonrası turumuza Havana’nın en key fl caddeler nden b r s
olan Prado caddes nde devam ed yoruz. Bat sta rej m dönem nde saray olarak kullanılmış; devr m
sonrasında da halkın h zmet ne müze olarak açılan Devr m Müzes n gezeceğ z. Küba’nın en büyük
müzes olan Devr m Müzes nde, Küba bağımsızlık savaşı ve Küba Devr m dönemler nden kalma s lahları,
tankları ve eşyaları göreb leceğ z. Tur sonrası otel m ze dönüyoruz. Konaklama otel m zde.
Ekstra Öğle Yemekl Benzers z Havana Turu: 90-EURO (K ş Başı)
***25 N san-03 Mayıs turumuzda 7.Gün; 1 Mayıs kutlamaları ç n sabah erken saatte Devr m Meydanına
hareket ed lecek; kahvaltı kumanya olarak alınacaktır. Kutlamalar sonrasında d leyen m saf rler m z
ekstra öğle yemekl benzers z havana turumuza katılab l rler.

8.Gün: Havana-Aktarma Noktası
Kahvaltının ardından haval manı transfer saat m ze kadar serbest zaman. Özel aracımız le haval manına
transfer oluyor ve aktarma noktasına hareket ed yoruz. Gecey uçakta geç r yoruz.

9.Gün: Aktarma Noktası-İstanbul
Aktarma noktasına varıyoruz. Uçağımızı değ şt rd kten sonra İstanbul’a hareket ed yoruz. İstanbul'a varış
le turumuz sona er yor. B r sonrak turumuzda görüşmek üzere...

Oteller
Mexico City: Hotel Casablanka 4* vb.
Cancun: NYX Cancun Hotel 4* vb.
Havana: Four Points by Sheraton 4* vb.

F yata dah l olan h zmetler
Belirtilen Havayolu ile aktarmalı olarak Gidiş/Dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Yerel Havayolları ile Cancun-Havana arası tek yön ekonomi sınıfı uçak bileti
Havalimanı vergileri
Mexico City’de 4* otelde 2 gece kahvaltı dahil konaklama
Cancun’da 4* otelde 2 gece her şey dahil konaklama
Havana’da 4* otelde 3 gece kahvaltı dahil konaklama
Havana panoramik şehir turu ve öğle yemeği
Havalimanı-Otel-Havalimanı arası transferler
Türkçe Rehberlik Hizmeti
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Seyahat Sigortası (Tur iptali durumunda %15 kapsam dışındadır.)
(https://www.setur.com.tr)

F yata dah l olmayan h zmetler
Yurtdışı çıkış fonu
Meksika ve Küba Vize Ücretleri
Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri
Ekstra turlar
Kişisel harcamalar

Öneml Notlar
***Satın alınan tur Bin-Rota organizasyonu olup,diğer seyahat acentaları misafirlerinin
de katılımı muhtemel olacaktır.
***Ekstra turlar minimum 20 kişinin katılması halinde gerçekleştirilecektir.
***Yeşil Pasaport sahipleri için Meksika
departmanımızla görüşmenizi önemle belirtiriz.

Vizesi

uygulaması

farklıdır.

Vize

80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki
misafirlerimize yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi
verecektir.
Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.
Triple konaklama imkanı müsaitliğe göre verilmektedir. Üçüncü kişi için katlanabilir
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 alınış tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Sayfalarında veya kabında; yırtıklar ve aşınma olan pasaport sahibi misafirlerimizin
ülkeye girişinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu şekilde deformasyona uğramış
pasaportların yeni pasaportlarla değiştirilmesi gerekmektedir.
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.
Binrota 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 Binrota sorumlu tutulamaz. Binrota gerekli gördüğü durumlarda, tur
https://www.setur.com.tr/meks ka-kuba-turu-mex co-c ty-cancun-havana

4/7

23.07.2018

Meks ka & Küba Turu (Mex co C ty-Cancun-Havana) | Setur | 444 28 22 | Setur

güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Binrota,
(https://www.setur.com.tr)
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 Binrota sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması
olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında
kalan çocuklar için geçerlidir.

Meks ka Sıkça Sorulan Sorular
Sağlık: Meksika’da herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Yenilecek yemeklerde
sağlığınızı olumsuz etkileyecek bir sorun olacağını sanmıyoruz. Musluk suyu içmemenizi
öneririz.
Vize Bilgileri: Umuma Mahsus, Hususi ve Hizmet Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Diplomatik Pasaport hamilleri ise vizeden muaftır.
Para Birimi: Meksika’nın para birimi Meksika Pesosu’dur. (MEX)
Saat Dilimi: Meksika ile Türkiye yerel saati arasında 8 saat fark vardır. (Türkiye saati
daha ileri olmak üzere)
Telefon Kullanımı: Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise
kullanabilirsiniz. Fakat iletişim ücretleri çok yüksek olacaktır.
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. Bunun dışında; şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası
gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri ve
yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz.
Yemek Kültürü: Meksika’da Tortilla, Guacamole, Nachos gibi yemeklerin tadına
varabileceksiniz. Yemeklerde yöreye özgü baharatlar kullanılır ancak tur boyunca
aldığımız yemeklerin damak lezzetinize uygun olduğunu hissedeceksiniz.
Elektrik: Meksika'da 120 voltluk elektrik akımı var. Fişleri ise iki düz uçtan oluşuyor. Aynı
Amerika'dakiler gibi. Türkiye'den götürdüğünüz elektrikli ve elektronik aletleri
Meksika'da sorunsuz bir şekilde kullanmak isterseniz bir fiş adaptörü ve voltaj
dönüştürücü almanız gerekli.
Alışveriş: Geleneksel kıyafetler ve hediyelik eşyalar alınabilir. Ayrıca tekilanın anavatanı
olan Meksika’dan bu ürünü de alabilirsiniz.

Küba Sıkça 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.
Küba vizesi pasaporta yapıştırılmaz, ayrı bir belge olarak verilir. Ülkeye giriş ve çıkışlar
https://www.setur.com.tr/meks ka-kuba-turu-mex co-c ty-cancun-havana
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bu belge üzerine damgalandığından pasaportunuzda görünmez. Bu nedenle Amerika
(https://www.setur.com.tr)
Birleşik Devletleri’ne yapacağınız seyahatlerde sorun yaşamazsınız. Küba’da, giriş
yaparken gümrük memuruna uyarmanız halinde pasaportunuza herhangi bir damga
veya ibare vurulmaz.
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 -7 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00
iken Küba’da 05.00
Telefon Kullanımı: Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise
kullanılmaktadır. Ancak konuşma ücreti oldukça pahalıdır.
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. Bunun dışında; şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası
gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri ve
yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz.
Yemek Kültürü: Küba’da tavuk, deniz mahsulleri 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. Adaptör getirmeniz
gerekecektir.
Alışveriş: Küba’dan puro alabilirsiniz. Bunun dışında hediyelik eşyalar dışında alışveriş
ürünü bulunmuyor. 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.

Turun Artıları
Yüzlerce yıl önce Mayalar tarafından inşa edilen ve Dünya Harikaları listesine giren
Kukulkan Tapınağı ve Piramidi’nin de bulunduğu Chichen Itza bölgesini görme olanağı
bulacağız.
Karayip Denizi’nin berrak suları ve mercan resifleri arasında yüzlerce denizaltı canlısının
yaşamını yakından gözlemlemek için dalış yapma ve yüzme şansını elde edeceğiz.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Havana Eski Kenti ve Malecon Bulvarı
boyunca gezimizi gerçekleştireceğiz. Devrim Meydanı, Colomb Mezarlığı, Miramar ve El
Morro Kalesi'ni görme fırsatı bulacağız.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Vinales Vadisi'nde tütün tarlaları arasında
dolaşabilir, Pinar del Rio'da Küba Purosu'nun yapımına tanık olabilirsiniz.

Mex co C ty(2)-Cancun(2)-Havana(3) 19-28 Ocak / A r France Hava Yolları

https://www.setur.com.tr/meks ka-kuba-turu-mex co-c ty-cancun-havana

6/7

23.07.2018

Tar h
19.01.2019
26.01.2019
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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 - 10 yaş

2.249,00 USD

2.948,00 USD

499,00 USD

2.199,00 USD

2.249,00 USD

Mex co C ty(2)-Cancun(2)-Havana(3) 25 N san-03 Mayıs / A r France & KLM Hava
Yolları
Ç
Tar h
25.04.2019
02.05.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

2.249,00 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 - 10 yaş

2.249,00 USD

2.948,00 USD

499,00 USD

2.199,00 USD

Mex co C ty(2)-Cancun(2)-Havana(3) 03-11 Haz ran / A r France & KLM Hava
Yolları
Ç
Tar h
03.06.2019
10.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

2.099,00 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 - 10 yaş

2.099,00 USD

2.798,00 USD

499,00 USD

2.049,00 USD

https://www.setur.com.tr/meks ka-kuba-turu-mex co-c ty-cancun-havana

7/7

