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M am & Orlando Turu - 7 Gece
20.01.2019'den t baren kalkışlı

1.299,00
USD
6.255,85 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Türkçe Rehberli

1.Gün: İstanbul-M am
Atatürk Haval manı Dış Hatlar g d ş Term nal ’nde uçuş saat n zden 3 saat önce bulunma. B let, bagaj ve
gümrük şlemler n n ardından M am 'ye hareket. Varışımıza tak ben haval manında s zler bekleyen
rehber n z eşl ğ nde otel m ze transfer. Odaların dağılımından sonra d nlenmek ç n serbest vak t.
Geceleme otel m zde.Arzu edenler rehberler n ekstra olarak düzenleyeceğ South Beach Gece Turu'na
katılab l rler. Geceleme otel m zde.

2.Gün: M am
Sabah serbest vak t. Arzu eden m saf rler m z rehber m z n ekstra olarak düzenleyeceğ M am Şeh r ve
Yıldızlar Adası turuna katılab l rler. Bu tur esnasında Coconut Grove, Coral Gables, Tar h B ltmore Hotel ,
Bays de, M am Beach, zeng nler n mahalles , Kubalı göçmenler n oturdugu büyük b r mahalle olan L ttle
Havana göreceğ m z yerler arasındadır. Şeh r turu sonrası tekne le M am bölges nde yaşayan ultra
zeng nler n evler n n bulunduğu adaları göreceğ z. S nema ve müz k dünyasının en meşhur k ş ler n n
evler n yakından görme fırsatını bulacaksınız. Glor a Estefan, Jul o Igleases Madonna ve Frank S natra ve
daha b rçok ünlünün ve bu adada yer alıyork ve bölge hakkında b lg alacağız. Bays de'da vereceğ m z
vak tten sonra otel m ze transfer. Geceleme otel m zde.

3.Gün: M am
Üçüncü günümüzde alışver ş yapmak, d nlenmek ve çevrey tanımak ç n serbest zaman. Arzu edenler
rehberler n n ekstra olarak düzenleyeceğ ve Kuzey Amer ka Kıtasının en uç noktası olan ayrıca Küba’ya
en yakın ABD şehr Key West turuna katılab l rler. ABD n n doğu kıyısındak en güney kasabası olan Key
West ‘e yapacağımız bu tam günlük turda özel aracımızla sabah erken M am ’den ayrılacağız. Yaklaşık 2,5
saat sürecek key fl yolculuğumuz esnasında Flor da Keys olarak adlandırılan r l ufaklı b rçok adacıktan
geçecek bunları b rb r ne bağlayan k lometrelerce uzunluktak köprülerden okyanusun muhteşem
reng n fotoğraflama şansına sah p olacaksınız. Yolda vereceğ m z molada boyları 1,5 metreye varan
Tarpon Balıklarını besleyeceg z. Key West’e varışımızda burayı tanıtan kısa b r panoram k şeh r turu
yapacağız. Bu turumuz esnasında Southernmost po nt, ünlü yazar Ernest Hem ngway’ n ev , esk
başkanlardan Harry S. Truman’ın kışlık ev , Key West mar nası üzer nde b rçok bar ve restoranın
bulunduğu Duval caddes göreceğ m z yerler arasında. Aksam günbatımını seyretmek üzere Isla
Morada'ya yola cıkıyoruz. Meşaleler ve canlı müz k eşl ğ nde gün batımını seyrederken çk ler m z
yudumluyoruz. Bu muhteşem molanın ardından otele dönüş. Geceleme otel m zde.

4.Gün: M am -Orlando
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Sabah özel aracımız le Orlando'ya doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 3,5 saatl k b r yolculuktan sonra
(https://www.setur.com.tr)
varacağımız Orlando'da otelm ze transfer. Serbest vak t. Arzu edenler rehberler n n ekstra olarak
düzenleyeceğ Prem um Outletler z nc r n n b r üyes olan Orlanda Prem um Outlet ve D sney Downtown
turuna kat lab l rler.

5.Gün: Orlando
Tüm gün d nlenmek ve çevrey tanımak ç n serbest zaman. Arzu edenler rehberler n n ekstra olarak
düzenleyeceğ tam günlük Park turlarına katılab l rler. Bu günkü turumuzda D sneyworld Mag c K ngdom
yapıyoruz. Mag c K ngdom'da Walt D sney’ n yarattığı dünyaca ünlü ç zg f lm kahramanlarını ve
günümüzde dünyayı kasıp kavuran bazı ünlü ç zg f lm karakterler le lg l muhteşem showları görecek
ve yapılan ünlü D sney yürüyüşünü seyredeceks n z. Turdan sonra otel m ze dönüş. Geceleme otel m zde.

6.Gün: Orlando
Sabahtan d nlenmek ve çevrey tanımak ç n serbest zaman. Arzu edenler rehberler n n ekstra olarak
düzenleyeceğ Un versal Stud os Turuna katılab l rler. Bu turumuzda Un versal Stüdyolarının çekm ş
olduğu f lmler n canlandırıldığı stüdyoları ve park ç ndek eğlence s stemler n gezeceğ z. Tur sonrası
d nlenmek c n serbest zaman. Otel m ze dönüş ve geceleme otel m zde.

7.Gün: Orlando
Tüm gün d nlenmek ve çevrey tanımak ç n serbest zaman. Arzu edenler rehberler n n ekstra olarak
düzenleyeceğ tam günlük Park turlarına katılab l rler. Bu günkü turumuzda Sea World'e g d yoruz. Sea
World Turunda, Dünyanın en büyük su parklarından b r olan bu parkta çeş tl hayvanlar le yapılan
şovları ve su üzer nde lazerle, hava f şekle yapılan göster ler zleyeb l r, yunuslar le yüzmen n keyf ne
varab l r, kend n z b nlerce değ ş k reng n ve trop kal balıkların ortasında bulmanın zevk n yaşab l rs n z.
Turdan sonra otel m ze dönüş. Geceleme otel m zde

8.Gün: Orlando-M am -İstanbul
Sabah odalarımızı boşaltıp, M am Haval manına transfer m z olacak. Bu gün uçağımız geç saatte
olduğundan gününüzü değerlend rmek ç n s ze ekstra olarak W nter Park & Saw Grass Alışver ş turunu
öner yoruz. Bu gez m zde b rb rler ne kanallarla bağlı V rg n a, Osceola ve M zell goller n gez yoruz. Doğu
Amer kadak zeng nler n göl kenarındak yazlık evler n ünlü Roll ns ün vers tes n ve bölgen n doğal
güzell kler yle göl hayatını göreceğ z ve but k restorantlar, cafeler ve dükkanlarıyla unlu Park Avenue'yü
görüp Saw Grass Mall'a g d yoruz. Son alışver şler ç n serbest vak t. Akşamüstü M am haval manına
transfer. Check- n, pasaport ve gümrük şlemler nden sonra İstanbul'a hareket. Geceleme uçakta.

9.Gün: İstanbul
İstanbul'a varış ve turumuzun sonu.

F yata dah l olan h zmetler
Türk Hava Yolları ile İstanbul-Miami-İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti
Miami'de belirtilen otel grubunda 3 gece sadece oda konaklama
Orlando'da belirtilen otel grubunda 4 gece sadece oda konaklama
Tüm Transferler
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Rehberlik Hizmeti

(https://www.setur.com.tr)

Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

F yata dah l olmayan h zmetler
Otellerdeki kişisel harcamalar (Mini bar, kuru temizleme, vb.)
Sabah kahvaltıları
Programda belirtilmemiş olan yemekler ve turlar. (Kahvaltı/Öğle ve Akşam Yemekleri)
ABD vize ücreti
Yurt dışı çıkış fonu (15 TL)

Öneml Notlar
***Satın alınan tur SNA Travel organizasyonu
misafirlerinin de katılımı muhtemel olacaktır.

olup,

diğer

seyahat

acentaları

Bu turda Türkiye çıkışlı rehberlik hizmeti bulunmamaktadır. Rehber grubu inişte
karşılamaktadır.
Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.
Triple konaklama imkanı müsaitliğe göre verilmektedir. 3. 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.
Program için vize gerekmektedir. Vize departmanımız ile irtibata geçebilirsiniz.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
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 havayolundan
gelecek ceza işlemine göre değerlendirilecektir.
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.

Ekstra Turlar
Miami Şehir Turu - Kişi başı: 60 USD
https://www.setur.com.tr/m am -orlando-turu-7-gece

3/5

23.07.2018

M am & Orlando Turu - 7 Gece | Setur | 444 28 22 | Setur

Bu tur esnasında Coconut Grove, şu anda da belediye binasi olarak kullanılan eski
(https://www.setur.com.tr)
Panamerikan havayollarının deniz uçağı terminalini gördükten sonra Marina da fotoğraf
molası vereceğiz. Bir birinden güzel evlerden oluşan Coral Gables, eskiden Mercan
madeni olan ve şu an halka açık havuza dönüştürülen meşhur Mercan havuzu, Tarihi
Biltmore oteli, Bay Side, Miami Beach, Lincoln road, önünde fotoğraf çekeceğimiz Miami
beach'in sembollerinden biri olan Versace'nin malikanesi, zenginlerin mahallesi, Kübalı
göçmenlerin oturduğu büyük bir mahalle olan Little Havana, şehrin eski harabe
bölgelerinden olan ve şu an tüm dünyadan ünlü sokak boyama sanatçılarıyla beraber
dev bir projeyle devasa sanat eserine çevrilen Wynwood bölgesi göreceğimiz yerler
arasında.

Yıldızlar Adası Tekne Turu - Kişi başı: 40 USD
Miami Şehrinin en elit kısmında yer alan yıldızlar adasında. Sinema ve müzik dünyasının
en meşhur kişilerinin evlerini yakından görme fırsatını bulacaksınız. Gloria Estefan , Julio
Igleases Madonna ve Frank Sinatra ve daha birçok ünlünün ve bu adada yer alıyor

Everglades Turu - Kişi başı: 80 USD
Florida bölgesinin en büyük doğal parkı olan Everglades'de Hovercraft'lar ile
yapacağımız tur sırasında Florida'nın doğal faunası hakkında bilgi sahibi olacağız. Daha
sonra uğrayacağımız timsah çiftliğinde bölgeye özgü timsahları ve yapacakları şovu
seyredeceğiz. Tur sonrası özel aracımız ile limanımıza transferimiz olacak

Key West Turu - Kişi başı: 150 USD
ABD nin doğu kıyısındaki en güney kasabası olan Key West ‘e yapacağımız bu tam
günlük turda özel aracımızla sabah erken Miami’den ayrılacağız. Yaklaşık 2,5 saat
sürecek keyifli yolculuğumuz esnasında Florida Keys olarak adlandırılan irili ufaklı birçok
adacıktan geçecek bunları birbirine bağlayan kilometrelerce uzunluktaki köprülerden
okyanusun muhteşem rengini fotoğraflama şansına sahip olacaksınız. Key West’e
varışımızda burayı tanıtan kısa bir panoramik şehir turu yapacağız. Bu turumuz
esnasında Southernmost point, ünlü yazar Ernest Hemingway’in evi, eski başkanlardan
Harry S. Truman’ın kışlık evi , Key West marinası üzerinde birçok bar ve restoranın
bulunduğu Duval caddesi göreceğimiz yerler arasında. Akşamüzeri Mallory Meydanında
sokak göstericilerinin şovlarını seyrederken içkilerinizi yudumlayabilirsiniz. Tur bitiminde
Miami’ye dönüş.

Sea World Turu - Kişi başı: 160 USD
Sea World Dünyanın en büyük okyanus parklarında biridir. Çeşitli hayvanlar ile yapılan
şovları ve su üzerinde lazerle, havai fişekle yapılan gösterileri izleyebilir, yunuslar ile
yüzmenin keyfine varabilir, kendinizi binlerce değişik rengin ve tropikal balıkların
ortasında bulmanın zevkini yaşabilmek için en ideal yer Sea World’dür. Foklardan
balinalara, kutup ayılarından flamingolara değişen hayvanlar ve bu hayvanların yaptığı
sayısız şov ile günün nasıl bittiğinin farkına varamayacaksınız.
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Universal Stüdyoları Turu - Kişi başı: 180 USD
Disneyworld’un en büyük rakibi olan bu parkta Amerikan rüyasının oluşmasında etkili
olan filmlerin nasıl çekildiğini ve kahramanlarını yakından görme imkânı bulacaksınız.
Dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg’in kreatif danışmanlığını yaptığı Universal
Studios – Florida’nın neden dünyanın 1 numaralı stüdyosu ve eğlence parkı olduğunu
çok rahatlıkla göreceksiniz. 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 yaşatacaktır.

Premium Outlets + Disney Springs Turu - Kişi başı: 80 USD
Orlando’nun en büyük outlet’i olan Premium Outlets’de ünlü markaların fabrika satış
mağazalarından çok ucuza alışveriş yapabilirsiniz. Ardından Disney World’ün içinde yer
alan Disney Sprins'e gideceğiz. Burası tüm eğlence parkları içerisinde en renkli
olanlarından biridir. İçinde bir sürü bar ve restoranın bulunduğu bu eğlence ve zevk
diyarında senenin 365 günü cadde orkestraları, DJ ve dansçıları ile eğlenceler
düzenlenmektedir. Orlando’da gece hayatına meraklı olanlar ve eğlenmekler isteyenler
için ideal bir yer.

Winterpark Turu - Kişi başı: 80 USD
Bugun arzu eden misafirlerimiz Winter Park tekne gezintisine katılabilirler. Bu gezimizde
birbirlerine kanallarla bağlı Virginia, Osceola ve Mizell gollerini geziyoruz. Doğu
Amerikadaki zenginlerin göl kenarındaki yazlık evlerini ünlü Rollins üniversitesini ve
bölgenin doğal güzellikleriyle göl hayatını göreceğiz ve butik restorantlar, cafeler ve
dukkanlariyla unlu Park Avenue da serbest vaktimiz olacak..

M am (3)-Orlando(4) 20-28 Ocak / Türk Hava Yolları / 3* Oteller
Ç
Tar h
20.01.2019
27.01.2019

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

1.699,00 USD

490,00 USD

1.199,00 USD

M am (3)-Orlando(4) 23-31 Ocak / Türk Hava Yolları / 3* Oteller
Ç
Tar h
23.01.2019
30.01.2019

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
1 - 11 yaş

F yat Sorunuz

1.699,00 USD

490,00 USD

1.199,00 USD
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