
1.gün - İstanbul-Houston
İstanbul Yeni Havalimanı dış hatlar terminalinden ABD’nin 4. Büyük şehri olan Houston’a hareket.
Houston’a varış. Pasaport işlemleri ve valiz alımının ardından havalimanında bizleri bekleyen özel
otobüsümüz ile otelimize transfer. Odaların dağılımından sonra dinlenmek için serbest zaman. Akşam
dileyenler rehberleri eşliğinde çevresinde ve yakınlardaki Sam Houston Park’ta yürüyüş yapabilir,
bölgedeki restoranlarda akşam yemeklerini alabilirler. Geceleme otelimizde.  

2.gün - Houston
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra Houston  şehrini tanıtan yarım günlük panoramik bir tur yapacağız. Bu
tur esnasında Houston tarihi şehir merkezi, Konvansiyon merkezi, Market Square Park , Chase Kulesi,
Tunnel System, Şehir Meclisi binası ve Tarihi Texas Bulvarı  panoramik olarak görülecek yerler arasında.
Şehir turunun ardından arzu edenler rehberlerinin Ekstra olarak düzenleyeceği ABD’nin en büyük Uzay
Araştırma Merkezi olan NASA-Johnson Space Center ve Galveston & Kemah Turu’na katılabilirler. Bu
turumuzda ABD’nin uzay araştırmalarının yapıldığı, uzaya roketler, uydular ve Uzay Mekiklerinin fırlatıldığı
platformları gezip fotoğraflayabileceksiniz. Aya ilk insan gönderilen uzay merkezinin orijinal kontrol
odasını görecek hediyelik eşyalar satın alabileceksiniz. Uzay merkezi gezimizin ardından Houston
şehrinin Meksika körfezine açıldığı konumundaki iki güzel sayfiye yeri olan Galveston ve Kemah
kasabalarını gezeceğiz. Galveston’da Porretto Plajı, üzerinde birbirinde güzel malikanelerin ve otellerin
bulunduğu Seawall Bulvarı göreceğimiz yerler. Ardından gideceğimiz Kemah’ta ise üzerinde birçok cafe,
restoran ve hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu Boardwalk’ta yürüyüş yapacak ve Kemah’ın hareketli
sosyal yaşamına tanıklık edeceğiz. Gezimizin ardından otele dönüş. Geceleme otelimizde.

3.gün - Houston-Dallas
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra otelimizden check out yaparak özel aracımız ile ABD’nin Texas
Eyaletinin petrol milyonerleri ile bilinen en popüler  şehri Dallas’a hareket. Yaklaşık 5 saat sürecek bu
yolculuktan sonra  Dallas’a varışımızda otelimize transfer olmadan önce bu düzenli şehri tanıtan yarım
günlük panoramik bir tur yapacağız. Bu turumuzda şehrin tarihi Batı yakası olarak bilinen West End
bölgesi ve buranın en önemli noktası olan ve ABD’nin en popüler başkanlarından John F. Kennedy’nin
suikaste kurban gittiği Dealey Plaza, Pioneer Plaza, Farmers market ve Şükran günü binlerce kişinin
toplandığı meşhur Thanksgiving Square göreceğimiz yerlerden bazıları. Şehir turundan sonra otelimize
transfer. Odaların dağılımından sonra dinlenmek için serbest zaman. Geceleme otelimizde.

4.gün - Dallas (Southfork Ranch-Stockyards)
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra dinlenmek, çevreyi gezmek ve alışveriş yapmak için serbest zaman.
Arzu edenler rehberlerinin Ekstra olarak düzenleyeceği, yıllarca tüm dünya televizyonlarında yayınlanmış
olan meşhur “Dallas” dizisinin çekildiği Southfork Ranch&Stockyards Turu’na katılabilirler. Burada
yapacağımız gezintide  yıllarca bizleri televizyona kilitleyen dizinin çekimlerinin yapıldığı Ewing
Malikanesini gezecek, iç ve dış mekanlarda fotoğraf çekme şansımız olacak. Bu gezintinin ardından
serbest olarak öğle yemeğimizi alacağız. Daha sonra Dallas’ın en büyük ilçesi olan Fort Worth’te
bulundan Stockyards’a gideceğiz. Burası 1800’lü yılların kowboy kasabasını andıran görüntüsü, paket
taşla kaplı yolları, sokaklarda gezen atlı kowboyları ile adeta bizleri bir western filminin içine götürecek.
Uzun boynuzlu Texas Buffalo’ları görecek ve eğer varsa bir Rodeo Show’u seyredeceğiz. Turumuzun
ardından otelimize geri döneceğiz. Geceleme otelimizde.

5.gün - Dallas-New Orleans
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra havalimanına transfer. Check-in işlemlerinden sonra yerel  Havayolları
ile Amerika’da Jazz müzüğün doğduğu yer olarak bilinen, tarihi binaları ile ünlü ve Mississippi nehrinin
denizle buluştuğu şehir New Orleans’a hareket. Varışta havalimanında bizleri bekleyen otobüsümüz ile
otelimize transfer olmadan önce bu güzel şehri tanıtan yarım günlük panoramik bir tur yapılacaktır. Bu tur
esnasında French Quarter , Tarihi Jackson meydanı, St. Charles Bulvarı , City of the Dead , Mardi Gras
festival alanı ve Festival Kral ve Kraliçesinin evleri göreceğimiz yerlerden bazıları. Ayrıca New Orleans’ın
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meşhur Garden District bölgesini dolaşacağız. 1800lü yılların ortalarında ülkede kuzey – güney
tartışmaları yaşanırken zengin güneylilerin kendilerine inşa ettirdikleri ihtişamlı malikaneleri görecek,
French Quarter bölgesini yürüyerek keşfetme şansına sahip olacağız. Lafayette mezarlığı, ünlü yazar
Anne Rice’ın evi ve French market göreceğimiz yerler arasında. Tur bitiminde otelimize transfer. 
Odaların dağılımından sonra dinlenmek için serbest zaman. Akşam dilerseniz New Orleans’ın gece
hayatının merkezi olarak bilinen ve Jazz barları ile ünlü Bourbon caddesinde yürüyebilir, alışveriş yapabilir
ve barlarda jazz müziği eşliğinde içkilerinizi yudumlayabilirsiniz. Geceleme otelimizde.

6.gün - New Orleans
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra dinlenmek, çevreyi gezmek ve alışveriş yapmak için serbest zaman.
Arzu edenler rehberlerinin Ekstra olarak düzenleyeceği yarım günlük Tekne ile Louisiana deneyimi turuna
katılabilirler. Bu turumuzda kısa bir araç yolculuğunun ardından otantik teknemize bineceğimiz iskeleye
varacağız. Ardından güçlü motorla donatılmış bir tekne ile Louisiana eyaletinin karakteristiği olan sazlık ve
bataklıklar arasında ilerlerken bölgenin ev sahibi olan timsahlar, rakunlar , yaban domuzları,
kaplumbağalar ve kuş çeşitlerini gözlemleme şansına sahip olacağız. Ayrıca sadece tekne ile
görebileceğiniz tipik Louisiana evlerinin bulunduğu otantik köyleri de görme şansımız olacak. Tur
bitiminde hediyelik eşyalar da alabileceksiniz. Öğleden sonra dinlenmek, çevreyi gezmek ve alışveriş
yapmak için serbest zaman. Akşamüstü arzu eden misafirlerimizle Ekstra olarak Mississippi Nehri 
Nostaljik Buharlı Gemi Turu‘nu gerçekleştireceğiz. Bu turumuzda New Orleans’ın incisi diye bilinen
Mississippi nehrinde tarihi buharlı gemi ile gezinti yapacak, bu güzel şehri bir de nehir manzarası ile
görme şansına sahip olacaksınız ve bu tarihi gemide dinleyeceğiniz Jazz Müzik eşliğinde hoşça vakit
geçireceksiniz. Akşam yemeğimizi de bu gemide alacak ve otelimize geri döneceğiz. Akşam dilerseniz
New Orleans’ın gece hayatının merkezi olarak bilinen ve Jazz barları ile ünlü Bourbon caddesinde
yürüyebilir, alışveriş yapabilir ve barlarda Jazz müziği eşliğinde içkilerinizi yudumlayabilirsiniz. Geceleme
otelimizde.

7.gün - New Orleans-Chicago
Sabah erkenden alınacak kahvaltıdan sonra havalimanına transfer. (Bu sabah kahvaltı paket olarak
alınabilir.) Yerel Havayolları ile sabah saatlerinde ABD’nin iş ve finans merkezi olarak bilinen Chicago’ya
hareket. Öğlen saatlerinde varış ve havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile otelimize transfer
olmadan önce bu güzel şehri tanıtan panoramik bir tur yapacağız. Bu turumuzda, Dünya’nın ilk
gökdelenlerinden Hancock ve Sears Kuleleri, Tarihi Grant Park,  Buckingham Çeşmesi, halka açık sanat
eserleri olan Picasso ve Miro’nun eserleri, Michigan Avenue ve Magnificent Mile görülecek yerler
arasında. Turdan sonra otelimize transfer. Odaların dağılımından sonra çevreyi gezmek ve dinlenmek için
serbest zaman. Geceleme otelimizde.

8.gün - Chicago
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra dinlenmek, çevreyi gezmek ve alışveriş yapmak için serbest zaman.
(Bugün odalarımızı en geç öğlen 12:00 de boşaltmanız gerekmektedir, valizleriniz havalimanına hareket
saatine kadar oteldeki emanet odasında muhafaza edilecektir) Arzu edenler rehberlerinin Ekstra olarak
düzenleyeceği  Willis Kulesi ve Tekne Turu’na katılabilirler. Bu turumuzda gökdelenler şehri olarak
adlandırılan Chicago’nun sembolü olarak kabul edilen Willis Kulesinin ziyaretçi merkezine çıkacak, şehrin
manzarasını yaklaşık 400 metre yükseklikten seyredeceğiz. Ardından Chicago nehrinde tekne ile yaklaşık
1,5 saat sürecek bir tur yapacak ve bu şehre neden gökdelenler şehri dendiğini daha iyi anlayacağız.
Öğleden sonra alışveriş yapmak ve şehri tanımak için serbest zaman. Akşamüstü Chicago Uluslararası
Havalimanına transfer. Check-in pasaport ve gümrük işlemlerinden sonra  İstanbul’a hareket. Geceleme
uçakta.

9.gün - İstanbul
İstanbul Havalimanı'na varış ve turumuzun sonu.

Otel Bilgileri
Houston : Crowne Plaza River Oaks Hotel vb.
Dallas : Sheraton Dallas Galleria Hotel vb.
New Orleans : Days Inn by Wyndham Ponchartrain vb.
Chicago : Warwick Allerton Hotel vb.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
İstanbul / Houston – Chicago / İstanbul arası Türk Havayolları ile ekonomi sınıfı gidiş dönüş uçak bileti.
Dallas – New Orleans / New Orleans – Chicago arası yerel havayolları ile ekonomi sınıfı tek yön uçuşlar
ve yerel havalimanı vergileri.
Houston’da 2 gece Crowne Plaza River Oaks Hotel veya bir benzerinde Oda&Kahvaltı bazında
konaklama.
Dallas’ta 2 gece  Sheraton Dallas Galleria Hotel veya bir benzerinde Oda&Kahvaltı bazında konaklama.
New Orleans’ta 2 gece Days Inn by Wyndham Ponchartrain otel veya bir benzerinde Oda&Kahvaltı
bazında konaklama.
Chicago’da 2 gece Warwick Allerton Hotel veya bir benzerinde Oda&Kahvaltı bazında konaklama.
Tüm şehirlerde yarımşar günlük panoramik şehir turu.
Tüm şehirlerde Havalimanı – otel –havalimanı transferleri
Seyahat sigortası
Türkçe rehberlik ve asistanlık hizmetleri

Fiyata dahil olmayan hizmetler



Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz)
Öğle ve akşam yemekleri
Kişisel harcamalar
Rehber ve şoför bahşişleri (Amerika'da günlük kişi başı 5$ önerilir)
İç hat bagaj ücretleri (23 Kilo sınırı ile Bagaj başına 1. bagaj 30 Usd, 2. Bagaj 40 Usd'ır. 23 Kilonun
üzerindeki her bagaj için 150 $ ceza uygulamaktadırlar. Tüm Amerikan Havayollarında aynı kural
bulunmaktadır)
Ekstra olarak belirtilen turlar

Önemli Notlar
Satın alınan tur "LARANAZUSA" 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
havayolundan gelecek ceza işlemine göre değerlendirilecektir.
Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 15 kişi katılım şartı gerekmektedir.
Programda belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce bildirilecektir.
Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen/verilemeyen gezi
ya da turlar yapılmaz. Bu gezilerin ya da turların yapılamamasından acentemiz sorumlu değildir.
Kimi oteller check-in esnasında kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke edebilir.
Türk vatandaşları için vize gerekmektedir. Güncel vize prosedürü ve işlemleri için Setur Vize bölümü ile
iletişime geçebilirsiniz.
Türk vatandaşı olmayan ya da çifte vatandaşlığı olup da diğer ülke pasaportunu kullanarak tura katılacak
olan misafirlerin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize prosedürünü ilgili
konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir. Farklı bir ülkede oturum izni bulunan misafirlerin vize
durumlarını bağlı bulundukları konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir. Ziyaret edilen ülke Türk
vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin geçerli pasaportunuzda olması gerekmektedir. İptal
edilmiş bir pasaporttaki vize geçerli bir vize dahi olsa, bu vize/pasaport ile seyahat edilememektedir.
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.
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. İç hat uçuşlarında bagaj ücretli olup ayrıca kilo sınırlaması
bulunmaktadır. 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
NASA-Johnson Space Center ve Galveston & Kemah Turu                                                     150 USD

Bu turumuzda ABD’nin uzay araştırmalarının yapıldığı, uzaya roketler, uydular ve Uzay Mekiklerinin
fırlatıldığı platformları gezip fotoğraflayabileceksiniz. Aya ilk insan gönderilen uzay merkezinin orijinal
kontrol odasını görecek hediyelik eşyalar satın alabileceksiniz. Uzay merkezi gezimizin ardından Houston
şehrinin Meksika körfezine açıldığı konumundaki iki güzel sayfiye yeri olan Galveston ve Kemah
kasabalarını gezeceğiz. Galveston’da Porretto Plajı, üzerinde birbirinde güzel malikanelerin ve otellerin
bulunduğu Seawall Bulvarı göreceğimiz yerler. Ardından gideceğimiz Kemah’ta ise üzerinde birçok cafe,
restoran ve hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu Boardwalk’ta yürüyüş yapacak ve Kemah’ın hareketli
sosyal yaşamına tanıklık edeceğiz. Gezimizin ardından otele dönüş.

Southfork Ranch&Stockyards Turu                                                                                           120 USD

Burada yapacağımız gezintide  yıllarca bizleri televizyona kilitleyen dizinin çekimlerinin yapıldığı Ewing
Malikanesini gezecek, iç ve dış mekanlarda fotoğraf çekme şansımız olacak. Bu gezintinin ardından
serbest olarak öğle yemeğimizi alacağız. Daha sonra Dallas’ın en büyük ilçesi olan Fort Worth’te
bulundan Stockyards’a gideceğiz. Burası 1800’lü yılların kowboy kasabasını andıran görüntüsü, paket
taşla kaplı yolları, sokaklarda gezen atlı kowboyları ile adeta bizleri bir western filminin içine götürecek.
Uzun boynuzlu Texas Buffalo’ları görecek ve eğer varsa bir Rodeo Show’u seyredeceğiz. Turumuzun
ardından otelimize geri döneceğiz.

Tekne ile Louisiana Deneyimi                                                                                                        90 USD



Bu turumuzda kısa bir araç yolculuğunun ardından otantik teknemize bineceğimiz iskeleye varacağız.
Ardından güçlü motorla donatılmış bir tekne ile Louisiana eyaletinin karakteristiği olan sazlık ve bataklıklar
arasında ilerlerken bölgenin ev sahibi olan timsahlar, rakunlar , yaban domuzları, kaplumbağalar ve kuş
çeşitlerini gözlemleme şansına sahip olacağız. Ayrıca sadece tekne ile görebileceğiniz tipik Louisiana
evlerinin bulunduğu otantik köyleri de görme şansımız olacak. Tur bitiminde hediyelik eşyalar da
alabileceksiniz.

Mississippi Nehri Nostaljik Buharlı Gemi Turu                                                                         150 USD

Bu turumuzda New Orleans’ın incisi diye bilinen Mississippi nehrinde tarihi buharlı gemi ile gezinti
yapacak, bu güzel şehri bir de nehir manzarası ile görme şansına sahip olacaksınız ve bu tarihi gemide
dinleyeceğiniz Jazz Müzik eşliğinde hoşça vakit geçireceksiniz. Akşam yemeğimizi de bu gemide alacak
ve otelimize geri döneceğiz. 

Willis Kulesi ve Tekne Turu                                                                                                           125 USD

Bu turumuzda gökdelenler şehri olarak adlandırılan Chicago’nun sembolü olarak kabul edilen Willis
Kulesinin ziyaretçi merkezine çıkacak, şehrin manzarasını yaklaşık 400 metre yükseklikten seyredeceğiz.
Ardından Chicago nehrinde tekne ile yaklaşık 1,5 saat sürecek bir tur yapacak ve bu şehre neden
gökdelenler şehri dendiğini daha iyi anlayacağız.

Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Satın almış olduğunuz tur paketi "LARANAZUSA" tarafından düzenlenmektedir. Tüm hizmetler
"LARANAZUSA" tarafından organize edilmektedir. Farklı acente misafirlerinin de tura katılımı
muhtemeldir.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 11 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
2899,00 USD
2199,00 USD
2199,00 USD

590,00 USD
2099,00 USD

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 18.05.2020

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminalinden Türk Hava Yolları TK 033 seferi ile saat 19.05'de Houston'a
hareket. Yerel saat 19.05'de varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 25.05.2020

Türk Hava Yolları TK 078 nolu seferi ile saat 21.00'de İstanbul'a hareket. Geceleme uçakta. Ertesi gün
saat 15.15'de İstanbul Havalimanı'na varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 11 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
2949,00 USD
2499,00 USD
2499,00 USD

590,00 USD
2399,00 USD

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 30.07.2020

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminalinden Türk Hava Yolları TK 033 seferi ile saat 19.05'de Houston'a
hareket. Yerel saat 19.05'de varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 6.08.2020

Türk Hava Yolları TK 078 nolu seferi ile saat 21.00'de İstanbul'a hareket. Geceleme uçakta. Ertesi gün
saat 15.15'de İstanbul Havalimanı'na varış.

Houston(2)-Dallas(2)-New Orleans(2)-Chicago(1) 18-26 Mayıs / Türk Hava Yolları (18 - 25 Mayıs
2020)

Houston(2)-Dallas(2)-New Orleans(2)-Chicago(1) 30 Temmuz-07 Ağustos / Türk Hava Yolları
(30 - 06 Ağustos 2020)



Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 11 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
2949,00 USD
2499,00 USD
2499,00 USD

590,00 USD
2399,00 USD

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 19.09.2020

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminalinden Türk Hava Yolları TK 033 seferi ile saat 19.05'de Houston'a
hareket. Yerel saat 19.05'de varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 26.09.2020

Türk Hava Yolları TK 078 nolu seferi ile saat 21.00'de İstanbul'a hareket. Geceleme uçakta. Ertesi gün
saat 15.15'de İstanbul Havalimanı'na varış.

Houston(2)-Dallas(2)-New Orleans(2)-Chicago(1) 19-27 Eylül / Türk Hava Yolları (19 - 26 Eylül
2020)


