
Arjant�n-Brez�lya Turu (Buenos A�res-Iguazu-R�o De
Jane�ro-Sao Paulo)
16.02.2019'den �t�baren kalkışlı

2.699,00 USD
14.254,77 TL

Fırsat

Türkçe Rehberli

Vizesiz

TUR ÖZELLİKLERİ

1.Gün: İstanbul-Buenos A�res
Turumuz Atatürk Haval�manı Dış Hatlar G�d�ş Term�nal�’nde buluşmamız �le başlıyor. Check-�n �şlemler� ve pasaport
kontroller�n�n ardından Buenos A�res’e hareket ed�yoruz. Buenos A�res'e varış. Alanda b�z� bekleyen özel aracımızla
otel�m�ze transfer oluyoruz. Konaklama Buenos A�res’tek� otel�m�zde.

2.Gün: Buenos A�res
Kahvaltının ardından panoram�k Buenos A�res gez�m�ze başlıyoruz. Güney Amer�ka’nın en büyük şeh�rler�nden
olmasına rağmen kend�n�z� öneml� b�r Avrupa kent� gez�yormuş h�ss�nden kurtaramayacağınız m�mar�s�, b�rb�r�nden
lezzetl� yemeklerden oluşan mutfağı ve elbette kalb�nden taşan tango �le eşs�z şeh�r Buenos A�res’te �lk durağımız bu
şehre neden “Güney Amer�ka’nın Par�s’�" namının ver�ld�ğ�n� b�ze varlığı �le anlatan La Recoleta semt� olacak. Şehr�n
seçk�n semtler�nden b�r� olan bu yerde Eva Peron’un (Ev�ta) da mezarının bulunduğu Recoleta Mezarlığı’nı göreceğ�z.
Ardından Katedral ve Colon T�yatrosu, La Boca semt� gez�m�z�n d�ğer öneml� noktaları arasında. Turumuzun
ardından şehr� d�led�ğ�n�zce gezeb�lmen�z �ç�n serbest zaman. Akşam d�leyen m�saf�rler�m�z Ekstra olarak
düzenlenecek akşam yemekl� Tango Geces�ne katılab�l�rler. Akşam yemeğ�m�z� de alacağımız bu gez�de bambaşka
b�r tango deney�m�ne tanık olmak �ç�n şehr�n en �y� tango mekânlarından b�r�nde olacağız. Konaklama Buenos
A�res’tek� otel�m�zde. 
 
Ekstra: Akşam yemekl� Tango Geces� Turu: 110-USD (K�ş� başı)

3.Gün: Buenos A�res
Kahvaltının ardından tam gün serbest zaman. D�leyen m�saf�rler�m�z rehber�m�z�n Ekstra olarak düzenleyeceğ� T�gre
turuna katılab�l�rler. Turumuzdan özel aracımız �le Buenos A�res’�n kuzey�nde yer alan, sadece Buenos A�res’�n değ�l
tüm Güney Amer�ka kıtasının en varlıklı semtler�nden b�r� olan San İs�dro’ya hareket ed�yoruz. Burada taş döşel�
yollar ve kolonyal dönem evler� �le çevr�l� tar�h� merkez� görüyoruz. Daha sonra aracımız b�z� T�gre’ye götürecek.
Burada halka açık b�r fer�botla Parana Deltası’nda yaklaşık 1 saat süren b�r gez� yapıyoruz. Turumuzun ardından özel
aracımız �le otel�m�ze hareket ed�yoruz. Günün ger� kalanında serbest zaman. Konaklama Buenos A�res’tek�
otel�m�zde. 
 
Ekstra: San İs�dro ve T�gre Turu: 70-USD (K�ş� başı)

4.Gün: Buenos A�res-Iguazu
Kahvaltımızın ardından özel aracımız �le haval�manına transfer oluyoruz. Yerel havayollarına a�t tar�fel� b�r uçak �le
Iguazu’ya (Arjant�n) uçuyoruz. Varışımızda haval�manında yerel rehber�m�z tarafından karşılanıyor ve Iguazu’nun
Brez�lya tarafına geç�yoruz. UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan Iguazu Şelaleler�n� key�fl� b�r yürüyüş eşl�ğ�nde
gez�yoruz. D�leyen m�saf�rler�m�z rehber�m�z�n ekstra olarak düzenleyeceğ� Macaco safar�s�ne katılab�l�rler. Macaco
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Safar�, Iguazu’nun tüm görkem�ne ve keyf�ne varacağınız, heyecan dolu b�r maceraya götürecek eşs�z b�r tekne turu.
Gez�m�z� tamamladıktan sonra otel�m�ze transfer oluyoruz ve odalarımıza yerleş�yoruz. Konaklama Iguazu
otel�m�zde. 
 
Ekstra Macaco Safar� Turu: 120-USD (K�ş� başı)

5.Gün: Iguazu
Kahvaltının ardından serbest zaman. D�leyen yolcularımızla Ekstra Kuş Parkı turu yapılacaktır. 160 kuş türünün
barındığı Dünyaca ünlü Trop�k yağmur ormanının �çer�s�nde unutulmaz anlar yaşayıp, b�rb�r�nden güzel trop�kal
kuşları fotoğraflama �mkanı yakalayab�l�rs�n�z. Tur sonrası serbest zaman. Akşam d�leyen m�saf�rler�m�z ekstra olarak
düzenlenecek Akşam yemekl� Rafa Inn Show’a katılab�l�rler. Güney Amer�ka danslarının serg�lend�ğ� bu show’da
yemeğ�n�z� yerken key�fl� ve unutulmaz dak�kalar yaşayab�l�rs�n�z. Konaklama Iguazu otel�m�zde. 
 
Ekstra Kuş Parkı Turu: 75-USD (K�ş� Başı) 
Ekstra Akşam yemekl� Rafa Inn Show: 105-USD (K�ş� başı)

6.Gün: Iguazu-R�o de Jane�ro
Kahvaltının ardından haval�manı transfer�ne kadar serbest zaman. D�leyen m�saf�rler�m�z rehber�m�z�n ekstra olarak
düzenleyeceğ� Şeytan Boğazı turuna katılab�l�r. Dünya'nın 7 Doğa har�kasından b�r�s� olan Iguazu Şelaler�'n�n Arjant�n
tarafında bulunan, muhteşem görüntüsü ve suyun çağıltısıyla �nsanı büyüleyen Garganta del D�ablo'ya (Şeytan
boğazı'na) 2 km. boyunca en hızlı akan neh�r üzer�nden yürüyerek ulaşılab�l�r. Sular U şekl�nde, 150 metre
gen�şl�ğ�ndek� ve 700 metre uzunluğundak� yarıktan ve 82 metre yüksekl�kten müth�ş b�r su damlacıkları bulutu
oluşturarak düşüyor. Burası Iguazu Şelaler�'n�n en etk�ley�c� ve büyüley�c� sey�r noktası'dır. Turun ardından rehber�n
bel�rled�ğ� saatte havaalanına transfer oluyor ve R�o de Jane�ro’ya uçuyoruz. Varışta otele transfer. Akşam d�leyen
m�saf�rler�m�z �ç�n ekstra akşam yemekl� Samba Show turu yapılacaktır. Yerel b�r restoranda alınacak akşam
yemeğ�n�n ardından dünyanın en güzel dans göster�ler�nden b�r� olan ve adı ülke �le özdeşleşm�ş Platformda Samba
Show �zlenecekt�r. Konaklama R�o De Janer�o otel�m�zde. 
 
Ekstra Şeytan Boğazı Turu: 120-USD (K�ş� başı) 
Ekstra Akşam yemekl� Samba Show: 160-USD (K�ş� başı)

7.Gün: R�o de Jane�ro
Kahvaltının ardından yapılacak panoram�k şeh�r turumuzda kolonyal bölges�n� z�yaret edecek, burada dar caddeler,
meydanlar ve tar�h� b�nalar arasında Candelar�a, Praça XV, Travesso Market�, Metropol�tan Katedral�’n� göreceğ�z.
Gez�n�n ardından serbest zaman. Konaklama R�o De Jane�ro otel�m�zde.

8.Gün: R�o de Jane�ro
Kahvaltının ardından alışver�ş yapmak, d�nlenmek, çevrey� tanımak, den�z ve güneşten �st�fade etmek �ç�n serbest
zaman. D�leyen m�saf�rler�m�z rehber�m�z�n Ekstra olarak düzenleyeceğ� yarım günlük Corcovado turuna
katılab�l�rler. Bu turumuz esnasında R�o’nun sembolü olmuş tepedek� ünlü İsa Heykel�n� görecek ve ünlü Monora�l
adlı raylı s�steme b�nerek tepeye çıkacak ve R�o’nun o doyumsuz manzarasını göreceks�n�z. Ardından d�leyen
m�saf�rler�m�z rehber�m�z�n Ekstra olarak düzenleyeceğ� Sugar Loaf turuna katılab�l�rler. Turumuzda Guanabara
Körfez�’n�n �nanılmaz manzarasına doyacağınız Sugar Loaf Tepes�’ne telefer�kler �le çıkıyoruz. Konaklama otel�m�zde. 
 
Ekstra Corcovado Turu: 100-USD (K�ş� başı) 
Ekstra Sugar Loaf Turu: 100-USD (K�ş� başı)
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9.Gün: R�o de Jane�ro-Sao Paulo
Kahvaltının ardından haval�manına transfer oluyoruz. Yerel havayollarına a�t b�r uçakla Brez�lya’nın en öneml�
şeh�rler�nden b�r� olan Sao Paulo’ya hareket ed�yoruz. Varışta yapılacak panoram�k şeh�r turumuzda Iburapuera Park,
Japon Mahalles�, Katedral, Tar�h� Şeh�r Merkez�, Beled�ye T�yatrosu görecekler�m�z arasında. Daha sonra d�nlenmek
�ç�n otel�m�ze transfer oluyoruz.

10.Gün: Sao Paulo-İstanbul
Otelden çıkış �şlemler�n�n tamamlanmasının ardından havaalanına transfer oluyoruz. İstanbul'a hareket. İstanbul'a
varış ve turumuzun sonu. B�r sonrak� turumuzda görüşmek d�leğ�yle.

Buenos Aires: Kenton Palace 4* vb.

Iguazu: Mabu Interludium Iguassu Convention 4* vb.

Rio de Janeiro: Merlin Copacabana 4* vb.

Sao Paulo: Golden Tulip Sao Paulo Jardins Hotel 4* vb.

THY ile İstanbul-Buenos Aires gidiş / Sao Paulo-İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti ve alan
vergileri

Programda belirtilen ara uçuşlar ve alan vergileri

Buenos Aires’te 3 gece 4 yıldızlı otelde konaklama

Iguazu’da 2 gece 4 yıldızlı otelde konaklama

Rio de Janeiro’da 3 gece 4 yıldızlı otelde konaklama

Sao Paulo’da 1 gece 4 yıldızlı otelde konaklama

Programda belirtilen tüm transferler

Panoramik Buenos Aires ve Rio De Janeiro şehir turları

Iguazu Şelaleleri Brezilya tarafında Ulusal Parklara giriş ücretleri

Özel araçlar ile programda belirtilen tüm geziler

Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri

Seyahat Sağlık Sigortası (Tur'un iptali durumunda tur ücretinin 15%'i kapsam dışıdır)

Yurtdışı çıkış fonu (15 TL)

Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri

Yemeklerde alınacak içecekler

Kişisel harcamalar

Bahşişler

Kayıt esnasında alınması şartı ile;

Oteller

F�yata dah�l olan h�zmetler

F�yata dah�l olmayan h�zmetler

Ekstra Tur Paketler�
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X Large Paket (Opsiyonel)

San İsidro ve Tigre Turu

Macaco Safari Turu

Şeytan Boğazı-Arjantin Turu

Corcovado Turu

Sugar Loaf Turu

Kişi başı 510-USD Yerine 460-USD

Large Paket (Opsiyonel)

Şeytan Boğazı-Arjantin Turu

Sugar Loaf Turu

Corcovado Turu

Kişi başı 320-USD Yerine 290-USD

***Satın alınan tur Bin-Rota organizasyonu olup,diğer seyahat acentaları misafirlerinin de katılımı
muhtemel olacaktır.

***Ekstra turlar minimum 20 kişinin katılması halinde gerçekleştirilecektir.

Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli (15 TL) dahil değildir. Çıkış harcının yolcular tarafından
ödenmesi gerekmektedir.

Sayfalarında veya kabında; yırtıklar ve aşınma olan pasaport sahibi misafirlerimizin ülkeye
girişinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu şekilde deformasyona uğramış pasaportların yeni
pasaportlarla değiştirilmesi gerekmektedir.

Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.

10 yıldan eski pasaportlar ile yurt dışına çıkış yapılamamaktadır.

80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki
misafirlerimize yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.

Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.

Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.

Üç kişilik oda konaklamalarında 3. kişi için katlanabilir yatak verilmektedir.

Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.

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 teyid
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 güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Binrota,

Öneml� Notlar
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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.

Sağlık: Arjantin ve Brezilya’ya girişlerde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Yemeklerde sağlığınıza etki
edecek bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Musluk suyu kullanmamanızı, kapalı şişe suyu
tüketmenizi öneriyoruz. Yanınıza gerekiyorsa mide ve ishal ilaçları, vitaminler, baş dönmesi,
kusma, baş ağrısı, soğuk algınlığı ve tansiyon hastalıklarına karşı ilaçlarınızı almayı unutmayınız.

Vize Bilgileri: Arjantin ve Brezilya’ya girişlerde Türk vatandaşlarına vize uygulaması yoktur. Fakat
farklı ülke vatandaşı olan misafirlerimizin, kendi elçilikleri ile görüşerek konu ile ilgili bilgi almaları
gerekmektedir.

Uçuş Süreleri: İstanbul-Buenos Aires arası uçuş 17 saat 35 dakikadır. Uçak Sao Paulo’da 1 saat 20
dakika kadar sürecek bir teknik duruş gerçekleştirecektir. Bu esnada uçaktan inilmesi yasaktır.
Sao Paulo-İstanbul arası uçuş 12 saat 20 dakikadır ve direkt uçuştur.

Para Birimi: Arjantin’in para birimi Argentine Peso (ARS), Brezilya’nın para birimi Brazilian Real’dir
(BRL)

Saat Dilimi: Her iki ülke ile Türkiye arasında –5 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00
iken her üç ülkede de saat 07.00'dir.

Telefon Kullanımı: Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise kullanılmaktadır.

Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler,
pamuklu pantolonlar, şort, rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için ince bir mont ve ince bir
kazak 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: Arjantin ve Brezilya’da et yemekleri başta olmak üzere, tahıl ürünlerinin de
ağırlıkta olduğu mutfak kültürleri vardır. Şili’nin enfes içeceklerini özellikle denemenizi öneririz.

Elektrik: Her iki ülkede de elektrik 220 volttur. Arjantin’de C tipi ikili yuvarlak ve I tipi üçlü yassı
prizler kullanılmaktadır. Brezilya’da A tipi ikili yassı ve C tipi ikili yuvarlak uçlu prizler
kullanılmaktadır. Adaptör gerekecektir.

Alışveriş: Buenos Aires’te şehir merkezindeki Avenida Santa Fe ve Avenida Corrientes ile
Belgrano'daki Avenida Cabildo alışveriş açısından şehirdeki en hareketli yerler. Fakat kredi kartı ile
yapılan alışverişlerde yüksek banka komisyonları uygulandığını göz önünde bulundurmakta ve
mümkünse alışverişler sırasında nakit para kullanmakta fayda olduğunu belirtmek isteriz.

Buenos Aires'de Başkanlık Binası ve Belediye Binası'nı görecek 9 Temmuz Bulvarı'nın keyfini
çıkaracağız.

San Telmo, La Boca ve La Recolata semtlerini keşfedecek, Eva Peron'un mezarını ziyaret edeceğiz.

Parana Deltası'nda tekne turu yapacak, Tigre ve San Isidro'yu gezeceğiz.

Rio de Janeiro'da Corcovado Tepesi'ne çıkacak ve muazzam Kurtarıcı İsa Heykeli'ni göreceğiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Turun Artıları
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Candelaria, Praça XV, the “Travessa do Mercado”, Metropolitan Katedrali ve dünyaca ünlü Rio
Festivali’nde samba okullarının geçitlerini yaptığı Sambόdromo'yu keşfedeceğiz.

Teleferikler ile Sugar Loaf'a çıkacak ve şehrin muhteşem manzarasına tanık olacağız.

Iguazu Şelaleleri'nin Brezilya tarafında Ulusal Parkı gezeceğiz.

Brezilya’nın en önemli şehirlerinden biri olan Sao Paulo’da Iburapuera Park, Japon Mahallesi,
Katedral, Tarihi Şehir Merkezi, Belediye Tiyatrosu ve Casa da Fazenda’yı gezeceğiz

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.

Yerel H�zmetler Hakkında Öneml� B�lg�lend�rme

Buenos A�res(3)-Iguazu(2)-R�o(3)-Sao Paulo(1) 16-25 Şubat / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
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

16.02.2019  
25.02.2019 2.890,00 USD F�yat Sorunuz 3.565,00 USD 510,00 USD 2.840,00 USD

Buenos A�res(3)-Iguazu(2)-R�o(3)-Sao Paulo(1) 07-16 Mart / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
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

07.03.2019  
16.03.2019 2.799,00 USD 2.799,00 USD 3.474,00 USD 510,00 USD 2.749,00 USD

Buenos A�res(3)-Iguazu(2)-R�o(3)-Sao Paulo(1) 04-13 Haz�ran / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
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

04.06.2019  
13.06.2019 2.699,00 USD 2.699,00 USD 3.374,00 USD 510,00 USD 2.649,00 USD

Buenos A�res(3)-Iguazu(2)-R�o(3)-Sao Paulo(1) 08-17 Ağustos / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
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

08.08.2019  
17.08.2019 2.699,00 USD 2.699,00 USD 3.374,00 USD 510,00 USD 2.649,00 USD

Buenos A�res(3)-Iguazu(2)-R�o(3)-Sao Paulo(1) 10-19 Ek�m / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
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

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

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


Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
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

10.10.2019  
19.10.2019 2.749,00 USD 2.749,00 USD 3.424,00 USD 510,00 USD 2.699,00 USD

Buenos A�res(3)-Iguazu(2)-R�o(3)-Sao Paulo(1) 05-14 Aralık / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
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

05.12.2019  
14.12.2019 2.749,00 USD 2.749,00 USD 3.424,00 USD 510,00 USD 2.699,00 USD

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

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

