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Meksika & Küba Turu SE (Havana-Mexico City-Cancun) - Tur Broşürü

1.gün - İstanbul-Mexico City
Turumuz vermiş olduğunuz adrese gelecek olan özel araç ve şoförünüz ile buluşma. İstanbul
Havalimanı’nda buluşma. Bilet, bagaj ve pasaport kontrollerinin ardından Türk Hava Yolları ile Mexico
City’e hareket ediyoruz.

2.gün - Mexico City
Mexico City’ye varış. Havalimanında bizi bekleyen yetkililerce karşılanıyor ve kahvaltımızı almak üzere
otele transfer oluyoruz. Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından dünyanın en büyük kentlerinden biri
olan Mecixo City’i yakından tanımaya başlıyoruz. Turumuza dünya mirası listesinde yer alan tarihi merkez
ile başlıyoruz. Turumuzun devamında ‘’ Zocalo ‘’, Amerika’nın en büyüklerinden biri olan Metropolitan
Katedralini, halen faal olan Ulusal Sarayı görüyoruz. Turumuzun devamında Tenochtitlan şehirinin en
önemli Aztek tapınaklarından biri olan Templo Mayor’un harabelerini göreceğiz. Öğle yemeğimizi şehir
turu esnasında yerel bir restoranda alacağız. Öğle yemeğinin ardından turumuzun bu ayağında ise
Antropoloji Müzesine giderek Aztek dönemi hazinelerin, takvim taşlarının ve birçok etkileyici esere ev
sahipliği yapmaktadır. Turumuzun bitiminde otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği Mariachi dansları ve
müzikleri eşliğinde yerel restoranda olacak. Konaklama otelimizde.

3.gün - Mexico City
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Frida Kahlo’nun doğduğu, büyüdüğü ve son nefesini verdiği
evi ve mahalleyi gezmeye gidiyoruz. Yirminci yüzyılın popüler kültür ikonu haline gelen Meksikalı ressam
Frida Kahlo, tablolarında kendi resimlerini çizmesinin sebebini şu sözleriyle açıklıyor: “ Kendi resimlerimi
çiziyorum. Çünkü çok yalnızım ve en iyi bildiğim şey yine kendimim. “ Picasso’nun “ Biz onun gibi insan
yüzleri çizmeyi bilmiyoruz “ dediği, ayrıca Louvre Müzesinin bir tablosunu satın aldığı Frida Kahlo’ya ait
yaklaşık 300 parça eşyanın bulunduğu “La Casa Azul – Mavi Ev” her yıl dünyanın dört bir tarafından
ziyaretçi kabul etmektedir. Öğle yemeğimizi turlarımız esnasında yerel bir restoranla alacağız. Ardından
Nahuatl dilinde ‘Çiçeklerin büyüdüğü yer’ anlamına gelen Xochimilco (Şokomilko)’ya görmek için yola
çıkacağız. 1987’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Xochimilco’da, Aztek döneminden beri
bölgede yaşayanlar için önemli bir tarım alanı olan kanalların 180 kilometre kadarı günümüze ulaşmış.
Burada çeşitli renklerle boyanmış “trajineras” adı verilen kayıklara binerek, manzaranın ve doğanın tadını
çıkarabilirsiniz. Tur bitiminde geleneksel Ölüler günü kutlaması için San Andres Mixquic’i ziyaret
edeceğiz. Ölüler günü Unesco tarafından Manevi Dünya Mirası olarak tanınmış, Meksika’nın en ünlü
kutlamalarından biridir. Bu festivalde aileler, ölülerinin hayatlarını onurlandırmak ve onların ruhlarını
dünyaya geri getirmek amacıyla bir araya gelirler ve kaybettikleri akrabalarına yiyecekler sunarak ve
mezarlarını süsleyerek müzikler eşliğinde onları anmaktadırlar. Bunu yaparken de “Catrina" kostümleri
adı verilen birbirinden ilginç kıyafetler giymektedirler. Festivalin ardından rehberimizin belirleyeceği
saatte toplanıyor ve otele gitmek üzere yola çıkıyoruz. Konaklama otelimizde. Turumuzun bitimiyle
otelimize yerleşeceğiz.

4.gün - Mexico City
Ardından Teotihuacan Tapınağını keşfetmek için yola çıkıyoruz. Teotihuacan, arkeolojik olarak ülkenin en
etkileyici yerlerinden biri olup antik dünyanın en büyük yerleşim birimlerinden biridir. Teotihuacan
tapınaklarının yerleşimi, Orion takımyıldızının yerdeki yansıması olacak şekildedir. Aynı zamanda yerleşim,
Queatzalcoatl Tapınağı’ndan hareketle incelendiğinde gezegenlerin yerdeki yansıması olacak biçimdedir.
Turumuzun en önemli bölümü Güneş ve Ay Piramidini göreceğimiz kısımdır. Burada ayrıca Quetzalcoatl
Tapınağını ve duvarlarına işlenmiş Tüylü Yılan motiflerini göreceğiz. Öğle yemeğimizi aldıktan sonra Ölüler
Günü Festivalini kutlamak için Ekolojik Xochitla Parkını ziyaret edeceğiz. Xochitla’da ölüler günü
Festivalinde ailelerinin kaybettikleri yakınlarını onurlandırmak için müzikle, dansla ve hatta Hispanik
öncesi geleneksel oyunları ile kutladıkları, adakların adandığı, ölülerin geri dönüşleri için yolların mumla
aydınlatıldığı ve her tarafın kurukafaların olduğu bir yerdir. Tur bitimi otelimize transfer. Akşam yemeği ve
konaklama otelimizde.

5.gün - Mexico City-Cancun
Kahvaltımızı alıyor (uçak saatine göre kumanya olarak alınabilir) ve havalimanına transfer oluyoruz.
Yerel havayollarının Mexico City – Cancun uçuşu ile Cancun havalimanına varıyor ve alanda bizi
bekleyen özel aracımız ile Chichen Itza turu için hareket edeceğiz. Dünya’nın 7 harikasından birisi
sayılan bu yapı kompleksi günümüzde Meksika’nın en çok ziyaret edilen ikinci arkeolojik sit alanıdır.
Chichen-Itza’daki El Castillo (kale) adıyla tanınan Kukulkan (Kukuul Kaan) piramidinin yüksekliği üst
platforma nazaran 24 m'dir. Efsaneye göre kent 10. yüzyılda Quetzalcoatl önderliğindeki Toltekler
tarafından alınmıştır. Öğle yemeğimizi turumuz esnasında alıyoruz ve Dünya’nın en güzel plajlarından
birisi olan Cancun’a doğru devam ediyoruz. Akşam yemeğimiz herşey dâhil otelimizde. .

6.gün - Cancun
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından her şey dâhil konaklayacağımız otelimizde deniz ve
güneşin tadını çıkartacağız.

7.gün - Havana
Kahvaltımızı alıyor (uçak saatine göre kumanya olarak alınabilir) ve havalimanına transfer oluyoruz. Yerel
havayollarının Cancun – Havana uçuşu ile Havana havalimanına varıyor ve alanda bizi bekleyen özel
aracımız ile şehir turu için hareket edeceğiz. Göreceğimiz yerler arasında Havana’nın nispeten daha
modern kısmı olan Miramar bölgesini, meşhur Devrim Meydanı, Beyaz Saray’ın Havana’daki ikizi Capitol
Binası göreceklerimiz arasında. Öğle yemeğimizi aldıktan sonra ünlü sanatçı Jose Fuster’in seramik ve
fayanslarla kapladığı mahelleyi gezeceğiz. Sonrasında otelimize gidiyoruz. Dinlenmek için serbest
zaman. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

8.gün - Havana
Kahvaltının ardından klasik Amerikan arabaları ile gerçekleştireceğimiz şehir turuna başlıyoruz. Gezimiz
esnasında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Havana Eski Kenti, Colomb Mezarlığı, kenti
kuşbakışı olarak izleyebileceğiniz Morro Kalesi’ni gezeceğiz. Öğle yemeğimizi yerel restoranda alıp,
Küba purolarının resmi olarak üretildiği fabrikalarda puro yapımını ve kültürünü yakından tanıyacağız.
Sonrasında Eski Havana’da keyifli bir yürüyüş turu ile San Jose Pazarın’da ülkeye özgü bir çok el işi,
hatıra eşya alabilmeniz için serbest zamanımız olacak. Küba’nın simgelerinden olan “Coco Taxi”leri
kullanarak otelimize döneceğiz. Akşam ise, Buena Vista Social Club gecesine katılacak Kübalı
sanatçıların canlı ritimleri ve salsa dansları eşliğinde, unutulmaz bir gece yaşayacak ve akşam
yemeğimizi de burada alacağız. Günün sonunda konaklama otelimizde.

9.gün - Havana-İstanbul
Kahvaltının ardından Hava Limanına transfer oluyoruz. Türk Hava Yolları ile İstanbul’a uçuş. Saat farkından
dolayı günü uçakta geçiriyoruz.

10.gün - İstanbul
İstanbul Hava Limanı’na varış. Turumuz, özel şoför ve aracınız ile evinize transferinizle sona eriyor.
Otel Bilgileri
5* Melia Cohiba vb– Havana
4* Galeria Plaza Reforma Hotel vb. - Mexico City
5* Hotel Grand Park Royal Luxury Resort - Cancun
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Türk Hava Yolları ile İstanbul – Havana / Cancun - İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti.
Havalimanı vergileri.
Havana’da 2 gece, 5* otelde konaklama.
Mexico City’de 3 gece, 4* otelde konaklama.
Cancun’da 2 gece her şey dahil 5* otelde konaklama
Sabah Kahvaltıları
Kişiye özel eviniz – alan – eviniz transferi de dahil olmak üzere tüm transferler.
Özel otobüs ile programda belirtilen tüm geziler.
Gezi esnasında alınacak 7 öğle yemeği.
Gezi esnasında alınacak 7 akşam yemeği.
Türkçe rehberlik hizmeti.
Seyahat Sigortası.
Yurtdışı çıkış harcı.
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Şahsi harcamalar,
Programa dahil edilen yemeklerdeki içecekler
Küba Vize Ücreti (55 USD)
Meksika Vize Ücreti (Sadece Normal Pasaportlular için 30 USD) – Yeşil pasaportlu misafirlerin şahsen
başvuru yapması gerekmektedir.
Bahşişler
Önemli Notlar
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.
***Yeşil Pasaport sahipleri için Meksika Vizesi uygulaması farklıdır. Konsolosluktan şahsen randevu
alarak vize almaları gerekmektedir. Detaylar için vize departmanımızla görüşmeniz gerekmektedir.
14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.
Yurt dışına çıkarken hava limanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için çalıştığınız kurum ile

irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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.
Hava yolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Hava yolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentemiz 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.
Program için vize gerekmektedir. Lütfen vize departmanı ile iletişime geçiniz.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüm hava yollarının 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 hava limanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.
Meksika 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 emin olunması, meyvelerin kabuğunun
soyulduktan sonra yenmesini tavsiye ederiz.
Vize Bilgileri : Meksika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi ve Hizmet Pasaport
hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri ise vizeden muaftır. Turizm, iş, eğitim, gazetecilik
veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek vatandaşlarımız, havayoluyla seyahat
etmek kaydıyla 30 gün geçerli tek giriş vizelerini http://www.inm.gob.mx/sae/publico/solicitud.html
şeklindeki internet adresinden harçsız olarak alabilmektedirler. Yeşil pasaport müracaatları kişinin
şahsen Ankara’dan direk müracaat ederek yapılabilmektedir.(yeşil pasaportlular için kişinin şahsen
Ankara konsolosluğunu arayarak randevu alıp işleme gitmesi gerekmektedirler)Amerika vizesi olanlar
30 güne kadar kalışlarda vizeden muaftır.
Uçuş Süreleri : İstanbul – Havana arası uçuş 13 saat 50 dakika Cancun – İstanbul arası uçuş 12 saat 5
dakikadır.
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 dolaşıma açıksa
kullanılabilmektedir. Ancak ülkenin bazı kesimlerinde şebeke olmayabilir.
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.
Önemli Not : Bu tura 14 yaşından küçük çocukları maalesef kabul edemiyoruz.
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. Ülkeye girişte pasaportunuza
vurulabilecek damga başka bir ülkeye seyahatinizi etkilemeyecektir.
Uçuş Süreleri : İstanbul – Havana arası uçuş 13 saat 50 dakika Cancun – İstanbul arası uçuş 12 saat 5
dakikadır..
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 -8 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Küba’da
04.00
Telefon Kullanımı : Tüm cep telefonu operatörleri, hattınız uluslararası dolaşıma açıksa
kullanılabilmektedir. Fakat konuşma ücretleri oldukça yüksektir (1 dakika=8 TL)

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.
Yemek Kültürü : Küba’da tavuk, deniz mahsülleri 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. Prizlerin örnekleri http://localti.me/havana-cuba sitesinden görülebilir.
Adaptör getirmeniz gerekecektir.
Alışveriş : Küba’dan puro ve rom alabilirsiniz. Bunun dışında hediyelik eşyalar dışında alışveriş ürünü
bulunmuyor. KÜBA’DAN NE KADAR PURO GETİREBİLİRİM? 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.
Önemli Not : Bu tura 14 yaşından küçük çocukları maalesef kabul edemiyoruz.
Turun Artıları
Catrina" kostümleri adı verilen birbirinden ilginç kıyafetler giyerek kutlanılan Ölüler Gününe tanıklık
edeceğiz. Ailelerin kaybettikleri yakınları için mezarlara yiyecekler sunarak ve süsleyerek müzikler
eşliğinde anmalarını izleyeceğiz.Dünyanın yedi yeni harikasından biri olan Chichen Itza Pramidini
yakından göreceğiz.Beyaz Şehir, Merida'yı tanıma fırsatı yakalayacağız.Teotihuacan Pramidini yakından
göreceğiz.Dünyaca Meşhur Antropoloji müzesini ve Maya eserlerini yakında göreceğiz.Her yıl binler
Hristiyanın Hacı olmak için geldiği Bakire Guadalupe Bazilikasını yakından göreceğiz.
Dünyaca ünlü Güneş ve Ay Piramidlerini yakından göreceğiz.
Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.

Mexico City(3)-Cancun(2)-Havana(2) 30 Ekim - 08 Kasım / Türk Hava Yolları (30 - 07 Kasım
2020)
Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
4180,00 USD
3590,00 USD
3590,00 USD

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 30.10.2020
İstanbul Havalimanı’nda saat 18.45’de buluşma.Bilet, bagaj ve pasaport kontrollerinin ardından saat
21.45’de Türk Havayolları’na ait TK 181 sayılı uçuş ile Mexico City’e hareket.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 7.11.2020
Hava Limanına transfer. Saat 09.20’da Türk Hava Yolları’nın TK 181sayılı seferi ile İstanbul’a uçuş.
Geceleme uçakta. Türkiye saati ile saat 09:00'da İstanbul Havalimanı’na varış.

