
1.gün - İstanbul-Mexico City
Turumuz vermiş olduğunuz adrese gelecek olan özel araç ve şoförünüz ile buluşmanızla başlıyor. Dış
Hatlar Gidiş Terminali'nde buluşarak, check-in işlemlerimizi tamamlıyoruz.  Mexico City’ye doğru yola
çıkıyoruz.

2.gün - Mexico City
Mexico City’ye varıyoruz. 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 otelimize dönüyoruz. Akşam
yemeği Mariachi dansları ve müzikleri eşliğinde yerel restoranda olacak. Konaklama otelimizde. 

3.gün - Mexico City (Çocuklara adanan Ölüler Günü Festivali)
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Antropoloji Müzesine giderek Aztek dönemi hazinelerin,
takvim taşlarının ve birçok etkileyici eseri göreceğiz. Ardından Nahuatl dilinde ‘Çiçeklerin büyüdüğü yer’
anlamına gelen Xochimilco’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. Öğle yemeğimizi tekne turu
esnasında, teknede alacağız. Tur bitimi 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. Tur bitimi Ölüler günü için hazırlanmış olan Coyoacan’ı ziyaret edeceğiz.
Akşam yemeğimizi Coyoacan’da yerel bir restoranda alacağız. Yemeğimizin ardından otelimize transfer.
Konaklama otelimizde.

4.gün - Mexico City
Sabah kahvaltının 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 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.

5.gün - Mexico City-Merida
Kahvaltımızı kumanya olarak alıyor ve erken saatlerde havalimanına transfer oluyoruz. 1 saat 35 dk’lık
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uçuşun ardından Merida’ya ulaşıyoruz. ‘’ Beyaz Şehir ‘’ olarak 1542 yılında kurulan ve günümüzde
Yucatan’ın başkenti olan bu kenti keşfe çıkıyoruz. Hala Maya kültürel mirasını, etkileyici mimarisini,
parkları ve mutfağını yansıtan şehirde keyifli biz zaman geçiriyoruz. Öğle yemeğimizi turumuz sırasında
alıyoruz. Turumuzun bitimiyle otelimize yerleşeceğiz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

6.gün - Merida-Cancun
Kahvaltının ardından, ilk durağımız Chichen Itza olacak. 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.

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

8.gün - Cancun
Otel alacağımız sabah kahvaltısının ardından her şey dahil konaklayacağımız otelimizde deniz ve güneşin
tadını çıkartacağız.

9.gün - Cancun-İstanbul
Kahvaltının ardından İstanbul uçuşu için havalimanına transfer oluyoruz. Uçağa biniş işlemlerinin ardından
yaklaşık 14 saatlik yolculuk sonrası İstanbul'a varış. Saat farkından dolayı günü uçakta geçiriyoruz.

10.gün - İstanbul
İstanbul Havalimanı’na varışımızın ardından turumuz, özel şoför ve aracınız ile evinize transferinizle sona
eriyor.Hizmet kalitemizi arttırmak adına sizlere vereceğimiz anket formlarını doldurmanız bizim için
önemlidir. Bir sonraki seyahatinizde görüşmek üzere.

Yurt Dışı Turlarda Alınan Covid-19 Önlemleri
Fiyata dahil olarak tüm turlarda kişi sayısını hijyen ve sosyal mesafe kuralları gereği en uygun seviyede
tutmaya özen gösteriyoruz.
Turlarımızın akışını, mümkün olduğunca açık havada zaman geçirilecek şekilde tekrar düzenledik.
Tur boyunca konaklayacağımız otellerin, resmi olarak hijyen kurallarına uygunluğunu duyuran ve taahhüt
eden oteller olmasına dikkat ediyoruz.
Yolcularımızın ve tur liderlerimizin sağlığı için hijyen kiti stoğumuz hazır.
Tur boyunca geçerli Seyahat Sağlık Sigortası* hizmetimizi ücretsiz sunmaya devam ediyoruz.
Tur süresi boyunca iç ve dış mekanlarda 1,5 metre sosyal mesafe ve maske takılması kuralına önemle
dikkat edilecektir.
Turlarımızda ziyaret edilen müze, ören yeri ve diğer tüm noktalarda ilgili kurum ve işletmelerin almış
olduğu önlemlere göre hareket edilecektir. Bu önlemlerden dolayı ziyaret edilmesi mümkün olmayan
yerlerden acentemiz sorumlu değildir.
**Seyahat Sağlık Sigortası Covid-19 tedavisini kapsamamaktadır. Seyahat Sağlık Sigortası’nın
kapsamı hakkında detaylı bilgi için satış ekiplerimizle iletişime geçebilirsiniz.
**Normalleşme süresince gerçekleştirilecek turlarda yukarıda belirtilen tüm koşullar uluslararası
kurallarla eş zamanlı olarak güncellenecektir.

Turun Öne Çıkan Özellikleri
Ölüler Gününe tanıklık edeceğiz. 
Ölüler günü kutlamasın en yoğun yaşayan San Andres Mixquic’i ziyaret edeceğiz.
Dünya mirası listesinde yer alan Zocalo meydanında yürüyüş gerçekleştireceğiz.
Antropoloji müzesini ve Maya eserlerini yakında göreceğiz.
Teotihuacan Pramidini yakından göreceğiz.
Güneş ve Ay Piramidlerini yakından tanıma fırsatı yakalayacağız.
Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun evini ziyaret edeceğiz. 
Meksika’nın Venedik’i olarak kabul edilen Xochimilco’da (Soçimilko) tekne turu yapacağız.
Beyaz Şehir, Merida'yı tanıma fırsatı yakalayacağız.
Chichen Itza Pramidini yakından göreceğiz.

Otel Bilgileri
Mexico City: Barcelo Mexico Reforma 5* vb.
Merida: Hyatt Regency 5* vb.
Cancun: The Pyramid at Grand Oasis 5* vb.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
THY  ile İstanbul – Mexico City / Cancun – İstanbul gidiş – dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan
vergileri
Yerel Havayolları  ile Mexio City - Merida ekonomi sınıfı uçak bileti
Mexico City'de belirtilen otelde oda kahvaltı esasında 3 gece konaklama
Merida'da belirtilen otelde oda kahvaltı esasında 1 gece konaklama
Cancun'da belirtilen otelde her şey dahil esasında 3 gece konaklama
Özel araçlar ile programda belirtilen tüm turlar
Programda belirtilen tüm kahvaltılar, öğle ve akşam yemekleri
Türkçe rehberlik hizmeti



Yurt dışı çıkış harcı
Ev-Alan-Ev transferleri dahil olmak üzere programda belirtilen tüm transferler
Seyahat Sigortası (Tur iptali durumunda tur bedelinin %15'i kapsam dışındadır.)

Önemli Notlar
Satın alınan tur “Setur Exclusive” turu olup, Setur & Gazella ortak organizasyonudur.
14 Yaş altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.
Ücretsiz eviniz-havalimanı-eviniz transferi İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon,
Samsun, Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen havalimanlarına 40 km mesafeye kadar
geçerlidir.
Otel Voucher belgenizin, uçak biletinizin ve seyahat sigortanızın seyahat süresince yanınızda
bulunması gerekmektedir. Bu evrakların yanınızda olmaması durumunda ülkeye girişlerde sıkıntı
yaşanabilmektedir. Acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 20 kişi katılım şartı gerekmektedir.Gezi için yeterli katılım
sağlanamadığı takdirde, gezi hareket tarihinden 20 gün önce tur iptali bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Setur, gerekli gördüğü durumlarda tur kalkışından önce haber vermek kaydıyla rehberlik hizmetini
varışa istinaden sağlayabilir.
Setur, gerekli gördüğü durumlarda önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini
bozmadan, turların ve şehirlerin, program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu
değiştirebilir.
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.
Programda belirtilen turlar panoramik olarak yapılacak olup, herhangi bir ören yeri/müze giriş ücreti
fiyatlara dahil değildir.
Sigorta şirketinin kabul etmesi durumunda; 75 yaş üzeri sigortalıların ani rahatsızlık sonucu tedavi
masrafları ödenmez, sadece kaza sonucu tedavi masrafları karşılanır. 80 yaş üzeri sigortalıların ise
tıbbi tedavi masrafları ödenmez, sadece nakil hizmetleri organize edilir ve karşılanır. Sigorta
poliçenizin tüm detayları için satış temsilcinize danışabilirsiniz.
80 yaş ve üzeri misafirler için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaş ve üzeri misafirlerimiz için sürprim
farkı çıkmaktadır. Satış temsilcisi konuyla ilgili bilgi verecektir.

Konaklama Notları
Otellere giriş saati en erken 15:00'dir.
Çocuk fiyatı, aynı odada 2 yetişkin olması durumunda uygulanmaktadır. 1 Yetişkin + 1 Çocuk olması
durumunda 2 yetişkin fiyatı uygulanmaktadır.
Programda belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce bildirilecektir.
Üç kişilik odada konaklama müsaitliğe bağlıdır. Üçüncü kişi için açılır-kapanır ek yatak verilir. Bu yatak
tipi standart yataklardan küçüktür.
Kimi otellerde iki ayrı yataklı oda bulunmaması durumunda çift kişilik yataklı bir oda verilebilir. Çift
kişilik yatak bulunmaması durumunda da iki ayrı yataklı bir oda verilebilir.
Kimi oteller check-in esnasında kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke
edebilir.
Turlarımızda kullandığımız otellerde yapılan rezervasyonlar grup rezervasyonu olup, alınacak kahvaltılar
farklı bir salonda gruba özel olarak verilebilir ve standart otel kahvaltısından farklı olabilir.
Tek kişilik odalarda yatak tipi tek kişiliktir.
Çift kişilik yataklı oda müsaitlik doğrultusunda verilebilir.

Uçuş Notları
Uçak biletleri pasaportunuzda geçen isim/soy isim, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası ve pasaport
detaylarına göre kesilmektedir. Bu bilgilerin acentemize hatalı bildirilmesi durumunda acentemizin bu
konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Belirtilen havalimanında uçuş saatinden minimum 3 saat önce bulunulması gerekmektedir.
Kimi hava yolları grup rezervasyonlarında online check-in ve koltuk seçimine izin vermemektedir.
Misafirlerimizin koltuk isteklerini (Müsaitliğe göre) check-in esnasında kontuar yetkilisine belirtmeleri
gerekmektedir.
Bazı hava yollarında gruba özel koltuk blokajı yapılmaktadır. Yan yana veya daha önde oturmak isteyen
misafirlerin havalimanında check/in kontuarında işlem yaptırması gerekmektedir.
İç hat bağlantı almak isteyen misafirlerin acentamıza başvurması gerekmektedir. Uçak biletlerinin
bağlantılı olarak kesilmesi için iç hat uçuşun acentamızdan alınması gerekmektedir.
İç hat uçuşunu misafirlerimizin kendileri almaları durumunda, uçuşlar bağlanamayacağından olası bir
uçuş gecikmesi halinde ana uçuşa yetişilemezse hava yolları ve acentamızın bu konuda bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
Grup biletlerinden gidiş uçağına binilmediği/kullanılmadığı durumlarda dönüş uçuşu havayolu sistemi
tarafından otomatik olarak iptal edilmektedir.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş iptallerinden, uçuş saatleri ile parkur değişikliklerinden ve fiyat
artışlarından acentamız sorumlu değildir.
Türkiye çıkışlı uçuşlarda bagaj hakkı istisnai durumlar dışında 1 parça/20 kg ile sınırlıdır. Bu ağırlık uçak
firması ve gidilecek ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.
Gidilecek ülkelerdeki iç/dış hat uçuşlarında bagaj hakları havayollarına göre değişkenlik
göstermektedir. Bu uçuşlarda bagaj taşıma ücretli olabilmektedir.
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.



Uçak biletlerini kendileri alarak (Acentemizin uçak bileti hariç kayıt almayı kabul etmesi halinde) tura
katılan misafirlerimizin, grup ile aynı uçuşları kullanmadıkları takdirde havalimanı-otel-havalimanı
transferlerini kullanamayacakları gibi şehir turu veya diğer turlara da katılamayabilirler. Misafirlerin bu
durumda grubun oteline ulaşımları kendi sorumluluklarındadır.
Bazı ülkeler artan güvenlik unsurları nedeniyle cep telefonu ve laptop gibi elektronik aletleri güvenlikte
açmanızı isteyebilir. Şarjı olmayan cihazları uçağa almayabilir ve bu cihazları ayrı bir güvenlik
prosedüründen geçirebilir.

Vize ve Pasaport Bilgisi
Yeşil pasaport sahipleri için Meksika Vizesi uygulaması farklıdır. Konsolosluktan şahsen randevu
alarak vize almaları gerekmektedir. Güncel vize prosedürü ve işlemleri için Setur Vize departmanı ile
iletişime geçebilirsiniz.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Acentemiz, misafirlerimiz ile konsolosluklar arasında aracı kurum olup, herhangi bir vize alım garantisi
vermez. Konsolosluğun vize vermemesi acentemizin sorumluluğunda değildir.
Vize başvurularının tur hareket tarihinden en az 3 ay öncesinde yapılması tavsiye edilir. 
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. Acentemizin doğacak olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Gümrük geçişlerinde ve sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için,
pasaportunuzda en az 6 boş sayfa olması gerekmektedir. Vize alınmış olması veya vize gerektirmeyen
pasaporta sahip olunması, ülkeye giriş ve çıkış yapılabileceği anlamına gelmeyip, pasaport polisinin
sizi ülkeye giriş izni vermeme veya ülkeden çıkarmama yetkisi bulunmaktadır. Acentemizin bu konuda
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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. Acentemizin doğacak
olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Farklı bir ülkede oturum izni bulunan misafirlerin vize durumlarını, bağlı bulundukları konsolosluklara
bizzat danışmaları gerekmektedir. Acentemizin doğacak olumsuzluklardan dolayı herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
Yırtılmış, yıpranmış veya benzeri tahribatlara uğramış pasaportlar ile seyahat edilememektedir.
18 yaşından küçük bireylerin tek başlarına ya da anne ve babadan sadece bir tanesi ile seyahat
etmesi durumunda hem anneden hem de babadan noter onaylı muvafakatname alması
gerekmektedir. 

Sıkça Sorulan Sorular
Sağlık: Meksika’da herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Yenilecek yemeklerde sağlığınızı
olumsuz etkileyecek bir sorun olacağını sanmıyoruz. Musluk suyu içmemenizi öneririz.
Para Birimi: Meksika’nın para birimi Meksika Pesosu’dur. (MEX) Seyahatiniz için yanınıza USD
almanızı ve bunun küçük birimlerini yanınızda bulundurmanızı öneririz.
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 mutfağı dünyanın en bilinen mutfaklarından biridir. Et yemekleri, fasulye
önde gelen lezzetlerindendir. Yemeklerin oldukça baharatlı, özellikle de acı olduklarını hatırlatmak
isteriz.
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.

Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Satın alınan tur "Setur Exclusive" turu olup, Setur & Gazella Turizm tarafından organize edilmektedir.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
3680,00 USD
2990,00 USD
2990,00 USD

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama

Mexico City(3)-Merida(1)-Cancun(3) 30 Ekim-08 Kasım / Türk Hava Yolları (30 - 07 Kasım 2021)



Kalkış Tarihi : 30.10.2021
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar'da saat 18:00'de bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından

THY TK 181 sefer sayılı uçuşu ile saat 21:40’da Mexico City'e hareket. Ertesi gün yerel saat ile 04:00’da
varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 7.11.2021

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY TK 181 seferi ile saat 10:10'da İstanbul'a hareket.
Geceleme uçakta. Ertesi gün Türkiye saati ile 06:15'de İstanbul'a varış.


