
1.gün - İstanbul-Bogota
Turumuz vermiş olduğunuz adrese gelecek olan özel araç ve şoförünüz ile buluşmanızla başlıyor. Belirtilen
havalimanı dış hatlar Terminali'nde bulunma. Uçağa biniş işlemlerinin ardından Bogota’ya hareket
ediyoruz. Varışımızı takiben yerel rehberimiz bizi havalimanında karşılıyor ve özel aracımız otelimize
transfer olacağız. Odaların alınmasının ardından akşam yemeğine kadar istirahat etmeniz için serbest
zaman. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

2.gün - Bogota-Lima
Sabah kumanya şeklinde alacağımız kahvaltı ile havalimanına transfer oluyoruz. Yerel havayolları ile
Lima’ya hareket ediyoruz. Varışımızı takiben yerel rehberimiz bizi havalimanında karşılıyor. Lima şehir
turumuza Lima’nin yeni bölümü olan Plaza De Armas ile başlıyor ve San Francisco manastırının ardından 
öğle yemeğimizi de alacağımız Larco Müzesi gezimizle devam ediyor.  San İsidro ve Miraflores’i
gezdikten sonra otelimize transferimiz gerçekleşiyor. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

3.gün - Lima-Cuzco-Pisac-Ollantaytambo-Kutsal Vadi
Kahvaltının ardından özel aracımız ile havalimanına transfer oluyoruz. Yerel havayolları ile Cuzco’ya
hareket ediyoruz. Varışımızı takiben havalimanında bizi karşılayacak olan yerel rehberimiz ve özel
aracımız ile dünyanın en renkli yerel pazarlarından biri olan, bölgede bulunan birçok köy ve kasabadan
gelen yerlilerin alışverişlerini çoğunlukla da takas usulü gerçekleştirdikleri Pisac Pazarı’nı görmek üzere
Pisac’a hareket ediyoruz. Burada And Dağları yerlilerinin yapmış olduğu ürünlerden alabilir ya da renk
cümbüşü içinde muazzam kareler yakalayabilirsiniz. Gezinin ardından öğle yemeğimiz yerel bir
restoranda alıp özel aracımız ile  Ollantaytambo’ya  geçiyoruz. Toplamı 50 tonu geçen 6 monolitten 
oluşan  Ollantaytambo  Kalesi  ve  Güneş Tapınağı  gezilerimiz ile bugünkü gezimizin sonuna geliyoruz.
Akşam yemeği ve konaklama Kutsal Vadi’de yer alan otelimizde.

4.gün - Kutsal Vadi-Machu Picchu-Cuzco
Kahvaltının ardından Ollanta Tren İstasyonu’na transfer oluyoruz. Özel gezi treni ile Kutsal Vadi boyunca
yaklaşık 1 saat 30 dakika kadar sürecek olan keyifli yolculuğumuz Machu Picchu’nun eteklerinde yer alan
Aguas Calientes’te son buluyor. Yüzyıllarca gizli kalan ve 1911 yılında Hiram Bing- ham tarafından
keşfedilen, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Machu Picchu’ya küçük otobüslerle gidiyoruz.
Bölgenin eşsizliği ve dâhice mimarisi ile dünyanın en büyük tarihi eserlerinden olan Machu Picchu’da
öğlene kadar turumuz devam ediyor. Öğle yemeğimizi alıyoruz. Bu unutulmaz deneyimin ardından küçük
otobüsler ile tren istasyonuna transfer oluyor ve Ollantaytambo'ya hareket ediyoruz. Akşam yemeğimizi
Ollantaytambo'da yerel bir restorantta alıp Cuzco'ya giderek otelimize yerleşiyoruz. Konaklama
otelimizde.

5.gün - Cuzco
Kahvaltının ardından şehir turumuza yürüyüşle başlıyoruz. İnka İmparatorluğu’nun merkezi olan Plaza De
Armas’ı ve sonrasında Katedrali görüyor, turumuza Coricancha tapınağıyla devam ediyoruz. Coricancha,
orijinal adı ile İnti yani güneş tapınağı olarak adlandırılan tapınak, İnka İmparatorluğu'nun en önemli
tapınağı olarak bilinmektedir. Güneş tanrısı İnti'ye adanmıştır. Tavan ve taban tabakalar halinde katı altınla
döşenmiştir. Öğle yemeğimiz yerel bir restoranda alıp yine bir İnka kalıntısı olan Kenko kalıntıları (Q’enko)
ve Sacsayhuaman Kalesi’ni ziyaret ediyoruz. Bir sonraki durağımız İnka Banyoları olarak da adlandırılan
Tambomachay Kalıntıları. Gezimizin ardında otelimize transfer, akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

6.gün - Cuzco-Puno
Kahvaltının ardından özel otobüsümüzle, uzun ve keyifli bir yolculukla ulaşacağımız Puno’ya hareket
ediyoruz. Yolculuğumuz esnasında yol üstünde muhteşem kolonyal tarzı ile Andahuaylillas kilisesi ve
Vilcanota nehrinin kenarındaki İnka arkeolojik sit alanı olan Raqchhi kalıntılarını göreceğiz. Kalıntılar
arasında en ilginç olanı iki katlı, silindir biçimli sütunları ve dört büyük avlusu ile Virakoça Tapınağı’dır.
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Günümüzde tapınağın 12 metre yükseklikteki merkezi bir duvarı kalmış olmasına karşın bilinen en büyük
İnka tapınağı olduğu söylenmektedir.  Gezimiz esnasında öğle yemeğimizi alıyoruz. Raqchhi kalıntıları
gezimizin bitimiyle tipik bir İnka köyü olan Pukara’da fotoğraf molası verip Puno’ya devam ediyoruz.
Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.

7.gün - Puno-Uros Adası-Titicaca Gölü-Puno-Kasani-Güneş Adası-La Paz
Otelden tekne ile Uros Adalarına gün doğumunu yakalamak için hareket ediyoruz. Titicaca Gölü’nün Puno
şehri kıyılarında yer alan bu adalar yerliler tarafından sazdan yapılmakta ve Uros halkının her türlü ihtiyacını
karşılayabilen bu yüzen adalar çıpalar ile göl tabanına sabitlenmektedir. Uros ziyaretimizin ardından
kahvaltı için otele dönüyoruz. Kahvaltıdan sonra Puno-Kasani sınırına gidiyoruz. Yol üzerinde her yıl
binlerce Hıristiyan hacıya ev sahipliği yapan Copacabana ve “Copacabana’nın Bakiresi” tarafından
kutsanmış olan tarihi tapınağı geziyoruz. Gezinin ardından katamaranlar ile Manco Capac ve Mama
Ocllo’nun İnka İmparatorluğu’nu kurmak üzere üzerinde belirdiğine inanılan Güneş Adası’na gidiyoruz.
Gezi esnasında öğle yemeğimizi katamaranda alıyoruz. Gezimizin ardından La Paz’a devam ediyoruz.
Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.

8.gün - La Paz
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından, İnkalardan önceki en eski And dağları medeniyetinin
başkenti Tiwanaku kalıntılarına doğru yola çıkıyoruz. Ünlü güneş kapısını, Ponce ve Fraile monolitleri,
Akapana Piramidi, yarı yeraltı tapınağı ve görkemli Kalasasaya kutsal tapınağı göreceğimiz yerler
arasındadır. Yerel bir restoranda öğle yemeğimizi alıyoruz. Ay Vadisi’ndeki yürüyüşümüzün ardından ve
La Paz şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz.  Turumuz esnasında ilginç Büyücüler Çarşısı’nı, Hükümet
Sarayı’nı ve Ulusal Kongre binasının bulunduğumu Plaza Murillo’yu geziyoruz. Son olarak La Paz şehrinin
muhteşem manzarasını izlemek için teleferik turumuzun ardından otele transfer oluyoruz. Akşam yemeği
ve geceleme otelimizde.

9.gün - La Paz-Bogota
Sabah çok erken saatte alana transfer ve Bogota’ya uçuş. Varışı takiben;  kahvaltımızı alıp Zipaquira’ya,
tuz madenleri tüneline inşa edilmiş olan Salt Catedral’i gezmek üzere yola çıkıyoruz. Rehberimiz
eşliğinde yapacağımız gezinin bitişiyle öğle yemeğimiz yerel restoranda alıyor ve Bogota’ya dönüyoruz.
Bogota’nın bölgeye has aromalı kahvelerini tatmak için yaklaşık 1 saat vakit ayırıyoruz. Otele dönüş ve
akşam yemeğine kadar serbest zaman. Dışarıda alacağımız akşam yemeğimizden sonra otele geri
dönüş ve geceleme otelde. 

10.gün - Bogota-İstanbul
Otelde alacağımız kahvaltının ardından check out işlemlerimizi tamamlayıp şehir turumuz için çıkış
yapacağız. Turumuzun bu kısmında öncelikle Altın Müzesi, Fernando Botero Müzesi ve La Candelaria
tarihi mahallesini görüp, devamında şehrin tarihi dokusunu tanımak için rehberimiz eşliğinde Plaza
Bolivar’ı gezeceğiz. Günün son durağı Bogota’yı harika manzarasını yakalayacağımız 3000 metre
yükseklikteki Monserrate tepesine teleferikle çıkıyoruz. Tur bitimi öğle yemeğimizi alıyoruz ve
havalimanına doğru yola çıkacağız.  Bogota ‘’ El Dorado’’ havalimanına İstanbul uçuşu için transfer
oluyoruz. Uçağa biniş işlemlerinin ardından önce Panama'ya uğrayacak yaklaşık 1 saat 30 dakikalık
teknik beklemenin ardından tekrar İstanbul'a doğru yola devam edecek olup geceyi uçakta geçireceğiz.

11.gün - İstanbul
İstanbul'a varış. Turumuz sizi önceden vermiş olduğunuz adrese götürecek olan özel araç ve şoförünüz ile
buluşmanız ve transferinizle son buluyor.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
San Francisco Manastırı'nı ziyaret edeceğiz.
Larco Herrera Müzesi ve Altın Müzesi’ni görecek İnka kültürü ve öncesi hakkında bilgileneceğiz.
Pisac Pazarı'nı en canlı gününde gezeceğiz.
İnkaların Kutsal Vadisi boyunca Ollantaytambo Kalesi ve Güneş Tapınağı'nı ziyaret edeceğiz.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Machu Picchu'yu yaşayacağız.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cusco Tarihi Merkezi'nde Korikancha Tapınağı, Plaza de
Armas ve Katedrali gezeceğiz.
Mimari harikası Sacsayhuaman Kalesi ve Kenko Tapınağı'nı görecek Puka Pukara ve Tambomachay
ziyaretlerini gerçekleştireceğiz.
Ay Vadisi'ni göreceğiz. 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Tiwanaku ören yerini keşfedeceğiz.
Copacabana'da Kutsal Bakire'ye adanmış kiliseyi görecek, İnkaların en kutsal mekanı Güneş Adası'nı
gezeceğiz.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı keşfedecek, Monserrate'a teleferikle çıkıp bu güzel şehrin
manzarasını göreceğiz
Bogota'nın 18. Yüzyıl'dan kalma binaların olduğu tarihi merkezinde keyifli bir tur yapacağız. 
36000 parça eser sergilenen Dünyaca ünlü Altın Müzesi'ni göreceğiz
Kolombiya'da Zipaquira'ya gidecek, Meşhur Tuz Katedrali'ni gezeceğiz

Otel Bilgileri
Bogota: Hilton Bogota 5* vb.
Lima: Innside Miraflores Hotel 4* vb.
Kutsal Vadi: Sonesta Posades Del Inca Yucay 4* vb.
Cusco: Sonesta Hotel 4* vb.
Puno: Sonesta Posada Del Inca Puno 4* vb.
La Paz: Hotel Europa 4* vb.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
THY ile İstanbul - Bogota - İstanbul arası dönüş ekonomi sınıf uçak bileti ve bu bilete ilişkin alan
vergileri
Bogota - Lima / Lima - Cuzco / La Paz -Bogota arası ekonomi sınıf uçak biletleri ve bu biletlere ilişkin
alan vergileri
Bogota'da belirtilen otelde oda kahvaltı esasında 2 gece konaklama
Lima'da belirtilen otelde oda kahvaltı esasında 1 gece konaklama
Kutsal Vadi'de belirtilen otelde oda kahvaltı esasında 1 gece konaklama
Cuzco'da belirtilen otelde oda kahvaltı esasında 2 gece konaklama
Puno'da belirtilen otelde oda kahvaltı esasında 1 gece konaklama
La Paz'da belirtilen otelde oda kahvaltı esasında 2 gece konaklama
Özel araç ile programda belirtilen tüm geziler
Geziler esnasında gezilecek müze ve ören yerlerine giriş ücretleri
Programda belirtilen 9 öğle yemeği
Programda belirtilen 9 akşam yemeği
Programda belirtilen 9 kahvaltı
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 alakalı 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 kalkıştan önce paylaşılacaktır.
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.
Uçuş saatinden minimum 3 saat öncesinde belirtilen havalimanında olunması 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 ise 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 (Acentamızın 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
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Türk vatandaşları için vize gerekmemektedir. Güncel vize prosedürü ve işlemleri için Setur Vize
bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
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. Detaylı bilgiyi Setur vize departmanından alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular
Sağlık: Peru ve Bolivya'ya girişlerde Türk vatandaşları için herhangi bir aşı zorunluluğu
bulunmamaktadır. Gezimizin büyük kısmı 2.500 – 4.000 metre yükseklikte geçecektir. Bu nedenle Akut
yükseklik hastalığı, astım, kalp hastalıkları, tansiyon gibi hastalıkları bulunanların mutlaka doktorlarına
danışmaları gerekmektedir. 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 ve balık ürünleri tüketmenizi, meyve ve sebzelerin iyi
yıkanmış olmasından emin olunması, meyvelerin kabuğunun soyulduktan sonra yenmesini tavsiye
ederiz
Uçuş Süreleri: Türkiye - Peru arasında direkt uçuş bulunmamaktadır. İstanbul'dan Peru'nun başkenti
Lima'ya aktarmalı olarak uçarak yaklaşık 16,5 saatte ulaşmak mümkündür.
Para Birimi: Peru’nun para birimi Peruvian Nuevo Sol, Bolivya'nın para birimi Bolivyano (BOL)'dur.
Seyahatiniz için yanınıza USD almanızı ve bunun küçük birimlerini yanınızda bulundurmanızı öneririz.
Saat Dilimi: Peru ile Türkiye arasında -7 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Peru’da
05.00'tir. Bolivya ile Türkiye arasında ise -6 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken
Bolivya’da 06.00'dır.
Telefon Kullanımı: Tüm cep telefonu operatörleri hattınız uluslararası dolaşıma açıksa
kullanılabilmektedir. Fakat özellikle ülkenin yüksek kesimlerinde, şebeke sorunları yaşanabilir.
Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler,
pamuklu pantolonlar, şort, rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için kalın bir mont ve yün kazak
almanızı öneririz. Yüksek yerler için yün bere, kaşkol ve eldiven de alınabilir. 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: Peru’da deniz mahsülleri ve et oldukça yaygındır. Yemeklerde yöreye özgü
baharatlar kullanılır ancak tur boyunca aldığımız yemeklerin damak lezzetinize uygun olduğunu
hissedeceksiniz.
Elektrik: Peru’da elektrik 220 volt. Prizler A tipi ikili, B tipi üçlü ve C tipi ikili yuvarlak uçlu prizlerdir.
Bolivya’da elektrik 220 volt. Prizler A tipi ikili ve C tipi ikili yuvarlak uçlu prizlerdir.
Alışveriş: Ülkeye özgü Alpaca yününden kıyafetleri alabilirsiniz. Bunun dışında hediyelik eşyalar da
satın alınabilir.

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
6070,00 USD
5290,00 USD
5290,00 USD

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 12.05.2021

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde saat 07:30'da bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin
ardından saat 10:10'da THY TK 800 seferi ile Bogota'ya hareket. Yerel saat 15:40'ta varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 21.05.2021

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY TK 800 seferi ile saat 17:10'da İstanbul'a hareket.
Geceleme uçakta. 22.05.2021'de Türkiye saati ile 16:40'ta İstanbul Havalimanı'na varış.

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

Kişi Başı Fiyat
6070,00 USD
5290,00 USD
5290,00 USD

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 16.07.2021

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde saat 06:30'da bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin
ardından saat 10:10'da THY TK 800 seferi ile Bogota'ya hareket. Yerel saat 15:40'ta varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 25.07.2021

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY TK 800 seferi ile saat 17:10'da İstanbul'a hareket.
Geceleme uçakta. 26.07.2021'de Türkiye saati ile 16:40'ta İstanbul Havalimanı'na varış.

Bogota(2)-Lima(1)-Kutsal Vadi(1)-Cuzco(2)-Puno(1)-La Paz(2) 12-22 Mayıs / Türk Hava Yolları
(12 - 21 Mayıs 2021)

Bogota(2)-Lima(1)-Kutsal Vadi(1)-Cuzco(2)-Puno(1)-La Paz(2) 16-26 Temmuz / Türk Hava
Yolları (16 - 25 Temmuz 2021)




