
Panama-Kolomb�ya-Ekvator-Peru Turu (Panama C�ty-
Bogota-Qu�to-L�ma-Cuzco)
30.05.2019'den �t�baren kalkışlı

3.999,00 USD
21.169,91 TL

Fırsat

Türkçe Rehberli

Vizesiz

TUR ÖZELLİKLERİ

1.Gün: İstanbul-Aktarma Noktası-Panama C�ty
Atatürk Haval�manı Dış Hatlar G�d�ş Term�nal�’nde uçuş saat�m�zden 3 saat önce buluşuyoruz. B�let, bagaj ve gümrük
�şlemler�n�n ardından aktarma noktasına hareket ed�yoruz. Aktarma noktasına varışımızın ardından uçak değ�şt�r�p
Panama C�ty'ye hareket ed�yoruz. Panama C�ty'ye varışımızın ardından alanda b�z� bekleyen özel aracımızla
otel�m�ze transfer oluyoruz. Otele yerleşme sonrası serbest zaman. Geceleme Panama C�ty'dek� otel�m�zde.

2.Gün: Panama
Kahvaltımızın ardından şeh�r turumuzu gerçekleşt�receğ�z. İlk durağımız Panama’nın esk� kent merkez� Casco V�ejo.
UNESCO Dünya Kültür M�rası L�stes�’nde bulunan bu tar�h� merkezde key�fl� b�r yürüyüş yapacağız. Ardından Plaza de
Franc�a’yı ve Bol�var meydanını gezeceğ�z. Turumuzun ardından otel�m�ze g�d�yoruz. Geceleme otel�m�zde.

3.Gün: Panama
Kahvaltımızın ardından serbest zaman. D�leyen m�saf�rler�m�z ekstra düzenlenecek olan "Öğle yemekl� Panama
Kanalı ve Maymun adası" turumuza katılab�l�rler. Panama Kanalı’nda büyük yolcu ve yük gem�ler�n�n geç�ş�ne
tanıklık edeceğ�z. Atlas Okyanusu �le Büyük Okyanus'u b�rb�r�ne bağlayan kanaldan yılda yaklaşık 14.000 gem�
geçmekted�r. Sonrasında Gatun Gölü üzer�nde key�fl� b�r tekne turuna çıkacağız. Göl üzer�nde bulunan adacıkları
görecek, Maymun adasında maymunları besleme şansına sah�p olacağız. Öğle yemeğ�m�z� yerel restoranda alacağız.
Öğleden sonra şehre dönüyoruz ve alışver�ş cennet� Panama’da serbest zamanımız olacak. Geceleme otel�m�zde. 
 
Ekstra Öğle yemekl� Panama Kanalı ve Maymun adası Turu: 160-USD (K�ş� başı)

4.Gün: Panama-Bogota
Erken kahvaltımızın ardından haval�manına transfer oluyor ve Bogota’ya uçuyoruz. Yaklaşık 2 saatl�k uçuşun
ardından Bogota’ya varıyor ve şeh�r turumuzu gerçekleşt�r�yoruz. İlk durağımız şehr� panoram�k olarak göreceğ�m�z
Monserrate Tepes� olacak. Telefer�k �le bu tepeye çıkacak bu büyük şehr�n manzarasını �zleyeceğ�z. Ardından Tar�h�
şeh�r merkez�n� gezmeye başlıyoruz. Kolonyal dönemden kalma esk� şeh�r merkez�nde Bol�var Meydanı, Başkan’ın
Ev�, Ulusal B�na, Adalet Sarayı g�b� yerler� göreceğ�z. Ardından dünyanın en büyük ve en değerl� eserler�n�n
bulunduğu Altın Müzes�’n� gezeceğ�z. Turumuzun b�t�m�nde otel�m�ze g�d�yoruz. Konaklama otel�m�zde.

5.Gün: Bogota
Kahvaltımızın ardından serbest zaman. D�leyen m�saf�rler�m�z ekstra düzenlenecek olan "Tuz Katedral� (Z�paqur�a)"
turumuza katılab�l�rler. Dünya’da sadece 2 tane bulunan Tuz Katedral�’n� z�yaret etmek �ç�n Z�paqu�ra’ya g�d�yoruz.
Esk� tuz maden�n�n �ç�ne �nşa ed�len ve tamamı tuzdan meydana gelen bu katedral� keşfetmek �ç�n maden�n �çer�s�ne
g�r�yoruz. Ayrıca maden�n etrafından bulunan tuz madenler�n� ve tuz �şleme atölyeler�n� de z�yaret edeceğ�z.
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Turumuzun b�t�m�nde otel�m�ze g�d�yoruz. Konaklama otel�m�zde. 
 
Ekstra Tuz Katedral� (Z�paqur�a) Turu: 95-USD (K�ş� başı)

6.Gün: Bogota-Qu�to
Kahvaltımızın ardından Qu�to uçuşu �ç�n haval�manına transfer ve Qu�to’ya uçuyoruz. Yaklaşık 1 saat 30 dak�kalık
uçuşun ardından Qu�to’ya varıyor ve şeh�r turumuza başlıyoruz. İlk durağımız 22 km uzaklıkta bulunan “Dünya’nın
Ortası” d�ye anılan Ekvator ç�zg�s�n�n geçt�ğ� park ve parkın �ç�nde bulunan anıt. Bu anıtı gördükten sonra esk� şeh�r
merkez�ne g�decek ve kolonyal b�r m�mar�ye sah�p esk� şehr�n sokaklarında turumuzu yapacağız. Turumuzun
b�t�m�nde otel�m�ze g�d�yoruz. Konaklama otel�m�zde.

7.Gün: Qu�to-L�ma
Kahvaltımızın ardından serbest zaman. D�leyen m�saf�rler�m�z ekstra düzenlenecek olan "Botan�k Bahçes� ve
Dünyanın Ortası" turumuza katılab�l�rler. Tur b�t�m� L�ma uçuşu �ç�n haval�manına transfer oluyor ve L�ma’ya
uçuyoruz. Yaklaşık 2 saat 20 dak�kalık uçuşun ardından L�ma’ya varıyor ve otel�m�ze transfer oluyoruz. Konaklama
L�ma otel�m�zde. 
 
Ekstra Botan�k Bahçes� ve Dünyanın Ortası Turu: 80-USD (K�ş� başı)

8.Gün: L�ma-Cuzco
Kahvaltının ardından haval�manına transfer oluyor ve yerel havayolları �le Cuzco’ya hareket ed�yoruz. Cuzco
haval�manına varışımızın ardından UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan Cuzco Tar�h� Merkez�’n� gezmeye
başlıyoruz. Sonrasında İnka Meden�yet�n�n �zler�n� taşıyan Hatun Rum�yoc caddes�, 16.yüzyılda İnka’lar tarafından
�nşa ed�len W�racocha Kathedral�, İnkaların güneş tanrısına adanan ünlü Kor�cancha tapınağı, İnka dönem�nden
kalma b�r d�n� kompleks olan Kenko Tapınağı, İnka asker� kale olan Puca Pucara, �çer�s�nde su kanalları bulunan ve
İnka’ların banyosu olarak da b�l�nen Tambomachay ve Cuzco’yu düşmanlardan korumak �ç�n �nşa ed�len
Sacsayhuaman h�sarı görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası otel�m�ze transfer ve serbest zaman. Konaklama
Cuzco’da otel�m�zde.

9.Gün: Cuzco-Machu P�cchu-Cuzco
Kahvaltının ardından Machu P�cchu turumuza başlıyoruz. Öncel�kle Ollanta Tren İstasyonu’na transfer oluyoruz. Özel
gez� tren� �le Kutsal Vad� boyunca yaklaşık 1 saat 30 dak�ka kadar sürecek olan key�fl� yolculuğumuz Machu
P�cchu’nun etekler�nde yer alan Aguas Cal�entes’te son buluyor. Yüzyıllarca g�zl� kalan ve 1911 yılında H�ram
B�ngham tarafından keşfed�len, UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan Machu P�cchu’ya küçük otobüslerle
g�d�yoruz. Lokasyonunun eşs�zl�ğ� ve dah�ce m�mar�s� �le dünyanın en büyük tar�h� eserler�nden olan Machu
P�cchu’da öğlene kadar turumuz devam ed�yor. Turumuzun ardından öğle yemeğ� ve fotoğraf çek�m� �ç�n serbest
zaman. Bu unutulmaz deney�m�n ardından küçük otobüsler �le tren �stasyonuna transfer oluyor ve Ollanta’ya
hareket ed�yoruz. Konaklama Cuzco’da otel�m�zde.

10.Gün: Cuzco-L�ma-Aktarma Noktası
Kahvaltının ardından haval�manına transfer oluyor ve yerel havayolları �le L�ma’ya uçuyoruz. Kısa b�r yolculuğun
ardından L�ma’ya varıyoruz. Varışın ardından UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan, L�ma Tar�hî Merkez� gez�s� �le
güne başlıyoruz. 16. yüzyıldan kalma ve büyüley�c� b�r neoklas�k tarzda �nşa ed�lm�ş olan Katedral, b�rçok tar�h� olaya
ev sah�pl�ğ� yapmış olan ve bugün L�ma’nın kalb� olarak anılan Plaza Mayor, kolonyal dönem m�mar�s�n�n sadece
Peru’da değ�l tüm Lat�n Amer�ka’da bulunan en öneml� örnekler�nden San Franc�sco Manastırı göreceğ�m�z yerler
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arasındadır. Bununla beraber Peru başkanlık makamı olan Başkanlık b�nası ve Beled�ye b�nası da bölgede
görecekler�m�zden bazılarıdır. Tur b�t�m�nde haval�manına transfer oluyor ve check-�n �şlemler�n�n ardından aktarma
noktasına hareket ed�yoruz. Gecem�z uçakta geç�yor.

11.Gün: Aktarma Noktası-İstanbul
Aktarma noktasına varışımızın ardından uçak değ�şt�r�yor ve İstanbul'a hareket ed�yoruz. Gecem�z uçakta geç�yor.

12.Gün: İstanbul
Sabah erken saatlerde İstanbul'a varış �le turumuz sona er�yor. B�r sonrak� turumuzda görüşmek d�leğ�yle...

Panama City: Best Western Plus Zen 4* vb.

Bogota: De La Opera Hotel 4* vb.

Quito: Quito Hotel 4* vb.

Lima: La Hacienda Hotel 4* vb.

Cusco: Sonesta Hotel Cusco vb.

Air France & KLM ile aktarmalı olarak Gidiş & Dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan vergileri

Programda belirtilen ekonomi sınıfı ara uçuşlar ve alan vergileri

Panama’da 3 gece 4* otelde kahvaltı dahil konaklama

Bogota’da 2 gece 4* otelde kahvaltı dahil konaklama

Quito’da 1 gece 4* otelde kahvaltı dahil konaklama

Lima’da 1 gece 4* otelde kahvaltı dahil konaklama

Cuzco’da 2 gece 4* otelde kahvaltı dahil konaklama

Panama City, Bogota, Quito, Lima ve Cuzco panoramik şehir turları

Macchu Pichu turu

Programda belirtilen şehirler arası transferler

Havalimanı-Otel-Havalimanı arası transferler

Türkçe Rehberlik Hizmeti

Seyahat sigortası (İptal durumundaki muafiyet oranı poliçede belirtilecektir)

Yurtdışı çıkış fonu (15 TL)

Öğle ve akşam yemekleri

Ekstra turlar

Kişisel harcamalar

Ek bagaj ücretleri

Otel B�lg�ler�

F�yata dah�l olan h�zmetler

F�yata dah�l olmayan h�zmetler

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

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

Sayfalarında veya kabında; yırtıklar ve aşınma olan pasaport sahibi misafirlerimizin ülkeye
girişlerinde 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 fark ücreti 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,
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: Panama, Kolombiya, Ekvator ve Peru’ya girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu
bulunmamaktadır. Yenilecek yemeklerde sağlığınızı olumsuz etkileyecek bir sorun olacağınız
sanmıyoruz. Musluk suyu içmemenizi öneririz.

Vize Bilgileri: Panama, Kolombiya, Ekvator ve Peru’da Türk vatandaşlarına (Türk Pasaportu
taşıyan) vize uygulaması yoktur. Fakat ülke vatandaşı olan misafirlerimizin, kendi elçilikleri ile
görüşerek konu ile ilgili bilgi almaları gerekmektedir.

Uçuş Süreleri: İstanbul-Paris arası yaklaşık 3 saat 45 dakika, Paris-Panama City arası 10 saat 55
dakika, Lima-Paris arası 12 saat 25 dakika, Paris-İstanbul arası 3 saat 25 dakikadır.

Para Birimi: Panama kağıt paranın basılmadığı dünyadaki bir kaç ülkeden biridir ve resmi para
birimi balboa’dır. Amerikan doları çekleri ve madeni paralarının kullanımı oldukça yüksektir.
Kolombiya’da ise Kolombiya Peso’su kullanılmakta olup, yanınıza USD almanız önerilir. Ekvator’un

Sıkça sorulan sorular
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kendi para birimi bulunmamaktadır. USD kullanılmaktadır. Seyahatiniz için yanınıza USD almanızı
ve bunun küçük birimlerini yanınızda bulundurmanızı öneririz.

Saat Dilimi: Peru, Panama ve Kolombiya ile Türkiye arasında -8 saat fark bulunmaktadır. Ekvador
ile Türkiye arasında -7 saat fark bulunmaktadır.

Telefon Kullanımı: Tüm cep telefonu operatörleri, hattınız uluslararası dolaşıma açıksa
kullanılabilmektedir.

Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler,
pamuklu pantolonlar, şort, rahat yürüyüş ayakkabıları, yağmurluk, akşamları için ince bir mont
veya polar almanızı öneririz.

Yemek Kültürü: Ekvador’da ve Bogoto’da deniz mahsülleri ve et oldukça yaygındır. Yemeklerde
yöreye özgü baharatlar kullanılır ancak tur boyunca aldığımız yemeklerin damak lezzetinize uygun
olduğunu hissedeceksiniz.

Peru’da et yemekleri başta olmak üzere, tahıl ürünlerinin de ağırlıkta olduğu mutfak kültürleri
vardır. Özellikle kahvelerini içmenizi öneririz.

Elektrik: Bogota ve Panama’da elektrik 110 volt olsa da kalınacak otellerde 220 volt elektrik
kullanılmaktadır. Prizler A tipi ikili ve B tipi üçlü prizlerdir. Adaptör getirmeniz gerekecektir.

Alışveriş: Panama giyim konusunda tam bir alış veriş cennetidir. Ekvador ve Kolombiya’da ülkeye
özgü kahve alabilirsiniz. Bunun dışında hediyelik eşyalar da satın alınabilir. Lima şehir
merkezindeki Miroflores alışveriş açısından şehirdeki en hareketli yerdir. Fakat kredi kartı ile
yapılan alışverişlerde yüksek banka komisyonları uygulandığını göz önünde bulundurmakta ve
mümkünse alışverişler sırasında nakit para kullanmakta fayda olduğunu belirtmek isteriz.
Bogota’da satılan en dikkat çekici ürünler değerli taşlardır. Altın ve diğer madenlerden inanılmaz
eserler bulabilirsiniz.

Mimari harikası Sacsayhuaman Kalesi ve Kenko Tapınağı'nı görecek ve Tambomachay ziyaretlerini
gerçekleştireceğiz.

Lokasyonunun eşsizliği ve dahice mimarisi ile dünyanın en büyük tarihi eserlerinden olan Machu
Picchu’yu gezeceğiz.

İnka döneminden kalma bir dini kompleks olan Kenko Tapınağı, İnka askeri kalesi olan Puca
Pucara "Kızıl Kale" görülecektir.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı keşfedecek, Monserrate'a teleferikle çıkıp bu güzel şehrin
manzarasını göreceğiz.

Bogota'nın 18.Yüzyıl'dan kalma binalarının olduğu tarihi merkezinde keyifli bir tur yapacağız.

36000 parça eser sergilenen Dünyaca ünlü Altın Müzesi'ni görebilirsiniz.

Panama eski kent merkezi Casco Viejo’yu gezeceğiz.

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan dünyaca ünlü Panama Kanalı’nı ziyaret
edebilirsiniz.

Ekvator çizgisinde yürüme şansına sahip olacaksınız.

Dünya'nın en yüksek başkentlerinden birisi olan Quito'yu keşefedeceğiz.

Quito'da Hükümet Sarayı ve San Francisco Kilisesi ile kolonyol mimarinin en güzel örneklerini
göreceğiz.

Turun artıları
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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

Panama C�ty(3)-Bogota(2)-Qu�to(1)-L�ma(1)-Cuzco(2) 30 Mayıs-10 Haz�ran / A�r France &
KLM 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

30.05.2019  
08.06.2019 3.999,00 USD 3.999,00 USD 4.749,00 USD 550,00 USD 3.949,00 USD

Panama C�ty(3)-Bogota(2)-Qu�to(1)-L�ma(1)-Cuzco(2) 11-22 Ağustos / A�r France & KLM
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

11.08.2019  
20.08.2019 3.999,00 USD 3.999,00 USD 4.749,00 USD 550,00 USD 3.949,00 USD

Panama C�ty(3)-Bogota(2)-Qu�to(1)-L�ma(1)-Cuzco(2) 12-23 Ek�m / A�r France & KLM
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

12.10.2019  
21.10.2019 3.999,00 USD 3.999,00 USD 4.749,00 USD 550,00 USD 3.949,00 USD
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