
Peru-Bol�vya-Kolomb�ya Turu SE (Bogota-L�ma-Kutsal
Vad�-Cusco-La Paz-Puno)
04.06.2019'den �t�baren kalkışlı

5.390,00 USD
28.533,58 TL

Setur Exclusive

Türkçe Rehberli

TUR ÖZELLİKLERİ

1. Gün: İstanbul
Turumuz verm�ş olduğunuz adrese gelecek olan özel araç ve şoförünüz �le buluşmanızla başlıyor. Atatürk
Haval�manı’nda kurulacak Kontuarda buluşuyoruz.

2. Gün: İstanbul - Bogota
B�let-bagaj ve pasaport �şlemler�n�n tamamlanması ve pasaport kontroller�n�n ardından Bogota’ya hareket ed�yoruz.
Varışımıza �st�naden yerel rehber�m�z b�z� haval�manında karşılıyor ve özel aracımız �le şeh�r turumuza başlıyoruz.
Turumuzun bu kısmında Altın Müzes� ve La Candelar�a tar�h� mahalles�n� göreceğ�z. Turumuzun devamında şehr�n
tar�h� dokusunu tanımak �ç�n rehber�m�z eşl�ğ�nde Plaza Bol�var, Kolomb�ya Devlet Başkanı’nın �kametgahı olan Casa
Del Nar�no ve bahçes�nde bulunan uzay gözlem ev�n� gezeceğ�z. Turumuzun devamında Altın müzes�n� gez�yoruz.
Sonrasında öğle yemeğ�m�z� alıyoruz ve turumuza devam ed�yoruz. Günün son durağı Bogota’yı har�ka manzarasını
yakalayacağımız telefer�kle çıkcağımız 3000 metre yüksekl�ktek� Monserrate tepes�ne çıkıyoruz Turumuzun b�t�m�nde
otel�m�ze transfer ve odaların alınmasının ardından akşam yemeğ�ne kadar �st�rahat etmen�z �ç�n serbest zaman.
Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

3. Gün: Bogota - L�ma
Sabah otel�m�zde alacağımız kahvaltının ardından yerel havayolları �le L�ma’ya hareket ed�yoruz. Varışımıza
�st�naden yerel rehber�m�z b�z� haval�manında karşılıyor ve L�ma şeh�r turumuza başlıyoruz. Turumuza L�ma’n�n yen�
bölümü olan Plaza De Armas �le başlıyoruz. Turumuzun devamında San Franc�sco manastırı, San İs�dro ve
M�raflores’� gez�yoruz. Turumuzun b�t�m�nde otel�m�ze transfer�m�z� gerçekleş�yor. Akşam yemeğ� ve konaklama
otel�m�zde.

4. Gün: L�ma - Cuzco - P�sac - Ollantaytambo - Kutsal Vad�
Kahvaltının ardından özel aracımız �le haval�manına transfer oluyoruz. Yerel havayolları �le Cuzco’ya hareket
ed�yoruz. Varışımıza �st�naden yerel rehber�m�z b�z� haval�manında karşılıyor ve özel aracımız �le dünyanın en renkl�
yerel pazarlarından b�r� olan, bölgede bulunan b�rçok köy ve kasabadan gelen yerl�ler�n alışver�şler�n� çoğunlukla da
takas usulü gerçekleşt�rd�kler� P�sac Pazarı’nı görmek üzere P�sac’a hareket ed�yoruz. Burada And Dağları yerl�ler�n�n
yapmış olduğu ürünlerden alab�l�r ya da renk cümbüşü �ç�nde muazzam kareler yakalayab�l�rs�n�z. Gez�n�n ardından
öğle yemeğ�m�z yerel b�r restoranda. Daha sonra özel aracımız �le Ollantaytambo’ya geç�yoruz. Toplamı 50 tonu
geçen 6 monol�tten oluşan Ollantaytambo Kales� ve Güneş Tapınağı bugün görülecek son yerler. Akşam yemeğ� ve
konaklama Kutsal Vad�’de yer alan otel�m�zde.

5. Gün: Kutsal Vad� - Machu P�cchu - Cuzco
Kahvaltının ardından 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 Mac- hu P�cchu’nun etekler�nde yer alan Aguas Cal�entes’te
son buluyor. Küçük otobüsler �le yüzyıllarca g�zl� kalan ve 1911 yılında H�ram B�ng- ham tarafından keşfed�len,
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UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan Machu P�cchu’ya 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 öğle yemeğ�ne kadar turumuz devam ed�yor. Öğle
yemeğ�m�z� alıyoruz. Yemekten sonra Machu P�cchu’da serbest zaman. Bu unutulmaz deney�m�n ardından küçük
otobüsler �le tren �stasyonuna transfer oluyor ve Ollanta’ya hareket ed�yoruz. Dönüşümüzde Cuzco’ya g�derek
otel�m�ze yerleş�yoruz. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

6. Gün: Cuzco
Kahvaltının ardından şeh�r turumuza yürüyüşle başlıyoruz. İnka İmparatorluğunun merkez� olan Plaza De Armas’ı ve
sonrasında Katedral� görüyoruz. Turumuza Cor�cancha tapınağıyla devam ed�yoruz. Cor�cancha, or�j�nal olarak İnt�
yan� güneş tapınağı olarak adlandırılan tapınak, İnka İmparatorluğu'nun en öneml� tapınağı olarak b�l�nmekted�r.
Güneş tanrısı İnt�'ye adanmıştır. Tavan ve taban tabakalar hal�nde katı altınla döşenm�şt�r. Sonrasında, yerel market
olan San Pedro’yu gezerken Peru’ya a�t meyve, sebze, ve çeş�tl� baharatları tanıma �mkanımız oluyor. Öğle
yemeğ�m�z yerel b�r restoranda. Y�ne b�r İnka kalıntısı olan Sacsayhuaman Kales�’n� z�yaret ed�yoruz. B�r sonrak�
durağımız İnka Banyoları olarak da adlandırılan Tambomachay Kalıntıları. Son yer �se asker� b�r yapıt olan “Kızıl
Kale” Puca Pucara. Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

7. Gün: Cuzco - Puno
Kahvaltının ardından özel otobüsümüz �le Puno’ya hareket ed�yoruz. Yaklaşık 6-7 saat sürecek yolculuğumuzda; yol
üstünde Andahuayl�llas k�l�ses� , k�l�ses�n�n muhteşem kolon� sanatını görüyoruz. Sonrasında Raqchh� kalıntılarını
göreceğ�z. Bu kalıntılar bu bölgen�n en �y�s�d�r ve - bu ölçüde sadece İnka kaya duvarlarının tabanında oturan kerp�ç
duvarlara sah�p kalıntılardır. Bu; Inca m�mar�s�nde normal b�r özell�kt�, bütün yüksek b�nalar bu şek�lde �nşa ed�l�rd�.
Güzergâhta, özell�kle �y� b�l�nen “Tor�tos de Pucara” (Küçük Bulls of Pucara) adlı çanak çömlekler�yle ünlü Pucara'yı
da gez�yoruz. Pucara; İnka Kültüründen (or�j�nal ve kopya parçaları) az sayıda antropomorf�k monol�t, zumlu heykel,
seram�k ve d�ğer objeler� gösteren "Museo L�t�co de Pucara" (Pucara Taş Müzes�) 'n� göreceğ�z. Ayrıca ana meydanda
bulunan k�l�sey� görüyoruz . Yerel restoranda öğle yemeğ�m�z� alıp otel�m�ze transfer akşam yemeğ� ve geceleme
otel�m�zde.

8. Gün: Puno – Uros Adası – Taqu�le Adası
Kahvaltıdan sonra otelden Uros Adalarına g�tmek �ç�n hareket ed�yoruz. Burası sazdan yapılma kayıklarıyla ve
sazdan yapılma adalarıyla ünlü olup; tamamen �nsan yapımıdır, sazdan üret�lm�ş ve göl tabanıyla bağlantısı
olmadığından kend� kend�ne yüzer durumdadır. Sonrasında örgü yapan erkekler�yle ünlü olan Taqu�le adasıyla
turumuza devam ed�yoruz. Bu adada sokak yok, sadece kırsal teraslar ve har�ka kırsal alanlara g�den yollar
bulunmaktadır. Öğle yemeğ�m�z� bu adada alıyoruz ve sonrasında otel�m�ze ger� dönüş; akşam yemeğ� ve geceleme
otel�m�zde.

9. Gün: Puno - Kasan� - Güneş Adası - La Paz
Sabah otel�m�zde alacağımız kahvaltının ardından, Puno-Kasan� sınırına g�d�yoruz. Yol üzer�nde her yıl b�nlerce
Hır�st�yan hacıya ev sah�pl�ğ� yapan Copacabana ve “Copacabana’nın Bak�res�” tarafından kutsanmış olan tar�h�
tapınağı gez�yoruz. Gez�n�n ardından katamaranlar �le Manco Capac ve Mama Ocllo’nun İnka İmparatorluğu’nu
kurmak üzere üzer�nde bel�rd�ğ�ne �nanılan Güneş Adası’na g�d�yoruz. Öğle yemeğ�m�z� katamaranda alacağız ve tur
b�t�m� otele transfer, geceleme otel�m�zde.

10. Gün: La Paz - Bogota
Sabah çok erken saatte alana transfer ve Bogota’ya uçuş. Varışa �st�naden; Z�paqu�ra’ya transfer oluyoruz ve burada
tuz madenler� tünel�ne �nşa ed�lm�ş olan Salt Catedral’� rehber�m�z eşl�ğ�nde gez�yoruz. Öğle yemeğ�m�z yerel
restoranda aldıktan sonra Bogota’ya dönüyoruz ve kahve tadımı �ç�n yaklaşık 1 saat vak�t ayırıyoruz. Otele dönüş ve
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akşam yemeğ�ne kadar serbest zaman. Dışarıda alacağımız akşam yemeğ�m�zden sonra otele ger� dönüş ve
geceleme otelde.

11. Gün: Bogota - İstanbul
Otelde alacağımız erken kahvaltının ardından Bogota ‘’ El Dorado’’ haval�manına transfer sonrası b�let, bagaj ve
pasaport �şlemler�n�n ardından İstanbul’a hareket ed�yoruz. Uçağımız önce Panama'ya uğrayacak yaklaşık 1 saat 30
dak�kalık beklemen�n ardından İstanbul'a havalanacaktır.

12. Gün: İstanbul
Turumuz s�z� önceden verm�ş olduğunuz adrese götürecek olan özel araç ve şoförünüz �le buluşmanız ve
transfer�n�zle son buluyor.

Bogota: 5* Hilton Bogota vb.

Lima: 4* Tryp Lima Miraflores Hotel vb.

Kutsal Vadi: 4*Sonesta Posadas Del Inca Yucay vb.

Cusco: 4*Sonesta Hotel v.b

Puno: 4* Sonesta Posada Puno vb.

La Paz: 4* Hotel Europa vb.

Türk Havayolları 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 2 gece 5* otelde konaklama

Lima’da 1 gece 4* otelde konaklama

Kutsal Vadi’de 1 gece 4* otelde konaklama

Cuzco’da 2 gece 4* otelde konaklama

La Paz’da 1 gece 4* otelde konaklama

Puno’da 2 gece 4* otelde konaklama

Programda belirtilen 8 öğle yemeği

Programda belirtilen 8 akşam yemeği

Programda belirtilen 8 kahvaltı

Ev – alan – ev transferi dahil olmak üzere tüm transferler

Özel araç ile programda belirtilen tüm geziler

Geziler esnasında gezilecek müze ve ören yerlerine giriş ücretleri

Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti

Yurtdışı çıkış harcı

Seyahat sigortası (İptal durumunda ki muafiyet oranı poliçede belirtilecektir.)

Otel B�lg�ler�

F�yata Dah�l Olan H�zmetler
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Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri

Yemekler esnasında alınacak içecekler

Fazla bagaj ücretleri

Kişisel harcamalar

Dahil olduğu belirtilmeyen herşey

Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.

***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.

Yurt dışına çıkarken havalimanında 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.

Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.

Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız 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.

80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.

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.

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
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

Satın almış olduğunuz tur Setur Exclusive turu'dur. Setur & Gazella turizm tarafından organize
edilmektedir.

F�yata Dah�l Olmayan H�zmetler

Öneml� Notlar

Yerel H�zmetler Hakkında Öneml� B�lg�lend�rme
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Bogota(2)-L�ma(1)-Kutsal Vad�(1)-Cuzco(2)- Puno(2)-La Paz(1) 04-15 Haz�ran / Türk
Havayolları

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)

04.06.2019  
14.06.2019 5.390,00 USD 5.390,00 USD 6.170,00 USD

Bogota(2)-L�ma(1)-Kutsal Vad�(1)-Cuzco(2)- Puno(2)-La Paz(1) 06-17 Ağustos / Türk
Havayolları

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)

06.08.2019  
16.08.2019 5.390,00 USD 5.390,00 USD 6.170,00 USD

Bogota(2)-L�ma(1)-Kutsal Vad�(1)-Cuzco(2)- Puno(2)-La Paz(1) 12-23 Kasım / Türk
Havayolları

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)

12.11.2019  
22.11.2019 5.390,00 USD 5.390,00 USD 6.170,00 USD
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