Güney Amerika'nın Ritmi; Arjantin
- Brezilya Thy Ile
Arjantin'in tangosu, Brezilya'nın sambası ile coşan Iguazu'ya yolculuk...
Tarih : 16-08-2018 - 25-08-2018
Şehirler : Buenos Aires, Iguazu, Rio de Janeiro, Sao Paulo
Otel : 4*, 5*
Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile
Peşin Ücret : 4.150 DOLAR
Tek Kişilik Oda Farkı : 975 DOLAR
Tur Konsepti : Tüm ekstra turlar dahil
Yemek Durumu : 7 öğle ve 4 akşam yemeği dahil

Tur Programı 1. Gün
16/08/2018
İstanbul - Buenos Aires
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor . Atatürk Havalimanı Dış
Hatlar Gidiş Terminali'nde buluşarak, check-in işlemlerimizi tamamlıyor ve sonrasında ise
Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile Buenos Aires uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Varışımıza
istinaden havalimanında karşılanıyor ve özel aracımız ile otelimize transfer oluyoruz.
Konaklama otelimizde.
2. Gün
17/08/2018
Buenos Aires
Kahvaltının ardından tam gün Buenos Aires gezimize başlıyoruz. Güney Amerika’nın en
büyük şehirlerinden olmasına rağmen kendinizi önemli bir Avrupa kenti geziyormuş
hissinden kurtaramayacağınız mimarisi, birbirinden lezzetli yemeklerden oluşan mutfağı ve
elbette kalbinden taşan tango ile eşsiz şehir Buenos Aires’te ilk durağımız bu şehre neden
“Güney Amerika’nın Paris’i" namının verildiğini bize varlığı ile anlatan La Recoleta semti
olacak. Şehrin seçkin semtlerinden biri olan bu yerde Eva Peron’un (Evita) da mezarının
bulunduğu Recoleta Mezarlığı’nı ziyaret edeceğiz. Daha sonra Arjantinli sanatçıların
eserleri ile beraber Renoir ve Monet gibi Avrupalı ressamların da eserlerinin bulunduğu
Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi’ni de ziyaret ediyoruz. Bir sonraki durağımız Plaza Dorrego
etrafına çevrelenmiş, tangonun doğduğu semt, antikaları, yuvarlak taşlı sokakları, kolonyal
mimarisi ile San Telmo. Buenos Aires’in kurulduğu meydan olan Plaza de Mayo ve etrafında
yer alan başkanlık makamı Casa Rosada, Evita Balkonu, Katedral ve Colon Tiyatrosu

gezileri ile güne devam ediyoruz. Şehrin “Grand Boulevard”ı olarak inşa edilen Avenida de
Mayo’yu dolaşıyor ve Buenos Aires’teki en eski café olan Café Tortoni’de bir mola veriyoruz.
Kendine has mimarisi ile La Boca semti ve dünyanın en geniş bulvarı olan 9 Temmuz
Bulvarı gezimizin diğer önemli noktaları arasında. Bugün öğle yemeğimizi geziler esnasında
yerel bir restoranda alıyoruz. Akşam ise bambaşka bir tango deneyimine tanık olmak için
şehrin en iyi tango mekanlarından birinde olacağız. Akşam yemeğimizi de bu mekanda
alıyoruz. Konaklama otelimizde.
3. Gün
18/08/2018
Buenos Aires - Tigre - Buenos Aires
Kahvaltının ardından özel aracımız ile Tigre’ye hareket ediyoruz. Burada halka açık bir
feribotla Parana Deltası’nda yaklaşık 1 saat süren bir gezi yapıyoruz. Öğle yemeğimiz
geziler esnasında yerel bir restoranda. Yemeğin ardından özel aracımız ile Buenos Aires’in
kuzeyinde yer alan, sadece Buenos Aires’in değil tüm Güney Amerika kıtasının en varlıklı
semtlerinden biri olan ve kolonyal evleri ile meşhur San Isidro’dan geçiyoruz. Günün geri
kalanında serbest zaman. Konaklama otelimizde.
4. Gün
19/08/2018
Buenos Aires - Iguazu
Kahvaltının ardından özel aracımız ile havalimanına transfer oluyoruz. Yerel havayolları ile
Iguazu’ya (Arjantin) hareket ediyoruz. Varışımıza istinaden havalimanında yerel rehberimiz
tarafından karşılanıyor ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Iguazu Şelalelerinin
Arjantin tarafında şelalelerin etrafında yer alan ormanları gezecek ve hoş bir gezi treni ile
Şeytan Boğazı Şelalelerine kadar gitme fırsatı bulacağız. Öğle yemeğimiz Ulusal Park
içerisinde yer alan yerel bir restoranda. Gezinin ardından sınırdan geçerek Brezilya
tarafındaki otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
5. Gün
20/08/2018
Iguazu
Kahvaltının ardından Iguazu Şelaleleri’nin bu kez de Brezilya kısmında geziyor ve safari
turumuzu gerçekleştiriyoruz. Birçoklarına göre şelalelerin en güzel manzaraları Brezilya
kısmından izlenmektedir. Ayrıca bir çok tropik bitki ve kuş çeşidine rastlamak da
mümkündür. Bu gezimizin bitiminde unutulmaz bir tekne turu yapacağımız Macuco Turuna
yapıyoruz. Turumuzuda elektrikli araçlar ile ormanın derinliklerine doğru gideceğiz Salto
de Macuco'ya varacağız. Sonrasında botlarımıza binerek Şeytan Boğazına doğru gideceğiz.
( Önemli Not: Islanma ihtimaline karşı ince yağmurluklarımız yanımızda olsun ) Brezilya
tarafında en güzel noktalarına gidecek, seyir teraslarından izleme fırsatı bulacağız. Öğle
yemeğimiz Ulusal Park içerisinde yer alan yerel bir restoranda. Gezinin ardından akşam
yemeği ve konaklama otelimizde.
6. Gün
21/08/2018
Iguazu - Rio de Janeiro

Kahvaltının ardından serbest zaman. Rehberimizin belirleyeceği saatte havalimanına
transfer ve yerel havayolları ile Rio de Janeiro’ya hareket. Varışımıza istinaden
havalimanında karşılanıyor ve otelimize transferimizi gerçekleştiriyoruz. Konaklama
otelimizde.
7. Gün
22/08/2018
Rio de Janeiro
Otelde alacağımız kahvaltının ardından özel aracımız ile şehir merkezine transfer oluyoruz.
Bu sabah şehrin kolonyal bölgesini ziyaret edecek, burada dar caddeler, meydanlar ve
tarihi binalar arasında Candelaria, Praça XV, Travesso Marketi, Metropolitan Katedrali ve
sambanın kalbi Sambodromo’yu ayrı ayrı ziyaret edeceğiz. Gezinin bu bölümünde ülkedeki
Portekiz hakimiyeti döneminden kalma Portekiz Kraliyet Okuma Odası’nı da gezeceğiz.
Büyüleyici bir atmosfere sahip Colombo Pastanesi’nde kısa bir molanın ardından
turumuzun ilk bölümünü tamamlamış olacağız. Öğle yemeğinde, yerel bir restoranda
Brezilya'nın geleneksel mangal tatlarını tadacağız. Yemek sonrası serbest zaman. Akşam
yemeğimizi yerel bir restoranda alıp, dünyanın en güzel dans gösterilerinden biri olan, adı
ülke ile özdeşleşmiş Samba Show izleyeceğiz. Konaklama otelimizde.
8. Gün
23/08/2018
Rio de Janeiro
Kahvaltının ardından özel aracımız ile Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olan, 40 m
uzunluğundaki Christ the Redeemer (Kurtarıcı İsa) Heykeli’nin tüm Rio de Janeiro’ya
tepeden baktığı Corcovado Tepesi’ne gidiyoruz. Bu gezinin ardından öğle yemeğimizi yerel
bir restoranda alıyoruz. Yemeğin ardından Guanabara Körfezi’nin inanılmaz manzarasına
doyacağınız Sugar Loaf Tepesi’ne teleferikler ile çıkıyoruz. Günün kalanında serbest zaman.
Konaklama otelimizde.
9. Gün
24/08/2018
Rio de Janeiro - Sao Paulo
Kahvaltının ardından havalimanına transfer oluyoruz. Yerel havayollarına ait bir uçakla Sao
Paulo’ya hareket ediyoruz. Varışımıza istinaden öğle yemeğimizi alıyor ve akabinde ülkenin
en önemli şehirlerinden biri olan Sao Paulo turumuza başlıyoruz. Iburapuera Park, Japon
Mahallesi, Katedral, Tarihi Şehir Merkezi, Belediye Tiyatrosu tur esnasında göreceklerimiz
arasında. Daha sonra dinlenmek için otelimize transfer oluyoruz.
10. Gün
25/08/2018
Sao Paulo - İstanbul
Gece havalimanına transfer oluyoruz. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Türk
Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul’a hareket ediyoruz. Turumuz önceden vermiş
olduğunuz adrese yapılacak kişiye özel transferiniz ile son buluyor.

Hizmetler
Fiyata Dahil Olan Hizmetler:
- Türk Hava Yolları ile İstanbul – Buenos Aires / Sao Paulo – İstanbul arası ekonomi sınıf
uçak bileti ve bu bilete ilişkin alan vergileri
- Buenos Aires – Iguazu / Iguazu – Rio de Janeiro ve Rio de Janeiro - Sao Paulo arası
ekonomi sınıf uçak biletleri ve bu biletlere ilişkin alan vergileri
- Buenos Aires’te 3 gece 5* otelde konaklama
- Iguazu’da 2 gece 5* otelde konaklama
- Rio de Janeiro’da 3 gece 4* otelde konaklama
- Sao Paulo’da 1 gece 4* otelde konaklama
- Kişiye özel eviniz – alan – eviniz transferi de dahil olmak üzere programda belirtilen tüm
transferler
- Programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri
- Buenos Aires’te tango gösterisi
- Rio De Janerio’da Samba gösterisi
- Corcovado Turu
- Sugar Loaf Turu
- Macuco Turu
- San Isidro - Tigre turu
- Iguazu Şelaleleri’nde hem Arjantin, hem Brezilya Ulusal Parklarına giriş ücretleri
- Özel araçlar ile programda belirtilen tüm geziler
- Geziler esnasında gerekli olan tüm müze ve örenyeri giriş ücretleri
- Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri
- Yurtdışı çıkış harcı ve Seyahat sigortası

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler:
- Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri
- Yemekler esnasında alınacak içecekler
- Fazla bagaj ücretleri
- Kişisel harcamalar

Turun Artıları
+ Tangonun sert ve tutku dolu ezgilerinden sambanın kıvrak ve neşeli havasına nasıl
büründüğünüzü anlayamayacağınız, dansın topraklarında eğlenceli bir yolculuk
+ Arjantin’in “güzel havalı” şehri Buenos Aires’te; bizim gibi kendisini şehrin güzel
atmosferine bırakan, sanki dünyanın en büyük bulvarı olduğunu ispat etmek istermişçesine
şehir merkezinde boylu boyunca uzanan 9 Temmuz Bulvarı’nda gezi
+ Kendine özgü tasarımı ve mimarisiyle, görenlere modern ölçülerde bir sanat şöleni
yaşatan; diğer mimarları kıskandıracak güzellikte Başkanlık Binası ve Belediye Binasını
ziyaret etme şansı

+ Sokaklarında yol kenarlarının resimlerle bezendiği yürürken sizi açık hava sergisinde
hissettiren Arnavut kaldırımlı caddelerle sarılmış San Telmo, La Boca ve La Recolata
şehirleri
+ Arjantinlilerin “Evita”sı, güzelliğiyle olduğu kadar idealleriyle de hatırlanan, adına filmler
mizkaller yapılan First Lady Eva Peron’un mezarına ziyaret
+ Ağaçların gölgesi altında Parana Deltası’nda nehir turu ve yuvarlak taş döşeli yollarıyla
kolonyal mimarinin gözde ev sahipleri Tigre ve San Isidro şehirleri
+ Dar caddeler, meydanlar ve tarihi binalar ile şehrin kolonyal bölgelerini tanıma ve
sambanın kalbinin attığı, Rio Festivali’nin ev sahibi Sambodromo’da gezinti
+ Arjantin ve Brezilya arasında mavi bir sınır çizgisi gibi uzanan, görkemli şelaleleriyle
başınızı döndüren Iguazu Şelalelerinde Arjantin ve Brezilya Ulusal Parklarının ayrı ayrı
gezilmesi ve tekne turu ile Iguazu Şelalelerinin en etkileyici noktalarından olan Şeytan
Boğazı'nda gezi
+ Samba ve festival kelimelerinin en çok yakıştığı şehir Rio de Janerio’da şehri kucaklayan
Kurtarıcı İsa Heykeli’nin altında eğlence şehri Rio’yu izleme keyfi

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, 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.

