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1.GÜN 19 HAZİRAN ISTANBUL

-PARİS-MEXICO CITY

04:15: 16:05
İSTANBUL 3.Havalimanı Dışhatlar gidiş terminali EJDER TURIZM standında saat 02:15’de
görevli personel ile buluşma. Bagaj ve pasaport işlemlerini takiben AIR FRANCE
Havayollarının tarifeli seferi ile PARİS e yolculuğumuz başlıyor. Paris havalimanında uçak
değiştiriyoruz, kısa bir beklemeyi takiben, Meksika ‘nın başkenti Mexico City ‘ye doğru
yolculuğumuz başlıyor, varış saatimiz 16:20, varışımızı takiben alanda özel aracımız ve yerel
rehberimiz eşliğinde şehir merkezine geçiyoruz. Otelimize yerleşiyoruz.
Akşam dileyenler için EXTRA tur.Geleneksel kıyafetleri ile Mariachi sokak müzisyenlerinin
toplandıkları Garibaldi Meydanı´nda yemekli show.(50€ )
Geceleme otelimizde.
OTELİMİZ : RAMADA HOTEL REFORMA 3* vb

2.GÜN20 HAZİRAN

MEXICO CITY TURU

Sabah erken saatlerde otelimizde kahvaltımızı alıyoruz..Daha sonra şehir turumuza
başlıyoruz. ŞEHİR TURUMUZUN BAŞLAMASI..(YARIM GÜNLÜK)
Meksika´nın başkenti ve en büyük şehri. Anâhuac´ın yüksek platolarından birinde, 2.250 m
yükseltide bulunan federal yönetim bölümünün merkezi.Aztekler döneminde “Ulu
Tenochtitlan”; İspanyol sömürgesi döneminde “saygıdeğer ve asil emperyal şehir”; gösterişli
evler ve yapılarının bolluğu ile “Saraylar şehri” gibi değişik isimlere layık görülen Meksiko
City günümüzde 20 milyona dayanmış nüfusu ile adeta baş döndürücü bir metropol
ünvanına kavuşmuş. Sabah, Mexico City’nin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine
alınan tarihi merkezinin turu :Zocalo olarak bilinen dev Anayasa Meydanı; bir Aztek
tapınağının yerine inşa edilen Metropolitana Katedrali; ünlü sanatçı Diego Rivera’nın
Meksika tarihini anlatan duvar resimlerinin bulunduğu Palacio Nacional Hükümet
Sarayı..Ardından, Chapultepec Parkı´nın girişinde bulunan ve Orta-Amerika kültürlerine ışık
tutan Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi´ni ziyaret. Zengin antropolojik, etnografik ve
arkeolojik koleksiyonlar barındıran müzenin baş eseri şüphesiz dünyaca ünlü ve Aztek
Takvimi olarak bilinen dairesel Güneş Taşı´dır.Turumuzun bitiminde otelimize dönüş.
Öğleden sonra EXTRA TUR Teotivakan Piramitleri turu
(ÖĞLE YEMEKLİ tur- 65€)
Meksiko City’den 40 km. mesafede bulunan Teotihuacan’a hareket. UNESCO tarafından
Dünya Mirası Listesi´ne alınan Teotihuacan antik şehrinin keşfi. “Tanrıların Yeri” anlamına
gelen Teotihuacan, Yeni Dünya’nın en eski şehri olup aynı zamanda Kolomb öncesi MezoAmerika’nın gelmiş geçmiş en büyük şehri ve din merkeziydi. Arkeolojik Park gezisinde
Teotihuacan’ın en büyük yapısı Güneş Piramidi; Ay Piramidi; Ölüler Yolu; büyük Tanrı “Tüylü
Yılan” a ithaf edilen QuetzalcoatlTapınağı;KelebeklerSarayı´nı görebilirsiniz.
Turumuz öğle yemekli olacaktır.Tur bitimi şehire geri dönüyoruz.
geceleme otelimizde.

CANCUN

3.GÜN 21 HAZİRANMEXICO CITY /

08:30 10:25
Sabah kahvaltı sonrası havalimanına geçiyoruz CANCUN uçuşumuz saati 08:30, CANCUN
varışımız 10:25, önce özel aracımız ile Otelimize transferimiz yapılıyor. Serbest günümüz
olacak.Arzu eden misafirlerimiz için EXTRA TEKNE YÜZME TURU.
KOLAY VİZELİ
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