
Güney Amerika’nın Paris’i Buenos Aires’le başlıyoruz. Evita’nın izini 
sürüp, antika pazarlarında kaybolacağız. Defalarca kıtanın en iyi 50 
listesine giren bir lokantada nefis yemeklerin ardından çılgın gece 
hayatını deneyimleyip, rengarenk sokakları adımlayacak ve tutkunun 
dansı tangoyu doğduğu şehirde öğreneceğiz. Ardından Dünyanın 
Doğal 7 Harikası’ndan biri olan Iguazu Şelaleri’ni görmek için kuzeye 
yol alacağız. Bolca ıslanacağımız bir bot safarisi yapıp, üzerine bölge 
yerlileri olan Guaranileri ziyaret edip onların sofrasına konuk olacağız. 
Ardındansa Copacabana ve Ipanema Plajları’nda deniz keyfi yapmak, 
caipirinhalarımızı yudumlarken enfes samba ve bossa nova namelerini 
dinlemek, İsa Heykeli’nden tüm şehri izlemek, Pao de Azucar 
tepesinde gün batırmak için Rio de Janerio’ya gidiyoruz. 

Arjantin-Brezilya
24 Ocak - 2 Şubat 2020

Tur lideri: Kerimcan Akduman



KONAKLAMA
Buenos Aires 

3 Gece 
Dazzler Palermo 

4*

Iguazu 
1 Gece 

Hotel Viale 
Cataratas 

4*

 

TURA DAHİL OLAN HİZMETLER 
• THY ile İstanbul- Buenos Aires ve Sao Paulo-

İstanbul ekonomi sınıfı direkt gidiş-dönüş 

havayolu ücreti 

• Dış hat havalimanı vergileri 

• Buenos Aires-Iguazu,                                               

Iguazu-Rio de Janerio,                                          

Rio de Janerio-Sao Paulo iç hat uçuşları 

• 8 gece programda ismi belirtilmiş otellerde 2 

kişilik odalarda oda/kahvaltı konaklama 

• Yurt dışındaki tüm havaalanı / otel / havaalanı 

transferleri 

• Özel otobüs ulaşımı 

• Iguazu Şelalelerinde bot safarisi 

• Buenos Aires’de tango dersi 

• Rio’da İsa Heykeli ve Sugar Loaf Tepesi Turu 

• Iguazu’da Guarani yerlileri köyü ziyareti ve 

akşam yemeği 

• Buenos Aires’de La Boca ve San Telmo gezileri 

• Pedra de Telegrafo turu 

• Programda belirtilen tüm geziler ve aktiviteler 

• Programda belirtilen tüm müze, milli park ve 

ören yeri giriş ücretleri 

• Restoranlarda 8 öğlen yemeği 

• 8 akşam yemeği 

• Tüm bahşişler (Gezi boyunca şoför ve rehber 

için bahşiş toplanmayacaktır) 

• Yurt dışı çıkış harcı 

• Zorunlu seyahat sigortası 

• Seyahatimizde hiçbir ekstra tur satışı yoktur. 

TURA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
• Kişisel ihtiyaçlar 

• Her türlü alkollü ve alkolsüz soğuk–sıcak 

içecekler 

• Çamaşır hizmetleri 

• Telefon aramaları 

• Fazla bagaj ücretleri

Uçuş Bilgileri 

TK 15 24 Ocak İstanbul-Buenos Aires  
Kalkış: 10:05  Varış: 22:35 

TK 194 01 Şubat Sao Paulo-İstanbul  
Kalkış: 23:55 Varış: 18:35 

Rio de Janeiro 
4 Gece 

Windsor Plaza 
Hotel 

4*



 

24 Ocak gecesi vardığımız Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te otelimize geçip dinleniyoruz. 
Sabah kahvaltının ardından İngiliz ve İspanyol koloni mimarisinin en güzel örneklerinin 
olduğu ve şehrin en havalı semtlerinden biri olan Recoleta’ya doğru hareket ediyoruz. 
Burada Arjantin’in en önemli tarihi figürlerinden biri olan Evita Peron’un da anıt mezarının 
olduğu mezarlığı ziyaret ediyoruz. Sonra 1900’lerin başında tiyatro olarak inşa edilmiş ancak 
2000’li yılların başında kocaman bir kitapçıya çevrilmiş Grand Splendid’i ziyaret ediyoruz.  

Öğle yemeği için rotamızı ünlü bir et lokantasına çevireceğiz. Yemek sonrasında özel tango 
dersimiz var. Tutkunun dansını doğduğu şehirde öğreneceğiz. Dersin ardından modern 
Buenos Aires’in merkezi olan Palermo’da hafta sonu kurulan pazarlar, duvar resimleriyle 
bezenmiş sokaklar, ufak butikler, konsept kafeler ve barlar bizi bekliyor. Oteldeki moladan 
sonra akşam yemeğine geçiyoruz. 

Buenos Aires 1. GÜN 
24-25 Ocak 2020

Grand Splendid



 Buenos Aires2. GÜN 
26 Ocak 2020

Sabah oteldeki kahvaltı sonrası gezimize şehir merkezinden başlıyoruz. Plaza de Mayo, 
Pembe Saray, Metropolitan Katedrali gibi önemli binaları gördükten sonra Buenos Aires’in 
en meşhur mahallesi olan tangonun doğum yeri La Boca’yı ve rengarenk sokaklarını ziyaret 
ediyoruz. İtalyan göçmen işçiler tarafından kurulan, bir süre sonra mahallenin sembolü olan 
ve Maradona’nın takımı Boca Juniors’ın efsanevi stadyumu La Bombonera’yı da ziyaret 
edeceğiz. Belki sokaktaki dansçılarla bir gün önce öğrendiğimiz hareketleri sergileriz. 

Öğlen yemekte renkli bir Boca evinin bahçesinde yer alan lokantada Arjantinliler gibi uzun 
uzun güneşin tadını çıkartacağız. Yemek sonrası her pazar kurulan meşhur San Telmo antika 
pazarına doğru hareket ediyoruz. 1800’lerin sonlarından kalan klasik Buenos Aires evlerinin 
arasından kurulan pazarı ve San Telmo’nun tarihi sokaklarını dolaştıktan sonra otele 
dönüyoruz. Akşam yemeği sonrası dinlenmeye geçiyoruz.

La Boca



 

Sabah oteldeki kahvaltının ardından yola çıkıp havaalanına geçiyoruz. Uçakla ülkenin 
kuzeyine uçup Arjantin-Brezilya sınırındaki Iguazu şehrine varıyoruz. Otele yerleştikten 
sonra “Dünyanın 7 Doğal Harikası”ndan biri olarak kabul edilen Iguazu Şelaleleri’ni ziyaret 
için yola çıkıyoruz. Milli Park içerisinde bulunan ve 280’den fazla şelaleden meydana gelen 
alanda yapılmış özel yürüyüş yollarından ilerleyerek şelalelerin döküldüğü noktaları ziyaret 
ediyoruz. Günün yıldızı, Şeytan Boğazı denilen dev şelalenin ağzı olacak. 

Şelaleleri görüp, serinledikten sonra ise bölgenin asıl sahipleri olan Guarani yerlilerini ziyaret 
edeceğiz. Guaraniler Güney Amerika’nın halen kültürel varlıklarını koruyabilen yerli 
gruplarından. Yaşadıkları köyü ziyaret edip bazı seremonilere katılıp, yerli kültürüyle ilgili 
bilgiler edindikten sonra akşam yemeğine geçiyoruz. Akşam yemeğinde ise Guarani 
kültürüne ait yemekleri tadacağız.

Iguazu (Arjantin Tarafı)3. GÜN 
27 Ocak 2020

Iguazu Şelaleleri

Guaraniler



 

Kahvaltı sonrası güne başka bir ülkede başlıyoruz. Görkemli Iguazu Şelaleleri’nin bugün 
Brezilya tarafını ziyaret edeceğiz. Milli parkın içindeki kısa ve kolay bir yürüyüşle şelaleleri bu 
sefer karşıdan izleyeceğiz. Ardından can yeleklerimizi giyip şelale safarisi yapmak için 
botumuza biniyoruz. Bu macerada sıcak havada yapılacak en güzel şeyi yapıp dev şelalelerin 
yanına kadar sokulup bolca ıslanacağız. Öğlen yemeği sonrasında kaçakçıların ellerinden 
kurtarılan tropik kuşlar için kurulmuş bir parkı ziyaret edeceğiz. Güney Amerika’nın uçsuz 
bucaksız ormanlarından kopartılan kuşlar kurulan bu merkezde özenle rehabilite ediliyor ve 
korunuyorlar.  Daha sonra havaalanına geçiyoruz ve Iguazu ile vedalaşıyoruz. Akşam yemeği 
ve gecelememiz Rio’da olacak. 

Iguazu (Brezilya Tarafı)4. GÜN 
28 Ocak 2020

Bot safarisi



 

Rio’da güne şehrin sembolü İsa Heykeli’nden başlıyoruz. Tüm şehri tepeden gören bir 
tepenin üzerinde bulunan heykelden Rio ve çevresindeki nefis manzarayı izledikten sonra 
aşağı iniyoruz. İkonik Lage Parkı’nı ziyaret ettikten sonra öğle yemeğine geçiyoruz.  

Yemek sonrası gün batımı için Pao de Azucar’a geçiyoruz. Teleferikle çıkacağımız tepeden 
göreceğiniz Rio manzarası başınızı döndürebilir. Şehirle beraber Copagabana ve Ipanema 
plajları ayaklarınızın altında olacak. Akşam yemeği ise Copagabana’daki otelimizin hemen 
yakınında.

Rio de Janeiro5. GÜN 
29 Ocak 2020

İsa Heykeli ve Rio

Pao de AzucarLage Parkı



 

Bu sabah güne Rio de Janerio’nun en eski mahallelerinde başlıyoruz. Portekiz sömürge 
döneminde soyluların yaşadığı Santa Teresa sokaklarını gezdikten sonra rengarenk Selaron 
Merdivenleri’ni ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretler sonrasında öğlen yemeği için 1894’ten beri 
hizmet veren Colombo Pastanesi’nde öğlen yemeği yiyeceğiz. Zaman tünelinde geçen 
yemek sonrası otele dönüyoruz. Çünkü bugün öğleden sonrayı Copacabana ve Ipanema gibi 
enfes plajların tadını çıkartmak ve ocak ayında deniz keyfi yapmak için ayırdık.

Rio de Janeiro6. GÜN 
30 Ocak 2020

Selaron Merdivenleri

Ipanema 



 

Sabah kalkıp Rio’yu karayoluyla ardımızda bırakıyoruz. Çünkü Pedra de Telegrafo’ya 
yürüyeceğiz. Rio yakınlarında bulunan bu meşhur trekking rotasının sonunda bizi nefis bir 
fotoğraf noktası bekliyor. Yürüyüş sonrası yemek yiyip şehre döneceğiz ve Rio’nun 
kültürünün önemli bir parçası olan, favela adı verilen renkli gecekondu mahallelerini ziyaret 
edeceğiz. Rio’daki son akşam yemeğimizden sonra ise dinlenmek için otele geçeceğiz.

Rio de Janeiro7. GÜN 
31 Ocak 2020

Pedra de Telegrafo



 

Sabah uçuşuyla Rio’yu arkamızda bırakıp Brezilya’nın en büyük şehri Sao Paulo’ya varıyoruz. 
12 milyonluk bu dev metropolün Güney Amerika’nın grafiti başkenti olarak biliniyor. Bu 
nedenle öğle yemeği sonrası Sao Paulo sokaklarında bir sokak sanatları turuna çıkıyoruz. 
Baco de Batman gibi önemli sokak sanatı merkezlerinde yapacağımız yürüyüşte farklı duvar 
resimlerini ve yazılamaları görüp, hikayelerini dinleyeceğiz. Tur sonrası akşam yemeğine 
gidiyoruz. Yemek sonrası ise İstanbul uçağı için havalimanına hareket ediyoruz. 

Sao Paulo8. GÜN 
1-2 Şubat 2020

Sao Paulo



• Patika.Travel doğal afet, ani hava değişikliği gibi elde olmayan nedenlerden dolayı programda 

değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

• Programa 18 yaşında küçükler katılamazlar. 

• Programa tansiyon, kalp yetmezliği, astım, kilo fazlası gibi sağlık sorunları olanların katılmaları 

önerilmemektedir.  

• Gezimizin kontenjanı 15 kişiyle sınırlıdır. 

• Elde olmayan sebeplerle otel değişikliği durumunda benzer veya daha yüksek kalite otellerde 

konaklama sağlanacaktır. 

• Ödeme seçenekleri ve kredi kart taksit imkanları için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

• İptal şartları için sözleşmemizi inceleyebilirsiniz. 

• Arjantin ve Brezilya Türk Vatandaşlarına vize uygulamamaktadır.

TUR LİDERİ: KERİMCAN AKDUMAN 

1985 yılında İstanbul’da doğdu. Seyahat etmeye 19 
y a ş ı n d a b a ş l a d ı . 2 0 1 5 ’ t e ç o c u k l u k h a y a l i n i 
gerçekleştirmek için 1,5 yıllık, 360 adını verdiği bir dünya 
turuna çıktı. Dünya turunda Afrika, Asya, Güney ve Kuzey 
Amerika rotasını izledi. 360 esnasında Amazon’a gidiş 
hikayesi The Guardian gazetesine konu oldu. 11 yıldır 
icantravel.co isimli seyahat blogunu yazmakta ve 
dünyanın çeşitli yerlerinde fotoğraflar çekmektedir. Çeşitli 
ulusal gazete ve dergilerde seyahat yazıları, fotoğrafları 
ve videoları yayınlanmıştır. “Dünyanın Öbür Ucunda Ne 
Var” isimli bir çocuk kitabı bulunmaktadır. 
instagram.com/kcakduman

GEZİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

http://instagram.com/kcakduman
http://instagram.com/kcakduman


KAYIT VE ÜCRET

Tüm sorularınız ve kayıt için: 

Telefon: 0 542 234 37 77  
Telefon: 0 212 283 3777 

Email: info@patika.travel 

Tur Ücreti: 4390 USD

KAYIT 1. Ödeme 2. Ödeme 3. Ödeme 4. Ödeme 5. Ödeme 6. Ödeme

1000 USD 600 USD 600 USD 600 USD 600 USD 500 USD 490 USD

NAKİT*

KREDİ KARTI

*Bonus özellikli tüm kartlara ve Miles & Smiles kartlarına 
* Kart ile ödemelerde tur ücreti 4490 USD'dir. 
Önemli not: Taksitler çekim gününün Garanti Bankası satış kuruna göre TL'ye çevrilerek tahsil 
edilecektir

GARANTİ GARANTİ BANKASI*

4490USD* 2-3-4 TAKSİT

4490USD + 4.6% VADE FARKI 5-6-7-8 TAKSİT

* Kişiselleştirilmiş taksit seçenekleri için info@patika.travel ile iletişme geçebilirsiniz.
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mailto:info@patika.travel
mailto:info@patika.travel

