
Güney Amerika’nın Paris’i Buenos Aires’te Evita’nın izini sürüp, tarihi 
San Telmo sokaklarında kaybolacağız. Çılgın gece hayatını 
deneyimleyip, tutkunun dansı tangoyu doğduğu şehirde öğreneceğiz. 
Sonra rotamızı Patagonya’ya çevireceğiz. Dünyanın en güneyindeki 
şehir Ushuaia’da “Dünya’nın Ucundaki Fener”i ziyaret edip, binlerce 
Macellan pengueni ile dolu bir adada dolaşacağız. Şili Patagonyası’nın 
incisi, ünlü Torres del Paine Milli Parkı’nı keşfedip, belgesellere konu 
olmuş Los Glaciares Milli Parkı’nın eşsiz manzaraları içerisinde 
yürüyüşler yapıp, gezegenin en hareketli buzullarından biri olan 
Perito Moreno üzerinde özel çivili ayakkabılarla dolaşacağız. 
Patagonya’dan sonra ise herkesin taşınmak istediği ülke Uruguay’ın 
tarihi şehri Colonia sokaklarında bulacağız kendimizi.

Buenos Aires-Arjantin ve 
Şili Patagonyası-Uruguay

6 Şubat - 15 Şubat 2020

Tur lideri: Kerimcan Akduman



KONAKLAMA

Buenos Aires 
4 Gece 

Dazzler Palermo 
4*

El Calafate  
3 Gece 

Lagos del Calafate 
Hotel 

4*

Ushuaia 
1 Gece 

Fueguino Hotel 
Patagónico  

 4*

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

İstanbul ekonomi sınıfı direkt gidiş-dönüş 

havayolu ücreti 

• Dış hat havalimanı vergileri 

• Buenos Aires-El Calafate,                                        

El Calafate-Ushuaia,                                       

Ushuaia-Buenos Aires 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 

• Perito Moreno Buzulu’nda Trekking Turu 

• Buenos Aires’de tango dersi 

• Şili-Torres del Paine Milli Parkı Turu 

• Ushuaia’da Beagle Kanalı Turu 

• Martillo Adası’nda penguen turu 

• Buenos Aires’de La Boca ve Bombonera Turu 

• Uruguay-Colonia Turu 

• Programda belirtilen tüm geziler ve aktiviteler 

• Programda belirtilen tüm müze, milli park ve 

ören yeri giriş ücretleri 

• 8 öğlen ve 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 6 Şubat İstanbul-Buenos Aires  
Kalkış: 10:25  Varış: 22:35 

TK 16 14 Şubat Buenos Aires-İstanbul  
Kalkış: 23:05 Varış: 22:30 (Ertesi gün)



 

6 Şubat gecesi vardığımız Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te otelimize geçip dinleniyoruz. 
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. 

Öğlen yemekte renkli bir Boca evinin bahçesinde yer alan lokantada Arjantinliler gibi uzun 
uzun güneşin tadını çıkartacağız. Yemek sonrası şehrin meşhur bohem mahallesi San 
Telmo’ya doğru hareket ediyoruz. 1800’lerin sonlarından kalan klasik Buenos Aires evlerinin 
arasındaki antikacıları ve semtin tarihi sokaklarını dolaştıktan sonra otele dönüyoruz. Akşam 
yemeği sonrası dinlenmeye geçiyoruz. Ertesi gün Patagonya toprakları bizi bekliyor.

Buenos Aires 1. GÜN 
6-7 Şubat 2020



 

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 Aires2. GÜN 
8 Şubat 2020



 

Sabahın erken saatlerinde yola çıkıp havaalanına geçiyoruz. Patagonya’daki ilk noktamız 
olan El Calafate’ye gidiyoruz. El Calafate’ye indiğimizde dünyanın en aktif ve Patagonya’nın 
en büyük buzullarından olan Perito Moreno buzulunu ziyarete gidiyoruz. Teknemizle 
buzulun çevresinde dolaştıktan sonra sıra özel buz kramponlarını giyip buzulun üzerinde 
yürümemize gelecek. Bu benzersiz buz trekkingi deneyimi sonrasında buzuldan parçalarla 
soğutacağımız viskiyi yudumlayacağız. Daha sonra teknemizle geri dönüp üzerinde 
yürüdüğümüz dev buzulu karadan izleyeceğiz. Şanslıysak buzulun ön cephesinden kırılan 
dev parçaları görme şansımız olacak. Perito Moreno gezisi sonrası akşam yemeği için otele 
geçiyoruz. 

Arjantin-El Calafate3. GÜN 
9 Şubat 2020



 

El Calafate’den sabah erken saatlerde ayrılıp otobüsle El Chalten kasabasına doğru hareket 
ediyoruz. El Chalten’e vardıktan sonra ise Los Glaciares Milli Parkı’na giriş yapıyoruz. Milli 
parkta katılmak isteyenlerle yapacağımız gidiş dönüş yaklaşık 6 saatlik bir yürüyüşün 
ardından, dağcılar için en ikonik zirvelerden biri olan Cerro Torre’nin arkasında bulunduğu 
Lago Torre’ye ve Torre Buzulu’na varıyoruz. Dağ, göl ve buzuldan oluşan muhteşem 
manzarayı izleyip dinlendikten sonra El Chalten’e dönüş için yürüyüşe başlıyoruz. Kasabaya 
dönüp biraz soluklanıp El Calafate’ye geri dönüşe geçiyoruz. Akşam El Calafate’nin en iyi 
lokantalarından birinde nefis bir yemek bizi bekliyor.

Arjantin-El Chalten4. GÜN 
10 Şubat 2020



 

Güne biraz erken başlıyoruz çünkü istikamet Şili’nin gözbebeği, birçok belgesele konu olan 
Torres del Paine Milli Parkı. Arjantin topraklarını terkedip, sınırdan Şili topraklarına geçiyoruz. 
Ülkeler arası bu yolculuğumuzun ardından parkın en fotojenik bölgelerinde kısa molalar 
vererek Torres del Paine’yi araçla dolaşmaya başlıyoruz. Şanslıysak doğal hayatın sıkı 
korunduğu parkta puma bile görebiliriz. Parkta piknik olarak öğle yemeğini yedikten sonra 
biraz daha dolaşıp dönüş yoluna koyuluyoruz ve Şili topraklarından çıkıp tekrar Arjantin’e 
dönüyoruz. Akşam yemeği için El Calafate’ye geri dönüyoruz.

Şili-Torres del Paine5. GÜN 
11 Şubat 2020



 

Sabah kahvaltı sonrasında havaalanına doğru hareket edip Ushuaia uçağına biniyoruz. 
Sonunda Ateş Toprakları’nda, dünyanın en güneyindeki şehirdeyiz. Antarktika’ya daha yakın 
bir şehir yok! Şehirdeki serbest zaman sonrası öğle yemeğine geçiyoruz. Yemeğin ardından  
Martillo Adası’na doğru yola çıkıyoruz. Burada bizi binlerce Macellan pengueni bekliyor. Her 
gün limitli miktarda ziyaretçinin kabul edildiği adada penguenler arasında vakit geçirip, 
onları doğal yaşam alanlarında gözlemliyoruz. Penguenlerle vedalaşıp bölgede yaşayan 
balina ve deniz aslanı gibi memeliler üzerine çalışan bir merkez ve ufak müzeyi ziyaret 
ediyoruz. Şehre dönüp akşam yemeğinden sonra otelde dinlenmeye geçiyoruz.

Ushuaia6. GÜN 
12 Şubat 2020



 

Sabah dünyanın ucundaki şehirde tekneyle Beagle Kanalı’na açılıyoruz. Tekne 
yolculuğumuza deniz aslanı kolonilerinin yaşadığı adalarla başlıyoruz. Ardından “Dünyanın 
Ucundaki Fener”i ziyaret ediyoruz. Jules Verne romanlarının kapağında kullanılan bu fener 
aynı zamanda şehrin de sembollerinden biri. Deniz aslanı kolonileri, albatroslar ve çeşitli 
hayvanları da göreceğimiz 4 saatlik bu kanal turu sonrasında ise bölgenin deniz 
mahsüllerinin tadına bakıyoruz. Yemek sonrası istikametimiz Tierra del Fuego Milli Parkı. 
Burada Amerika kıtasında karayolunun sona erdiği noktayı, Arjantin’in en güneyindeki 
postaneyi ziyaret ediyoruz. Sonrasında ise Ushuaia ve Patagonya ile vedalaşıp bizi Buenos 
Aires’e götürecek olan uçağa doğru hareket ediyoruz. Buenos Aires’te otelimize yerleşiyoruz.

Ushuaia/Buenos Aires 7. GÜN 
13 Şubat 2020



 

Son günümüzde güne bir feribot yolculuğu ile başlıyoruz. Arjantin ile Uruguay arasındaki 
körfezi deniz yolu ile geçip ülke değiştiriyoruz ve bir anda kendimizi antika arabaları, 
arnavut taşlı sokakları ve tarihi dokusuyla Uruguay’ın en güzel şehri Colonia’da buluyoruz. 
Çiçeklerle bezeli evleri, sokaklarını ve rengarenk kahvelerini turlayacağımız şehirde, öğlen 
yemeğinden sonra biraz daha dolaşıp feribotla Buenos Aires’e dönüyoruz. Eve dönüş için 
İstanbul uçağına biniyoruz. 

Uruguay-Colonia8. GÜN 
14-15 Şubat 2020



• 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. 

• İptal şartları için sözleşmemizi inceleyebilirsiniz. 

• Arjantin-Şili-Uruguay için Türk Vatandaşlarına vize uygulanmamaktadır.

TUR LİDERİ: KERİMCAN AKDUMAN 
1985 yılında İstanbul’da doğdu. Seyahat etmeye 19 
y aş ı n d a b aş 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: 4690 USD

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

1000 USD 700 USD 600 USD 600 USD 600 USD 600 USD 590 USD

NAKİT*

KREDİ KARTI

*Bonus özellikli tüm kartlara ve Miles & Smiles kartlarına 
* Kart ile ödemelerde tur ücreti 4820 USD'dir. 
Önemli not: Taksitler çekim gününün Garanti Bankası satış kuruna göre TL'ye çevrilerek tahsil 
edilecektir

GARANTİ GARANTİ BANKASI*

4820 USD* 2-3-4 TAKSİT

4820 USD + 4.6% VADE FARKI İLE 5-6-7-8 TAKSİT

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