
Amazon-Kolombiya
26 Temmuz - 3 Ağustos 2020

Dünyanın akciğerleri Amazon yağmur ormanlarında başlayan 
yolculuğumuz 30 metrelik ağaçlarda zipline yaparak devam 

edecek. Orman içinde yerli köylerini ziyaret edip, hayvan 
koruma çalışmaları yapan bir vakfa misafir olacağız. Amazon 
Nehri’nde yüzecek, bir şaman kulübesinde kalıp, yapacağımız 

gece yürüyüşüyle ormanın her anını yaşayacağız. 
Kolombiya’nın Karayipler’deki tarihi şehri Cartagena’da 
Gabriel Garcia Marquez’e ilham veren sokakları dolaşıp 

Karayipler’de beyaz plajların tadını çıkartacağız. Seyahatin 
sonunda ise Bogota’nın renkli sokaklarında dolanıp Güney 

Amerika ruhunu içimize dolduracağız.



KONAKLAMA

TURA DAHİL OLAN HİZMETLER 
• THY ile İstanbul-Bogota ve Bogota-İstanbul 

ekonomi sınıfı direkt gidiş-dönüş havayolu 

ücreti 

• Dış hat havalimanı vergileri 

• Bogota-Leticia,                                                                

Leticia-Cartagena,                                                               
Cartagena-Bogota iç hat uçuşları 

• 7 gece programda ismi belirtilmiş otellerde 2 

kişilik odalarda oda/kahvaltı konaklama 

• 1 gece Amazon yağmur ormanlarında şaman 

kulübesinde cibinlikli hamaklarda konaklama 

• Yurt dışındaki tüm havaalanı / otel / havaalanı 

transferleri 

• Özel otobüs ulaşımı 

• Bogota Candelaria'da graffiti turu 

• Monserrate ve Botero Müzesi ziyareti 

• Amazon'da zipline turu 

• Leticia Santander Parkı'nda kuş gözlemi 

• Amazon Ormanı’nda yürüyüşler 

• Puerto Narino gezisi ve pembe yunus 

gözlemi 

• Şaman kulübesinde konaklama ve orman 

içerisinde gece yürüyüşü 

• Cartagena Gatsamani yürüyüş turu 

• Cartagena'da plaj günü 

• Programda belirtilen tüm geziler ve aktiviteler 

• Programda belirtilen tüm müze, milli park ve 

ören yeri giriş ücretleri 

• 8 öğle 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

Bogota 
2 Gece 

Hotel Saint Simon 
8,5/10

Puerno Narino  
1 Gece 

Waira Selva Hotel 
8,6/10 

Leticia 
1 Gece 

Waira Suites 
9/10

Cartagena 
2 Gece  

Hotel 3 Banderas 
8,8/10

 Leticia 
1 Gece 

Şaman Kulübesi

https://www.booking.com/hotel/co/3-banderas.tr.html?aid=356938;label=metagha-link-localuniversalTR-hotel-256228_dev-desktop_los-1_bw-2_dow-Thursday_defdate-1_room-0_lang-tr_curr-TRY_gstadt-2_rateid-0_aud-102524574_cid-105;sid=edc1c7cdcc2a86c027ff917736cd045b;all_sr_blocks=25622802_89153286_0_1_0;checkin=2019-08-29;checkout=2019-08-30;dest_id=-579943;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=25622802_89153286_0_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1566935868;srpvid=704b8c5dd9bc013d;type=total;ucfs=1&#tab-main
https://www.booking.com/hotel/co/waira-suites.tr.html?aid=356938;label=metagha-link-localuniversalTR-hotel-376445_dev-desktop_los-1_bw-4_dow-Saturday_defdate-1_room-0_lang-tr_curr-TRY_gstadt-2_rateid-0_aud-102524574_cid-105;sid=edc1c7cdcc2a86c027ff917736cd045b;all_sr_blocks=37644501_102493614_0_41_0;checkin=2019-08-31;checkout=2019-09-01;dest_id=-590643;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=37644501_102493614_0_41_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1566935487;srpvid=babe8b9f8d280241;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/co/waira-selva.tr.html?aid=318670;label=waira-selva-g21W7phvLouQWolQRBoN1AS206004505847%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284111486%3Akwd-334616378114%3Alp1012782%3Ali%3Adec%3Adm;sid=edc1c7cdcc2a86c027ff917736cd045b;all_sr_blocks=139883902_94331319_3_1_0;checkin=2019-08-31;checkout=2019-09-01;dest_id=-595930;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=139883902_94331319_3_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1566935568;srpvid=10ad8bc7ee0802e9;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/co/saint-simon.tr.html?aid=356938&label=metagha-link-localuniversalTR-hotel-403488_dev-desktop_los-1_bw-4_dow-Saturday_defdate-1_room-0_lang-tr_curr-TRY_gstadt-2_rateid-0_aud-102524574_cid-105&sid=edc1c7cdcc2a86c027ff917736cd045b&all_sr_blocks=40348807_199965686_2_1_0&checkin=2019-08-31&checkout=2019-09-01&dest_id=-578472&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&highlighted_blocks=40348807_199965686_2_1_0&hpos=1&no_rooms=1&sr_order=popularity&srepoch=1566936979&srpvid=79078e896ed702ad&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/co/saint-simon.tr.html?aid=356938&label=metagha-link-localuniversalTR-hotel-403488_dev-desktop_los-1_bw-4_dow-Saturday_defdate-1_room-0_lang-tr_curr-TRY_gstadt-2_rateid-0_aud-102524574_cid-105&sid=edc1c7cdcc2a86c027ff917736cd045b&all_sr_blocks=40348807_199965686_2_1_0&checkin=2019-08-31&checkout=2019-09-01&dest_id=-578472&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&highlighted_blocks=40348807_199965686_2_1_0&hpos=1&no_rooms=1&sr_order=popularity&srepoch=1566936979&srpvid=79078e896ed702ad&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/co/waira-selva.tr.html?aid=318670;label=waira-selva-g21W7phvLouQWolQRBoN1AS206004505847%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284111486%3Akwd-334616378114%3Alp1012782%3Ali%3Adec%3Adm;sid=edc1c7cdcc2a86c027ff917736cd045b;all_sr_blocks=139883902_94331319_3_1_0;checkin=2019-08-31;checkout=2019-09-01;dest_id=-595930;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=139883902_94331319_3_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1566935568;srpvid=10ad8bc7ee0802e9;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/co/waira-suites.tr.html?aid=356938;label=metagha-link-localuniversalTR-hotel-376445_dev-desktop_los-1_bw-4_dow-Saturday_defdate-1_room-0_lang-tr_curr-TRY_gstadt-2_rateid-0_aud-102524574_cid-105;sid=edc1c7cdcc2a86c027ff917736cd045b;all_sr_blocks=37644501_102493614_0_41_0;checkin=2019-08-31;checkout=2019-09-01;dest_id=-590643;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=37644501_102493614_0_41_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1566935487;srpvid=babe8b9f8d280241;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/co/3-banderas.tr.html?aid=356938;label=metagha-link-localuniversalTR-hotel-256228_dev-desktop_los-1_bw-2_dow-Thursday_defdate-1_room-0_lang-tr_curr-TRY_gstadt-2_rateid-0_aud-102524574_cid-105;sid=edc1c7cdcc2a86c027ff917736cd045b;all_sr_blocks=25622802_89153286_0_1_0;checkin=2019-08-29;checkout=2019-08-30;dest_id=-579943;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=25622802_89153286_0_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1566935868;srpvid=704b8c5dd9bc013d;type=total;ucfs=1&#tab-main


 Bogota1. GÜN 
26 Temmuz 2020

24 Temmuz Cuma günü sabah bindiğimiz Türk Hava Yolları uçağı ile aynı gün akşamüstü 
Bogota’ya varıyoruz. Alandan otele geçip odalarımıza yerleşiyoruz. İsteyenlerle şehrin 
merkezindeki otelimizden yürüyerek Kolombiya’nın kalabalık başkentiyle bir tanışma turu 
atabiliriz. 

Akşam yemeği için şehrin en meşhur et lokantasında yerlerimiz ayrılmış durumda. Yemek 
sonrası Güney Amerika’nın en büyük şehirlerinden olan Bogota’nın hareketli gece hayatı sizi 
bekliyor. 

Bogota

Bogota



 
2. GÜN 
27 Temmuz 2020 Amazon-Leticia

Kahvaltı sonrası Leticia uçağı için havaalanına gidiyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir uçuş sonrası 
Amazonların ortasında bulunan Leticia şehrine varıyoruz. Öğlen yemeğinden sonra şehir 
dışındaki özel bir koruma alanına gideceğiz. Burada yağmur ormanları içindeki canopy 
turuna katılıyoruz. Bu turda 35 metrelik ağaçlara tırmanıp ormanı tepeden izliyoruz. Ağaçlar 
arasında zipline yapıp, ip köprülerden geçip, Tarzancılık oynuyoruz.  

Canopy turu sonrası Leticia’daki Santander Parkı’na gideceğiz. Her gün batımında parkı 
adeta istilaya gelen binlerce papağanı ve diğer kuş türlerinin yarattığı dev gösteriye şahit 
olacağız. Akşam yemeğinde Amazon yemeklerinin tadına bakıyoruz.

Amazon

Amazon



 
3. GÜN 
28 Temmuz 2020 Amazon-Leticia

Sabah kahvaltı sonrası Leticia limanından tekneye binip Amazon Nehri’nin ana kolunu takip 
eden 2 saatlik bir yolculuk sonrası Mocagua köyüne varıyoruz. Buradaki yerel bir restoranda 
öğlen yemeğini yedikten sonra orman yürüyüşümüze başlıyoruz. Yorucu olmayan bir 
yürüyüş sonrası bölgedeki hayvanları korumak için kurulmuş bir vakfı ziyaret ediyoruz.  Bu 
ziyaretin ardından yürüyerek teknemize dönüyoruz. Hava şartları müsaade ederse 
Amazon’un ana kolunda, Kolombiya-Peru sınırında, sadece kuru mevsimde suların 
çekilmesiyle ortaya çıkan bir adada bir yüzme molası vereceğiz. Moladan sonra gün 
batımında Puerto Narino köyüne gidiyoruz. Bu köy son yıllarda tüm atıkların geri 
dönüştürülebilmesi üzerine yapılan çalışmalarla biliniyor. Akşam yemeği sonrası dinlenmeye 
çekiliyoruz.

Amazon

Amazon

Amazon



 
4. GÜN 
29 Temmuz 2020

Sabah kahvaltı sonrası tekneye atlayıp tatlı suda yaşayan pembe yunusları görmeye 
gidiyoruz. Yunusları izledikten sonra yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuk sonunda Leticia’ya 
varıyoruz. Otele uğrayıp, bavullarımızdan gerekli eşyaları yanımıza alarak, günlük 
çantalarımızla gece konaklayacağımız şaman kulübesine doğru yola çıkıyoruz. Kısa bir 
karayolu yolculuğu sonrası orman yürüyüşüne başlıyoruz. Yaklaşık 1 saat sonunda Amazon 
Ormanları’nın içindeki dev kulübeye varıyoruz. Öğlen yemeğinden sonra isteyenler 
hamaklarına çekilip keyif yaparken isteyenler ormanların keyfini sürecekler. Akşamüstü ise 
ev sahibimizle şamanlar, geleneksel tedaviler, Amazon’daki yerli kültürü üzerine sohbet 
edeceğiz. Kulübedeki akşam yemeği sonrası ise büyük bir macera bizi bekliyor: Gece zifiri 
karanlıkta yapacağımız orman yürüyüşü. Gece gündüzden çok daha hareketli olan 
Amazon’da belki gündüz göremeyeceğimiz canlıları görme imkanı edineceğiz. Dönüşte 
cibinlikli hamaklarımıza çekilip ormandan gelen yüzlerce sese kulak kabartarak uykuya 
dalacağız. 

Amazon-Leticia

Şaman Kulübesi

Şaman KulübesiŞaman Kulübesi



 
5. GÜN 
30 Temmuz 2020

Kulübede hafif bir kahvaltı edip geri dönüşe başlıyoruz. Orman içerisindeki 1 saatlik yürüyüş 
sonrası aracımızla Leticia’ya geri döneceğiz. Otelde biraz dinlendikten ve üstümüzü 
değiştirdikten sonra dileyenlerle Kolombiya-Brezilya sınırını oluşturan noktaya yürüyeceğiz. 
Ardından Amazon ile vedalaşıp Bogota aktarmalı Cartagena yolculuğuna çıkıyoruz. 

Kolombiya’nın en çok ziyaret edilen şehri, Karayip kıyısında kurulmuş tarihi Cartagena’ya 
vardığımızda otele giriş işlemlerimizi yapıyoruz. Sonrasında akşam yemeğine geçiyoruz. 
Yemekten sonra isteyenlerle şehirde gece hayatını keşfe çıkacağız. 

Amazon-Leticia-Cartagena

Şaman Kulübesi

Cartagena



 
6. GÜN 
31 Temmuz 2020

Bugün günlerden Karayip kumsalları! Sabah oteldeki kahvaltı sonrasında teknemizle Cartagena 
açıklarındaki Tierra Bomba adasına gitmek için yola çıkacağız. Kısa bir deniz yolculuğu sonrası 
sakin plajımıza varıyoruz. Burada Amazon’daki yürüyüşlerinizin acısını çıkartırcasına kendinizi 
deniz-kum-güneş üçlüsüne bırakacaksınız.   

Öğle yemeğini adada yedikten sonra biraz daha Karayip kumsallarının tadını çıkartıp Cartagena 
şehir merkezine teknemizle dönüyoruz. Akşamüstü alışveriş ve şehri keşfetmek için serbest 
zamanımız olacak. Yemek sonrası Karayip sahillerinden aldığımız enerjiyle sıcak Cartagena 
gecelerine dalacağız.

Cartagena

Cartagena

Cartagena

Cartagena



 
7. GÜN 
1 Ağustos 2020

Bugün oteldeki kahvaltı sonrası Gabriel Garcia Marquez’in gençliğinin geçtiği Cartagena 
sokaklarını keşfetmeye başlıyoruz. Renkli duvarları ve minik evlerin yer aldığı Getsamani’de 
Cartagena günlük hayatını gözlemleyip tropik meyvelerin tadına bakacağız. Ardından tarihi 
şehir merkezinde İspanyol sömürgecilerin yaptığı muhteşem evlerin gölge ettiği sokaklarda 
bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Öğlen yemeğinden sonra serbest zamanımız var. 
Akşamüstü ise Bogota uçağına gitmek için otelde buluşup havaalanına hareket ediyoruz. 

Cartagena

Cartagena

Cartagena



 Bogota8. GÜN 
2 Ağustos 2020

Oteldeki kahvaltı sonrası güne eski şehir merkezi Candelaria’dan başlıyoruz. Arnavut 
kaldırımlı sokaklar, tarihi ve renkli evler, graffitiler, göz kamaştıran Altın Müzesi ve dünyanın 
en büyük Botero koleksiyonun barındıran Botero Müzesi’ni gezeceğiz. 

2600 metre irtifadaki başkenti yukarıdan görmek için teleferikle Montserate denilen tepeye 
çıkacağız. Öğle yemeğinde nefis bir manzara bizi bekliyor. Burada Bogota’nın geleneksel 
lezzetlerini tadacağız. Ardından havaalanına doğru hareket ediyoruz.

Bogota

Bogota



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

değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

• Amazon programı nedeniyle seyahat öncesi konuklarımızın sarı humma aşısı yaptırmaları 
gerekmektedir. 

• 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. 

• Kolombiya Türk Vatandaşlarına vize uygulamamaktadır. 

• Alerji veya özel diyet sahibi misafirlerimizin seyahat öncesi mutlaka Patika.Travel’ı 

bilgilendirmeleri gerekmektedir.

TUR LİDERİ: KERİMCAN AKDUMAN 

1985 yılında İstanbul’da doğdu. Seyahat etmeye 19 yaşında 
başladı. 2015’te çocukluk hayalini 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

Uçuş Bilgileri 

TK 800 26 Temmuz İstanbul-Bogota 
Kalkış: 09:40  Varış: 15:25 
TK 800 2 Ağustos Bogota-İstanbul 
Kalkış 16:55 Varış 17:20 (Ertesi gün) 

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: 3790 USD

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

1500 USD 500 USD 500 USD 500 USD 500 USD 290 USD

NAKİT*

KREDİ KARTI

*Bonus özellikli tüm kartlara ve Miles & Smiles kartlarına 
** Kart ile ödemelerde tur ücreti 3890 USD'dir. 
Önemli not: Taksitler çekim gününün Garanti Bankası satış kuruna göre TL'ye çevrilerek tahsil 
edilecektir

GARANTİ GARANTİ BANKASI*

3890 USD** 2-3-4 TAKSİT

4.6% VADE FARKI İLE 5-6-7-8 TAKSİT

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

mailto:info@patika.travel
mailto:info@patika.travel
mailto:info@patika.travel
mailto:info@patika.travel

