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HAVANA – CANCUN TURU 
8 GECE 9GÜN 

 

 

 

  

1.GÜN İSTANBUL - PARİS - CANCUN 

Gece saat 01:00’de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde buluşup, check in 
işlemlerinin yapılmasının ardından 04:05’te Air France Havayolları’na ait AF1391 sefer sayılı uçak 

ile Paris’e hareket ediyoruz. Yaklaşık 3.5 saat sürecek yolculuğun ardından yerel saat ile 06:50’de 

Paris’e varıyoruz. Uçak değiştirip saat 12:15’te AF650 sefer sayılı uçak ile Cancun’a hareket 
ediyoruz. Uçak yolculuğumuzun ardından yerel saat ile 16:05’te Cancun Havalimanı’na varıyoruz. 
Alanda bizleri bekleyen otobüslerimiz ile otelimize transfer. Konaklama Cancun’daki otelimizde. 

  

2.GÜN CANCUN 

Kahvaltı sonrası serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Chichen 

Itza turuna katılabilirler. Kukulkan Piramidi, Caracol, Cenote Kaplan Tapınağı ve Savaşçılar 
tapınağı görülecek yerler arasındadır. Gezilecek yapılar arasında en ünlüsü olan ve 2007 yılında 
Dünya’nın Yedi Harikası’ndan biri seçilen Kukulkan Piramidi’nin bu ünü kazanmasındaki en büyük 
etken hiç şüphesiz mimarinin yapımında kullanılan bilimsel gözlemlerdir. Yüzlerce yıl önce Mayalar 
tarafından yapılan piramidde yer alan basamakların her biri, bir yıl içerisindeki 365 günün 
parçalarını temsil etmektedir. Tur sonrası Cancun’a dönüş ve denizin tadını çıkarabilmeniz için 
serbest zaman. 

Öğle Yemekli Chichen Itza Turu:            120 $  (Kişi başı) 

  

  

3.GÜN CANCUN 

Kahvaltının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak yapılacak olan Tulum 

turuna katılabilirler. Tulum kalıntıları, Cancun’a yaklaşık 1 saatlik mesafede olup, Meksika’da 
Chicen Itza ve Teotihuacan’dan sonra en çok ziyaret edilen arkeolojik alandır. M.Ö 300 ile M.S 
1500 yılları arasında Orta Amerika ve Meksika sınırları içerisinde yaşamış ve tarihin en gizemli 
medeniyeti olan Mayaların Saray ve Tapınakları ziyaret edeceğiz. Kayalıkların üzerine inşa edilen 
bu yapılar deniz seviyesinden 12 mt yüksekliktedir. Tulum sonrası serbest zaman. Dileyen 
misafirlerimiz extra olarak yapılacak olan Xcaret Park turuna katılabilirler. Xcaret; Meksika’nın 

gizli cennet olan dünyanın en ünlü eko-arkeolojik parkıdır. Karayipler denizinin büyüleyici 
güzelliğinde kaybolup, bin yıl öncesi medeniyetlerin sihirinin etkisinde kalacaksınız. Mayaların 
zamanında oynanan oyunlar, su aktiviteleri, muhteşem gösterileri ile bu parkta zaman su gibi akıp 
gidecek.Turumuz sonrası otelinize transfer. Konaklama otelimizde. 

Tulum turu: 85 $ (Kişi başı)   -  Öğle Yemekli Xcaret Park Turu 220 $ (Kişi başı) 

Not: Tulum ve Xcaret Park turu aynı anda alınırsa ; Kişibaşı 250 $ 
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4.GÜN CANCUN 

Kahvaltının ardından denizin ve güneşin tadını çıkarabilmeniz ve şehrin sokaklarında bir de kendi 
başınıza gezebilmeniz için serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz extra olarak yapılacak olan 
Mujares Adası Catamaran turuna katılabilirler. Mujeres adası Cancun’un tam 

karşısındadır.  Cancun’daki otelimizden ayrılıp, Karayipler denizinde güneş ve meltemin tadını 
çıkarmak için Catamaran’a geçiyoruz. Kısa bir yolculuk sonrası seçilen koyda mola veriyoruz. 
Burada size dağıtılan ekipman ile özel eğitmen eşliğinde yaklaşık 30 dakika dalışımızı yapıyoruz. 
Daha sonra ana rıhtıma geçip, Mujeres adasının çarşısını geziyoruz. Alışveriş ve kahve içmek için 
serbest zamanımız olacak. Daha sonra catamarana geçiyoruz ve kaptanımız öğle yemeği için 
Beach Cluba götürüyor. Açık büfe öğle yemeğimizi aldıktan sonra; Kuzey sahilde yüzme molası 
verilecek. Daha sonra Cancun rıhtımına geçiyoruz. Ardından otelimize transfer ve dinlenmek için 
serbest zaman. 

Öğle Yemekli Mujeres Adası Catamaran  turu : 250 $ (Kişi başı)  (Dalış ekipmanları 

dahildir) 

  

  

5.GÜN CANCUN – HAVANA 

Kahvaltının ardından havalimanına transfer. Yerel havayolları ile Havana’ya uçuyoruz. Kısa bir 
yolculuğun ardından Havana’ya varış. Alanda bizleri bekleyen özel aracımız ile şehir turuna 
başlıyoruz. Gezimiz esnasında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Havana Eski Kenti, 
Malecon Bulvarı, Devrim Meydanı, Colomb Mezarlığı, Miramar ve kenti kuşbakışı olarak 
izleyebileceğiniz Morro Kalesi’ni göreceğiz. Öğle yemeğimizi yerel restoranda alıyoruz. Tur 

sonrası otelimize transfer ve odalarımıza yerleşme. Akşam Dileyen misafirlerimiz Ekstra turumuz 
olan; Buena Vista Social Club üyeleri ile birlikte çalmış Kübalı sanatçıların canlı ritmleri ve salsa 
dansları eşliğinde, Plaza de Vieja’da ki Cafe Taberna’daki akşam yemeğini de alacağınız unutulmaz 
geceye katılabilirler. Konaklama Havana’daki otelimizde. 

Cafe Taberna Show (Bueno Vista Müzik Grubu Eşliğinde/Akşam yemekli): 90 € (Kişi 
başı) 

  

  

6.GÜN HAVANA 

Kahvaltının ardından tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz Ekstra olarak düzenlenecek 
olan Vinales Vadisi ve Pinar del Rio turumuza katılabilirler. UNESCO Dünya Mirası listesinde 

bulunan ve dünyaca ünlü Küba purolarının tütünlerinin yetiştiği Vinales Vadisi’ne hareket ediyoruz. 
Yaklaşık 3 saat sürecek yolculuğumuzun ardından Vinales Şehir merkezini, tütün tarlalarını, yerel 
tütün çiftliğini ziyaret ediyoruz. Turumuzun devamında vadinin ortasında bulunan restoranda öğle 
yemeğimizi alıyoruz. Daha sonra Pinar del Rio’ya hareket ederek Küba purolarının resmi olarak 
üretildiği fabrikalarda puro yapımını ve kültürünü yakından tanıyacağız. Dileyen misafirlerimiz 
burada orijinal Küba purolarını satın alabilirler. Günün sonunda Vinales Vadisi’nin tamamına hakim 

bir manzaraya sahip tepede içeceklerimizi yudumladıktan sonra Havana'ya geri dönüyoruz. 
Dileyen misafirlerimiz Ekstra Akşam Yemekli Cabaret Parisien  Show turumuza katılabilirler. 
Tur sonrası otelimize döneceğiz. Konaklama otelimizde. 

Vinales Vadisi ve Pinar del Rio Turu:     95 € (Kişi başı) 

Akşam Yemekli Cabaret Parisien  Show: 90 € (Kişi başı) 
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7.GÜN HAVANA  

1 Mayıs Bayramı’nın büyük bir coşkuyla milyonlarca işçi tarafından kutlandığı Devrim Meydanı’na 
hareket ediyoruz ve kahvaltımızı kumanya olarak alıyoruz. Burada kutlamalara dâhil olup, insan 

denizinde bir damla oluyor, Küba halkının en büyük bayramını biz de yerinde yaşıyoruz. 
Kutlamalardan sonra dileyen misafirlerimiz Ekstra olarak “öğle yemekli Benzersiz Havana 
Turu “ düzenlenecek. Bu turumuza 1958 yılının sonunda Küba devrimine kadar Amerika’dan ithal 
edilmiş, daha sonra konulan ambargoya istinaden bir daha ülkeye sokulma şansı olmayan ve 
günümüzde de aktif olarak kullanılmakta olan Eski Amerika arabaları ile başlıyoruz. Bu renkli 
araçlar ile Küba sokaklarında yapacağımız kısa bir gezi sonrası Küba’nın Picassos’u olarak da 
bilinen Jose Fuster’in, yaşadığı dönem boyunca dekore ettiği resimler, seramikler ve çizimler 

yoluyla dekore edip açık hava sergisine dönüşen mahallesini göreceğiz. Bu gezinin ardından ismini 
Fernando Hamel’den alan modern sanatçıların merkezi olan hamel sokağını göreceğiz. Ardından 
Havana’yı tepeden görebileceğimiz Küba’nın efsanevi kahramanı Che Guevara’nın evini ziyaret 

edeceğiz. Öğle yemeğimizi yerel restoranda alıyoruz. Yemek sonrası turumuza Havana’nın en 
keyifli caddelerinden birisi olan Prado caddesine geçiyoruz. Batista rejimi döneminde saray olarak 
kullanılmış devrim sonrasında da halkın hizmetine müze olarak açılan Devrim Müzesini 

gezeceğiz. Küba’nın en büyük müzesi olan Devrim Müzesinde, Küba bağımsızlık savaşı ve Küba 
Devrimi dönemlerinden kalma silahları, tanları ve eşyaları görebileceğiz. Tur sonrası otelimize 
dönüyoruz. Konaklama otelimizde. 

Benzersiz Küba Turu : 90 € (Kişi Başı) 

  

8.GÜN HAVANA - AMSTERDAM 

Kahvaltının ardından bu güzel şehirde tam gün serbest zamanımız var. Havana’yı bir de kendi 
gözlerinizle keşfettikten sonra rehberin belirlediği saatte havalimanına transfer olmak üzere 
buluşuyoruz. Özel aracımız ile havalimanına transfer oluyor ve saat 16:40’ta KL724  sefer sayılı 

KLM Havayolları uçağı ile Amsterdam’a hareket ediyoruz. Geceyi uçakta geçiriyoruz. 

  

9.GÜN AMSTERDAM - İSTANBUL 

Yerel saat ile 08:05’te  Amsterdam Havalimanı’na varıyoruz. Uçağımızı değiştirdikten sonra saat 
11:40’ta KL1613  sefer sayılı uçakla İstanbul’a hareket ediyoruz. Yerel saat ile 16:00’da İstanbul 
Atatürk Havalimanı’na varıyoruz. Bir dahaki turumuzda görüşmek üzere. 

  
 

  

OTELLER 

5 Yıldız FOUR POINTS by SHERATON  

5 Yıldız PLAYA CAYO SANTA MARIA - CAYO SANTA MARIA 
 

Otellerimiz ,yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir. 
 

  

ÜCRETLER 

Tarih Sınıf 
2 Kişilik Odada 
Kişi Başı 

İlave Yatak Tek Kişi Çocuk Fiyatları Döviz Kontenjan 

 
4* - 5* HOTEL 2599.00 2599.00 3299.00 

0 - 2 Yaş 600.00 
2 - 12 Yaş 2,559.00 

USD 
 

 

Fiyatlara tur programı, havalimanı vergisi ve sigorta bedeli dahildir.Gün içindeki kur değişimi TL fiyatlara 
yansıtılmaktadır. Ödeme anındaki kurlar geçerlidir. 
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AIR FRANCE& KLM HAVAYOLLARI 

ISTANBUL - PARİS AF139104:05 - 06:50 

PARİS - CANCUNAF650 12:15 - 16:05 

HAVANA - AMSTERDAM KL724 16:35 - 08:05 +1 

AMSTERDAM - İSTANBUL KL1613 11:40 - 16:00 
  

 

  

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Air France ve KLM Havayolları ile İstanbul-Paris- Cancun // Havana –Amsterdam -İstanbul arası 
gidiş – dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti 

 Yerel Havayolları ile Cancun - Havana arası tek yön ekonomi sınıfı uçak bileti 

 Havalimanı vergileri 

 Cancun’da 4* otelde 4 gece herşey dahil konaklama 

 Havana’da  5* Otelde 3 gece oda kahvaltı konaklama 

 Havana’da Sabah Kahvaltıları 

 Cancun’da Sabah Kahvaltıları, Öğle Yemekleri ve Akşam Yemekleri 

 Havana panoramik şehir turu ve öğle yemeği 

 Havalimanı – Otel – Havalimanı arası transferler, 

 Türkçe Rehberlik Hizmeti 

 

  

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Yurt dışı çıkış harcı 15 TL (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine 

yatırabilirsiniz) 

 Meksika vize ücreti (30$) 

 Küba vizesi  35 $ (Yeşil Pasaporta vize gerekmemektedir. Programa kayıtlı misafirler için. 
Münferit vize fiyatlarını lütfen sorunuz.)  

 Ekstra turlar (Ekstra turlar minimum 20  kişinin katılması halinde gerçekleştirilecektir.) 

 Ören yerleri giriş ücretleri 

 Bagaj taşıma 

 Küba Çıkış Vergisi 25 CUC (Küba'da yolcularımız tarafından ödenecektir.) 

 Programda dahil olduğu açıkça belirtilmemiş tüm turlar ve ekstra turlar 

 SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu nedeni ile 
tura katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını 
sağlamaktadır.( Seyahat iptali nedeniyle tazminat başvurularında uygulanacak sigortalı katılım 

payı (muafiyet) vize ile ilgili iptallerde % 25, diğer hallerde %20 oranındadır.Teminat detayları 
sigorta şartnamesinde yer almaktadır.. Bununla birlikte bagaj kaybından, hasarına, hırsızlıktan, 
ferdi kaza teminatına kadar birçok ek teminatı barındırmaktadır.) İptal teminatında tur bedeli 
kişi başı 3000 euro ile sınırlıdır 

 Seyahat güvence paketi ücreti tur bedeliniz ile orantılı olarak değişmektedir. 

** PROGRAMIMIZ LOKAL ACENTANIN PROGRAMIDIR. ACENTALAR TARAFINDAN ORTAK OLARAK 
SATILMAKTADIR. ** 
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