
Arjant�n-Brez�lya Turu SE (Buenos A�res-Iguazu-R�o de
Jane�ro-Sao Paulo)
01.06.2019'den �t�baren kalkışlı

4.200,00 USD
22.233,96 TL

Setur Exclusive

Türkçe Rehberli

Vizesiz

TUR ÖZELLİKLERİ

1.Gün: İstanbul - Buenos A�res
Programımız, s�z� haval�manındak� buluşma noktamıza götürmek üzere adres�n�ze gelecek özel aracın s�z� alması �le
başlıyor. Atatürk Haval�manı Dış Hatlar G�d�ş Term�nal�'nde buluşarak, check-�n �şlemler�m�z� tamamlıyor ve
sonrasında �se Türk Havayollarının tar�fel� sefer� �le Buenos A�res uçuşumuzu gerçekleşt�r�yoruz. Varışımıza �st�naden
haval�manında karşılanıyor ve özel aracımız �le otel�m�ze transfer oluyoruz. Konaklama otel�m�zde.

2.Gün: Buenos A�res
Kahvaltının ardından tam gün Buenos A�res gez�m�ze başlıyoruz. Güney Amer�ka’nın en büyük şeh�rler�nden
olmasına rağmen kend�n�z� öneml� b�r Avrupa kent� gez�yormuş h�ss�nden kurtaramayacağınız m�mar�s�, b�rb�r�nden
lezzetl� yemeklerden oluşan mutfağı ve elbette kalb�nden taşan tango �le eşs�z şeh�r Buenos A�res’te �lk durağımız bu
şehre neden “Güney Amer�ka’nın Par�s’�" namının ver�ld�ğ�n� b�ze varlığı �le anlatan La Recoleta semt� olacak. Şehr�n
seçk�n semtler�nden b�r� olan bu yerde Eva Peron’un (Ev�ta) da mezarının bulunduğu Recoleta Mezarlığı’nı z�yaret
edeceğ�z. Daha sonra Arjant�nl� sanatçıların eserler� �le beraber Reno�r ve Monet g�b� Avrupalı ressamların da
eserler�n�n bulunduğu Ulusal Güzel Sanatlar Müzes�’n� de z�yaret ed�yoruz. B�r sonrak� durağımız Plaza Dorrego
etrafına çevrelenm�ş, tangonun doğduğu semt, ant�kaları, yuvarlak taşlı sokakları, kolonyal m�mar�s� �le San Telmo.
Buenos A�res’�n kurulduğu meydan olan Plaza de Mayo ve etrafında yer alan başkanlık makamı Casa Rosada, Ev�ta
Balkonu, Katedral ve Colon T�yatrosu gez�ler� �le güne devam ed�yoruz. Şehr�n “Grand Boulevard”ı olarak �nşa ed�len
Aven�da de Mayo’yu dolaşıyor ve Buenos A�res’tek� en esk� café olan Café Torton�’de b�r mola ver�yoruz. Kend�ne has
m�mar�s� �le La Boca semt� ve dünyanın en gen�ş bulvarı olan 9 Temmuz Bulvarı gez�m�z�n d�ğer öneml� noktaları
arasında. Bugün öğle yemeğ�m�z� gez�ler esnasında yerel b�r restoranda alıyoruz. Akşam �se bambaşka b�r tango
deney�m�ne tanık olmak �ç�n şehr�n en �y� Tango mekanlarından b�r�nde olacağız. Akşam yemeğ�m�z� de bu mekanda
alıyoruz. Konaklama otel�m�zde.

3.Gün: Buenos A�res -T�gre - Buenos A�res
Kahvaltının ardından özel aracımız �le T�gre’ye hareket ed�yoruz. Burada halka açık b�r fer�botla Parana Deltası’nda
yaklaşık 1 saat süren b�r gez� yapıyoruz. Öğle yemeğ�m�z gez�ler esnasında yerel b�r restoranda. Yemeğ�n ardından
özel aracımız �le Buenos A�res’�n kuzey�nde yer alan, sadece Buenos A�res’�n değ�l tüm Güney Amer�ka kıtasının en
varlıklı semtler�nden b�r� olan ve kolonyal evler� �le meşhur San Is�dro’dan geç�yoruz. Günün ger� kalanında serbest
zaman. Konaklama otel�m�zde.

4.Gün:Buenos A�res - Iguazu
Kahvaltının ardından özel aracımız �le haval�manına transfer oluyoruz. Yerel havayolları �le Iguazu’ya (Arjant�n)
hareket ed�yoruz. Varışımıza �st�naden haval�manında yerel rehber�m�z tarafından karşılanıyor ve UNESCO Dünya
M�rası L�stes�’nde yer alan Iguazu Şelaleler�n�n Arjant�n tarafında şelaleler�n etrafında yer alan ormanları gezecek ve
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hoş b�r gez� tren� �le Şeytan Boğazı Şelaleler�ne kadar g�tme fırsatı bulacağız. Öğle yemeğ�m�z Ulusal Park �çer�s�nde
yer alan yerel b�r restoranda. Gez�n�n ardından sınırdan geçerek Brez�lya tarafındak� otel�m�ze transfer oluyoruz.
Akşam yemeğ� ve konaklama otel�m�zde.

5.Gün: Iguazu
Kahvaltının ardından Iguazu Şelaleler�n�n bu kez de Brez�lya kısmında gez�yor ve safar� turumuzu gerçekleşt�r�yoruz.
B�rçoklarına göre şelaleler�n en güzel manzaraları Brez�lya kısmından �zlenmekted�r. Ayrıca b�r çok trop�k b�tk� ve kuş
çeş�d�ne rastlamak da mümkündür. Bu gez�m�z�n b�t�m�nde unutulmaz b�r tekne turu yapacağımız Macuco Turuna
yapıyoruz. Turumuzuda elektr�kl� araçlar �le ormanın der�nl�kler�ne doğru g�deceğ�z Salto de Macuco'ya varacağız.
Sonrasında botlarımıza b�nerek Şeytan Boğazına doğru g�deceğ�z. ( Öneml� Not: Islanma �ht�mal�ne karşı �nce
yağmurluklarımız yanımızda olsun ) Brez�lya tarafında en güzel noktalarına g�decek, sey�r teraslarından �zleme fırsatı
bulacağız. Öğle yemeğ�m�z Ulusal Park �çer�s�nde yer alan yerel b�r restoranda. Gez�n�n ardından akşam yemeğ� ve
konaklama otel�m�zde.

6.Gün: Iguazu - R�o de Jane�ro
Kahvaltının ardından serbest zaman. Rehber�m�z�n bel�rleyeceğ� saatte haval�manına transfer ve yerel havayolları �le
R�o de Jane�ro’ya hareket. Varışımıza �st�naden haval�manında karşılanıyor ve otel�m�ze transfer�m�z�
gerçekleşt�r�yoruz. Konaklama otel�m�zde.

7.Gün: R�o de Jane�ro
Otelde alacağımız kahvaltının ardından özel aracımız �le şeh�r merkez�ne transfer oluyoruz. Bu sabah şehr�n kolonyal
bölges�n� z�yaret edecek, burada dar caddeler, meydanlar ve tar�h� b�nalar arasında Candelar�a, Praça XV, Travesso
Market�, Metropol�tan Katedral� ve sambanın kalb� Sambodromo’yu ayrı ayrı z�yaret edeceğ�z. R�o’nun olmazsa
olmazlarından b�r� hal�ne gelm�ş olan Selaron merd�venler�n� görüyoruz. Kolon�yal m�mar�s� �le meşhur şehr�n en
otant�k mahalleler�nden b�r�s� olan Santa Teresa’yı z�yaret ed�yoruz. Öğle yemeğ�nde, yerel b�r restoranda
Brez�lya'nın geleneksel mangal tatlarını tadacağız. Yemek sonrası serbest zaman. Konaklama otel�m�zde.

8.Gün: R�o de Jane�ro
Kahvaltının ardından özel aracımız �le Dünyanın Yen� Yed� Har�kasından b�r� olan, 40 m uzunluğundak� Chr�st the
Redeemer (Kurtarıcı İsa) Heykel�’n�n tüm R�o de Jane�ro’ya tepeden baktığı Corcovado Tepes�’ne g�d�yoruz. Bu
gez�n�n ardından Öğle yemeğ�nde, yerel b�r restoranda Brez�lya'nın geleneksel mangal tatlarını tadacağız. Yemeğ�n
ardından Guanabara Körfez�’n�n �nanılmaz manzarasına doyacağınız Sugar Loaf Tepes�’ne telefer�kler �le çıkıyoruz.
Günün kalanında serbest zaman. Geceleme otel�m�zde.

9.Gün: R�o de Jane�ro - Sao Paulo
Kahvaltının ardından haval�manına transfer oluyoruz. Yerel havayollarına a�t b�r uçakla Sao Paulo’ya hareket
ed�yoruz. Varışımıza �st�naden öğle yemeğ�m�z� alıyor ve akab�nde ülken�n en öneml� şeh�rler�nden b�r� olan Sao
Paulo turumuza başlıyoruz. Iburapuera Park, Japon Mahalles�, Katedral, Tar�h� Şeh�r Merkez�, Beled�ye T�yatrosu tur
esnasında görecekler�m�z arasında. Daha sonra d�nlenmek �ç�n otel�m�ze transfer oluyoruz.

10.Gün: Sao Paulo - İstanbul
Gece haval�manına transfer oluyoruz. B�let, bagaj ve gümrük �şlemler�n�n ardından Türk Hava Yolları tar�fel� sefer� �le
İstanbul’a hareket ed�yoruz. Turumuz önceden verm�ş olduğunuz adrese yapılacak k�ş�ye özel transfer�n�z �le son
buluyor

Buenos Aires: 725 Continental Hotel 5* vb.

Iguazu: Mabu Thermas & Resorts 5* vb.

Otel B�lg�ler�
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Rio de Janeiro: Arena Copacabana Hotel 4* vb.

Sao Paulo: Golden Tulip Park Plaza 4* vb.

Türk Havayolları ile İstanbul – Buenos Aires / Sao Paulo - İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve bu
bilete ilişkin alan vergileri.

Buenos Aires – Iguazu / Iguazu – Rio de Janeiro ve Rio de Janeiro - Sao Paulo arası ekonomi sınıf
uçak biletleri ve bu biletlere ilişkin alan vergileri

Kişiye özel ev– alan – ev transferi

Programda belirtilen otellerde kahvaltı dahil konaklama

Programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri

Programda belirtilen tüm transferler

Özel araçlar ile programda belirtilen tüm geziler

Corcovado Turu

Sugar Loaf Turu

Iguazu Şelalelerinde hem Arjantin, hem Brezilya Ulusal Parklarına giriş ücretleri

Macuco Turu

Buenos Aires’te tango gösterisi

San Isidro - Tigre turu

Geziler esnasında gerekli olan tüm müze ve örenyeri giriş ücretleri

Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri

Yurtdışı çıkış harcı ve Seyahat sigortası

Pogramda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri

Yemekler esnasında alınacak içecekler

Fazla bagaj ücretleri

Kişisel harcamalar

Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.

***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.

Yurt dışına çıkarken havalimanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için çalıştığınız kurum
ile irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.

Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda değişiklik
yapabilir.Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır. Müsaitlik olması durumunda üçüncü
kişi için ek yatak verilir.

F�yata Dah�l Olan H�zmetler

F�yata Dah�l Olmayan H�zmetler

Öneml� Notlar
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Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.

Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.

Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.

Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.

Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.

Arjantin ve Brezilya’ya girişlerde Türk vatandaşlarına vize uygulaması yoktur. Fakat farklı ülke
vatandaşı olan misafirlerimizin, kendi elçilikleri ile görüşerek konu ile ilgili bilgi almaları
gerekmektedir.

Lütfen vize departmanı ile iletişime geçiniz.

80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.

Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Ekstra bagaj taşıma
ücretleri misafirlere aittir.

Acentemiz, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları yeterli katılım
sağlanamaz ise gezi başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi kapsamındaki otel
isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir.
Ödemeler ödeme yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz alınarak yapılmaktadır.

Ücretsiz eviniz – alan – eviniz transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun, Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

Gazella Turizm , havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey
Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48
saat önce teyid edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması
mecburidir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri
tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Gazella Turizm sorumlu
tutulamaz. Gazella Turizm gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak
koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Gazella Turizm, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel
isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı
belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine,
gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların
yapılamamasından Gazella Turizm sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması
olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar
için geçerlidir.

Satın almış olduğunuz tur Setur Exclusive turu'dur. Setur & Gazella turizm tarafından organize
edilmektedir.

Arjantin ve Brezilya’ya girişlerde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Yemeklerde sağlığınıza etki edecek
bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Musluk suyu kullanmamanızı, kapalı şişe suyu tüketmenizi
öneriyoruz. Yanınıza gerekiyorsa mide ve ishal ilaçları, vitaminler, baş dönmesi, kusma, baş ağrısı,
soğuk algınlığı ve tansiyon hastalıklarına karşı ilaçlarınızı almayı unutmayınız.

Yerel H�zmetler Hakkında Öneml� B�lg�lend�rme

Sıkça Sorulan Sorular
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Arjantin ve Brezilya’ya girişlerde Türk vatandaşlarına vize uygulaması yoktur. Fakat farklı ülke
vatandaşı olan misafirlerimizin, kendi elçilikleri ile görüşerek konu ile ilgili bilgi almaları
gerekmektedir.

İstanbul – Amsterdam: 3 saat 30 dakika / Amsterdam - Buenos Aires: 13 saat 50 dakika

Rio – Paris: 11 saat 10 dakika / Paris- İstanbul: 3 saat 25 dakika

Brezilya’nın para birimi Brazilian Real’dir (BRL): 1 USD = 2.01 BRL / 1 Euro = 2.61 BRL

Arjantin’in para birimi Argentine Peso (ARS): 1 USD = 4.65 ARS / 1 Euro = 6.05 ARS

Her iki ülke ile Türkiye arasında –5 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken her üç
ülkede de saat 07.00.

Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise kullanılmaktadır.

Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar, şort,
rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için ince bir mont ve ince bir kazak almanızı öneririz. Bunun
dışında; şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi,
video kamera ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz.

Arjantin ve Brezilya’da et yemekleri başta olmak üzere, tahıl ürünlerinin de ağırlıkta olduğu
mutfak kültürleri vardır. Şili’nin enfes içeceklerini özellikle denemenizi öneririz.

Her iki ülkede de elektrik 220 volttur. Arjantin’de C tipi ikili yuvarlak ve I tipi üçlü yassı prizler
kullanılmaktadır. Brezilya’da A tipi ikili yassı ve C tipi ikili yuvarlak uçlu prizler kullanılmaktadır.
Adaptör gerekecektir.

Buenos Aires’te şehir merkezindeki Avenida Santa Fe ve Avenida Corrientes ile Belgrano'daki
Avenida Cabildo alışveriş açısından şehirdeki en hareketli yerler. Fakat kredi kartı ile yapılan
alışverişlerde yüksek banka komisyonları uygulandığını göz önünde bulundurmakta ve mümkünse
alışverişler sırasında nakit para kullanmakta fayda olduğunu belirtmek isteriz.

Buenos A�res(3)-İguazu(2)-R�o De Jane�ro(3)-Sao Paulo(1) 01-10 Haz�ran / Türk Hava
Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)

01.06.2019  
10.06.2019 4.230,00 USD 4.230,00 USD 5.205,00 USD

Buenos A�res(3)-İguazu(2)-R�o De Jane�ro(3)-Sao Paulo(1) 09-18 Ağustos / Türk Hava
Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)

09.08.2019  
18.08.2019 4.200,00 USD 4.200,00 USD 5.185,00 USD
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