özge ersu gezileri

Güney Amerika ve Patagonya
22 Şubat 2012 Çarşamba - 10 Mart 2012 Cumartesi
18 Gün - 16 Gece
GOODLIFE TRAVEL

Brezilya
São Paulo (1)  Rio de Janeiro (3)  Iguaçu (2)
Arjantin ve Arjantin Patagonyası
Buenos Aires (3)  El Calafate (2)  Bariloche (2)
Şili ve Şili Patagonyası
Puerto Montt (1)  Santiago (2)

İstanbul - São Paulo - İstanbul Direk Uçuşları

Değerli Gezi Dostlarım
Yine imzamı attığım, beğeneceğinizi umduğum benzersiz bir programla
karşınızdayım. Yılın en güzel zamanında Güney yarımkürenin yaz
mevsimi sonunda Brezilya, Arjantin ve Şili’ye gidiyoruz.
Güney Amerika’nın en çekici şehirleri São Paulo, Rio de Janeiro ve
Buenos Aires’in tüm güzelliklerini yaşadıktan sonra, çok özel bir
coğrafyaya davet ediyorum sizleri.
Patagonya. Buzulları, nefes kesen güzellikteki gölleri, manzaraları ve
sürprizleri ile bu uzak yerler bizi çağırıyor.
Her dakikası özenle hazırlanmış böylesine kapsamlı bir gezinin
benzeri de tekrarı da yok.

1. Gün :: 22 Şubat 2012 Çarşamba :: İstanbul - São Paulo
08:00’de İstanbul Atatürk Havaalanı Dış Uçuşlar Terminali Gidiş Bölümü
Özge Ersu Gezileri Goodlife Kontuarı önünde buluşma. 10:45’te Türk Hava
Yolları TK 0015 sayılı uçuşu ile Brezilya São Paulo’ya hareket. Direk uçuş
toplam 15 saat 35 dakika sürmektedir. İstanbul ile São Paulo arasında - 6
saat fark vardır. Yerel saat ile 20:20’de Guarulhos Havaalanı’na iniş.
Pasaport işlemleri sonrası otele transfer ve odalara yerleşme.
Yorgunluğunuzu atmanız için odanızda size hafif ikramlar sunulacaktır.
Geceleme São Paulo, Brezilya

2. Gün :: 23 Şubat 2012 Perşembe :: São Paulo - Rio de Janeiro
Geç kahvaltı ve otelden çıkış işlemleri sonrası panoramik São Paulo şehir
gezimizde göreceğimiz yerler arasında Valilik Sarayı, İpiranga Anıtı,
Paulista Caddesi, Eski Şehir, Katedral ve Ibirapuera bulunmaktadır. Öğle
saatlerinde havaalanına geçiş ve Star Alliance üyesi Brezilya Tam
Havayolları’nın XX 0000 sayılı uçuşu ile 00:00’da Rio de Janeiro’ya hareket.
Uçuş 00 saat 00 dakika sürmektedir. São Paulo ile Rio de Janeiro arasında
saat farkı yoktur. Yerel saat ile 00:00’da Rio’ya iniş ve otele transfer.
Odalara yerleşme ve dinlenme sonrası, gün batımında Leblon, Ipanema ve
Copacabana plajlarını sahil boyunca görerek, akşam yemeğimizi
alacağımız restauranta gidiyoruz. Etleri ile ünlü bu ülkedeki ilk akşam
yemeğinde, Brezilya mutfağının tadına doyamayacaksınız. Yemek sonrası
arzu eden konuklarımız bu canlı şehrin gece yaşamına karışabilirler.
Geceleme Rio de Janeiro, Brezilya

3. Gün :: 24 Şubat 2012 Cuma :: Rio de Janeiro :: Şehir Turu ve Sugar Loaf Tepesi
Kahvaltı sonrası panoramik Rio de Janeiro şehir turu için hareket.
Göreceğimiz yerler arasında ünlü festivalin yapıldığı Sambadrome, Silva
Köprüsü, Guana Bara Körfezi, Copacabana, Ipanema ve Leblon Plajları,
Maracana Stadyumu, Katedral, Şehir Tiyatrosu, Kraliyet Sarayı, Güzel
Sanatlar Müzesi, Milli Kütüphane ve Vargas Caddesi bulunmaktadır.
Yemek öncesi son durağımız ise Sugar Loaf. Teleferik ile çıkacağımız
tepenin nefes kesen manzarasını unutamayacaksınız.
Öğle yemeğimiz Berzilya usulü kızartma etlere ve mezelere
doyamayacağımız yerel bir restaurant’ta. Öğleden sonra serbest. Dünyaca
ünlü plajlarda denize girebilir, yüzlerce mağazanın yer aldığı ilginç alışveriş
merkezlerinin olanaklarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca arzu edenler, özel
olarak düzenlenen Rio de Janeiro helikopter gezimize veya fakir mahallerin
görüldüğü Favela turuna katılabilirler. Akşam yemeği serbest.
Geceleme Rio de Janeiro, Brezilya

4. Gün :: 25 Şubat 2012 Cumartesi :: Rio de Janeiro :: Corcovado, H. Stern ve Plataforma
Kahvaltı sonrası Corcovado gezimizi yapıyoruz. Teleferik ile çıkacağımız,
ülkenin adeta sembolü olan dünyanın en büyük İsa Heykeli’nin yer aldığı
bu tepeden tüm bölgenin coğrafyasını kuşbakışı izleyebilirsiniz.
Daha sonra özellikle kıtaya özgü Tourmaline ve Aquamarine taşlarını
görebileceğiniz ülkenin en büyük ve en prestijli mücehver mağazası H.
Stern’e gideceğiz. Öğleden sonra serbest. Arzu ettiğinizce denize girebilir,
alışveriş yapabilir ve dinlenebilirsiniz.
Akşamüstü şık bir restaurantta yemeğimizi alıyoruz. Yemek sonrası arzu
eden konuklarımız otele dönebilir, ya da Plataforma Show’a katılabilir.
Renkli kostüm ve müzik eşliğindeki bu gösteri sizde hoş anılar bırakacaktır.
Geceleme Rio de Janeiro, Brezilya

5. Gün :: 26 Şubat 2012 Pazar :: Rio de Janeiro - Iguaçu (Brezilya)
Kahvaltı sonrası havaalanına transfer ve Tam Havayolları’nın XX 0000 sayılı
uçuşu ile 10:22’de Iguaçu’ya hareket. Uçuş 2 saat 13 dakika sürmektedir,
Rio de Janeiro ile Iguaçu arasında saat farkı yoktur. Yerel saat ile 12:35’te
Iguaçu’ya iniş ve otele geçiş, odalara yerleşme.
Dinlenme ve hazırlık sonrası şelalelerin Brezilya tarafında nefes kesen
görüntüler eşliğinde yürüyüş ve foto safari yapacağız. Öğleden sonra doğa
harikası bölgede gezebilir, dinlenebilirsiniz. Akşam yemeği otelde.
Geceleme Iguaçu, Brezilya

6. Gün :: 27 Şubat 2012 Pazartesi :: Iguaçu (Brezilya)
Tam gün serbest. Kahvaltı sonrası arzue den konuklarımızla Macucu Safari
adı verilen şelale gezimize başlıyoruz. Önce küçük vagonlarla Iguaçu tropik
ormanlarının içinde, küçük vagonlara binerek yaklaşık üç kilometrelik bir
yolculuk yapacağız. Daha sonra harika bir patikada yapacağımız yürüyüşle,
iki yüz yetmiş beş şelalenin bir bölümünü göreceğimiz gezi için zodiac
botlara bineceğimiz iskeleye varıyoruz. Onlarca metreden döküken suyun
inanılmaz serpintisini üstümüzde hissederken şelalelere en güvenli
noktaya kadar hızlı ve güçlü teknelerimizle yaklaşacağız. Tüm bu anlar
sizler için çekeceğimiz video görüntüleri ile ölümsüzleşecek.
Safari sonrası otele dönüş, öğleden sonra tüm yorgunluğunuzu
atabileceğiniz bu huzur dolu ortamda serbest zaman. Arzu edenler,
şelaleler üzerinde unutamayacakları Helikopterle İguaçu Şelalaleri turuna
katılabilirler. Akşam yemeği otelde.
Geceleme Iguaçu, Brezilya

7. Gün :: 28 Şubat 2012 Salı :: Iguazú (Arjantin) - Buenos Aires
Kahvaltı ve otelden çıkış sonrası otobüsle Arjantin sınırına gidiyoruz.
Pasaport işlemleri sonrası üç ülke sınırında yer alan bu doğa harikasının
Arjantin bölümünü geziyoruz.
Öğle saatlerinde havaalanına geçiş ve Arjantin Havayollarının XX 0000
sayılı uçuşu ile 14:45’te Buenos Aires’e hareket. Uçuş 01 saat 45 dakika
sürmektedir. Iguazú ile Buenos Aires arasında saat farkı yoktur. Yerel saat
ile 16:35’te Buenos Aires’e varış, otele transfer, yerleşme ve dinlenme.
Akşam önce ışıklar altında kısa bir Buenos Aires gezisi yapacak, sonra
seçkin liman bölgesi Puerto Madero’da şık bir akşam yemeği alacağız.
Geceleme Buenos Aires, Arjantin

8. Gün :: 29 Şubat 2012 Çarşamba :: Buenos Aires :: Şehir Turu ve Özge Ersu Yürüyüşleri
Kahvaltı sonrası Buenos Aires şehir gezimizde San Martin, Puerto Madera,
Avenida Nuove Julio, Obelisk, Casa Rosada, Palermo Parkı, San Telmo, La
Recoletta, Eva Peron’un Mezarı, Florida Alışveriş Caddesi, La Boca,
Metropolitan Katedrali, Kongre Sarayı ve Colon Tiyatrosu’nu göreceğiz.
Gezi sonrası serbest. Dinlenebilir, alışveriş yapabilirsiniz. Öğleden sonra
Özge Ersu Yürüyüşleri ™ Buenos Aires ve Arka Sokakları : Bir Günlüğüne
Porteño Olsam! sizi bekliyor.
Geceleme Buenos Aires, Arjantin

Özge Ersu Yürüyüşleri ™
Buenos Aires ve Arka Sokakları Bir Günlüğüne Porteño Olsam!

Özge Ersu sizi öğleden sonra Buenos Aires’in arka sokaklarında kamera, yedek t-shirt ve rahat spor
ayakkabılarınızla yürüyüşe davet ediyor. Otelimizden başlayacağımız bu çok özel içerikli gezide
kendinizi bir günlüğüne de olsa tam bir Buenos Aires’li (Porteños) hissedeceksiniz.
Turist arabalarının girmediği, herkesin dolaşmadığı ilginç mahalleler, arka sokaklar ve güzel
caddelerden geçerek, şehrin doğal yaşamına karışacak ve bolca fotoğraf çekeceğiz. Özge Ersu Nuevo
Tango ve Bandenon’u anlatacak.. İlk durağımız dünyaca ünlü Tango bestecisi ve Bandoneon virtüözü
Ástor Piazzolla’nın Tango Okulu. 1940’lardan kalma bu tarihi salonda profesyonel Tango
dansçılarından özel ders alacak ve herkesi peşinden sürükleyen bu tutkulu dansın ilk adımlarını
atacağız. Kurs sonunda adımızın yazılı olduğu bir sertifika bizleri bekliyor.
Tango yorgunluğumuzu sadece yerli halkın gittiği ve Özge Ersu’nun Laterna programında sıkça
anlattığı şehre özgü café’lerden birinde, Cafetin de Buenos Aires benzeri hoş bir yerde gidereceğiz.
Çay, kahve, yerel bira ve içkiler sizi bekliyor. Alkol almayanlar da güzel meyve sularını tadabilirler.
Daha sonra graffiti ve çiçeklerle bezeli arka sokaklardan yürüyerek, fotoğraf arşivimizi ve anılarımızı
zenginleştirerek, şehrin diğer bölümlerine geçeceğiz. Özge Ersu Arjantin Ekonomik Krizleri ve Halkın
Geçim Sıkıntıları’nı anlatacak. Bu arada belediye otobüslerine binip, metro kullanacağız. Bir sonraki
durağımız, dünyaca ünlü Arjantin şaraplarını tadacağımız yerel bir şarap evi. Sadece tadımlık değil,
doyumluk olarak deneyeceğimiz şaraplar, batmakta olan bir güneşe eşlik edecek.
Bir başka kısa yürüyüş bizleri sadece yerellerin bildiği ve ÖÖÖ (Özge Özellikle Öneriyor) belgeli bir
esnaf lokantasına götürecek. Özge Ersu Avrupa Yemeklerinin Arjantin Mutfağına Etkisi’ni anlatacak.
İyice açıkmış olduğumuzdan, dana ve kuzu etlerinin çok özel bir şekilde pişirildiği, kızarmış yufkaya
sarılı köfteleri (empanadas) tadacağımız, kızarmış peynirlere doyamayacağımız, son olarak Dulce de
Leche ile tatlandırılmış tatlıları deneyeceğimiz, hepsinin üzerine de Che Guavera’nın ağzından
düşürmediği Mate çayını ya da kahvemizi alacağız. Otele dönüşümüzde, ışıklar altındaki bu hüzünlü
kentin güzel bulvarlarından yürüyeceğiz. Akşam rüyamızda Buenos Aires kareleri uçuşacak…

9. Gün :: 01 Mart 2012 Perşembe :: Buenos Aires :: Parana Nehri ve Tigre, Tango Gala Yemeği
Kahvaltı sonrası serbest gün. Arzu eden konuklarımızla öğle yemekli
Parana Nehri ve Tigre Deltası gezimizi yapıyoruz. Önce kısa bir otobüs
yolculuğu ile teknemize bineceğimiz şirin bir kasabaya geçeceğiz.
Okyanusa ulaştığı noktada dünyanın en büyük deltalarından birini
oluşturan Parana Nehri’nin kollarından biri üzerindeki lüks villaları ve
yerleşim merkezlerini göreceğimiz keyifli bir nehir yolculuğu yapacağız.
Öğle yemeğimizi de nehrin kıyısındaki yerel restaurantlardan birinde
alacağız. Öğleden sonra Buenos Aires’e dönüş ve serbest zaman.
Akşam Buenos Aires tatilimizi arzu eden konuklarımızla benzersiz bir final
ile tamamlıyoruz. Esquina Carlos Gardel gecemizde dünyanın en büyük
Tango ustası Carlos Gardel’in bir zamanlar sahne aldığı şık salonda güzel
bir akşam yemeği alacak, piyano ve bandoneon eşliğinde Tango
dinleyerek nefes kesen bir dans gösterisini paylaşacağız.
Geceleme Buenos Aires, Arjantin

10. Gün :: 02 Mart 2012 Cuma :: Buenos Aires - El Calafate (Arjantin Patagonyası)
Kahvaltı ve serbest. Öğleye doğru havaalanına geçiş, Arjantin
Havayolları’nın AR 1694 sayılı uçuşu ile 14:25’te El Calafate’ye hareket.
Uçuş 03 saat 13 dakika sürmektedir. Buenos Aires ile El Calafate arasında
saat farkı yoktur.
Yerel saat ile 17:38’de El Calafate’ye inişimizle benzersiz Patagonya
tatilimiz başlıyor. Otele transfer, odalara yerleşme, dinlenme. Akşam
yemeğimiz otelde.
Geceleme El Calafate, Arjantin Patagonyası

11. Gün :: 03 Mart 2012 Cumartesi :: El Calafate (Arjantin Patagonyası) :: Perito Moreno Buzulu
Kahvaltı sonrası kısa bir otobüs yolculuğu ile Bajo de las Sombra’ya
gidiyoruz. Gölü tekne ile yaklaşık otuz dakikalık ilginç manzaralar
eşliğinde geçeceğiz. Güney batıya doğru Glacier Channel’dan geçerken,
en ünlü buzullardan Perito Moreno’nun güney duvarı bizi karşılayacak.
Dünyanın en ünlü buzullarından birinin üzerinde bir başka nefes kesen
‘Özge Ersu Yürüyüşleri’nden birini daha gerçekleştireceğiz. Bu benzersiz
deneyim sonrası paket olarak hazırlanmış öğle yemeğimizi alıyoruz.
El Calafate’a dönüş sonrası dinlenme. Serbest zamanınızda dünyanın bir
ucundaki bu kasabayı keşfedebilirsiniz. Akşam yemeğimiz şirin bir yerel
restaurantta. Yemek sonrası müzikli bir yürüyüş sizi bekliyor.
Geceleme El Calafate, Arjantin Patagonyası

Özge Ersu Yürüyüşleri ™
Perito Moreno Buzulu Üzerinde Güney And Dağları Llanquihue Buzul Çağı

Glacier Channel adı verilen su yolu üzerindeki iskeleye inişimiz sonrası, yıllarca unutamayacağımız bir
diğer deneyimi yaşamaya hazırlanıyoruz. Benzersiz mavi yeşil rengi, derin çatlakları içeren oluşumu
ve devamlı değişen şekilleri ile dünyanın en ünlü buzulları arasında sayılan Perito Moreno üzerinde
beraber dolaşılması, ortaya çıkarttığı titreşim ve ağırlık nedeni ile güvenlik açısından tehlikeli
olduğundan, önce yerel görevliler eşliğinde onar kişilik küçük gruplara ayrılacağız. Gölün kıyısındaki
buzul sınırına vardığımzda, Özge Ersu size buzul üzerinde nasıl dolaşılması gerektiğine ilişkin kısa bir
güvenlik brifingi verecek ve ayaklara takılacak özel kramponları dağıtacaktır.
Yaklaşık iki saat sürecek yürüyüşümüzde kendinizi adeta bambaşka bir dünyada hissedeceksiniz.
Küçük engebeler olsa da, buzul üzerinde iniş ve çıkışlar bulunmamaktadır, güvenlidir.
Bu yürüyüşte Özge Ersu Perito Moreno Buzulu ve Llanquihue Buzul Çağı konferansını verecektir.
Ayaklarınızın altındaki on binlerce yıllık oluşumlara zarar vermeden, mavi, yeşil ve beyazın tonladığı
bu rüya coğrafyada fotoğraf çekmeye doyamayacaksınız. Yürüyüş sonrası tekrar iskeleye döneceğiz.

Özge Ersu Yürüyüşleri ™
Gece And Dağları Göllerinde Dinleti Patagonya Yerel Müziği
Patagonya kuzuları ve Arjantin şaraplarının eşlik ettiği güzel bir akşam yemeği sonrası, And Dağları’na
serpilmiş göllerden Lago Argentino’nun kıyısında mistik bir yürüyüş bekliyor bizleri.
Antartika’dan esen güney rüzgarlarının melteme dönüştüğü bu mevsimde, dünyanın unutulmuş
köşelerinden birinde yapacağımız gezide Özge Ersu arşivinde bulunan bölgeye özgü Kaani,
Loncomeo, Chorillera, Polca ve Retumbo Cordillerano müziklerinden örnekler çalacak. Bu sessiz
yürüyüş sonrası kulağımızda hala enstrümanların ve yanık seslerin esintisi ile otele dönüyoruz.

12. Gün :: 04 Mart 2012 Pazar :: Upsala Buzulu, Yerel Çiftlik, Bariloche (Arjantin Patagonyası)
Yine benzersiz bir Patagonya günü bizi bekliyor. Kahvaltı ve otelden çıkış işlemleri sonrası kısa bir
otobüs yolculuğu ile Argentino Gölü’nün güney kıyılarından Puerta Bandera’ya varıyoruz. Buradan
bineceğimiz modern tekne ile bu kez gölün kuzey batısına yönelecek ve buzdağları ile bezeli
manzaralar eşliğinde bir başka doğa harikası, dünyanın en hızlı geri çekilen buzullarından Upsala’yı
göreceğiz. Dev kütlelerinin çatırtılarını duyabilir, şansımız varsa büyük kırılmaları görebiliriz.
Estancia Cristina’ya dönüşümüz yine benzersiz manzaraların yer aldığı Cristina Kanalı üzerinden
olacak. Öğle yemeğimizi enfes kuzu etleri, ev yapımı ekmekler, taze sebzeler ve doyumsuz Arjantin
şarapları eşliğinde alacağız. Yemek sonrası Caterina Nehri boyunca yürüyüş yapacak ve Patagonya
atları üzerinde bu vahşi coğrafyanın güzelliklerini tadacağız.
Öğleden sonra havaalanına geçiyor ve Arjantin Havayolları’nın AR 1695 sayılı uçuşu ile 18:10’da
Bariloche’ye hareket ediyoruz. Uçuş 1 saat 45 dakika sürmektedir. El Calafate ile Bariloche arasında
saat farkı yoktur. Yerel saat ile 20:03’te Şili sınırına yakın Bariloche’ye iniş ve otele hareket. Yerleşme
ve dinlenme sonrası akşam yemeğimizi otelde alıyoruz.
Geceleme Arjantin Patagonyası, Bariloche

13. Gün :: 05 Mart 2012 Pazartesi :: Bariloche (Arjantin Patagonyası) :: Circuito, Nahuel Huapi
Kahvaltı sonrası Little Switzerland (Küçük İsviçre) adı verilen bu bölgede
yapacağımız harika bir geziye başlıyoruz. Circuito Chico (Küçük Tur) adlı
dünyaca ünlü bu gezide önce Avenida Bustillo’dan geçerek Río Negro
bölgesindeki ilginç yapıları, Deniz Kulübü ve Melipal Mahallesi’ni, ayrıca
bu coğrafyaya gelen ilk yerleşimcilerin evlerini göreceğiz.
Bu yol bizi yavaşça doğanin içine, Nahuel Huapi Gölü’nün yeni renklerine götürecek. Huemul Adası
karşısındaki huzurlu plaj Playa Bonita ve Bahía Serena’da kısa bir fotoğraf molaları vereceğiz.
San Eduardo Şapeli ve Puerto Pañuelo sonrası Perito Moreno Doğal Parkı ve Nahuel Huapi gölünün
mistik manzaralarının ayaklarınız altına serileceği, Campanario Dağı eteklerindeki ünlü Llao Llao’ya
varıyoruz. Bariloche’nin sembolü olan bu tarihi otelde öğle yemeği bizi bekliyor.
Yemek sonrası Villa Tacul, Escondido ve İsviçre’li ilk yerleşimcilerin mezarlığından geçiyor ve gezimizi
National Geographic tarafından Dünyanın En İyi On Manzarası arasında gösterilen Cerro
Campanario’da sonlandırıyoruz. Telesiyej ile çıkacağımız bu nokta, Patagonya’daki en güzel
manzaralara sahiptir. Merkeze, El Trébol ve Avenida Ezequiel Bustillo üzerinden dönüyoruz. Colonia
Suiza’da bölgeye özel bir çok çukulata ve pasta satan mağazalarda yorgunluk giderebilirsiniz.
Öğeden sonra Victoria Los Arrayanes Doğal Parkı içindeki gölde yer alan Victoira Adası‘na kısa bir
gezimiz var. Yerel bir tekne ile Patagonya manzaraları eşliğinde gideceğimiz adada güzel bir yürüyüş
sonrası otelimize döneceğiz. Akşam yemeğimiz yerel bir restaurantta.
Geceleme Arjantin Patagonyası, Bariloche

14. Gün :: 06 Mart 2012 Salı :: Bariloche (Arjantin Patagonyası) - Puerto Montt (Şili)
Bugün karayolu ve göller üzerinden And Dağları’nı aşıp Arjantin Şili
sınırından geçerek, Şili Patagonyası’na gireceğiz. Kahvaltı ve otelden çıkış
işlemleri sonrası kısa bir otobüs yolculuğu ile orman ve bahçeler
arasından Nahuel Huapi Gölü manzaraları eşliğinde Puerto Pañuelo’ya
gidiyor ve Puerto Blest için katamaranımıza biniyoruz.
Puerto Blest’e varış sonrası Frias Nehri’ni izleyerek kısa bir sürede Puerto Alegre’ye geçiyor ve yeşil
rengi ile ünlü Frías Gölü üzerinde deniz yolculuğu yaparak, 3.491 metre yüksekliğindeki Tronador’un
nefes kesen görüntüleri sonrası doğal güzellikleri ile ünlü Puerto Frías’a varıyoruz. Bu nokta, Arjantin
ile Şili sınırıdır. Arjantin ile Şili arasında saat farkı yoktur. Gümrük işlemleri sonrası otobüs ile
Peulla’ya giderken Cordillera de Los Andes ve zirvelerdeki dokuz buzulu yakından görebileceğiz.
Pérez Rosales Doğal Parkı’na giriş işlemleri sonrası öğle yemeğimizi alacağız. Yemek sonrası Todos los
Santos Gölü üzerinden tekne ile Petrohue’ye geçiyoruz. Hava açık ise, Osorno ve Tronador Volkanları
ile Puntiagudo Tepesi’nin manzaralarını görebilme olanağımız olacak.
Puerto Varas üzerinden Şili Fiyordları’nın girişi sayılan, en güzel şehirlerinden Şili Patagonyası’nın
merkezi Puerto Montt’a varıyoruz. Otele giriş, yerleşme ve dinlenme. Yorgunluğumuzu otelimizde
alacağımız akşam yemeği ve yemeğe eşlik edecek Şili şarapları eşliğinde atacağız.
Geceleme Puerto Montt, Şili Patagonyası

15. Gün :: 07 Mart 2012 Çarşamba :: Puerto Montt (Şili Patagonyası) - Santiago (Şili)
Geç kahvaltı ve otelden çıkış işlemleri sonrası Göller Bölgesi’nin başkenti
Puerto Montt’un ilginç çatılı evlerini, Plaza de Armas’taki Neoklasik
kiliseyi ve balıkçılar rıhtımını göreceğimiz şehir gezimize başlıyoruz.
Panoramik fotoğraf molaları sonrası Şili Patagonya’sının en büyük gölü
Llanquihue’nin bulunduğu Puerto Varas’a giderek, Alman göçmenlerin
1856 yılında kurduğu Frutillar Kasabasını gezeceğiz. Bölgede
uğrayacağımız son yer, şelalelerinin olduğu Saltos del Petrohué.
Öğle yemeğimizi gezide alacağız. Puerto Montt’a dönüş ve serbest zaman. Öğleden sonra
havaalanına transfer. Şili Lan Havayolları’nın LA 0260 sayılı uçuşu ile 17:40’ta başkent Santiago’ya
geçiyoruz. Uçuş 1 saat 45 dakika sürmektedir. Puerto Montt ile Santiago arasında saat farkı yoktur.
Yerel saat ile 19:25’te Santiago’ya iniş ve otele hareket. Yerleşme ve dinlenme sonrası akşam
yemeğimizi otelde alıyoruz.
Geceleme Santiago, Şili

16. Gün :: 08 Mart 2012 Perşembe :: Santiago :: Valparaiso, Vina del Mar, Yemekli Gösteri
Kahvaltı sonrası kısa Santiago şehir gezimizde Plaza Constitucion, Casa de la Moneda, Katedral,
Postane, Santa Lucia ve Atatürk Anıtı’nı göreceğiz.
Daha sonra yemyeşil meyve ve şarap vadileri ile ünlü tarihi ve şirin bir
şehir Valparaiso’ya gidiyoruz. Okyanus kıyısındaki Valparaiso’da
yapacağımız panoramik gezide Plaza Victoira, Muelle Prat, Santgiaguillo
Gemisi ve elişi ürünlerinin satıldığı pazar yeri bulunmakta. Rengarenk
evleri ve bölgeyi yukarıdan göreceğimiz Mirador Paseo 21 de Mayo
tepesine ilginç asansör Artilleria ile çıkacağız. Şehrin finans ve ticari
merkezi olan Avenida Bustamente, merkez pazarı ve Valparaiso
Üniversitesi binalarını gördükten sonra Vina del Mar’a geçiyoruz. Modern
şehir dokusu, güzel yazlık evleri, bir eşi Cenevre’de bulunan çiçek saati,
balık restoranları ve şarapları ile ünlü bu şehirde ayrıca tatil ve balayı
cenneti Paskalya Adaları’na ait ve binlerce yıl öncesinden kalmış çok ilginç
kalıntıları ve tüm Güney Amerika’da Paskalya Adası dışındaki tek orijinal
heykelin olduğu Fonck Müzesi’ni göreceğiz.
Öğle yemeğimiz şirin bir balık restaurantında. Santiago’ya dönüşte güzel bir şaraphanede ünlü Şili
saraplarını tadacağız. Arzu edenler uygun fiyatlı şaraplardan satın alabilirler. Otele varış, dinlenme.
Patagonya’daki deki son akşam yemeğimizi Şili Folkorü’nden örnekler, danslar ve canlı müzik
eşliğinde yerel bir restaurantta alacağız. Değişik mutfağı ve şarapları ile Şili’ye veda ediyoruz.
Geceleme Santiago, Şili

17. Gün :: 09 Mart 2012 Cuma :: Santiago (Şili) - São Paulo (Brezilya) :: Gala Yemeği
Kahvaltı sonrası havaalanına transfer. Şili Lan Havayolları’nın LA 0752
sayılı uçuşu ile 11:50’de São Paulo’ya dönüş. Uçuş 3 saat 50 dakika
sürmektedir. Santiago ile São Paulo arasında saat farkı yoktur. Yerel saat
ile 16:40’ta São Paulo’ya iniş sonrası akşam gala yemeğimizi, rahat
kıyafetlerimizle São Paulo’nun seçkin restaurantlarından birinde alıyor ve
gelecek gezilerimizi düşlüyoruz. Yemek sonrası havaalanına transfer.
Geceleme Uçakta

18. Gün :: 10 Mart 2012 Cumartesi :: São Paulo (Brezilya) - İstanbul (Türkiye)
Türk Hava Yolları TK 0016 sayılı uçuşu ile 00:15’te İstanbul’a hareket. Direk uçuş 12 saat 20 dakika
sürmektedir. São Paulo ile İstanbul arasında + 6 saat fark vardır. Yerel saat ile 17:35’te istanbul
Atatürk havaalanı’na iniş ve gezimizin sonu. İç uçuşlara devam eden konuklarımızı uğurluyoruz. Bir
başka olağanüstü coğrafyada buluşabilmek dileği ile, geceleme evinizde.
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