özge ersu gezileri

Güney Amerika
22 Şubat 2012 Çarşamba - 03 Mart 2012 Cumartesi
11 Gün - 9 Gece
GOODLIFE TRAVEL

Brezilya
São Paulo (1)  Rio de Janeiro(3)  Iguaçu (2)
Arjantin
Buenos Aires (3)

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 ve Arjantin’e gidiyoruz.
Güney Amerika’nın en çekici şehirleri São Paulo, Rio de Janeiro ve
Buenos Aires’in tüm güzelliklerini yaşayacaksınız. Dinlendiren, dolu dolu
ve yıllarca unutamayacağınız bir gezi.
Samba’dan Tango’ya, Ipanema ve Copacabana plajlarından Arjantin
mutfağına, sürprizleri ile bu uzak yerler bizi çağırıyor.
Her dakikası özenle hazırlanmış
böylesine kapsamlı bir gezinin tekrarı bizde 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 - São Paulo (Brezilya)
Kahvaltı ve serbest. Öğleye doğru havaalanına geçiş, Arjantin
Havayolları’nın XX 0000 sayılı uçuşu ile 00:00’da São Paulo’ya hareket.
Uçuş 00 saat 00 dakika sürmektedir. Buenos Aires ile São Paulo arasında
saat farkı yoktur. Yerel saat ile 00:00’da 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

11. Gün :: 03 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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