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Arjantin ve Arjantin Patagonyası 
Buenos Aires (1)  El Calafate (2)  Bariloche (2) 

 

Şili ve Şili Patagonyası 
Puerto Montt (1)  Santiago (2) 

 
 

 
 

Iberia ile İstanbul - Buenos Aires ve Santiago de Chile - İstanbul  
Madrid Aktarmalı Uçuşlar  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Değerli Gezi Dostlarım

Yine imzamı attığım, beğeneceğinizi umduğum benzersiz bir programla 
karşınızdayım.   Yılın en güzel zamanında Güney yarımkürenin yaz 

mevsimi sonunda Arjantin ve Şili’ye gidiyoruz.
 

Güney Amerika’nın büyük şehirlerini görüp, iç kısımlarına gidemedi 
iseniz, işte şimdi tam zamanı. 

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.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
0011..  GGüünn  ::::  2299  ŞŞuubbaatt  22001122  ÇÇaarrşşaammbbaa  ::::  İİssttaannbbuull  --  MMaaddrriidd  
 

15:00’te İstanbul Atatürk Havaalanı Dış Uçuşlar Terminali Gidiş Bölümü Özge Ersu Gezileri Goodlife 
Kontuarı önünde buluşma. 17:20’de Iberia IB 3759 sayılı uçuşu ile İspanya Madrid’e hareket. Uçuş 4 
saat 25 dakika sürmektedir. İstanbul ile Madrid arasında - 1 saat fark vardır. Yerel saat ile 20:45’te 
Madrid Barajas Havaalanı’na iniş. Bağlantı uçuşu için yaklaşık üç saat zaman vardır.  

 
0022..  GGüünn  ::::  0011  MMaarrtt  22001122  PPeerrşşeemmbbee  ::::  MMaaddrriidd  --  BBuueennooss  AAiirreess  ::::  TTaannggoo  GGöösstteerriissii,,  AAkkşşaamm  YYeemmeeğğii  
 

 

 

 

01:05’de Iberia IB 3759 sayılı uçuşu ile Arjantin Buenos Aires’e hareket. 
Uçuş 00 saat 00 dakika sürmektedir. Madrid ile Buenos Aires arasında - 5 
saat fark vardır. Yerel saat ile 09:20’de Buenos Aires Havaalanı’na iniş, 
otelimize yerleşme, dinlenme. Odalarınızda hafif ikram sizi bekliyor. 
 

Akşama doğru arzu eden konuklarımızla kısa bir Buenos Aires panoramik 
turu yaparak, bu şehri 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 ve Tango eşliğinde enfes bir dans gösterisini paylaşacağız. 
 

Geceleme Buenos Aires, Arjantin 

 
0033..  GGüünn  ::::  0022  MMaarrtt  22001122  CCuummaa  ::::  BBuueennooss  AAiirreess  --  EEll  CCaallaaffaattee  ((AArrjjaannttiinn  PPaattaaggoonnyyaassıı))  
 

 

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  
 

0044..  GGüünn  ::::  0033  MMaarrtt  22001122 CCuummaarrtteessii  ::::  EEll CCaallaaffaattee ((AArrjjaannttiinn PPaattaaggoonnyyaassıı)) :::: PPeerriittoo  MMoorreennoo  BBuuzzuulluu 

 

 

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 



 
  
  

ÖÖzzggee EErrssuu YYüürrüüyyüüşşlleerrii ™ 
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 PPeerriittoo  MMoorreennoo  BBuuzzuulluu  vvee  LLllaannqquuiihhuuee  BBuuzzuull  ÇÇaağğıı    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. 
 

  

ÖÖzzggee EErrssuu YYüürrüüyyüüşşlleerrii ™ 
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 KKaaaannii,,  
LLoonnccoommeeoo,,  CChhoorriilllleerraa,,  PPoollccaa  vvee  RReettuummbboo  CCoorrddiilllleerraannoo  müziklerinden örnekler çalacak. Bu sessiz 
yürüyüş sonrası kulağımızda hala enstrümanların ve yanık seslerin esintisi ile otele dönüyoruz. 
 

   

 
   

  



 
 

0055..  GGüünn  ::::  0044  MMaarrtt  22001122  PPaazzaarr  ::::  UUppssaallaa  BBuuzzuulluu,,  YYeerreell  ÇÇiiffttlliikk,,  BBaarriilloocchhee  ((AArrjjaannttiinn  PPaattaaggoonnyyaassıı))  
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 
 

0066..  GGüünn  ::::  0055  MMaarrtt  22001122  PPaazzaarrtteessii  ::::  BBaarriilloocchhee  ((AArrjjaannttiinn  PPaattaaggoonnyyaassıı))  ::::  CCiirrccuuiittoo,,  NNaahhuueell  HHuuaappii  

 
 

 

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 

 
 
 



 
 

0077..  GGüünn  ::::  0066  MMaarrtt  22001122  SSaallıı  ::::  BBaarriilloocchhee  ((AArrjjaannttiinn  PPaattaaggoonnyyaassıı))  --  PPuueerrttoo  MMoonntttt  ((ŞŞiillii))  
 

 
 

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 
 

0088..  GGüünn  ::::  0077  MMaarrtt  22001122  ÇÇaarrşşaammbbaa  ::::  PPuueerrttoo  MMoonntttt  ((ŞŞiillii  PPaattaaggoonnyyaassıı))  --  SSaannttiiaaggoo  ((ŞŞiillii))  

 

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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

0099..  GGüünn  ::::  0088  MMaarrtt  22001122  PPeerrşşeemmbbee  ::::  SSaannttiiaaggoo  ::::  VVaallppaarraaiissoo,,  VViinnaa  ddeell  MMaarr,,  YYeemmeekkllii  GGöösstteerrii  
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 
 

1100..  GGüünn  ::::  0099  MMaarrtt  22001122  CCuummaa  ::::  SSaannttiiaaggoo  ((ŞŞiillii))  --  SSããoo  PPaauulloo  ((BBrreezziillyyaa))  ::::  GGaallaa  YYeemmeeğğii  

 

Kahvaltı sonrası havaalanına transfer. Iberia IB 6830 sayılı uçuşu ile 
14:05’de Madrid’e hareket. Uçuş 11 saat 50 dakika sürmektedir. Santiago 
ile Madrid arasında + 5 saat fark vardır.  
 

Geceleme Uçakta 

 
1111..  GGüünn  ::::  1100  MMaarrtt  22001122  CCuummaarrtteessii  ::::  SSããoo  PPaauulloo  ((BBrreezziillyyaa))  --  İİssttaannbbuull  ((TTüürrkkiiyyee))  
Yerel saat ile 06:55’te Madrid’e iniş. Bağlantı uçuşu için yaklaşık üç saat zaman vardır. Iberia IB 3760 
sayılı uçuşu ile 11:25’te İstanbul’a hareket. Uçuş 4 saat sürmektedir. Madrid ile İstanbul arasında + 1 
saat fark vardır.  
 

Yerel saat ile 16:25’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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