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MEKSİKA - GUATEMALA 
Orta ve Kuzey Amerika coğrafyasının tarihi şehirleri Cancun, Tulum, 

Merida, Campeche, Palenque, Flores, Guatemala City, Atitlan, 
Antigua ve Mexico City 

17 - 31 Mart 2023 

 

17 Mart Cuma İSTANBUL - MEXICO CITY 
Saat 23.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Türk Hava Yolları kontuarı önünde 
buluşma. 
 
18 Mart Cumartesi MEXICO CITY - TEOTIHUACAN - MEXICO CITY 
Tarafımızdan önerilen uçuş detaylarına göre saat 02.25’te Türk Hava Yolları’nın TK 181 sefer 
sayılı uçuşuyla Mexico City’ye hareket. Uçakta geceleme. Yerel saatle 08.10’da varış. Otele 
gidiş ve kahvaltı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Teotihuacan’a hareket. Güneş ve Ay 
Piramitleri gezileri. Yerel bir lokantada öğle yemeği. Mexico City’ye dönerken Guadalupe Azize 
Meryem Kilisesi’ni ziyaret. Yerel bir lokantada akşam yemeği. Otelde konaklama. 
 
19 Mart Pazar MEXICO CITY 
Mexico City şehir gezisi: Ulusal Antropoloji Müzesi, Frida Kahlo Müzesi ve Leon Troçki Müzesi, 
Güzel Sanatlar Müzesi ziyaretleri. Yerel bir lokantada öğle yemeği. Otelde konaklama. 
 
20 Mart Pazartesi MEXICO CITY 
Kent gezisinin devamı: Zocalo Meydanı, Katedral. Yerel bir lokantada öğle yemeği. Ulusal Saray 
(Diego Rivera’nın duvar resimlerinin bulunduğu Ulusal Saray) ve gezileri. Otelde konaklama. 
 
21 Mart Salı MEXICO CITY - GUATEMALA CITY - ANTIGUA 
Kumanya şeklinde kahvaltı ve havalimanına transfer. Saat 08.20’de AeroMexico havayollarının 
AM 672 sefer sayılı uçuşla Guatemala City’ye hareket. Yerel saatle 10.20’de varış. 
Havalimanında karşılanma. Kısa bir Guatemala City kent gezisi. Antigua’ya gidiş. Yerel bir 
lokantada öğle yemeği. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Antigua kenti ve çevresinde geziler. 
Yerel bir lokantada akşam yemeği. Otelde konaklama. 
 

22 Mart Çarşamba ANTIGUA - ATITLAN 
Atitlan’a gidiş. Santiago Atitlan Köyü’nde yürüyüşlü gezi. Yerel bir lokantada öğle yemeği. 
Otelde akşam yemeği ve konaklama. 
 

 

23 Mart Perşembe ATITLAN - GUATEMALA CITY 
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Atitlan Gölü’nde tekneyle gezi. Yerel bir lokantada öğle yemeği. Guatemala City’ye gidiş. 

Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

24 Mart Cuma GUATEMALA CITY - FLORES - TIKAL 

Havalimanına transfer. Saat 10.30’da TAG havayollarının 5U140 sefer sayılı uçuşla Flores’e 

hareket. Yerel saatle 11.30’da varış. Kuzey Guatemala’nın en büyük Maya komplekslerinden 

biri olan Yaxha Ulusal Parkı ve Topoxte adası içindeki içindeki Maya kalıntılarında gezi. Yerel 

bir lokantada geç öğle yemeği. Tikal’e gidiş. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

25 Mart Cumartesi TIKAL - PALENQUE 

Tekneyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Tikal Ulusal Parkı içindeki Maya 

kalıntılarında gezi. Usumacinta Nehri’nden sınırı geçişinin ardından yerel bir lokantada öğle 

yemeği. Palenque’ye gidiş. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

26 Mart Pazar PALENQUE - CAMPECHE 

Tropikal ormanların sınırındaki büyüleyici Maya ören yeri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 

Palenque’nin gezilmesinin ardından bir diğer Dünya Mirası Campeche’ye hareket. Yerel bir 

lokantada öğle yemeği. Yürüyerek kısa bir şehir gezisinin ardından otele transfer. Otelde akşam 

yemeği ve konaklama. 

27 Mart Pazartesi CAMPECHE - KABAH - UXMAL – MERIDA 

Kahvaltıdan sonra Merida’ya hareket ve Yucatan Bölgesi’ndeki Puuc Yolu’nun en önemli iki 

merkezi Kabah ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Uxmal’da Maya gizeminin izlerini 

sürme. Yerel bir lokantada öğle yemeği. Yucatan’ın başkenti Merida’ya varış. Otelde akşam 

yemeği ve konaklama. 

28 Mart Salı MERIDA - CHICHEN ITZA – CANCUN 

Merida’da kısa bir şehir gezisinden sonra Izamal Manastırı ziyareti. Maya ve Toltek sentezinin 

en görkemli örneği UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Chichen Itza gezisi. Yerel bir lokantada 

öğle yemeği. Cancun’a hareket. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

29 Mart Çarşamba CANCUN - TULUM – CANCUN 

Kahvaltı sonrası Tulum’a hareket. Tulum gezisi. Otelde öğle yemeği. Öğleden sonra serbest 

zaman. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

30 Mart Perşembe CANCUN – ISTANBUL 

Otelde kahvaltının ardından havalimanına transfer. Tarafımızdan önerilen uçuş detaylarına 

göre saat 13.50’de Türk Hava Yolları’nın TK 181 sefer sayılı uçuşuyla İstanbul’a hareket. 

Uçakta geceleme. 

31 Mart Cuma İSTANBUL 

Yerel saatle 09.45’te İstanbul Havalimanı’na varış. 
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Ödeme Seçenekleri:  

NAKİT YA DA BANKA HAVALESİ 

İki kişilik odada kişi başı: 4.725 USD 

Tek kişilik oda: 5.670 USD  

Notlar: 
1- Kredi kartına taksit imkânları için lütfen Satış Bölümü ile görüşün. 
2- Tek seferde gezi bedelinin nakit veya banka havalesi ile ödenmesi durumunda toplam gezi 
bedeli üzerinden % 2 indirim yapılmaktadır. % 2 kampanyası FEST Travel yurtdışı grup 
gezilerini ve Oeconomica® gezilerini kapsamaktadır. Başka hiçbir kampanya ile 
birleştirilemez. 
3- Ödemelerinizi döviz cinsi üzerinden yaparsanız olası bir iptalde varsa iade hakkınız, ödeme 
yaptığınız döviz cinsi üzerinden, TL (nakit, havale veya tüm kredi kartı ödemeleri) olarak 
yaparsanız TL üzerinden yapılacaktır. 

 
Fiyata Dahil Olan Hizmetler: 
* Yerel havayollarıyla Mexico City – Guatemala City / Guatemala City – Flores arası ekonomi 
sınıfı uçak bileti, 
* Havalimanı vergileri ve harçları, 
* Bilet kesim bedeli, 
* Tüm transferler, 
* 4 yıldızlı otellerde 12 gece kahvaltı dahil konaklama, 
* 12 öğle ve 10 akşam yemeği, 
* Tüm müze, ulusal park ve ören yeri girişleri, 
* Uzman Türkçe rehberlik ve yerel rehberlik hizmeti, 
* Tüm bahşişler (gezi rehberine, yerel rehberlere ve şoförlere bahşiş toplanmıyor), 
* Zorunlu Paket Tur Sigortası, 
* Karbon Ayak İzi (KAİ) Ormanı Projesi için sizin adınıza yapılacak bağış, 
* KDV. 
 
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 
* Türk Hava Yolları ile İstanbul - Mexico City / Cancun - İstanbul arası ekonomi sınıfı dış hat 
uçak bileti, vergileri ve harçları, 
* Vize ve servis bedeli (Vize Aracı Kuruluşu’na danışınız), 
* Kişisel harcamalar, 
* Fazla bagaj ücreti, 
* 2 akşam yemeği, 
* Yemekler sırasında alınacak içecekler ve ekstralar, 
* Yurtdışı çıkış harcı (₺150), 
* Seyahat iptali teminatı içeren sigorta. 
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ÖNEMLİ NOTLAR 

* Acentemiz zorlayıcı nedenlerden dolayı programda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

* Bazı yapılar dışarıdan görülecektir. 

* Rezervasyonunuz, ilk sayfada belirtilen tutarın tamamının ödenmesi durumunda 

oluşturulacaktır. 

* Gezi programı kapsamında gidilecek olan ülkeler, turizm faaliyetleri açısından yeni kurallar 

belirlemiştir. Bu kurallara uyulması zorunludur. Uyulmaması durumunda maddi para cezası 

veya bir servisten faydalanamama gibi sonuçlar olabilir. Böyle bir durumda FEST Travel 

herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

* Bölgenin sağlık koşulları hakkında daha detaylı bilgiyi şu adreslerden öğrenebilirsiniz: 

www.who.int  www.seyahatsagligi.gov.tr  

UÇUŞ BİLGİLERİ 

* Havaalanları ve havayollarının gündeme aldığı bir takım yeni kurallar vardır. Bu kurallara 

koşulsuz riayet etmek mecburidir. Uyulmadığı takdirde terminale veya uçağa alınmama 

durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumda oluşacak zararlardan FEST Travel sorumlu 

değildir. 

* Havalimanı Transferi: Gezimizde havalimanına gidişte toplu transfer hizmeti sunulmaktadır. 

Toplu transfer saatiyle diğer ayrıntılar size geziden önce satış sorumlusu tarafından 

bildirilecektir. Gezide dönüş transferi yapılmamaktadır. 

 

KONAKLAMA BİLGİLERİ 

Şehir  Konaklama Tarihleri  Otel  
MEXICO CITY  18, 19 ve 20 Mart 2023  HISTORICO CENTRAL veya 

benzeri.  
ANTIGUA  21 Mart 2023  CAMINO REAL ANTIGUA veya 

benzeri  
ATITLAN  22 Mart 2023  HOTEL ATITLAN veya benzeri  
GUATEMALA CITY  23 Mart 2023  BARCELO PREMIUM veya 

benzeri  
TIKAL  24 Mart 2023  JUNGLE LODGE veya benzeri  
PALENQUE  25 Mart 2023  CHAN KAH veya benzeri  
CAMPECHE  26 Mart 2023  PLAZA CAMPECHE veya 

benzeri  
MERIDA  27 Mart 2023  CASA DEL BALAM veya 

benzeri  
CANCUN  28 ve 29 Mart 2023  GRAND PARK ROYAL 

CANCUN veya benzeri  
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• İki kişilik odada kalmak isteyip “iki kişilik odada kişi başı” ücreti üzerinden rezervasyonu 

yapılan misafirlerimizin yanına geziye 60 gün kala bir oda arkadaşı bulunamadığı takdirde bu 

misafirlerimizin “tek kişilik oda” ücretinin farkını ödemek ya da geziyi iptal etmek zorunda 

kalacaklarını bildiririz. Ödeme ayrıntıları için lütfen “Ödeme Seçenekleri” tablosunu 

inceleyiniz. 

• Her otelde üç kişilik (triple) oda konaklaması söz konusu değildir. Bu seçeneği sunan 

otellerdeyse genelde standart iki kişilik (double/twin) odalar, bir yatak eklenerek üç kişilik 

odaya dönüştürülmektedir. Üç kişilik odada konaklamalarda üçüncü yatak standart olmayıp 

açılır-kapanır portatif yatak ya da çekyat şeklinde olabilmektedir. Bu konaklama tipini tercih 

eden misafirlerimizin satış bölümümüzle görüşmelerini rica ederiz. 

VİZE BİLGİLERİ 

* Geziye katılım için Müşteri’nin ilgili ülke veya ülkelere giriş için Müşteri’nin vize alması 

gerekmesi halinde FEST, geziye dair tüm vize talepleri ve işlemlerini Müşteri’ye bu konuda 

doğrudan hizmet sağlayacak olan vize işlemleri aracı kuruluşuna (“Vize Aracı Kuruluşu”) 

yönlendirecektir. Müşteri ile Vize Aracı Kuruluşu arasında doğrudan hizmet sözleşmesi 

kurulacak ve hukuki ilişki tesis edilecek olup, FEST’in herhangi bir vize hizmeti veya taahhüdü 

bulunmamaktadır. Vize Aracı Kuruluşu tarafından kabul edilen tüm başvurular, Vize Aracı 

Kuruluşu ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca işleme alınacak, ücretlendirilecek 

ve sonlandırılacaktır. FEST, Müşteri ile Vize Aracı Kuruluşu arasında sadece bir aracıdır. Müşteri 

kendisine Vize Aracı Kuruluşu tarafından bildirilen vize başvurusu için gereken bilgi, belge, 

form ve/veya evrakların eksiksiz bir şekilde Vize Aracı Kuruluşu’na iletmekle ve gerektiğinde 

randevu veya görüşme tarihinde ilgili konsolosluk, elçilik veya kurumda bizzat bulunmakla 

yükümlüdür. Yetkililerin vize vermemesinden dolayı oluşacak zararlardan gezginler 

sorumludur. FEST Travel vize alınması ile ilgili hiçbir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır 

ve vize konularında hiçbir garanti vermemektedir. Müşteri’nin Vize Aracı Kuruluşu’nun talep 

ettiği bilgi, belge, form ve/veya evrakı sağlayamaması ve/veya randevu veya görüşme tarihi 

dahil Vize Aracı Kuruluşu’nun talimatlarına uymaması nedeniyle, vizenin geç alınması, vize 

süresinin toplam tur süresinden az olması ve/veya vizenin hiç alınamaması gibi durumlar 

sonucu Müşteri’nin tura katılamaması halinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Vize alınması 

söz konusu ülkeye giriş garantisi vermediğinden gezginin tur dahilindeki ülkeye kabul 

edilmemesi durumunda FEST Travel’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sebeple 

herhangi bir ücret iadesi veya tazminat ödenemez. Ayrıca gezgin ile ilgili olarak vergi borcu vb. 

nedenlerle yurtdışına çıkma yasağı konulmuş olması gibi herhangi bir nedenle arzusu hilafına 

dahi olsa tura başlayamaması hallerinde oluşacak zarar ve ziyanlardan gezgin sorumludur ve 

bu gibi durumlarda herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Yaptırılacak sigorta, vize alınamaması 

konusunu kapsamamaktadır. 
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* Geziye katılımı kesinleşen misafirlerimizin pasaport örneklerini Vize Aracı Kuruluşu’na 

gönderdikten sonra pasaportlarını değiştirmemeleri gerekmektedir. Vize Aracı Kuruluşu’na 

ulaştırıldıktan sonra bilgi verilmeden yapılacak pasaport değişiklikleri, vize işlemlerinde 

sıkıntıya sebep olmakta, hatta vize alımına engel olmaktadır ve geziye katılımı riske 

sokmaktadır. 

SİGORTA BİLGİLERİ 

* Gezi bedeline, Acentenin iflasına karşı tüketiciyi koruyan “Zorunlu Paket Tur Sigortası” 

dahildir. 

* Ödemenin yapıldığı gün Tur Sözleşmesi ve Tura Katılım Formu imzalanmazsa zorunlu sigorta 

geçerli olmayacaktır. 

* Oeconomica gezilerimizde iptal teminatlı seyahat sağlık sigortası sigorta fiyata dâhil değildir. 

Ekstra fark ile iptal teminatlı sigorta yaptırmak isteyen gezginlerimiz taleplerini, ilk ödemelerini 

takip eden 24 saat içerisinde, pasaport görüntüsüyle birlikte satış ofisimize bildirmeleri 

gerekir. Bu süre zarfından sonra iptal teminatlı sigorta yapılamamaktadır. Ekstra fark tutarları 

katılımcının yaşı, gezinin süresi ve tutarına göre değişiklik göstermektedir. Konu ile ilgili satış 

ofisimizden yardım alabilirsiniz. 

ÖDEME VE İPTAL KOŞULLARI 

* Müşteri tarafından gezinin başlangıcına 31 gün kalana kadar yapılan iptallerde gezi bedelinin 

% 40’ı, 30 - 16 gün kala olan iptallerde % 65’i, 15 gün ve daha az kala olan iptallerde ise gezi 

bedelinin % 100’ü kesilir. Ek Protokol yapılan gezilerde, Ek Protokol’ün İptal ve İade Koşulları 

geçerli olacaktır. 

* İptal durumunda “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI” 

geçerlidir. Ödemeyi yapanlar gezi programını ve “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ 

SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI”nı kabul etmiş sayılırlar. 

* Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı 15’tir. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde 

katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih 28 Şubat 2022’dir. 

* Ödemelerinde kredi kartı kullananlar için: Lütfen kredi kartı limitinizi kontrol ediniz. Bankalar 

limit aşımı cezası uygulayabilir. 

* Tek seferde gezi bedelinin nakit veya banka havalesi ile ödenmesi durumunda toplam gezi 

bedeli üzerinden % 2 indirim yapılmaktadır. % 2 kampanyası FEST Travel yurtdışı grup gezilerini 

ve Oeconomica® gezilerini kapsamaktadır. Başka hiçbir kampanya ile birleştirilemez. 

 

Lütfen bize telefonla ulaşarak rezervasyonunuzu kesinleştirin. 

0216 355 14 65 / 66 

http://www.naviosa.com/

