
                 
 

SAPPHIRE PRINCESS ile GÜNEY AMERİKA ve 
PATAGONYA 

Santiago de Chile – Isla Negra – Puerto Montt – Puerto 
Varas – Punta Arenas – Ushuaia – Cape Horn – Falkland 
Adaları – Puerto Madryn – Montevideo - Buenos Aires  

Tur Lideri: Günseli Çınar  
16 Şubat - 6 Mart 2023 

 
1.GÜN 16 Şubat, Perşembe:  İSTANBUL –  SAO PAOLO  
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminalinden Türk Havayolları'nın TK15 sefer sayılı 
uçağı ile saat 10:10'da Sao Paolo’ya hareket ve yerel saat ile 17:40’ta varış. 
Havalimanında bizleri bekleyen özel aracımız ile otelimize transfer. Geceleme otelde.  
HIGIENOPOLIS BY MELIA https://www.melia.com/pt/hoteis/brasil/sao-
paulo/hotel-sao-paulo-higienopolis-by-melia  

 
 
2.GÜN 17 Şubat, Cuma: SAO PAOLO – SANTIAGO DE CHILE  
Sabah kahvaltısından sonra havalimanına transfer. GOL Havayollarının G37660 sefer 
sayılı uçuşu ile saat 10.15’te Santiago de Chile’ye yolculuk. Yerel saatle 14.25’te varış. 
Havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile otelimize transfer olmadan önce 
Santiago şehrini tanıtan yarım günlük panoramik bir şehir turu yapacağız. Bu turumuz 
esnasında Konvansiyon Merkezi, Pinochet’in Eski Sarayı, Saray Meydanı, Eski Pazar, 
Atatürk Meydanı ve Büstü, San Cristobal Tepesi, Bernardo O’Higgins Caddesi 
göreceğimiz yerlerden bazıları. Sonrasında otele transfer olacağız. Yerel restoranda 
akşam yemeği ve otelde geceleme. 
HOTEL LUCIANO K http://www.lucianokhotel.com  
 
3.GÜN 18 Şubat, Cumartesi: SANTIAGO DE CHILE (VALPARAISO – VINA DEL 
MAR) 
Sabah kahvaltısından sonra tam günlük Pasifik Okyanusu Kıyısındaki ünlü sayfiye 
şehirleri olan Valparaiso ve Vina del Mar turunu gerçekleştireceğiz. Bu tur esnasında 
yeryüzünde eşi benzeri olmayan ünlü tatil cenneti ve balayı adası olarak bilinen 
Paskalya Adaları’na ait kalıntıların bulunduğu Fonck Müzesi’ni, bir benzeri Cenevre’de 
bulunan  çiçeklerden yapılmış meydan saatini ve Pasifik Okyanusu kıyılarının eşsiz 
doğasını göreceğiz. Ayrıca UNESCO Tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınmış olan 
Valparaiso’nun onlarca fünikülerinden biriyle Panoramik Seyir tepesine çıkıp buradan 

https://www.melia.com/pt/hoteis/brasil/sao-paulo/hotel-sao-paulo-higienopolis-by-melia
https://www.melia.com/pt/hoteis/brasil/sao-paulo/hotel-sao-paulo-higienopolis-by-melia
http://www.lucianokhotel.com/


                 
 
limanı izleme şansımız olacaktır. Gezi sırasında öğle yemeğimizi alacağız. Gezinin 
sonunda ünlü şair Pablo Neruda’nın evi La Sebastiana’yı ziyaret ediyoruz. Geceleme 
otelde. 

  
 
4.GÜN 19 Şubat, Pazar: SANTIAGO DE CHILE – SAN ANTONIO - GEMİYE BİNİŞ 
Sabah kahvaltı sonrası ünlü Colomb Öncesi Medeniyetler Müzesini gezeceğiz. Daha 
sonra San Antonio limanına doğru yola çıkacağız. Yolumuz üzerinde Isla Negra’ya 
uğrayacak ve Pablo Neruda’nın belki de en güzel evini ziyaret edeceğiz. Limana 
varışımızın ardından, gümrük ve pasaport işlemlerinden sonra gemiye yerleşme. 
Dinlenmek ve geminin aktivitelerinden yararlanmak için serbest zaman. Gemimiz saat 
18:00 itibari ile demir alacaktır. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
 
5.GÜN 20 Şubat, Pazartesi: DENİZDE SEYİR  
Sabah alınacak kahvaltının ardından tüm gün bu güzel geminin keyfini çıkarmak için 
serbest zamanımız olacak. Zira bugün gemimiz seyir halinde olacak, siz sevgili 
misafirlerimiz de gün boyunca şahane manzaraları seyredecek ayrıca geminin 
aktivitelerinden faydalanabileceksiniz. Öğle, akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
 
6.GÜN 21 Şubat, Salı: PUERTO MONTT (PUERTO VARAS) 
Gemimiz sabah saat 07:00’de Puerto Montt limanına yanaşacaktır. Sabah alınacak 
kahvaltının ardından Göller Bölgesinin başkenti Puerto Montt’un çatıları padavradan 
yapılmış evlerini, Plaza de Armas’taki neo-klasik kiliseyi, balıkçılar rıhtımını göreceğiz. 
Ünlü balık pazarını ziyaret ettikten sonra Şili’nin en büyük gölü Llanquihue’nin 
bulunduğu Puerto Varas’a gideceğiz ardından da Alman göçmenlerin 1856 yılında 
kurduğu Frutillar Kasabasını ziyaret edeceğiz. Son olarak da yörenin en güzel 
şelaleleri olan Petrohue Şelalelerine gideceğiz. Gemimiz saat 18:00 itibari ile demir 
alacaktır. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
 
7.GÜN 22 Şubat, Çarşamba: DENİZDE SEYİR  
Sabah alınacak kahvaltının ardından tüm gün bu güzel geminin keyfini çıkarmak için 
serbest zamanımız olacak. Zira bugün gemimiz seyir halinde olacak, siz sevgili 
misafirlerimiz de gün boyunca şahane manzaraları seyredecek ayrıca geminin 
aktivitelerinden faydalanabileceksiniz. Öğle, akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
 



                 
 
8.GÜN 23 Şubat, Perşembe: DENİZDE SEYİR (AMALIA GLASİYERİ) 
Sabah alınacak kahvaltının ardından tüm gün bu güzel geminin keyfini çıkarmak için 
serbest zamanımız olacak. Ayrıca bu gün içerisinde sabah 07.00 -08.00 saatleri 
arasında gemimiz Amalia Glasiyerine yakın bir şekilde seyredecektir. Günün geri 
kalanında gemimiz seyir halinde olacak, siz sevgili misafirlerimiz de gün boyunca 
şahane manzaraları seyredecek ayrıca geminin aktivitelerinden faydalanabileceksiniz. 
Öğle, akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
9.GÜN 24 Şubat, Cuma: PUNTA ARENAS  
Gemimiz sabah saat 07:00’de Punta Arenas limanına yanaşacaktır. Sabah alınacak 
kahvaltının ardından önce La Cruz tepesine çıkarak şehri ve ünlü Macellan Boğazını 
panoramik olarak seyredeceğiz. Daha sonra özel otobüsümüz ile şehrin 75 km kadar 
kuzeybatısına giderek buradaki dünyaca ünlü Şili koyun çiftliklerini, daha sonra Otway 
Körfezine ulaştığınızda Pinto Range ve Riesco Adalarının yaz aylarının (güney yarım 
küreye göre) en sıcak zamanı olmasına rağmen tepelerdeki renk cümbüşü içindeki kar 
ve buzulları göreceksiniz. Öğlen yemeğinden sonra Penguen barınaklarının bulunduğu 
sahile gidecek, Macellan Pengueni denilen ve yeryüzünde sadece burada yuva ve 
doğum yapan yapan kafası beyaz çizgili penguenleri göreceğiz. Gemimiz saat 19:00 
itibari ile demir alacaktır. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
 
10.GÜN 25 Şubat, Cumartesi: USHUAIA (ATEŞ TOPRAKLARI) 
Gemimiz sabah saat 12:00’de Ushuaia limanına yanaşacaktır. Bugünkü turumuzda 
hem doğal hayatı gözlemleme hem de dünyanın en güneyindeki feneri görme şansımız 
olacak. Sonrasında adını Macellan’ın koyduğu Ateş Toprakları (Tierra del Fuego) 
Ulusal Parkı turumuzu yapıyoruz. Gemimiz saat 20:00 itibari ile demir alacaktır. Akşam 
yemeği ve geceleme gemide. 
 
11.GÜN 26 Şubat, Pazar: DENİZDE SEYİR (CAPE HORN GEÇİŞİ) 
Sabah alınacak kahvaltının ardından tüm gün bu güzel geminin keyfini çıkarmak için 
serbest zamanımız olacak. Zira bugün gemimiz seyir halinde olacak, siz sevgili 
misafirlerimiz de gün boyunca şahane manzaraları seyredecek ayrıca geminin 
aktivitelerinden faydalanabileceksiniz. Bugün ayrıca gönlünü denizlere kaptırmış 
herkesin hayali olan Cape Horn geçişini yapacağız. Bir okyanustan öbürüne doğru yol 
alırken kendimizi gerçek bir kaşif gibi hissedeceğiz. Öğle, akşam yemeği ve geceleme 
gemide. 
 
12.GÜN 27 Şubat, Pazar: FALKLAND ADALARI (PORT STANLEY) 
Gemimiz sabah saat 08:00’da Port Stanley limanına yanaşacaktır. 1982 yılında 
Arjantin ve İngiltere arasındaki savaşa sebebiyet veren Falkland Adaları’nın en büyük 
yerleşimi olan Port Stanley’de yürüyerek bir tur yapacağız. Gemimiz saat 18:30 itibari 
ile demir alacaktır. Öğle, akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
13.GÜN 28 Şubat, Pazartesi: DENİZDE SEYİR  
Sabah alınacak kahvaltının ardından tüm gün bu güzel geminin keyfini çıkarmak için 
serbest zamanımız olacak. Zira bugün gemimiz seyir halinde olacak, siz sevgili 
misafirlerimiz de gün boyunca şahane manzaraları seyredecek ayrıca geminin 
aktivitelerinden faydalanabileceksiniz. Öğle, akşam yemeği ve geceleme gemide. 



                 
 
 
 
 
 
14.GÜN 1 Mart, Salı: PUERTO MADRYN  
Gemimiz sabah saat 07:00’da Arjantin’in Puerto Madryn limanına yanaşacaktır. Sabah 
alınacak kahvaltının ardından çok değişik bir faunaya sahip olan Valdes Yarımadası 
turumuza başlayacağız. Macellan penguenleri, balinalar, deniz aslanları, karabataklar 
gibi bir çok değişik hayvan cinsine yuva olan Valdes Yarımadası, dünyanın en çeşitli 
ekosistemlerinden birine sahip. Tüm gün boyunca doğa ile iç içe olacağımız bir tur 
yapacağız. Gemimiz saat 17:00 itibari ile demir alacaktır. Akşam yemeği ve geceleme 
gemide. 
 
 
15.GÜN 2 Mart, Çarşamba: DENİZDE SEYİR  
Sabah alınacak kahvaltının ardından tüm gün bu güzel geminin keyfini çıkarmak için 
serbest zamanımız olacak. Zira bugün gemimiz seyir halinde olacak, siz sevgili 
misafirlerimiz de gün boyunca şahane manzaraları seyredecek ayrıca geminin 
aktivitelerinden faydalanabileceksiniz. Öğle, akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
16.GÜN 3 Mart, Perşembe: MONTEVIDEO  
Gemimiz sabah saat 08:00’da Uruguay’ın Montevideo limanına yanaşacaktır. Sabah 
kahvaltısından sonra Montevideo şehrini tanıtan yarım günlük panoramik bir şehir turu 
yapacağız. Bu turumuzda önce şehrin eski bölümünü, Bağımsızlık Meydanını, Batlle 
ve Ordonez Parkını, Dikilitaşı ve Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış olan 
Estadio Centenario’yu gördükten sonra Rio de la Plata Nehri kıyısında panoramik bir 
gezinti yapıyoruz. Gemimiz saat 18:00 itibari ile demir alacaktır. Öğle, akşam yemeği 
ve geceleme gemide. 
 
17.GÜN 4 Mart, Cuma: BUENOS AIRES  
Gemimiz sabah saat 08:00’da Buenos Aires limanına yanaşacaktır. Sabah 
kahvaltısından sonra yapacağımız panoramik turumuzda göreceğimiz yerler arasında: 
San Martin Alanı, Avenida Julio 9, Obelisk, Casa Rosada, Palermo Parkı, San Telmo, 
La Recoleta, Eva Peron’un mezarı, rengarenk Caminito Bölgesi, eski ve yeni limanların 
bulunduğu La Boca, Metropolitan Katedrali, Kongre Sarayı ve Colon Tiyatrosu yer 
almaktadır. Öğle, akşam yemeği ve geceleme gemide. 
 
18.GÜN 5 Mart, Cumartesi: BUENOS AIRES – İSTANBUL  
Sabah kahvaltı sonrası gemiden çıkış işlemlerimizi yapıyoruz. Sonrasında yarım 
günlük Delta - Tigre gezisi. Buenos Aires dünyanın en geniş deltası olan Parana Nehri 
Deltası kenarında kurulmuştur. Şehrin liman bölgesini geçerek Delta gerisindeki 
iskeleden nehir motorları ile yapacağımız gezi esnasında Delta içindeki yüzlerce ada 
arasında dolaşırken ülke zenginlerinin köşklerini ve yaşam tarzlarını görebileceğiz. Tur 
sonrası şehrin en özel müzelerinden Latin Amerika Sanatçıları müzesi MALBA’yı 
geziyoruz. Akşam havalimanına transfer. Check-in, pasaport ve gümrük işlemlerinden 
sonra Türk Havayolları'nın TK16 sefer sayılı uçağı ile saat 23:50'de İstanbul’a hareket. 
Geceleme uçakta.  
 



                 
 
19.GÜN 6 Mart, Pazar: İSTANBUL 
Yerel saat ile 21:45’te İstanbul’a varış.  
 
 
FİYATLARIMIZ: 
İki Kişilik Odada Kişi Başı: 
4549 USD (iç kabinde) 
4849 USD (dış kabinde)  
5149 USD (balkonlu kabinde)  

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER: 
*İstanbul / Sao Paolo – Buenos Aires / İstanbul arası Türk Havayolları ile gidiş dönüş 
ekonomi sınıfı uçak bileti. 
*Yerel havayolu ile Sao Paolo – Santiago uçuşu, 
*Sao Paolo’da 1 gece, Santiago de Chile’de 2 gece merkezi 4* otellerde oda kahvaltı 
bazında konaklamalar, 
*Sapphire Princess  5* gemide 14 gece tam pansiyon konaklama, 
*Tüm limanlarda düzenlenecek belirtilmiş turlar, 
*Santiago’daki geziler, 
*Santiago’da yerel restoranlarda alınacak bir akşam ve bir öğle yemeği, 
*Rehberlik hizmeti, 
*Müze ve parkların giriş ücretleri. 
*Gerekli yerlerde yerel rehberlik hizmetleri, 
*Sigorta. 
 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 
*Programda belirtilmemiş olan yemekler, 
*Kalınacak olan otellerdeki şahsi harcamalar (telefon, mini bar, kuru temizleme, v.b) 
*Kişi Başına 150 TL tutan yurt dışı çıkış fonu. 
 

SAPPHIRE PRINCESS hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız >>>>> 
 
 
 

 

https://www.princess.com/ships-and-experience/ships/sa-sapphire-princess/

