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BAŞTAN BAŞA AMERİKA 

San Francisco (2) - Las Vegas (2) - Los Angeles (3)  
New York (2) - Orlando (3) - Miami (2) 

1.Gün                      İSTANBUL – SAN FRANCISCO  
İstanbul Havalimanında saat 05:30’da buluşma. Pasaport, check-in ve gümrük işlemlerinin ardından Türk Hava 
Yollarının TK 289 nolu seferi ile saat 08:40’da Amerika’nın teknoloji merkezi San Francisco'ya hareket. Yerel 
saat ile saat 10:40'da varış. Havalimanında sizleri bekleyen rehberiniz ile buluşmanın ardından otelimize trans-
fer. Odaların alımı saat 15:00'den sonra olacağı için isterseniz lobby'de dinlenebilir ya da rehberini-
zin ekstra olarak düzenleyeceği San Francisco Şehir turuna katılabilirsiniz. Turumuzda bu güzel şehri tanıtan 
bir tur yapacağız. Civic Center, Golden Gate Bridge, Balıkçı Rıhtımı ve Çin mahallesi, Twin Peaks, Hippilerin 
yerleştiği Haight and Ashbury, güzel sanatlar sarayı, Lombard Street göreceğimiz yerlerden bazılarıdır. Tur son-
rası Akşam yemeği için vereceğimiz serbest zamanın ardından otelimize transfer. Geceleme otelimizde. .  

 

2. Gün                     SAN FRANCISCO   
Sabah serbest zaman. Yada arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Sausolito-Tekneden Alkad-
raz – Fisherman’s Wharf – Cable Car – Union Square turuna katılabilirsiniz. Özel aracımızla San Francisco’nun 
eskiden yüksek rütbeli memurlarının ve şimdi ise en zenginlerinin oturduğu Sausolito’ya hareket ediyoruz. Yak-
laşık 15 dakikalık bir bir otobüs yolculuğu ile çok şirin bir kasaba olan Sausalito’ya gideceğiz. Kordon boyunda 
yürüyüş yaparken birbirinden güzel evleri görecek kahvenizi deniz kenarındaki Cafe’lerde San Francisco man-
zarasına karşı yudumlayacaksınız. Ardından tekne ile San Francisco’ya geri dönerken bir zamanlar dünyanın 
kaçılması imkansız tek hapishanesi olarak bilinen Alkadraz’ı tekneden fotoğraflama şansını bulacaksınız. Aynı 
zamanda San Francisco şehrinin muhteşem manzarasına tanık olacaksınız. Teknemiz San Francisco’nun simge-
lerinden biri olan Pier 39’a yanaşıyor. Burada güneşlenen deniz aslanlarını kısa bir ziyaretten sonra, rehberini-
zin tavsiyeleri doğrultusunda seçeceğiniz restaurantta serbest alacağınız öğle yemeğinden sora meşhur San 
Francisco sokaklarını filmlerden de çok iyi bildiğimiz Cable Car (kırmızı tramvaylar) ile Union Square'e keyifli bir 
yolculuk. San Francisco’nun en hareketli bölgesinde Fashion District (moda bölgesi) ve Çin mahallesi sizleri 
bekliyor. Akşam yemeği için vereceğimiz serbest zamanın ardından otelimize transfer. Geceleme otelimizde.      
Not. Grubun tamamının onayıyla Cable Car’dan Çin Mahallesinde inilip burayı keşfederek Union Square’a yü-
rüyerek geçilebilir. 

 

3. Gün                     SAN FRANCISCO - LAS VEGAS  
Sabah otelimizden ayrılıyor ve San Francisco Havalimanı'na gidiyoruz. Amerikan iç hat uçuşu ile yapacağımız 
1,5 saatlik bir uçuştan sonra Nevada eyaletinin en önemli turistik merkezi olan, dünyanın en büyük otellerine 
de ev sahipliği yapan gecelerin şehri Las Vegas’a varıyoruz. Havalimanında bizleri bekleyen aracımız ile oteli-
mize doğru yola çıkıyoruz. Baş döndürücü şehre girer girmez meşhur Las Vegas Bulvarını ve otelleri anlatan bir 
panoramik tur yapıyoruz. Otele yerleşme ve ardından arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleye-
ceği Premium Outlet turuna katılabilirler. Tur sonrası otele transfer. Akşam Las Vegas’ın dünyaca ünlü şovlarını 
seyretmek ve şansınızı denemek için binlerce masa ve slot sizleri bekliyor. Geceleme otelimizde. 
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4. Gün                     LAS VEGAS  
Sabah serbest vakit. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Grand Canyon turuna 
katılabilirler. Bu turumuz için, sabah Las Vegas’tan Arizona Eyaletinde bulunan Grand Canyon’a doğru yola çı-
kıyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra Grand Canyon’a varıyoruz. Varışımızı takiben helikopterleri or-
ganize eden görevliler bizleri helikopterlere götürüyor. 5-6 kişilik helikopterler Canyon'un en altında bulunan 
Colorado Nehrine doğru inerken muhteşem Canyon manzarasıyla büyüleneceksiniz. Aşağıda ise bizi bekleyen 
teknelerle nehir üzerinde bir tur yapıyoruz. Daha Sonra Helikopterler bizleri yukarıya çıkarırken yine muhteşem 
manzaralara tanık oluyoruz. Dönüşte bizlere çevreyi gezdirecek otobüslere biniyoruz. Son nokta olan Eagle 
Point'te (Kartal Noktası) Canyon'un muhteşem fotoğraflarını 800 metrelik uçurumun hemen yanından çekme 
imkanı buluyoruz. Yine burada Hualapai Kızılderililerin çadırlarını fotoğraflama imkanımız oluyor. Buradan tek-
rar otobüse binerek Guano Point’e gidiyoruz.  Hualapai Kızılderililerin hazırladığı yemekleri yerken yine başka 
bir muhteşem manzaraya tanık oluyoruz. Yemekten sonra Terminale geri dönüp aracımıza binerek Las Vegas’a 
doğru yola çıkıyoruz. Hayatta bir kez mutlaka görülmesi gereken ve Dünya'nın 7 doğal harikasından biri olan 
bu muhteşem Canyon'un sahibi olan Hualapai Kızılderilileriyle tanışma fırsatı olan bu turu kaçırmamanızı tav-
siye ederiz. Geceleme otelimizde. 
Not: Yaz aylarında tur başlangıç saati Grand Canyon’un öğle saatlerinde çok sıcak olmasından dolayı erken 
saatte olacaktır. 

 

5. Gün                     LAS VEGAS – LOS ANGELES  
Sabah otelimizi terk ediyor ve Los Angeles’e doğru yola çıkıyoruz. Yolda vereceğimiz kahvaltı molasından sonra 
Los Angeles‘e varış. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Los Angeles Şehir Turu’na katıla-
bilirler. İlk durağımız Los Angeles şehrinin merkezi olarak bilinen Downtown. Burada göreceğimiz yerler Olvera 
caddesi, Los Angeles şehrinin siluetini oluşturan gökdelenler ve şehrin ilk kurulduğunda oluşan tarihi merkez-
ler. Daha sonra, filmlerden anımsayacağınız Hollywood Bulvarı. Burada Oscar törenlerinin yapıldığı Kodak ti-
yatrosu (Yeni adıyla "Dolby Theater"), ünlü filmlerin galalarının yapıldığı Çin tiyatrosu, sinema ve müzik sanat-
çılarının el ve ayak izleri, ayrıca Şöhretler Yolu göreceğimiz yerler arasında. Ayrıca bu bölgeden şehrin simgesi 
olan Dev Harflerle yazılı ünlü Hollywood yazısını fotoğraflama şansını bulacaksınız. Daha sonra ünlü Sunset 
Strip bulvarından Santa Monica bulvarına geçerek Beverly Hills’e ulaşıyoruz. Burada Beverly Hills’in meşhur 
sembolünü göreceğiz. Daha sonra’’Pretty Woman’’ filminin çekildiği, dünyanın en lüks mağazalarının yer aldığı, 
meşhur Rodeo Drive’da kısa bir yürüyüş yapıp, Elvis Presley ve John Lennon gibi yıldızların senelerce ikamet 
adresi olan "Beverly Wilshire Otel"ini göreceğiz. Rodeo Drive’dan ayrıldıktan sonra yemek yemek ve alışveriş 
yapmak için rehberiniz sizi meşhur Farmers Market ve The Grove'a götürecek. Tur sonrası otelimize geri dö-
nüş.        

 

6. Gün                    LOS ANGELES  
Sabah serbest vakit. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Universal Studios turuna katılabi-
lirler. Dünya'nın en büyük parklarından biri olan bu parkta Amerikan rüyasının oluşmasında etkili olan filmlerin 
nasıl çekildiğini ve kahramanlarını yakından görme imkânı bulacaksınız. Dünyaca ünlü yönetmen Steven Spiel-
berg’in yaratıcı danışmanlığını yaptığı Universal Studios’un neden dünyanın 1 numaralı stüdyosu ve eğlence 
parkı olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Fakat bu park sadece bir eğlence değil dünya sinema tarihinin ve 
teknolojisinin yüzyıla varan deneyiminin de bir ürünüdür. 40’ın üzerinde şov, film seti ve eğlence sizleri kendi 
içine çekip eğlendirmekle kalmayıp, nefeslerinizi keserek filmlerin içinde hissi yaşatacaktır. Turdan sonra akşam 
arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Santa Monica turuna katılabilirler. Sokak 
sanatçılarının gösterileriyle dolu ışıl ışıl Santa Monica’da bulunan şık kafelerde bir şeyler içerek yorgunluğunuzu 
atabilir, akşam yemeğinizi bu güzel yerde bulunan restoranlardan birinde alabilirsiniz. Geceleme otelimizde. 
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7. Gün                     LOS ANGELES  
Sabah serbest vakit. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği San Diego Turuna ka-
tılabilirler. Yıllardır Amerika’nın en güzel şehri seçilen San Diego da ilk durağımız La Jolla. Fok plajı ve sahilleriyle 
ünlü La Jolla’ da doğanın ve lüks evlerin uyumunu görecek ve bol bol fotoğraf çekeceksiniz. La Jolla dan ayrılıp 
2. durağımız olan Old Town’a gidiyoruz. California’nın doğum yeri olan Old Town da kendinizi adeta Meksika’da 
hissedeceğiniz bir atmosfer sizleri bekliyor. Old Town sonrasında; Sea Port Village, Midway uçak gemisi, II. 
Dünya Savaşının simgesel görseli olan Unconditional Surrender Statue heykeli, Amerikan Deniz kuvvetlerini 
üssünün bulunduğu ve aynı zamanda Amerika'nın en büyük ahşap binası olan ve “Bazıları Sıcak Sever” filminin 
de çekildiği tarihi Hotel Del Coronado’nun da bulunduğu Coronado adası ziyaret edeceğimiz yerler arasındadır. 
Turdan sonra otele dönüş ve geceleme otelimizde. 
NOT: Midway uçak gemisi ziyareti sadece dışarıdan fotoğraflama olarak yapılacaktır. 

 

8. Gün                     LOS ANGELES - NEW YORK  
Sabah serbest vakit. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Sahil Kentleri turu ya-
pabilir. Amerika turları içerisinde kesinlikle kaçırılmaması gereken  olan bu programda Amerika’nın en yoğun 
ikinci limanı olan Long Beach’de, ünlü Queen Mary gemisini, Formula 1 yarışlarının yapıldığı pisti göreceğiz 
(Grand Prix of Long Beach). Pasifik Okyanusu kıyısından güneye doğru inerek; Seal Beach, Huntington Beach, 
Newport Beach, Corona del Mar, Laguna Beach görülecek diğer yerler arasındadır. Turdan sonra hava alanına 
transfer ve Amerikan iç hatları ile gece New York'a hareket. Geceleme uçakta. 

 

9. Gün                    NEW YORK  
Sabah erken saatte New York’a varış. Havalimanında sizleri bekleyen rehberimiz tarafından karşılanma ve özel 
aracımız ile ilk önce kahvaltımızı alacağımız restorana geçiyoruz. Kahvaltı sonrası otelimize transfer olmadan 
önce Manhattan Bölgesini tanıtan panoramik bir tur yapacağız. Bu tur esnasında Manhattan, Birleşmiş Millet-
ler Binası, Madison Square, Central Park, Rockfeller Center, Dünya Ticaret Merkezi, Times Meydanı göreceği-
miz yerlerden bazıları. Tur sonrası otelimize geçiş ve odaların dağılımından sonra dinlenmek için serbest za-
man. (Odaların hazır olması saat 15:00 civarı olacaktır) Geceleme otelimizde.  

 
10. Gün                  NEW YORK  
Sabah serbest vakit. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği New York Simgeleri turuna katı-
labilirler. Metro ile yapacağımız bu tur sırasında ilk önce dünyanın en yüksek binalarından biri olan Empire 
State Building binasına çıkmak için bu muhteşem yapıya geleceğiz. Yüksek hızlı asansörleri ile binanın 320 
metre yüksekliğinde bulunan 86.kattaki ısıtma ve soğutma sistemine sahip terastan muhteşem bir New York 
manzarası seyredeceğiz. Daha sonra tekne ile Özgürlük Heykelinin bulunduğu Liberty Island’a gideceğiz. Bu-
rada Osmanlı’nın Süveyş kanalı projesi için yaptırdığı fakat hiç kullanmayıp geri gönderdiği, daha sonra Fran-
sızlar tarafından değişiklik yapılarak Amerika Birleşik Devletleri’ne hediye edilen Özgürlük Heykelinin ve Man-
hattan’ın en güzel fotoğraflarını çekecek, New York’un ve New Jersey Eyaletlerinin bir arada seyrine doyama-
yacaksınız. Daha sonra Tekne ile New York’a dönüp ve Brooklyn Köprüsünde yürüyüş. Brooklyn Köprüsündeki 
yürüyüşün ardından metro ile Central Park’a geçiş. Central Park’ta da yürüyüş yaptıktan sonra dinlenmek için 
bir cafe’ye oturuyoruz. Dinlenmeden sonra yürüyüşümüze devam ediyoruz. Sırasıyla Rockefeller Center, Times 
Square, Grand Central Station ve Bryant Park’ı ziyaret ettikten sonra otele dönüş. Geceleme otelimizde.  
Not: Empire State binası New York’a geliş akşamı gün batımı ve akşam saati yapılabilir. 
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11.Gün                    NEW YORK – ORLANDO  
Sabah New York Havalimanına transferimiz olacak. Check-in ve uçuş işlemlerinden sonra Amerikan iç Hat Ha-
vayolları ile Orlando’ya hareket ediyoruz. Orlando'ya varışta rehberimiz tarafından karşılanma ve otelimize 
transfer. Odaların dağılımından sonra serbest vakit. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği 
Mall & Disney Springs Gece turuna katılabilirler. İlk önce gideceğimiz alışveriş merkezinde bölgenin en ucuz 
alışveriş imkanını bulacaksınız. Daha sonra gideceğimiz Disney Downtown, içinde birçok bar ve restoranın bu-
lunduğu bu eğlence ve zevk diyarında senenin 365 günü eğlenceler düzenlenmektedir. Orlando’da gece haya-
tına meraklı olanlar ve eğlenmek isteyenler için ideal bir yer. Tur sonrası otelimize transfer. Geceleme oteli-
mizde.     
Not: Orlando’ya varışımız öğlen 16.00’ten önce olursa otel giriş işlemleri Outletten sonra yapılacaktır. 

 

12. Gün                  ORLANDO  
Sabah dinlenmek ve çevreyi tanımak için serbest zaman. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleye-
ceği Sea World turuna katılarak, Dünyanın en büyük su parklarından biri olan bu parkta çeşitli hayvanlar ile 
yapılan şovları ve gösterileri izleyebilir, yunuslar ile yüzmenin keyfine varabilir, kendinizi binlerce değişik rengin 
ve tropikal balıkların ortasında bulmanın zevkini yaşayabilir, ayrıca Roller coaster ve simulatorlere binebilirsi-
niz. Rehberiniz arzu edenlere akşam yemeği programı yapacaktır. Geceleme otelimizde. 

 

13. Gün                  ORLANDO  
Sabah serbest zaman. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği ve Orlando'yu sizlere çok farklı 
bir şekilde tanıtacak Winter Park & Tarihi Orlando & Millenia turunu yapıyoruz. Bu gezimizde birbirlerine ka-
nallarla bağlı Virginia, Osceola ve Mizell göllerini geziyoruz. Amerika ve Kanadadaki zenginlerin göl kenarındaki 
yazlık evlerini ünlü Rollins üniversitesini ve bölgenin doğal güzellikleriyle göl hayatını göreceğiz ve butik resto-
ranlar, cafeler ve dükkanları ile ünlü Park Avenue da serbest vaktimiz olacak. Winter Parktan ayrıldıktan sonra 
Orlandonun eski koloni döneminden kalma yerleşimlerin bulunduğu bölgeden geçerek Orlando sehir merke-
zindeki ünlü kilise caddesi, Orlando Magic basketbol takımının sahası Amway Stadyumunu gördükten sonra 
Eola gölünde fotoğraf molası veriyoruz. Bu turumuzun son durağı Orlandonun en lüks alışveriş merkezi olan, 
içinde Cheesecake Factory, Apple Store gibi sevdiğimiz markaların yer aldığı The Mall at Millenia. 

 

14. Gün                  ORLANDO – MİAMİ  
Sabah odalarımızı boşaltıp Miami'ye doğru yola çıkacağız. Otelimize transfer olmadan önce arzu edenler reh-
berlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Miami şehrini tanıtan yarım günlük Miami panoramik şehir turu’na ka-
tılabilirler.  Bu tur esnasında Coconut Grove, günümüzde belediye binası olarak kullanılan eski Panamerikan 
havayollarının deniz uçağı terminalini gördükten sonra Marina da fotoğraf molası vereceğiz. Birbirinden güzel 
evlerden oluşan Coral Gables, eskiden Mercan madeni olan ve şu an halka açık havuza dönüştürülen meşhur 
Mercan havuzu, Tarihi Biltmore Oteli, Bay Side, Miami Beach, Lincoln road, önünde fotoğraf çekeceğimiz Mi-
ami Beach'in  sembollerinden biri olan Versace'nin malikanesi, zenginlerin mahallesi, Kübalı göçmenlerin otur-
duğu büyük bir mahalle olan Little Havana, şehrin eski harabe bölgelerinden olan ve şu an tüm dünyadan ünlü 
sokak boyama sanatçılarıyla beraber dev bir projeyle devasa sanat eserine çevrilen Wynwood bölgesi  görece-
ğimiz yerler arasında. Tur sonrası otelimize transfer. Odaların dağılımından sonra dinlenmek için serbest za-
man. Geceleme otelimizde. 
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15.Gün                    MİAMİ  
Sabah kahvaltıdan sonra alışveriş yapmak, dinlenmek, denize girmek ve çevreyi tanımak için serbest zaman. 
Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Key West turuna katılabilirler. ABD’nin doğu kıyısın-
daki en güney kasabası olan Key West’e yapacağımız bu tam günlük turda özel aracımızla sabah erken saat-
lerde Miami’den ayrılacağız. Sol tarafımızda Atlantik okyanusu,sağ tarafımızda Meksika körfezi manzaraları eş-
liğinde yapacağımız keyifli yolculuğumuz esnasında Florida Keys olarak adlandırılan irili ufaklı birçok adacıktan 
geçecek, bunları birbirine bağlayan kilometrelerce uzunluktaki köprülerden okyanusun muhteşem rengini fo-
toğraflama şansına sahip olacaksınız. Key West’e varışımızda burayı tanıtan kısa bir panoramik şehir turu ya-
pacağız. Bu turumuz esnasında Southernmost point, ünlü yazar Ernest Hemingway’in evi, eski başkanlardan 
Harry S. Truman’ın kışlık evi, Key West marinası üzerinde birçok bar ve restoranın bulunduğu Duval caddesi 
göreceğimiz yerler arasında. Akşam gün batımını seyretmek üzere Isla Morada'ya yola çıkıyoruz. Meşaleler ve 
canlı müzik eşliğinde gün batımını seyrediyoruz. Bu muhteşem molanın ardından otele dönüş. Geceleme ote-
limizde. 

16.Gün                    MİAMİ – İSTANBUL  
Sabah kahvaltıdan sonra odaları boşaltıyoruz ve uçak saatine kadar serbest vaktimiz olacak. Arzu edenler reh-
berlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Yıldızlar Adası & Everglades turuna katılabilirler. Florida bölgesinin en 
büyük doğal parkı olan Everglades'de Hovercraft'lar ile yapacağımız tur sırasında Florida'nın doğal faunası hak-
kında bilgi sahibi olacağız. Daha sonra uğrayacağımız timsah çiftliğinde bölgeye özgü timsahları ve yapacakları 
şovu seyredeceğiz. Tur sonrası tekne ile Miami Şehrinin en elit kısmında yer alan yıldızlar adasına gidiyoruz. 
Sinema ve müzik dünyasının en meşhur kişilerinin evlerini yakından görme fırsatını bulacaksınız. Gloria Estefan, 
Julio Igleases, Madonna, Frank Sinatra ve daha birçok ünlünün evi bu adada yer alıyor. Akşam Miami havali-
manına transferimiz olacak. Check-in, pasaport ve gümrük işlemlerinden sonra rehberiniz ile vedalaşıp, Türk 
Hava Yollarının TK 78 nolu seferi ile saat 22:15'de İstanbul'a uçuyoruz. 

17.Gün                    İSTANBUL  
Yerel saat ile 17:15'de İstanbul'a varış ve turumuzun sonu. 

Kişi Başı Fiyatlar: 
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Ücrete Dahil Hizmetler  
Türk Hava Yolları ile İstanbul – San Francisco / Miami - İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti  
San Francisco - Las Vegas / Los Angeles - New York - Orlando arası ekonomi sınıf uçak biletleri 
Havalimanı vergileri ve uçuş sigortaları  
San Francisco’da 4* Galeria Park Union Square otelde 2 gece oda bazında konaklama 
Las Vegas’ta 4* Tresure Island otelde 2 gece oda bazında konaklama 
Los Angeles’da 4* Commercial Casino otelde 3 gece oda bazında konaklama 
New York’ta 4* Row Times Square veya benzeri otelde 2 gece oda bazında konaklama 
Orlando'da 4* Florida Hotel Orlando 3 gece oda bazında konaklama 
Miami'de 3* Fairfield Inn Miami West otelde 2 gece oda kahvaltı bazında konaklama 
New York Şehir turu ve ilk gün kahvaltısı 
Resort Fee ve şehir ayak bastı ücretleri 
Tüm transferler ve belirtilen şehir turları 
Tecrübeli Türkçe rehberlik hizmeti. 

Harici Ödenmesi Gerekenler 
Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz) 
Belirtilmeyen Sabah kahvaltıları 
Öğle ve akşam yemekleri 
Kişisel harcamalar 
Rehber ve şoför bahşişleri (Amerika'da günlük kişi başı 5$ önerilir) 
Ekstra olarak belirtilen turlar 
 
Amerika iç hat bagaj ücretleri (23 Kilo sınırı ile Bagaj başına 1. bagaj 35 Usd, 2. Bagaj 45 Usd'dan başlayan üc-
retler alınır. Kilo sınırı üzerindeki her bagaj için ekstra ücret alınır.) 
 
 
İPTAL ŞARTLARI 
1. Tüketicinin gezisinin başlamasına 30 gün kalaya kadar (gezinin başlangıç günü sayılmaz) tura katılmaktan vaz 
geçmesi durumunda ödemiş olduğu ücretin tamamı (uçak bileti hariç) iade edilir. Ancak yurt dışı seyahatlerinde 
vize hizmeti verilmiş ise iade edilmez. Amerika İç hat biletlerinin iadesi yoktur. Bazı turlarımızda Dış Hat ve 
Amerika İç Hat Uçak Biletleri (Türkiye çıkış/dönüş) tur kalkışı kesinleştiğinde kesilebilir. Bu biletlerde havayo-
lundan gelecek ceza işlemine göre değerlendirilecektir. 
 
2. Tüketici gezinin başlamasına 29 ile 15 gün kalaya kadar rezervasyonunda iptal-değişiklik talebi durumunda 
(uçak bileti hariç) gezi bedelinin % 50 ‘si yanar. Amerika İç hat biletlerinin iadesi yoktur. Türkiye çıkış biletlerde 
havayolundan gelecek ceza işlemine göre değerlendirilecektir. 
 
3. Tüketici gezinin başlamasına 14 ile 8 gün kalaya kadar rezervasyonunda iptal-değişiklik talebi durumunda 
toplam gezi bedelinin % 80‘i yanar. 
 
4. Tüketici gezinin başlamasına 7 gün ve daha az olması durumunda rezervasyonunda iptal-değişiklik talebinde 
toplam gezi bedeli yanar ve iade edilmez. 
 
5. Tura katılacak olan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve/veya gerekli gördüğü durumlarda 
ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 20 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal ede-
bilir. Böyle bir durumda tüketici ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. 
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6. 10 Kişi üzeri grup rezervasyonlarında otellerle kontrat yapıldığı için iptal şartları değişiklik göstermektedir. 
Gruplara özel kontrat teklif sırasında paylaşılacaktır.  

BÖLGEYİ TANIMAK İÇİN DÜZENLENECEK TUR ALTERNATİFLERİ 

San Francisco Şehir Turu                                                               80 Usd 
Bu turumuzda bu güzel şehri tanıtan yarım günlük panoramik bir tur yapacağız. Civic Center, Golden Gate 
Bridge, Balıkçı Rıhtımı, Twin Peaks ve Golden Gate Park,Haight & Ashbury,Güzel Sanatlar Sarayı,Lombard Street 
göreceğimiz yerlerden bazıları. Şehrin yaşam detayları, insanları,alışkanlıkları ve şehri genel yapısı hakkında 
detaylı bilgi sahibi olacaksınız.  

Sausolito-Tekneden Alkadraz–Fisherman’s Wharf–Cable Car-Union  Square                                 120 Usd 
Golden Gate köprüsünden geçerek 20 dakikalık bir otobüs yolculuğu ile çok şirin bir kasaba olan Sausalito’ya 
gideceğiz. Kordon boyunda yürüyüş yaparken birbirinden güzel evleri göreceksiniz. Ardından tekne ile San 
Francisco’ya geri dönerken bir zamanlar dünyanın kaçılması imkansız tek hapishanesi olarak bilinen Alkatraz’ı 
fotoğraflama şansını bulacaksınız. Aynı zamanda San Francisco şehrinin muhteşem manzarasına tanık olacak-
sınız. Sizleri tur bitiminde meşhur San Francisco sokaklarını filmlerden de çok iyi bildiğimiz Cable Car (kırmızı 
tramvaylar) ile Union Square’e keyifli bir yolculuk bekliyor. San Fransisco’nun en hareketli bölgesinde Fashion 
District (Moda bölgesi) ve Çin mahallesi gezeceğimiz yerler arasında. 

Grand Canyon Turu                                                                                                                              450  Usd       
Sabah otelimizden özel aracımız ile sabah Las Vegas’tan Arizona Eyaletinde bulunan Grand Canyon’a doğru 
yola çıkıyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra Grand Canyon’a varıyoruz. Varışımızı takiben helikopter-
leri organize eden görevliler bizleri helikopterlere götürüyor. 5-6 kişilik helikopterler Canyon'un en altında bu-
lunan Colorado Nehrine doğru inerken muhteşem Canyon manzarasıyla büyüleneceksiniz. Aşağıda bizi bekle-
yen teknelerle nehir üzerinde bir tur yapıyoruz. Daha Sonra Helikopterler bizleri yukarıya çıkarırken yine muh-
teşem manzaralara tanık oluyoruz. Dönüşte bizlere çevreyi gezdirecek otobüslere biniyoruz. Son nokta olan 
Eagle Point'te (Kartal Noktası) Canyon'un muhteşem fotoğraflarını 800 metrelik uçurumun hemen yanından 
çekme imkanı buluyoruz. Yine burada Hualapai Kızılderelilerin çadırlarını fotoğraflama imkanımız oluyor. Bu-
radan tekrar otobüse binerek Guano Point’e gidiyoruz.  Hualapai Kızılderililerin hazırladığı yemekleri yerken 
yine başka bir muhteşem manzaraya tanık oluyoruz. Yemekten sonra Terminale geri donup aracımıza binerek 
Las Vegas’a doğru yola çıkıyoruz. Hayatta bir kez mutlaka görülmesi gereken ve Dünya'nın 7 doğal harikasından 
biri olan bu muhteşem Canyon'un sahibi olan Hualapai Kızılderilileriyle tanışma fırsatı olan bu turu kaçırmama-
nızı tavsiye ederiz. 

Grand Canyon Turu          250    Usd         
Sabah otelimizden özel aracımız ile sabah Las Vegas’tan Arizona Eyaletinde bulunan Grand Canyon’a doğru 
yola çıkıyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra Grand Canyon’a varıyoruz. Bizlere çevreyi gezdirecek 
otobüslere biniyoruz. Son nokta olan Eagle Point'te (Kartal Noktası) Canyon'un muhteşem fotoğraflarını 800 
metrelik uçurumun hemen yanından çekme imkanı buluyoruz. Yine burada Hualapai Kızılderelilerin çadırlarını 
fotoğraflama imkanımız oluyor. Buradan tekrar otobüse binerek Guana Point’e gidiyoruz.  Hualapai Kızılderili-
lerin hazırladığı yemekleri yerken yine başka bir muhteşem manzaraya tanık oluyoruz. Yemekten sonra Termi-
nale geri donup aracımıza binerek Las Vegas’a doğru yola çıkıyoruz. Hayatta bir kez mutlaka görülmesi gereken 
ve Dünya'nın 7 doğal harikasından biri olan bu muhteşem Canyon'un sahibi olan Hualapai Kızılderilileriyle ta-
nışma fırsatı olan bu turu kaçırmamanızı tavsiye ederiz. 
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Premium North Outlet           40 Usd  
Bu turumuzda 190’dan fazla mağazası, Cheesecake Factory dahil güzel restoranlarıyla sizlere alışveriş ve yemek 
imkanı sunan Premium Outlet’i ziyaret etmeden Vegas’tan ayrılmayın. Rehberiniz sizlere indirim kuponları sağ-
layacaktır.  

 
Las Vegas Cirque de Soleil Show             100-250 Usd  
Kanada'nın Quebec Eyaletinde bulunan Baie-Saint Paul adındaki küçük kasabada bir grup muzisyen ve akroba-
tın 1980'ler başında cadde performansıyla başlayan ve tüm dünyaya yayılan ve günümüzde 60 ülke ve 450 
şehirde gösteri yapan Cirque du Soleil'in en iyi showları Las Vegas!ta gösterimdedir. Seyrettiğiniz koltuğun ko-
numuna göre fiyatı olan biletleri rehberiniz sizlere tedarik edecektir. Rehberiniz showların gösterim tarihine 
göre tavsiyelerde bulunacaktır. 

Los Angeles Şehir Turu           80 Usd  
Amerika’nın Melekler Şehri olarak tanınan, 2. büyük şehri olan Los Angeles'ı tanıtan bir tur yapacağız. İlk dura-
ğımız Los Angeles şehrinin merkezi olarak bilinen Downtown. Burada göreceğimiz yerler Olvera caddesi, Los 
Angeles şehrinin siluetini oluşturan gökdelenler ve şehrin ilk kurulduğunda oluşan tarihi merkezler. Daha 
sonra, filmlerden anımsayacağınız Hollywood Bulvarı. Burada Oscar törenlerinin yapıldığı Kodak tiyatrosu (Yeni 
adıyla "Dolby Theater"), ünlü filmlerin galalarının yapıldığı Çin tiyatrosu, sinema ve müzik sanatçılarının el ve 
ayak izleri, ayrıca Şöhretler Yolu göreceğimiz yerler arasında. Ayrıca bu bölgeden şehrin simgesi olan Dev Harf-
lerle yazılı ünlü Hollywood yazısını fotoğraflama şansını bulacaksınız. Daha sonra ünlü Sunset Strip bulvarından 
Santa Monica bulvarına geçerek Beverly Hills’e ulaşıyoruz. Burada Beverly Hills’in meşhur sembolünü görece-
ğiz. Daha sonra ’’Pretty Woman’’ filminin çekildiği, dünyanın en lüks mağazalarının yer aldığı, meşhur Rodeo 
Drive’da kısa bir yürüyüş yapıp, Elvis Presley ve John Lennon gibi yıldızların senelerce ikamet adresi olan "Be-
verly Wilshire Otel"ini göreceğiz. Rodeo Drive’dan ayrıldıktan sonra yemek yemek ve alışveriş yapmak için reh-
beriniz sizi meşhur Farmers Market ve The Grove'a götürecek.  

Universal Studios Turu                 200      Usd  
Dünya'nın en büyük parklarından biri olan ve Amerikan rüyasının oluşmasında etkili olan filmlerin nasıl çekildi-
ğini ve kahramanlarını yakından görme imkânı bulacağınız Universal Studio'larına gidiyoruz. Dünyaca ünlü yö-
netmen Steven Spielberg’in yaratımcı danışmanlığını yaptığı Universal Studios’un neden dünyanın 1 numaralı 
stüdyosu ve eğlence parkı olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Fakat bu park sadece bir eğlence değil dünya 
sinema tarihinin ve teknolojisinin yüzyıla varan deneyiminin de bir ürünüdür. 40’ın üzerinde şov, film seti ve 
eğlence sizleri kendi içine çekip eğlendirmekle kalmayıp, nefeslerinizi keserek filmlerin içinde hissi yaşatacaktır. 

Santa Monica             50 Usd 
Özel aracımızla gideceğimiz Santa Monica’da trafiğe kapalı olan 3’uncu caddedeki alışveriş merkezini ziyaret 
edecek, sokakta gösteri yapan sanatçıları seyrederek oradaki restoranlardan zevkinize göre yemek yedikten 
sonra geri döneceğiz. Califonia’nın en meşhur noktalarından biri olan Santa Monica Hollywood filmlerinin en 
çok kullandığı manzaralara sahiptir. 
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San Diego                                                                                                                   150 Usd          
Yıllardır Amerika’nın en güzel şehri seçilen San Diego da ilk durağımız La Jolla. Fok plajı ve sahilleriyle ünlü La 
jolla’ da doğanın ve lüks evlerin uyumunu görecek ve bol bol fotoğraf çekeceksiniz. La Jolla dan ayrılıp 2. dura-
ğımız olan Old Town’a gidiyoruz. California’nın doğum yeri olan Old Town da kendinizi adeta Meksika da  his-
sedeceğiniz bir atmosfer sizleri bekliyor. Old Town sonrasında Sea Port Village, Midway uçak gemisi, II Dünya 
Savasının simgesel görseli olan Unconditional Surrender Statue heykeli, Amerikan Deniz kuvvetlerini üssünün 
bulunduğu ve aynı zamanda Amerika’nın en büyük ahşap binası olan ve “Bazıları Sıcak Sever” filminin de çekil-
diği tarihi Hotel Del Coronado’nun da bulunduğu Coronado adası ziyaret edeceğimiz yerler arasındadır.  
NOT: Midway uçak gemisi ziyareti sadece dışardan fotoğraflama olarak yapılacaktır 

Sahil Kentleri Turu                                                                                               120 Usd  
Belki de Bati Amerika da yapacağınız en keyifli gün sizi bekliyor. California’in popüler olmasının sebebi olan 
sahil kentlerini gezme fırsatını kaçırmayın. Bu programda Amerika’nın en yoğun ikinci limanı olan Long Be-
ach’de, ünlü Queen Mary gemisini, Formula 1 yarışlarının yapıldığı pisti göreceğiz (Grand Prix of Long Beach). 
Pasifik Okyanusu kıyısından güneye doğru inerek; Newport Beach, Seal Beach, Huntington Beach, Laguna Be-
ach görülecek diğer yerler arasındadır. 

New York Simgeleri turu                                                                                               180  Usd 

Metro ile yapacağımız bu tur sırasında ilk önce dünyanın en yüksek binalarından biri olan Empire State Building 
binasına çıkmak için bu muhteşem yapıya geleceğiz. Yüksek hızlı asansörleri ile binanın 320 metre yüksekli-
ğinde bulunan 86.kattaki ısıtma ve soğutma sistemine sahip terastan muhteşem bir New York manzarası sey-
redeceğiz. Daha sonra tekne ile Özgürlük Heykelinin bulunduğu Liberty Island’a gideceğiz. Burada Osmanlı’nın 
Süveyş kanalı projesi için yaptırdığı fakat hiç kullanmayıp geri gönderdiği, daha sonra Fransızlar tarafından de-
ğişiklik yapılarak Amerika Birleşik Devletlerine hediye edilen Özgürlük Heykelinin ve Manhattan’in en güzel 
fotoğraflarını çekecek, New York’un ve New Jersey Eyaletlerinin bir arada seyrine doyamayacaksınız. Daha 
sonra Tekne ile New York’a dönüp ve Brooklyn Köprüsünde yürüyüş. Brooklyn Köprüsündeki yürüyüşün ardın-
dan metro ile Central Park’a geçiş. Central Park’ta da yürüyüş yaptıktan sonra dinlenmek için bir cafe’ye otu-
ruyoruz. Dinlenmeden sonra yürüyüşümüze devam ediyoruz. Sırasıyla Rockefeller center, Times Square, Grand 
Central Station ve Bryant Park’ı ziyaret edeceğiz.  
Not: Empire State binası New York’a geliş akşamı gün batımı ve akşam saati yapılabilir. 

Premium Outlets + Disney Spring Gece Turu                                                           120 Usd 
Orlando’nun en büyük outlet’i olan Premium Outlets’de ünlü markaların fabrika satış mağazalarından çok 
ucuza alışveriş yapabilirsiniz. Ardından Disney World’ün içinde yer alan Disney Sprins'e gideceğiz. Burası tüm 
eğlence parkları içerisinde en renkli olanlarından biridir. İçinde bir sürü bar ve restoranın bulunduğu bu eğlence 
ve zevk diyarında senenin 365 günü cadde orkestraları, DJ ve dansçıları ile eğlenceler düzenlenmektedir. Or-
lando’da gece hayatına meraklı olanlar ve eğlenmekler isteyenler için ideal bir yer. 

Orlando Downtown & Winterpark & The Mall at Millenia                                         120 Usd 
Bu gezimizde birbirlerine kanallarla bağlı Virginia, Osceola ve Mizell göllerini geziyoruz. Amerika ve Kanadadaki 
zenginlerin göl kenarındaki yazlık evlerin hikayelerini dinleyecek ünlü Rollins üniversitesini ve bölgenin doğal 
güzellikleriyle göl hayatını göreceğiz ve butik restoranlar, cafeler ve dükkanları ile ünlü Park Avenue da serbest 
vaktimiz olacak. Winter Parktan ayrıldıktan sonra Orlando’nun eski koloni döneminden kalma yerleşimlerin 
bulunduğu bölgeden geçerek Orlando şehir merkezindeki ünlü kilise caddesi, Orlando Magic basketbol takımı-
nın sahası Amway Stadyumunu gördükten sonra Eola gölünde fotoğraf molası veriyoruz. Bu turumuzun son 
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durağı Orlandonun en lüks alışveriş merkezi olan, içinde Cheesecake Factory, Apple Store gibi 
sevdiğimiz markaların yer aldığı The Mall at Millenia. 

 

Miami Şehir Turu            80 Usd  
Bu tur esnasında Coconut Grove, şu anda da belediye binası olarak kullanılan eski Panamerikan havayollarının 
deniz uçağı terminalini gördükten sonra Marina da fotoğraf molası vereceğiz. Bir birinden güzel evlerden olu-
şan Coral Gables, eskiden Mercan madeni olan ve şu an halka açık havuza dönüştürülen meşhur Mercan ha-
vuzu, Tarihi Biltmore oteli, Bay Side, Miami Beach, Lincoln road, önünde fotoğraf çekeceğimiz Miami Be-
ach'in  sembollerinden biri olan Versace'nin malikanesi, zenginlerin mahallesi, Kübalı göçmenlerin oturduğu 
büyük bir mahalle olan Little Havana, şehrin eski harabe bölgelerinden olan ve şu an tüm dünyadan ünlü sokak 
boyama sanatçılarıyla beraber dev bir projeyle devasa sanat eserine çevrilen Wynwood bölgesi  göreceğimiz 
yerler arasında. 

Yıldızlar Adası Turu                                                                                          40 Usd 
Sinema ve müzik dünyasının en meşhur kişilerinin evlerini yakından görme fırsatını bulacağımız 1.5 saatlik 
tekne turunda Gloria Estefan, Julio Igleases Madonna ve Frank Sinatra ve daha birçok ünlünün evi mevcuttur. 
Miami Downtown Bayside’dan kalkan teknemiz ile gezerken 1920’lerde yapılmış yapay adalarda bulunan ev-
lerin dışında Miami’nin en güzel fotoğraf ve videolarını bu tekneden çekebilirsiniz.  

Everglades Turu                                                                                                80 Usd 
Florida Eyaletinin 1/2 sini kaplayan Everglades Doğal Parkındaki Gator Park’ta önce arkalarında büyük perva-
neleri vasıtasıyla giden Air Boatlarla sazlıklar arasında yapacağımız ve üzerinde yapacağımız gezi sırasında Flo-
rida’nın Flora ve Faunasını tanıyacağız. Ayrıca avını bitirmiş, güneşlenen timsahları göreceğiz. Daha sonra böl-
geye ait çeşitli sürüngenler ve timsahlar hakkında bilgi sahibi olacağımız National Geography tarzı muhteşem 
bir şov seyredeceğiz. Ayrıca minik timsahı kucağınıza alıp fotoğraf çekme imkanı bulacağız. 

Key West Turu                                                                                                      150 Usd 
ABD’nin doğu kıyısındaki en güney kasabası olan Key West’e yapacağımız bu tam günlük turda özel aracımızla 
sabah erken Miami’den ayrılacağız. Sol tarafımızda Atlantik okyanusu, sag tarafımızda Meksika körfezi manza-
raları eşliğinde yapacağımız keyifli yolculuğumuz esnasında Florida Keys olarak adlandırılan irili ufaklı birçok 
adacıktan geçecek bunları birbirine bağlayan kilometrelerce uzunluktaki köprülerden okyanusun muhteşem 
rengini fotoğraflama şansına sahip olacaksınız. Key West’e varışımızda burayı tanıtan kısa bir panoramik şehir 
turu yapacağız. Bu turumuz esnasında Southernmost point, ünlü yazar Ernest Hemingway’in evi, eski başkan-
lardan Harry S. Truman’ın kışlık evi, Key West marinası üzerinde birçok bar ve restoranın bulunduğu Duval 
caddesi göreceğimiz yerler arasında. Akşam gün batımını seyretmek üzere Isla Morada'ya yola çıkıyoruz. Me-
şaleler ve canlı müzik eşliğinde gün batımını seyrediyoruz. Bu muhteşem molanın ardından otele dönüş. 
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