
BÜYÜK AMERİKA 
Los Angeles (3) - Las Vegas (2) - San Francisco (2)  

New York (2) 
 

1. GÜN    İSTANBUL - LOS ANGELES 
İstanbul Havalimanında saat 10:00’da bulunma. Pasaport, check-in ve gümrük işlemlerinin 
ardından Türk Hava Yollarının TK 009 nolu seferi ile saat 13:05’de Amerika’nın en büyük 
şehirlerinden biri olan Los Angeles'a hareket. Yaklaşık 11 saatlik bir uçuştan sonra saat 
16:50'de Los Angeles’a varış. Havalimanında bizleri bekleyen özel aracımız ile otelimize 
transfer. Odaların dağılımından sonra serbest vakit.  Akşam arzu eden misafirlerimiz reh-
berlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Santa Monica turuna katılabilirler. Sokak sanatçıla-
rının gösterileriyle dolu ışıl ışıl Santa Monica’da bulunan şık kafelerde bir şeyler içerek yor-
gunluğunuzu atabilir, akşam yemeğinizi bu güzel yerde bulunan restoranlardan birinde ala-
bilirsiniz. Geceleme otelimizde. 
 
2. GÜN   LOS ANGELES 
Sabah serbest vakit. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Los Angeles 
şehir turu'na katılabilirler. Şehir turumuzun ilk durağı Amerika’nın Melekler Şehri olarak ta-
nınan, 2. büyük şehri olan Los Angeles'ı tanıtan bir tur yapacağız. İlk durağımız 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 Harflerle yazılı ünlü Hollywood yazısını fotoğ-
raflama şansını bulacaksınız. Daha sonra ünlü Sunset Strip bulvarından Santa Monica bul-
varına geçerek Beverly Hills’e ulaşıyoruz. Burada Beverly Hills’in meşhur sembolünü göre-
ceğiz. 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 Willshire Otel"ini göreceğiz. Rodeo 
Drive’dan ayrıldıktan sonra Los Angeles şehrinin merkezi olarak bilinen Downtown'a gidiyo-
ruz. Burada göreceğimiz yerler Olvera caddesi, Los Angeles şehrinin siluetini oluşturan gök-
delenler ve şehrin ilk kurulduğunda oluşan tarihi merkezler. Tur sonrası otelimize geri dönüş. 
Öğleden sonra dinlenmek ve alışveriş yapmak için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz 
rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Universal Stüdyoları turu'na katılarak Amerikan 
film sanayinin kalbi olan Los Angeles'ta film stüdyolarını ve içersinde bulunan muhteşem 
oyun ve roller coster'lar ile eğlenme fırsatı. Geceleme otelimizde. 
 
3. GÜN   LOS ANGELES 
Sabah serbest vakit. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  
San Diego Turu'na katılabilirler.  Yıllardır Amerika’nin en güzel şehiri seçilen San Diego da 
ilk durağımız La Jolla. Fok plajı ve sahilleriyle ünlü La jolla  ’da doğanin ve lüx evlerin uyu-
munu görecek ve bol bol fotoğraf cekeceksiniz. La Jolla dan ayrılıp 2. durağimiz olan Old 
Town ’a gidiyoruz. California’nin 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 Savasının simgesel gorseli olan Unconditional Surrender Statue  hey-
keli,Amerikan Deniz kuvvetlerini üssünün bulunduğu ve aynı zamanda Amerikanin en büyük 
ahsap binası olan ve “Bazıları Sıcak Sever” filminin de çekildigi tarihi Hotel Del Coro-
nado ’nunda bulundugu Coronado adası ziyaret edeceğimiz yerler arasındadır. Turdan sonra 
Otele donüş ve geceleme otelimizde. 
NOT: Midway uçak gemisi ziyareti  sadece dışardan fotoğraflama olarak yapılacaktır. 
 



4. GÜN   LOS ANGELES - LAS VEGAS 
Sabah otelden ayrılıyoruz. Genel arzu olursa ekstra olarak Sahil kentleri turu yapılabilir. 
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; Newport Beach, Seal Beach, Huntington Beach, 
Laguna Beach, ufak bir salla geçeğimiz Balboa Adası görülecek diğer yerler arasındadır. 
(120 Usd) Tur sonrası Nevada eyaletinin en önemli turistik merkezi olan, dünyanın en büyük 
otellerine de ev sahipliği yapan gecelerin şehri Las Vegas’a hareket edeceğiz. Baş döndü-
rücü şehre girer girmez meşhur Las Vegas Bulvarını ve otelleri anlatan bir panoramik tur 
yapıyoruz. Otele yerleşme ve ardından otel oryantasyonu. Akşam Las Vegas Strip’te yürü-
yüş ve otellerin görsel açık hava şovlarını izleme imkânı. Las Vegas’ın dünyaca ünlü şovla-
rına gitmek isteyen misafirlerimizin transferlerini yapacağız. Akşam şansınız denemek için 
binlerce masa ve slot sizleri bekliyor. Geceleme otelimizde. 
 
5. GÜN   LAS VEGAS 
Sabah serbest vakit. Arzu eden misafirleirmiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği 
Grand Canyon turuna katılabilirler. Bu turumuzda sabah otelimizden özel aracımız ile sa-
bah Las Vegas’tan Arizona Eyaletinde bulunan Grand Canyon’a doğru yola çıkıyoruz. Yak-
laşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra Grand Canyon’a varıyoruz. Varışımızı takiben helikop-
terleri organize eden görevliler bizleri helikopterlere götürüyor. 5-6 kişilik helikopterler  Can-
yon'un en altında bulunan Colorado Nehrine doğru inerken muhteşem Canyon manzarasıyla 
büyüleneceksiniz. Aşağıda 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 (Kar-
tal Noktası) Canyon'un muhteşem fotoğraflarını 800 metrelik uçurumun hemen yanından 
çekme imkanı buluyoruz. Yine burada Hualapai Kızılderelilerin çadırlarını fotoğraflama im-
kanımız oluyor. Buradan tekrar otobüse binerek Guano Point’e gidiyoruz.  Hualapai Kızılde-
rililerin 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 ka-
çırmamanızı tavsiye ederiz. Geceleme otelimizde. 
 
6.GÜN   LAS VEGAS - SAN FRANCISCO 
Sabah Las Vegas Havalimanına transfer. Amerikan iç hat uçuşu ile San Francisco'ya 
uçuş. Havalimanına varışta otelimize transfer. (Odaların teslimi saat 15:00 civarında ola-
caktır) Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği San Francisco 
Şehir Turu'na katılarak bu güzel şehri tanıyabilirler. Bu turumuz esnasında Civic Center, 
Golden Gate Bridge, Balıkçı Rıhtımı ve Çin mahallesi göreceğimiz yerlerden bazıları. Tur 
sonrası otelimize transfer ve odaların dağılımından sonra serbest vaktimiz olacak. Gece-
leme otelimizde. 
 
7.GÜN   SAN FRANCISCO 
Sabah bu güzel şehri görmek için serbest vaktimiz olacak. Arzu edenler rehberlerinin ekstra 
olarak düzenleyeceği Sausalito ve Tekne ile Alcatraz turu'na katılabilirler. San Fran-
cisco’nun eskiden yüksek rütbeli memurlarının ve simdi ise en zenginlerinin oturduğu 
Sausolito’ya hareket ediyoruz. Yaklaşık 45 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 manzarasına karşı yu-
dumlayacaksınız. Ardından tekne ile San Francisco’ya geri dönerken bir zamanlar dünyanın 
kaçılması imkansız tek hapishanesi olarak bilinen Alkatraz’ı fotoğraflama şansını bulacak-
sınız. Aynı zamanda San Francisco şehrinin muhteşem manzarasına tanık olacaksınız. Tur 



bitiminde meşhur San Francisco sokaklarını filmlerden de çok iyi bildiğimiz Cable Car (kır-
mızı tramvaylar) ile Union Square'e keyifli bir yolculuk. San Francisco’nun en hareketli böl-
gesinde Fashion District (moda bölgesi) ve Çin mahallesi sizleri bekliyor. Geceleme oteli-
mizde. 
 
8. GÜN   SAN FRANCISCO - NEW YORK 
Sabah otelden ayrılık hazırlıklarımız yapıyor. Akşam üstüne kadar serbest vaktiniz olacak. 
Yada arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Napa Vadisi ve Castello Di 
Amorosa turu'na katılabilirler. Bu turda 300’den fazla üzüm bağının bulunduğu ABD’nin en 
unlu şarap bölgesi Napa Valley vadisinde bulunan Castello Di Amorosa, İtalyan zengin iş 
adamı Darion Sattui’nin hobisi uğruna $40 milyon dolar harcayarak, ABD ve Avrupa'daki 
eski binalardan toplanan tuğla ve kiremitlerden oluşturulmuş bir yapıdır. Şatonun 14.yy mo-
tifleriyle oluşturulmuş bahçesi Arnold Schwarzenegger, Jerry Rice, Nancy Pelosi, Chef Rac-
hel Ray, Clint Black, Sir James Galway and Frederica Von Stade gibi isimleri konuk etmiştir. 
Şatoya girişimizle satonun ozel rehberleri ile bir saatlik bir tur yapacağız, bu tur boyunca  
İtalyan artislerin çizimleriyle dekore edilen odaları, 16. ve 17. yy da kullanılan işkence alet-
lerinin bulunduğu farklı temalara sahip odalara tanıklık edebilirsiniz. Turumuzun sonunda 
arzu edenler şatonun mahzenlerinde yıllanan ve dışarıda satışı olmayan California şarapla-
rını, wine tasting (şarap tadım) turunda tadabilirler. Akşam San Francisco havalimanına 
transfer ve Amerikan iç hatları ile 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. Kah-
valtı sonrası otelimize transfer olmadan önce Manhattan Bölgesini tanıtan panoramik bir tur 
yapacağız. Bu tur esnasında Manhattan, Birleşmiş Milletler Binası, Madison Square, Central 
Park, Rockfeller Center, Dünya Ticaret Merkezi, Times Meydanı göreceğimiz yerlerden ba-
zıları. Tur sonrası otelimize geçiş ve odaların dağılımından sonra dinlenmek için serbest 
zaman. (Odaların hazır olması saat 15:00 civarı olacaktır) Rehberiniz akşam yemeği için 
restoran önerilerinde bulunacak. 
 
10. GÜN NEW YORK 
Sabah serbest vakit. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği New York Sim-
geleri turuna katılabilirler. Metro ile yapacağımız bu tur sırasında ilk önce dünyanın en yük-
sek 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 seyredece-
ğiz. Daha sonra tekne ile 1 saat sürecek muhteşem bir tur yapacağız. New York - New 
Jersey arasında yer alan Hudson Nehrinden hareket ederek New York'un tüm simgelerini 
görme şansına erişeceğiz. Brooklyn Köprüsü, Dünya Ticaret Merkezi, Özgürlük Heykelinin 
bulunduğu Liberty Island ve 1892-1954 yılları arasında göçmenlerin kontrol noktası olan 
Ellis Island görülecek yerlerden bazıları. Tur sonrası Manhattan Adasına dönüş ve otelimize 
transfer. Alışveriş yapmak ve çevreyi tanımak için serbest zaman. Geceleme otelimizde. 
 
11. GÜN NEW YORK - İSTANBUL 
Sabah serbest vakit arzunuza göre Manhattan bölgesinde gezerek veya alışveriş yaparak 
geçirebilirsiniz. Yada ekstra olarak Pennsylvania Eyaletinin en önemli şehri Philadelphia & 
Mall turuna katılabilirsiniz. Bu turumuzda Pennsylvania Eyaletinin en önemli şehri Philadelp-
hia şehrini ziyaret ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık bildirgesinin imzala-
nıp ABD Anayasasının yürürlüğe sokulduğu bağımsızlık binası ziyaret ediyoruz. Tur sıra-
sında ayrıca Benjamin Franklin köprüsü, Özgürlük çanı, Benjamin Frankli'nin mezarı, Phila-



delphia'nın en güzel binası olan belediye binası, Güzel sanatlar akademisi, Kütüphane, Ro-
din Müzesi, Tarihi eyalet hapishanesi, Rocky filmine sahne olan merdivenleriyle meşhur Phi-
ladelphia sanat müzesi ve Delaware nehri görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası serbest 
zamanda çok ilginizi çekeceğini düşündüğümüz içinde 100'den fazla restoran ve şarküteri 
bulunan tarihi Reading Terminal Markette vakit geçirip Meşhur Phili's Cheesesteak'lerin ta-
dına bakabilirsiniz. Tur sonrası New York'a dönerken uğrayacağımız Mall'da son eksikleri 
tamamlıyoruz. Akşam New York havalimanına transfer.  
 
12.GÜN İSTANBUL 
Türk Hava Yollarının TK 012 sefer sayılı uçuşu ile saat 00:10'da İstanbul ’a hareket. Gece-
leme uçakta.Yerel saat ile 16:50’de İstanbul Atatürk Havalimanına varış ve turumuzun sonu. 
 
 

 
 
Yukarıdaki fiyatlar Dbl konaklamada kişi başı fiyattır. Vergiler dahildir. 
 
 
Ücrete Dahil Hizmetler 
* Türk Hava Yolları ile İstanbul – Los Angeles / New York - İstanbul arası ekonomi sınıf 
uçak bileti 
* Las Vegas - San Francisco - New York arası ekonomi sınıf uçak bileti 
* Havalimanı vergileri ve uçuş sigortaları 
* Los Angeles’da 4* Hilton LAX veya benzeri otelde 3 gece oda bazında konaklama 
* Las Vegas’da 4* Tresure Island veya benzeri otelde 2 gece oda bazında konaklama 
* San Francisco’da Four Points by Sheraton veya benzeri otelde 2 gece oda bazında ko-
naklama (3* Plus'tır) 



* New York’ta 4* Courtyard New York Manhattan / Herald Square veya benzeri otelde 2 
gece oda 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 yatırabilirsi-
niz) 
* Sabah kahvaltıları 
* Öğle ve akşam yemekleri 
* Kişisel harcamalar 
* Rehber ve şoför bahşişleri (Amerika'da günlük kişi başı 5$ önerilir) 
* Ekstra turlar 
* İç hat bagaj ücretleri (23 Kilo sınırı ile Bagaj başına 1. bagaj 35 Usd, 2. Bagaj 45 Usd'ır. 
23 Kilonun üzerindeki her bagaj için 150 $ ceza uygulamaktadırlar. Tüm Amerikan Hava-
yollarında aynı kural bulunmaktadır) 
* Herhangi bir sigorta 
 

İPTAL ŞARTLARI 
 
1. Tüketicinin gezisinin başlamasına 30 gün kalaya kadar (gezinin başlangıç günü 
sayılmaz) tura katılmaktan vazgeçmesi durumunda ödemiş olduğu ücretin ta-
mamı (uçak bileti hariç) iade edilir. Ancak yurt dışı seyahatlerinde vize hizmeti 
verilmiş ise iade edilmez. Amerika İç hat biletlerinin iadesi yoktur. Türkiye çıkış 
biletlerde havayolundan 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 rezervasyo-
nunda iptal-değişiklik talebinde toplam gezi bedeli yanar ve iade edilmez. 
 
5. Golden Bay Tour 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 edebilir. 
Böyle bir durumda tüketici ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. 
 
 

 
BÖLGEYİ TANIMAK İÇİN DÜZENLENECEK TUR ALTERNATİFLERİ 

 
Los Angeles Şehir Turu        80 Usd 



Amerika’nın Melekler Şehri olarak tanınan, 2. büyük şehri olan Los Angeles'ı tanıtan bir tur 
yapacağız. İlk durağımız filmlerden anımsayacağınız Hollywood Bulvarı. Burada Oscar tö-
renlerinin 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 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 Willshire 
Otel"ini göreceğiz. Rodeo Drive’dan ayrıldıktan sonra Los Angeles şehrinin merkezi olarak 
bilinen Downtown'a gidiyoruz. Burada göreceğimiz yerler Olvera caddesi, Los Angeles şeh-
rinin siluetini oluşturan gökdelenler ve şehrin ilk kurulduğunda oluşan tarihi merkezler. Tur 
sonrası otelimize geri dönüş. 
 
Universal Turu         200 Usd 
Dünya'nın en büyük parklarından biri olan ve Amerikan rüyasının oluşmasında etkili olan 
filmlerin nasıl çekildiğini ve kahramanlarını yakından görme imkânı bulacağınız Unversal 
Studio'larına gidiyoruz. Dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg’in yaratımcı danışmanlı-
ğını 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 film-
lerin 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 restoranlar-
dan zevkinize göre yemek yedikten sonra geri döneceğiz. Califonia’nın en meşhur noktala-
rından biri olan Santa Monica Hollywood filmlerinin en çok kullandığı manzaralara sahiptir. 
 
San Diego         150 Usd 
Yıllardır Amerika’nin en güzel şehiri seçilen San Diego da ilk durağımız La Jolla. Fok plajı 
ve sahilleriyle ünlü La jolla  ’da doğanin ve lüx evlerin uyumunu görecek ve bol bol fotoğraf 
cekeceksiniz. La Jolla dan ayrılıp 2. durağimiz olan Old Town ’a gidiyoruz. California’nin do-
ğum 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 Savasının 
simgesel gorseli olan Unconditional Surrender Statue  heykeli,Amerikan Deniz kuvvetlerini 
üssünün bulunduğu ve aynı zamanda Amerikanin en büyük ahsap binası olan ve “Bazıları 
Sıcak Sever” filminin de çekildigi tarihi Hotel Del Coronado’nunda bulundugu Coronado 
adası ziyaret edeceğimiz yerler arasındadır.  
NOT: Midway uçak gemisi ziyareti  sadece dışardan fotoğraflama olarak yapılacaktır 
 
 
Sahil Kentleri Turu        120 Usd 
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; Newport Beach, Seal Beach, Huntington Beach, 
Laguna Beach, ufak bir salla geçeğimiz Balboa Adası görülecek diğer yerler arasındadır. 
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 helikopterleri organize eden görevliler bizleri helikopterlere gö-
türüyor. 5-6 kişilik helikopterler  Canyon'un en altında bulunan Colorado Nehrine doğru iner-
ken muhteşem Canyon manzarasıyla büyüleneceksiniz. Aşağıda bizi bekleyen teknelerle 
nehir üzerinde bir tur yapıyoruz. Daha Sonra Helikopterler bizleri yukarıya çıkarırken yine 
muhteşem manzaralara tanık oluyoruz. Dönüşte bizlere çevreyi gezdirecek otobüslere bini-
yoruz. Sn nokta olan Eagle Point'te (Kartal Noktası) Canyon'un muhteşem fotoğraflarını 800 
metrelik uçurumun hemen yanından çekme imkanı buluyoruz. Yine burada Hualapai Kızıl-
derelilerin çadırlarını fotoğraflama imkanımız oluyor. Buradan tekrar otobüse binerek Guana 
Point’e gidiyoruz.  Hualapai Kızılderililerin hazırladığı yemekleri yerken yine başka bir muh-
teşem 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 kaçırmamanızı 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 yanın-
dan çekme imkanı buluyoruz. Yine burada Hualapai Kızılderelilerin çadırlarını fotoğraflama 
imkanımız oluyor. Buradan tekrar otobüse binerek Guana Point ’e gidiyoruz.  Hualapai Kızıl-
derililerin 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 ka-
çırmamanızı tavsiye ederiz. 
 
Premium North Outlet                                                   40 Usd 
Bu turumuzda 190 dan fazla mağazası, Cheesecake Factory dahil güzel restoranlarıyla siz-
lere alışveriş ve yemek imkanı sunan Premium Outlet’i ziyaret etmeden Vegas’tan ayrılma-
yın. Rehberiniz sizlere indirim kuponları sağlayacaktır. 
 
San Francisco Sehir 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, Lombart Street göreceğimiz yerlerden bazıları. Şehrin yaşam detay-
ları, insanları alışkanlıkları ve şehri genel yapısı hakkında detaylı bir bilgi sahibi olacaksınız. 
 
Sausalito ve Tekne ile Alcatraz turu                                          140 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 gö-
receksiniz. Ardından tekne ile San Francisco’ya geri dönerken bir zamanlar dünyanın kaçıl-
ması imkansız tek hapishanesi olarak bilinen Alkatraz’ı fotoğraflama şansını bulacaksınız. 
Aynı zamanda San Francisco şehrinin muhteşem manzarasına tanık olacaksınız. Tur biti-
minde 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 bölge-
sinde Fashion District ( moda bölgesi) ve Çin mahallesi sizleri bekliyor. 
 
 
Napa  Vadisi & Castello Di Amorosa Turu                          140 Usd 
Bu turumuzda 300’den fazla üzüm bağının bulunduğu ABD’nin en unlu şarap bölgesi Napa 
Valley vadisinde bulunan Castello Di Amorosa, İtalyan zengin iş adamı Darion Sattui ’nin 



hobisi uğruna $40 milyon dolar harcayarak, ABD ve Avrupa'daki eski binalardan toplanan 
tuğla ve kiremitlerden oluşturulmuş bir yapıdır. Şatonun 14.yy motifleriyle oluşturulmuş bah-
çesi Arnold Schwarzenegger, Jerry Rice, Nancy Pelosi, Chef Rachel Ray, Clint Black, Sir 
James Galway and Frederica Von Stade gibi isimleri konuk etmiştir. Şatoya girişimizle sa-
tonun ozel rehberleri ile bir saatlik bir tur yapacağız, bu tur boyunca  İtalyan artislerin çizim-
leriyle dekore edilen odaları, 16. ve 17. yy da kullanılan işkence aletlerinin bulunduğu farklı 
temalara sahip odalara tanıklık edebilirsiniz. Turumuzun sonunda arzu edenler şatonun 
mahzenlerinde yıllanan ve dışarıda satışı olmayan California şaraplarını, wine tasting (şarap 
tadım) turunda tadabilirler. 
 
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 yüksekliğinde bulunan 86.kattaki ısıtma ve soğutma siste-
mine sahip terastan muhteşem bir New York manzarası seyredeceğiz. Daha sonra tekne ile 
Özgürlük Heykelinin bulunduğu Liberty Island’a gideceğiz. Burada Osmanlı’nın Süveyş ka-
nalı projesi icin yaptırdığı fakat hiç kullanmayıp geri gönderdiği, daha sonra Fransızlar tara-
fından degisiklik 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 ardından metro ile Central Park’a 
geçiş. Central Park’ta da yürüyüş yaptıktan sonra dinlenmek için bir cafe’ye oturuyoruz. Din-
lenmeden sonra yürüyüşümüze devam ediyoruz. Sırasıyla Rockefeller center, Times Squ-
are, Grand Central Station ve Bryant Park’ı ziyaret edeceğiz.  
Not: Empire State binası New York’a geliş akşamı gün batımı ve akşam saati yapılabilir. 
 
Philadelphia & Mall turu                                                            150 Usd 
Pennsylvania Eyaletinin en önemli şehri Philadelphia turuna katılabilirler. Bu turumuzda 
Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık bildirgesinin imzalanıp ABD Anayasasının yürür-
lüğe sokulduğu bağımsızlık binası ziyaret ediyoruz. Daha sonra Benjamin Franklin köprüsü, 
Özgürlük çanı, Benjamin Frankli'nin mezarı, Philadelphia'nın en güzel binası olan belediye 
binası,Güzel sanatlar akademisi, Kütüphane, Rodin Müzesi, Tarihi eyalet hapishanesi, 
Rocky filmine sahne olan merdivenleriyle meşhur Philadelphia sanat müzesi ve Delaware 
nehri görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası serbest zamanda çok ilginizi çekeceğini 
düşündüğümüz içinde 100'den fazla restoran ve şarküteri bulunan tarihi Reading Terminal 
Markette vakit geçirip Meşhur Phili's Cheesesteak'lerin tadına bakabilirsiniz. Kalan zamanda 
ise ilgisi olan misafirlerimiz uygun fiyatlarıyla meşhurlaşmış Ross, Marshall, Century 21 ve 
Gallery gibi mağazaların bulunduğu Merket Street'te alışveriş yapabilirler. Tur sonrası New 
York'a geri dönüş. 
 


