Dogu Amerika Turu
New York (2) - Orlando (3) - Miami (2)
7 Gece 9 Gün
Türk Havayollari Ile

1.Gün: Istanbul - New York
Atatürk Havalimaninda saat 04:30'da bulunma. Pasaport, check-in ve gümrük islemlerinin ardindan
TK003 nolu sefer ile saat 06:45'de Amerika’nin en önemli sehri olan New York'a hareket. Yaklasik 10
saatlik bir uçustan sonra saat 10:45'de New York’a varis. Havalimaninda sizleri bekleyen rehberimiz
tarafindan karsilanma ve özel aracimiz ile otelimize transfer. (Odalari saat 15:00'den önce
alamayacagiz) Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyecegi New York sehir turuna
katilabilirler. Bu muhtesem sehri tanitan bu tur esnasinda Manhattan, Birlesmis Milletler Binasi,
Madison Square, Central Park, Rockfeller Center, Dünya Ticaret Merkezi, Times Meydani görecegimiz
yerlerden bazilari. Tur sonrasi otelimize transfer ve dinlenmek için serbest vakit. Geceleme
otelimizde.
2. Gün: New York
Sabah dinlenmek ve gezmek için serbest vakit veya arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak
düzenleyecegi New York’un en önemli simgeleri turuna katilabilirler Metro ile yapacagimiz bu tur
sirasinda ilk önce dünyanin en yüksek binalarindan biri olan Empire State Building binasina çikmak
için bu muhtesem yapiya gelecegiz. Yüksek hizli asansörleri ile binanin 320 metre yüksekliginde
bulunan 86.kattaki isitma ve sogutma sistemine sahip terastan muhtesem bir New York manzarasi
seyredecegiz.
Daha sonra tekne ile 1 saat sürecek muhtesem bir tur yapacagiz. New York - New Jersey arasinda yer
alan Hudson Nehrinden hareket ederek New York'un tüm simgelerini görme sansina erisecegiz.
Brooklyn Köprüsü, Dünya Ticaret Merkezi, Özgürlük Heykelinin bulundugu Liberty Island ve 18921954 yillari arasinda göçmenlerin kontrol noktasi olan Ellis Adalari görülecek yerlerden bazilari. Tur
sonrasi Manhattan Adasina dönüs ve otelimize transfer. Alis veris yapmak ve çevreyi tanimak için
serbest zaman. Rehberiniz aksam yemegi için restoran önerilerinde bulunacak. Geceleme otelimizde.
3. Gün: New York - Orlando
Sabah New York Havalimanina transferimiz olacak. Check-in ve uçus islemlerinden sonra Amerikan
Havayollari ile Orlando’ya hareket ediyoruz. Orlando'ya varista rehberimiz tarafindan karsilanma ve
otelimize transfer. Odalarin dagilimindan sonra serbest vakit. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak
düzenleyecegi Mall & Disney Springs Gece turuna katilabilirler. Ilk önce gidecegimiz alisveris
merkezinde bölgenin en ucuz alisveris imkanini bulacaksiniz. Daha sonra gidecegimiz Disney
Downtown, içinde bir sürü bar ve restoranin bulundugu bu eglence ve zevk diyarinda senenin 365
günü eglenceleri düzenlenmektedir. Orlando’da gece hayatina merakli olanlar ve eglenmek isteyenler
için ideal bir yer. Tur sonrasi otelimize transfer. Geceleme otelimizde.
Not: Orlando’ya varisimiz öglen 16.00’ten önce olursa otel check in islemleri Outlet ten sonra
yapilacaktir.
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4. Gün: Orlando
Sabah dinlenmek ve çevreyi tanimak için serbest zaman. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak
düzenleyecegi Sea World turuna katilarak, Dünyanin en büyük su parklarindan biri olan bu parkta
çesitli hayvanlar ile yapilan sovlari ve gösterileri izleyebilir, yunuslar ile yüzmenin keyfine varabilir,
kendinizi binlerce degisik rengin ve tropikal baliklarin ortasinda bulmanin zevkini yasayabilir, ayrica
Roller coaster ve simulatorlere binebilirsiniz. Rehberiniz arzu edenlere aksam yemegi programi
yapacaktir. Geceleme otelimizde.
5. Gün: Orlando
Sabah dinlenmek ve çevreyi tanimak için serbest zaman. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak
düzenleyecegi tam günlük Universal Studio'lari turuna katilabilirler. Bu turumuzda Dünyanin film
merkezi olan Amerika'da bu filmlerin çekimi sirasinda nasil sehirlerin yaratildigini görecek, parkin
içinde bulunan muhtesem eglence araçlari ile egleneceksiniz. Aksam rehberiniz arzu edenlere gece
program önerileri yapacaktir. Geceleme otelimizde.
6. Gün: Orlando - Miami
Sabah dinlenmek ve çevreyi tanimak için serbest zaman. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak
düzenleyecegi tam günlük Winter Park tekne gezintisine katilabilirler. Bu gezimizde birbirlerine
kanallarla bagli Virginia, Osceola ve Mizell göllerini geziyoruz. Dogu Amerika'daki zenginlerin göl
kenarindaki yazlik evlerini ünlü Rollins üniversitesini ve bölgenin doğal güzellikleriyle göl hayatini
görecegiz ve butik restorantlar, cafeler ve dükkanlariyla ünlü Park Avenue da serbest vaktimiz olacak.
Turdan sonra Miami’ye hareket Otelimize transfer. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak
düzenleyecegi Miami sehrini tanitan yarim günlük panoramik bir sehir turu yapacagiz. Bu tur
esnasinda Coconut Grove, Coral Gables, Tarihi Biltmore Hoteli, Bayside, Miami Beach, zenginlerin
mahallesi, Kübali göçmenlerin oturdugu büyük bir mahalle olan Little Havana görecegimiz yerler. Tur
bitiminde otelimize transfer. Odalarin dagilimindan sonra dinlenmek için serbest zaman. Arzu edenler
rehberinizin ekstra olarak düzenleyecegi South Beach Gece Turuna katilabilirler. Bu turumuzda
Dünyaca ünlü South Beach‘e giderek ilk önce bölgeyi tanitan bir gece turu yapacagiz. Daha sonra
aksam yemegi için serbest vaktimiz olacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde South Beach’in ünlü
mekanlarindaki eglencelere tanik olacaksiniz. Geceleme otelimizde.
7. Gün: Miami
Sabah alisveris yapmak, dinlenmek ve çevreyi tanimak için serbest zaman. Arzu edenler rehberlerinin
ekstra olarak düzenleyecegi ve Kuzey Amerika Kitasinin en uç noktasi olan ayrica Küba’ya en yakin
ABD sehri olan Key West turuna katilabilirler. ABD nin dogu kiyisindaki en güney kasabasi olan Key
West ‘e yapacagimiz bu tam günlük turda özel aracimizla sabah erken Miami’den ayrilacagiz. Yaklasik
2,5 saat sürecek keyifli yolculugumuz esnasinda Florida Keys olarak adlandirilan irili ufakli birçok
adaciktan geçecek bunlari birbirine baglayan kilometrelerce uzunluktaki köprülerden okyanusun
muhteşem rengini fotograflama sansina sahip olacaksiniz. Yolda verecegimiz molada boylari 1,5
metreye varan Tarpon Baliklarini besleyecegiz. Key West’e varisimizda burayi tanitan kisa bir
panoramik sehir turu yapacagiz. Bu turumuz esnasinda Southernmost point, ünlü yazar Ernest
Hemingway’in evi, eski baskanlardan Harry S. Truman’in kislik evi , Key West marinasi üzerinde birçok
bar ve restoranin bulundugu Duval caddesi görecegimiz yerler arasinda. Aksam günbatimini
seyretmek üzere Isla Morada'ya yola cikiyoruz. Mesaleler ve canli müzik esliginde gün batimini
seyrederken içkilerimizi yudumluyoruz. Bu muhtesem molanin ardindan otele dönüs. Geceleme
otelimizde.
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8. Gün: Miami - Istanbul
Sabah odalari bosaltiyoruz ve uçak saatine kadar serbest vaktimiz olacak. Arzu edenler rehberlerinin
ekstra olarak düzenleyecegi Yildizlar Adasi & Everglades turuna katilabilirler. Tur sonrasi serbest vakit.
Aksam üstü Miami havalimanina transferimiz olacak. Check-in, pasaport ve gümrük islemlerinden
sonra Türk Hava Yollarinin TK78 Nolu seferi ile saat 21:00'de Istanbul'a uçus. Geceleme uçakta.
9. Gün: Istanbul
Yerel saat ile 15:55’de Istanbul Atatürk Hava Limanina varis. Turumuzun sonu.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Türk Hava Yolu ile Istanbul – New York / Miami - Istanbul arasi ekonomi sinif uçak bileti
Amerikan Iç Hatlari ile New York - Orlando arasi ekonomi sinif uçak bileti
Havalimani vergileri ve uçus sigortalari
New York’ta 4* Lexington Manhattan otelde 2 gece oda bazinda konaklama
Orlando'da 3* Holiday Inn Orlando SW Celebration veya benzeri otelde 3 gece oda bazinda
konaklama
Miami'de 3* Holiday Inn Miami West veya benzeri otelde 2 gece oda bazinda konaklama
Havalimani - Otel - Havalimani transferleri
Profesyonel rehberlik hizmeti
Zorunlu seyahat sigortasi dahildir.
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Yurt disi çikis harci
Sabah Kahvaltilari
Ögle ve aksam yemekleri
Kisisel harcamalar
Rehber ve soför bahsisleri (Amerika'da günlük kisi basi 5$ önerilir)
Iç hat bagaj ücretleri (23 Kilo siniri ile Bagaj basina 1. bagaj 30 Usd, 2. Bagaj 40 Usd'ir. 23 Kilonun
üzerindeki her bagaj için 150 $ ceza uygulamaktadirlar. Tüm Amerikan Havayollarinda ayni kural
bulunmaktadir)
New York turu 80 Usd
Amerika'nin finans baskenti olan Manhattan Bölgesini tanitan panoramik bir tur yapacagiz. Bu tur
esnasinda Amerika'nin en önemli yarimadasi olan Manhattan bölgesini, Birlesmis Milletler Binasi,
Madison Square, Central Park, Rockfeller Center, Dünya Ticaret Merkezi, Times Meydani ve bölgenin
diger önemli yapilari görecegimiz yerlerden bazilari.
New York Simgeleri turu 140 Usd
Metro ile yapacagimiz bu tur sirasinda ilk önce dünyanin en yüksek binalarindan biri olan Empire
State Building binasina çikmak için bu muhtesem yapiya gelecegiz. Yüksek hizli asansörleri ile binanin
320 metre yüksekliginde bulunan 86.kattaki isitma ve sogutma sistemine sahip terastan muhtesem
bir New York manzarasi seyredecegiz. Daha sonra tekne ile 1 saat sürecek muhtesem bir tur
yapacagiz. New York - New Jersey arasinda yer alan Hudson Nehrinden hareket ederek New York'un
tüm simgelerini görme sansina erisecegiz. Brooklyn Köprüsü, Dünya Ticaret Merkezi, Özgürlük
Heykelinin bulundugu Liberty Island ve 1892-1954 yillari arasinda göçmenlerin kontrol noktasi olan
Ellis Adalari görülecek yerlerden bazilari. Tur sonrasi Manhattan Adasina dönüs ve otelimize transfer.
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SEAWORLD 160 Usd
Sea World Dünyanin en büyük okyanus parklarinda biridir. Çesitli hayvanlar ile yapilan sovlari ve su
üzerinde lazerle, havai fisekle yapilan gösterileri izleyebilir, yunuslar ile yüzmenin keyfine varabilir,
kendinizi binlerce degisik rengin ve tropikal baliklarin ortasinda bulmanin zevkini yasabilmek için en
ideal yer Sea World’dür. Foklardan balinalara, kutup ayilarindan flamingolara degisen hayvanlar ve bu
hayvanlarin yaptigi sayisiz sov ile günün nasil bittiginin farkina varamayacaksiniz.
UNIVERSAL STÜDYOLARI 180 Usd
Disneyworld’un en büyük rakibi olan bu parkta Amerikan rüyasinin olusmasinda etkili olan filmlerin
nasil çekildigini ve kahramanlarini yakindan görme imkâni bulacaksiniz. Dünyaca ünlü yönetmen
Steven Spielberg’in kreatif danismanligini yaptigi Universal Studios – Florida’nin neden dünyanin 1
numarali stüdyosu ve eglence parki oldugunu çok rahatlikla göreceksiniz. Fakat bu park sadece bir
eglence degil dünya sinema tarihinin ve teknolojisinin yüzyila varan deneyiminin de bir ürünüdür. 40
in üzerinde sov, film seti ve eglence sizleri kendi içine çekip eglendirmekle kalmayip, nefeslerinizi
keserek filmlerin içinde yasatacaktir.
PREMIUM OUTLETS + DISNEY SPRINGS GECE TURU 80 Usd
Orlando’nun en büyük outlet’i olan Premium Outlets’de ünlü markalarin fabrika satis magazalarindan
çok ucuza alisveris yapabilirsiniz. Ardindan Disney World’ün içinde yer alan Disney Sprins'e gidecegiz.
Burasi tüm eglence parklari içerisinde en renkli olanlarindan biridir. Içinde bir sürü bar ve restoranin
bulundugu bu eglence ve zevk diyarinda senenin 365 günü cadde orkestralari, DJ ve dansçilari ile
eglenceler düzenlenmektedir. Orlando’da gece hayatina merakli olanlar ve eğlenmekler isteyenler
için ideal bir yer.
Miami Sehir Turu 60 Usd
Bu tur esnasinda Coconut Grove, su anda da belediye binasi olarak kullanilan eski Panamerikan
havayollarinin deniz uçagi terminalini gördükten sonra Marina da fotograf molasi verecegiz. Bir
birinden güzel evlerden olusan Coral Gables, eskiden Mercan madeni olan ve su an halka açik havuza
dönüstürülen meshur Mercan havuzu, Tarihi Biltmore oteli, Bay Side, Miami Beach, Lincoln road,
önünde fotograf çekecegimiz Miami beach'in sembollerinden biri olan Versace'nin malikanesi,
zenginlerin mahallesi, Kübali göçmenlerin oturdugu büyük bir mahalle olan Little Havana, sehrin eski
harabe bölgelerinden olan ve su an tüm dünyadan ünlü sokak boyama sanatçilariyla beraber dev bir
projeyle devasa sanat eserine çevrilen Wynwood bölgesi görecegimiz yerler arasinda.
Yildizlar Adasi Tekne Turu 40 Usd
Miami Sehrinin en elit kisminda yer alan yildizlar adasinda. Sinema ve müzik dünyasinin en meshur
kisilerinin evlerini yakindan görme firsatini bulacaksiniz. Gloria Estefan , Julio Igleases Madonna ve
Frank Sinatra ve daha birçok ünlünün ve bu adada yer aliyor.
Sawgrass Mills Alisveris Turu 60 Usd
Miami sehrininin disinda olan ve her türlü ünlü markayi fabrika satis fiyatina satin alabileceğiniz
Sawgrass Mills alisveris turuna özel otobüsümüz ile gidip gelebilirsiniz. Ayrica Miami’ye oldukça yakin
olan Fort Lauderdale sehrinin sahil kesimini de zamanin el verdigi sürece ziyaret etme firsati
bulabilirsiniz.
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Everglades Turu 80 Usd
Florida bölgesinin en büyük dogal parki olan Everglades'de Hovercraft'lar ile yapacagimiz tur sirasinda
Florida'nin dogal faunasi hakkinda bilgi sahibi olacagiz. Daha sonra ugrayacagimiz timsah çiftliginde
bölgeye özgü timsahlari ve yapacaklari sovu seyredecegiz. Tur sonrasi özel aracimiz ile limanimiza
transferimiz olacak.
Key West Turu 150 Usd
ABD nin dogu kiyisindaki en güney kasabasi olan Key West ‘e yapacagimiz bu tam günlük turda özel
aracimizla sabah erken Miami’den ayrilacagiz. Yaklasik 2,5 saat sürecek keyifli yolculugumuz
esnasinda Florida Keys olarak adlandirilan irili ufakli birçok adaciktan geçecek bunlari birbirine
baglayan kilometrelerce uzunluktaki köprülerden okyanusun muhtesem rengini fotoğraflama sansina
sahip olacaksiniz. Key West’e varisimizda burayi tanitan kisa bir panoramik sehir turu yapacagiz. Bu
turumuz esnasinda Southernmost point, ünlü yazar Ernest Hemingway’in evi, eski baskanlardan Harry
S. Truman’in kislik evi , Key West marinasi üzerinde birçok bar ve restoranin bulundugu Duval caddesi
görecegimiz yerler arasinda. Aksamüzeri Mallory Meydaninda sokak göstericilerinin sovlarini
seyrederken içkilerinizi yudumlayabilirsiniz. Tur bitiminde Miami’ye dönüs.
Not: Minimum katilim 6 kisidir

ALTINYILDIZ TURİZM SEYAHAT ACENTASI
2823 Sokak No:47/3 1. Sanayi Sitesi Konak/İZMİR

altinyildiztur

Tel :+90 232 445 2000 Fax : +90 232 765 90 99
Tic. Sicil No : 1018271 Ege V.D. 2140335739
www.altinyildiztur.com / www.aytatil.com
info@altinyildiztur.com

altinyildizturizm
altinyildiztur

