
 
 

 

 1.GÜN        |  (20 Nisan 2023)    İSTANBUL – NEW YORK 

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde rehberinizle buluşma sonrası Türk Hava Yolları 
kontuarından gerçekleştireceğiniz bagaj ve bilet işlemlerinizin ardından, Türk Hava Yolları 

tarifeli seferi ile New York’a hareket. New York’a varışımızın ardından havalimanından özel 
aracımızla ayrılıyor ve otelimize transfer olmak üzere yola çıkıyoruz. (Otele check in zamanı 

saat 15:00 ve sonrasıdır). Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan New York 
şehir turuna (80 Usd-kişi başı) katılabilirler. Dünyanın en heyecanlı ve renkli kentlerinden biri 
olan New York’ta şehrin kalbinin attığı yer Times meydanı, binlerce bitki türünün renkleri eşlik 

ettiği, Monako’dan daha büyük alanı olan Central Park, ünlü filmlerin birçoğunun çekildiği 
Rockefeller Center ticaret merkezi, Micheal Jackson gibi çok önemli sanatçıların gösterilerine 

ev sahipliği yapan Madison Sqaure ve dünya barışı için kurulan Birleşmiş Milletler’in binası 
şehir turu esnasında göreceğimiz yerlerdir. Tur bitimi esnasında dinlenmek üzere otelimize 

döneceğiz. Konaklama otelimizde. 

Uçuş No: TK3 (Türk Havayolları) - Kalkış: Istanbul - Tarih: 20 Nisan 2023 - 

Saat: 07:45 - Varış: New York - Tarih: 20 Nisan 2023 - Saat: 11:20 
 

2.GÜN        |  (21 Nisan 2023)    NEW YORK 

Tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan New York 

İkonları (180 Usd-kişi başı) turuna katılabilirler. Turumuza yapımı 1932 yılında biten ABD’nin 

en yüksek dördüncü yüksek binası olan ve kışın bazı günler, alt katlarının hizasında yağmur 

yağarken en üst katına kar yağdığı görüldüğü söylenen Empire State binası ile başlıyoruz. 

Binanın yüksek hızlı asansörlerini kullanarak 320 metre yüksekliğinde bulunan 86.kattaki ısıtma 

ve soğutma sistemine sahip terasına çıkıp, muhteşem bir New York manzarası seyredeceğiz. 

Bu manzaranın tadını çıkardıktan sonra tekne ile New York ve ABD’nin simgelerinden biri olan 

Özgürlük Heykeli’nin bulunduğu Liberty adasına gideceğiz. Söylenenlere göre böylesine büyük 

bir heykelin Mısır’da dikilmesi, halkın tepkisini çekeceği düşünülerek yıllarca Fransa’da bir 

depoda muhafaza edilmiş. Daha sonra heykele Fransızlar tarafından eklemeler yapılarak ABD’ye 

hediye edilmiştir. Anıtı yerine gördükten sonra tekrar tekneye binip New York’a döneceğiz. 

Zamanında sağlamlık testinin fillerle yapıldığı, dizi ve filmlerde bolca yer verilen Brooklyn 

Köprüsünde yürüyerek geçeceğiz. Ardından New York’un metro ağını kullanarak Cental Park’a 

gideceğiz. Central Park’ta temiz oksijen alıp bir müddet yürüdükten sonra otelimize döneceğiz. 

Konaklama otelimizde. 

3.GÜN        |  (22 Nisan 2023)    NEW YORK – ORLANDO 

Sabah otelden Orlando uçuşu için ayrılıyor ve havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Yerel 

havayollarının tarifeli seferi ile Orlando’ya hareket ediyoruz. Orlando havalimanına varışımız ile 

birlikte havalimanında bizi bekleyen özel aracımızla otelimize geçiyoruz. Dileyen misafirlerimiz 

ekstra olarak gerçekleştirilecek olan Winter Park kasabası, tekne turu ve Mall & Disney Springs 

Gece Turu’na (100 Usd-kişi başı) katılabilirler. İlk önce gideceğimiz Winterpark bölgesinde 

birbirlerine kanallarla bağlı Virginia, Osceola ve Mizell göllerini tekneyle geziyoruz. Doğu 

Amerika'daki zenginlerin göl kenarındaki yazlık evlerini ünlü Rollins üniversitesini ve bölgenin 

doğal güzellikleriyle göl hayatını göreceğiz ve butik restoranlar, kafeler ve dükkanlarıyla ünlü 

Park Avenue da serbest zamanımız olacak. Sonraki durağımız Disney Spring, içerisinde çok 

sayıda özel konsept mağazaların, barların ve restoranların bulunduğu bu eğlence ve zevk 

diyarında senenin 365 günü eğlenceler düzenlenmektedir. Turumuzun bitiminde dinlenmek 

üzere otelimize transferimiz gerçekleşecek. Konaklama otelimizde. 

 



 
 

 

4.GÜN        |  (23 Nisan 2023)    ORLANDO  

Tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Universal 

Stüdyoları (190 Usd- kişi başı) turuna katılabilirler. Harry Potter, Fast & Furious gibi birçok 

filmin çekildiği ve ayrıca birçok eğlence parkının da bulunduğu bu stüdyolarda kendinizi bir 

bölümde Jurassic Park’ın içinde veya başka bir bölümde Harry Potter’ın sihirli odasında 

bulabilirsiniz. Spider Man ile veya Hulk ile karşılaşabilir, efektlerle kendinizi bir film sahnesinde 

hissedebilirsiniz. Turumuzun bitiminde dinlenmek üzere otelimize transferimiz gerçekleşecek. 

Konaklama otelimizde. 

5.GÜN        |  (24 Nisan 2023)    ORLANDO – MİAMİ 

Sabah saatlerinde odalarımızı boşaltarak Miami yolculuğumuz için aracımıza biniyoruz. Keyifli 

bir yolculuğun ardından Miami’ye varıyoruz. Otele geçmeden önce dileyen misafirlerimiz ekstra 

olarak düzenlenecek Outlet Mall (50 Usd kişi basi) turuna katılabilirler. Turumuzda bölgenin en 

büyük outletinde ünlü markaların fabrika satış mağazalarından çok uygun fiyatlarla alışveriş 

yapabilirsiniz. Tur bitimi günün yorgunluğunu atmak üzere otelimize geçiyoruz. Konaklama 

otelimizde. 

6.GÜN        |  (25 Nisan 2023)    MİAMİ 

Tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ABD’nin tatil cenneti bu güzel şehri daha 

yakından tanımak için ekstra olarak düzenlenecek olan Miami şehir turuna (80 Usd- kişi başı) 

katılabilirler. Turumuza Amerika’nın meşhur tatil ve eğlence merkezi olan Miami Beach ile 

başlıyoruz. İlk durağımız South Beach’te uçsuz bucaksız Miami Beach plajını göreceğiz. Ocean 

drive da yürüyüş yaparak, Art deco binalarını ve Miami Beach’in sembollerinden biri olan ünlü 

modacı Versace'nin malikanesini görme ve fotoğraflama fırsatı buluyoruz. Maimi’nin istiklal 

caddesi olarak tanımlayabileceğimiz Lincold Road’ta yürüyüş ve alışveriş yapmak için serbest 

zamanın ardından, ünlü sokak boyama (Graffiti) sanatçıların birlikte çalışıp devasa sanat eserine 

çevirdiği Wynwood bölgesini ziyaret ediyoruz. Kübalı göçmenlerin yaşadığı “little havana” 

ziyaretimizde meşhur Küba kahvesi “Colada”yı test etme sansımız olacak. Tur bitimi günün 

yorgunluğunu atmak üzere otelimize geçiyoruz. Konaklama otelimizde. 

7.GÜN        |  (26 Nisan 2023)    MİAMİ 

Tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek, ABD’nin en güney 

noktasına yapılacak olan Key West (120 Usd- kişi başı) turuna katılabilirler. Bir tarafında Atlantik 

okyanusu, diğer tarafında Meksika körfezinin manzarası eşliğinde gidilecek Key West aslında 

birçok adacıktan oluşan bir adalar zinciridir. Büyük verandalı, verandasında tavan pervanesi 

olan çok şirin evlerin bulunduğu güzel bir kenttir. Turumuz esnasında Amerikalı Nobel Ödüllü 

Ernest Hemingway’in evi, sağlı sollu mağazalar, kafeler, restoranlar ve sanat galerilerinin 

bulunduğu Duval Street, bu caddenin diğer ucunda bulunan ve ABD’nin en güney ucunda 

olduğunuzu gösteren, üzerinde Küba’ya 90 mil yazılı taşın bulunduğu SouthernMost Point, eski 

başkanlardan Harry S. Truman’ın kışlık evi görülecek yerler arasındadır. Turumuzu canlı müzik 

eşliğinde gün batımını seyretmek üzere Isla Morada'ya uğrayarak bitiyoruz. Rehberimizin 

belirleyeceği saatte toplanıyor ve dinlenmek üzere otelimize geçiyoruz. 

 

 

 



 
 

 

 

8.GÜN        |  (27 Nisan 2023)    MİAMİ – İSTANBUL 

Rehberimizin belirleyeceği havalimanı transfer saatine kadar serbest zaman. Dileyen 
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Everglades Milli Parki - Timsah (70 Usd- kişi 
başı) ve/veya Miami Tekne (70 Usd kişi başı) turuna katılabilirler. İlk durağımız olan 

Everglades Milli parkında Timsahları yakından tanıma hatta yavru timsahlarla fotoğraf 
çektirme imkânımız olacak. Daha sonra Hovercraft denilen hava yastıklı teknelerle Timsahları 

doğal yasam alanlarında görme fırsatını yakalayacağımız Everglades turumuzun ardından, bir 
diğer tekne turu için Miami’ye doğru yola çıkacağız. Miami tekne turumuzda, şehrin su 

kıyısına konumlanmış en görkemli malikanelerini görme şansımız olacak. Tur bitimi İstanbul 
uçuşumuz için Miami Uluslararası havalimanına doğru hareket ediyoruz. Bagaj, bilet ve 
gümrük işlemlerinden sonra Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul’a uçuşumuz 

gerçekleşiyor. Geceyi uçakta geçireceğiz. 

Uçuş No: TK 78 (Türk Havayolları) - Kalkış: Miami - Tarih: 27 Nisan 2023 - 

Saat: 21:05 - Varış: Istanbul - Tarih: 28 Nisan 2023 - Saat: 15:30 

9.GÜN        |  (28 Nisan 2023)    İSTANBUL 

Akşam saatlerinde İstanbul havalimanına varmış olacağız. Bir sonraki turumuzda görüşmek 

üzere. 

  

3* Oteller Vb. 
İki Kişilik Oda da 

Kişi Başı 
3 Kişilik Oda 
da Kişi Başı 

Tek Kişilik Oda 

Bebek 

0-1,99 Yaş 

1.Çocuk 

2-11,99 Yaş 

20 Nisan 2023 | 28 

Nisan 2023 2.146 USD 2.146 USD 2.697 USD - 2.335 USD 

19 Mayıs 2023 | 27 

Mayıs 2023 1.997 USD  1.997 USD 2.547 USD - 2.169 USD 

25 Haziran 2023 | 03 

Temmuz 2023 2.247 USD 2.247 USD 2.798 USD - 2.447 USD 

09 Temmuz 2023 | 17 

Temmuz 2023 2.297 USD 2.297 USD 2.848 USD - 2.503 USD 

23 Temmuz 2023 | 31 

Temmuz 2023 2.297 USD 2.297 USD 2.848 USD - 2.503 USD 

13 Ağustos 2023 | 21 

Ağustos 2023 2.297 USD 2.297 USD 2.848 USD - 2.503 USD 

20 Ağustos 2023 | 28 

Ağustos 2023 2.297 USD 2.297 USD 2.848 USD - 2.503 USD 

03 Eylül 2023 | 11 

Eylül 2023 1.997 USD 1.997 USD 2.547 USD - 2.169 USD 

01 Ekim 2023 | 09 

Ekim 2023 1.947 USD 1.947 USD 2.498 USD - 2.114 USD 



 
 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER 

 

• Türk Havayolları ile İstanbul (IST) – New York (JFK) / Miami (MIA) – İstanbul (IST) 

gidiş-dönüş parkurunda ekonomi sınıfı uçak bileti 

• Yerel havayolları ile New York – Orlando arası ekonomi sınıfı uçak bileti (1 sırt veya 

el çantası uçak içine, 1 adet valiz (max 23kg) check-in uçağın altına verilecek bagaj 

hakki bulunmaktadır) 

• Havalimanı vergileri 

• 3*** otellerde 7 gece oda bazında konaklama 

• Alan-otel-alan transferleri 

• Özel otobüs ile tüm transferler 

• Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 

• Otel ve turist şehir vergileri 

• TURSAB zorunlu mesleki sorumluluk sigortası 

• Seyahat ve sağlık sigortası (65 yaş üzeri sürprim uygulanır) 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

• Vize ücreti ve hizmet bedeli 

• İç hat bağlantı bileti 

• Sabah kahvaltıları, öğle ve akşam yemekleri 

• Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları 

• Yurt dışı çıkış harcı bedeli 

• Fiyata dahil hizmetlerde belirtilmemiş müze ve ören yerleri girişleri 

• Şoför tipleri 5-10 USD / kişibaşı (isteğe bağlı) 

 

 

 


