
NEWYORK’LU BATI AMERİKA-PASİFİK 

KIYILARI TURU 
 

NEW YORK – LAS VEGAS – LOS ANGELES – SANTA BARBARA – SAN FRANCISCO 

Türk Havayolları Tarifeli Seferi ile  

12 Temmuz hareket ile 10 Gece 11 Gün  
1.GÜN İSTANBUL-NEW YORK  
İstanbul Atatürk Havalimanında gezigentur kontuarı önünde saat 04:30’da buluşma. Pasaport, check-in ve gümrük işlemlerinin 

ardından Türk Hava Yollarının TK 003 nolu seferi ile saat 07:25’te Amerika’nın en önemli şehri olan New York'a hareket. Yaklaşık 10 

saatlik bir uçuştan sonra saat 11:20'de New York’a varış. Havalimanında sizleri bekleyen rehberimiz tarafından karşılanma ve özel 

aracımız ile otelimize transfer olmadan önce Manhattan Bölgesini tanıtan panoramik bir tur yapacağız. Bu tur esnasında Birleşmiş 

Milletler Binası, Central Park, Rockfeller Center, Dünya Ticaret Merkezi, Times Meydanı göreceğimiz yerlerden bazıları. Tur sonrası 

otelimize geçiş ve odaların dağılımından sonra dinlenmek için serbest zaman. Geceleme otelimizde. 

 
2.GÜN NEW YORK  
Sabah rehberimiz ile lobide buluşma ve kahvaltı için otelden hareket. Kahvaltı sonrası günümüzü New York’un en önemli simgelerini 

gezerek değerlendireceğiz. 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 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 Adaları görülecek yerlerden bazıları. Tur sonrası Manhattan Adasına 

dönüş ve otelimize transfer. Alış veriş yapmak ve çevreyi tanımak için serbest zaman. Arzu edenler rehberinizin ekstra olarak 

düzenleyeceği Yemekli ve Canlı müzikli tekne turuna katılabilirler. Bu turumuzda New York'un muhteşem gece manzarasını izlerken 

açık büfe yemeğimizi yiyecek,  
yediklerimizi orkestranın çaldığı hareketli melodilere dans ederek eriteceğiz. Geceleme otelimizde. Yemekli ve Canlı  
Müzikli Tekne Turu: 140 Usd (Kişi Başı) 

 
3.GÜN NEW YORK – LAS VEGAS  
Sabah kahvaltısından sonra New York Havalimanına transferimiz olacak. Check-in ve uçuş işlemlerinden sonra Amerikan iç hatları ile 

yaklaşık 5,5 saat sürecek bir uçuştan sonra Nevada eyaletinin en önemli turistik merkezi olan, dünyanın en büyük otellerine de ev 

sahipliği yapan gecelerin şehri Las Vegas’a varış. Havalimanında rehberiniz ile buluşmanın ardından ilk önce Grand Canyon’u andıran, 

her yıl bir milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan, oluşumu 250 milyon yıl öncesine dayanan Red Rock Canyon’u panoramik bir şekilde 

gezeceğiz. Burada dolaşmak ve fotoğraf çekmek için serbest zamanımız olacak. Kanyon’dan ayrıldıktan sonra otelimize dönerken arzu 

edilirse Amerika’nın en büyük elektronik eşya zinciri olan Best Buy’a uğrayabiliriz. Tur sonrası baş döndürücü 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 yürüyüş ve otellerin görsel açık hava şovlarını izleme imkânı. Las Vegas’ın dünyaca ünlü şovlarına gitmek isteyen 

misafirlerimizin transferlerini yapacağız. Akşam şansınız denemek için binlerce masa ve slot sizleri bekliyor. Geceleme otelimizde. 
 
 
 
4.GÜN LAS VEGAS  
Sabah kahvaltıdan sonra Las Vegas'ta serbest vaktimiz olacak. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Grand Canyon 

turuna katılabilirler. Özel aracımızla 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 götürüyor. 5-6 kişilik helikopterler Canyon'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. Sn nokta olan 

Eagle Point'te (Kartal Noktası) Canyon'un muhteşem fotoğraflarını 800 metrelik uçurumun hemen yanından çekme imkânı buluyoruz. 

Yine burada Hualapai Kızılderelilerin çadırlarını fotoğraflama imkânımız oluyor. Buradan tekrar otobüse binerek Guana 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 

kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Grand Canyon Turu: 450 Usd (Kişi Başı)  
Grand Canyon Turu (Uçaklı): 550 Usd (Kişi Başı) 

 

5.GÜN LAS VEGAS – LOS ANGELES  
Sabah kahvaltıdan sonra otelden ayrılarak Amerika’nın Melekler Şehri olarak tanınan, 2. büyük şehri olan Los Angeles'a doğru yola 

çıkacağız. Varışımıza istinaden ilk olarak bu güzel şehri 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 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 şehrinin 

siluetini oluşturan gökdelenler ve şehrin ilk kurulduğunda oluşan tarihi merkezler. Tur bitiminde otelimize transfer ve odaların 

dağılımından sonra dinlenme imkânı. Rehberiniz akşam yemeği için size önerilerde bulunacak. Geceleme otelimizde. 

 

6.GÜN LOS ANGELES  
Sabah otelden ayrılıyoruz. Bugünümüzün programı Sahil kentleri turu olacak. 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 ve Laguna Beach görülecek diğer yerler 

arasındadır. Akşam yemeği icin Santa Monica’ya gidiyoruz. 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 Los Angeles'ta. NOT: Bugünkü programda arzu edilirse "Universal Studios" ile değiştirme imkânımız olacaktır. Dünyanın 

en teknolojik parklarından biri olan ve aynı zamanda Hollywood  
filmlerinin çekildiği "Universal Studios Hollywood" deneyimi  yaşayabilirsiniz.  
Universal Studios giriş ücreti ücrete dahil olmayıp, orada misafirlerimiz tarafından ödenecektir. 
 
 
7.GÜN LOS ANGELES  
Los Angeles'ta üçüncü günümüzde serbest vaktimiz olacak. Rehberiniz günlük programınızda yardımcı olacaktır. Yada mesafe dolayısı 

ile ekstra olacak muazzam bir tura katılabilirsiniz. Her yıl Amerika'nın en güzel şehri olarak seçilen San Diego'ya gidebilirsiniz. Sabah 

Pasifik Okyanusu sahilinden güneye doğru Amerika-Meksika sınırında bulunan ve Amerika'nın en güzel şehri lakaplı San Diego’ya 

yola çıkıyoruz. Varışta ilk durağımız fokları ve plajlarıyla ünlü La Jolla, daha sonra okyanusun kıyısında çok şirin kafelerin ve hediyelik 

eşyalar satan dükkânların bulunduğu Sea Port Village, Tom Cruise'lu Top Gun filminin çekildiği Midway uçak gemisi, İspanyolların 

köle ticaretinde kullanmış oldugu Star of India gemisi, Downtown’in kalbi olarak anılan ve San Diego’nun sembolü haline gelmiş 

Gaslamp Quarter görülecek. Bir sonraki durağımız, San Diego’nun zenginlerinin yaşadığı, içinde Marilyn Monroe'nin ünlü "Bazıları 

Sıcak Sever" filminin de çekildiği ve Amerika'daki en büyük tek parça ahşap yapısı olan Hotel Del Coronado'nun içinde bulundugu 

Coronado adası. Sonrasında İtalyanların yaşadığı ve İtalyan mimari özelliklerinin hakim olduğu Little Italy, Kaliforniya'nın doğum yeri 

olarak bilinen 1800’lü yılların mimarisine sahip, 2005 ve 2006 yıllarında üst üste Amerika’nın en çok ziyaret edilen eyalet parkı olan 

Old Town’a gidiyoruz. Burası size Meksika kültürünü hissettirecek. Akşam geç saatte otelimize dönüş. Konaklama Los Angeles’da. 

San Diego turu ücrete dahil olmayıp, misafirlerimiz tarafından ödenecektir. Bu turumuz tam günlük bir turdur kişi başı 150 

USD olup minimum 6 kişinin katılımıyla düzenlenir.  
San Diego Turu: 150 Usd (Kişi Başı) 

 

8.GÜN LOS ANGELES – SAN FRANCISCO (Santa Barbara/Carmel/Monterey)  
Sabah otelden çıkış. Yolda kahvaltımızı aldıktan sonra İlk durağımız Santa Barbara’ya geçiyoruz. Burada panoromik kısa bir tur 

yaptıktan sonra fotoğraf çekmek ve çevreyi tanımak için kısa bir serbest zamanımız olacak. Santa Barbara'dan ayrılınca Amerika'nın 

tum batı sahilinin en keyifli ve en güzel sürüş yolu unvanına sahip Big Sur sahil şeridine geçerken Morro Bay’de dev volkanik kaya 

“Morro Rock” bölgesinde öğle yemeği molası ardından San Francisco’nun güneyinde yer alan Pasifik okyanusu kıyısında, 

California’nın mutlaka görülmesi gereken sahil kasabalarından biri olan; George Clooney, Paul Newman gibi birçok ünlünün de 

tatillerini geçirmek için tercih ettiği “Carmel”e varıyoruz. Yolda 2,5 ton ağırlık ve 4 metre boyundaki Elephant Seals( Deniz Fili) 

fotoğraflama şansından sonra Monterey’e varıyoruz ve Monterey rıhtımında kısa bir mola sonrası buradan ayrılıp yolumuza devam 

ediyoruz. San Francisco'ya varışa müteakip otelimize giriş yaptıktan sonra geceleme otelimizde.  
"Bugünkü yolculuğumuz yaklaşık 11 saat sürecek olup, Dünya'nın en çok rağbet gören yollarından biri ve birçok filme, müziğe konu 
olmuş olan “California State Route 1” üzerinde yapılacaktır." 

 

9. GÜN SAN FRANCISCO  
Sabah bu güzel şehri tanıtan yarım günlük panoramik bir şehir turu yapacağız. Bu turumuz esnasında Civic Center, Golden Gate Bridge, 

Balıkçı Rıhtımı ve Çin mahallesi göreceğimiz yerlerden bazıları. Şehir turundan sonra Sausalito ve Tekne ile Alcatraz turunu yapacağız. 

Bu turumuzda Golden Gate köprüsünün üzerinden geçerek San Francisco’ya yaklaşık 30 dakika mesafede bulunan 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 imkânsız tek hapishanesi olarak bilinen Alkatraz’ı fotoğraflama şansını 

bulacaksınız. Aynı zamanda San Francisco şehrinin muhteşem manzarasına tanık olacaksınız. Tur bitiminde meşhur San Francisco 

sokaklarını filmlerden de çok iyi bildiğimiz Cable Car (kırmızı tramvaylar) "Union Square" döneceğiz, rehberiniz akşam yemeği için

sizlere önerilerde bulunacak. Geceleme otelimizde.  
10.GÜN SAN FRANCISCO - İSTANBUL  
Sabah kahvaltıdan sonra otelden ayrılık hazırlıklarımız yapıyor. Akşamüstüne kadar serbest vaktiniz olacak. Yada ekstra olarak 

Castello Di Amorosa turu organize edilebilir. 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 motifleriyle oluşturulmuş 



bahçesi Arnold Schwarzenegger, Jerry Rice, Nancy Pelosi, Chef Rachel 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 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. Akşam üstü San Francisco havalimanına transfer ve Türk Hava Yollarının TK 080 sefer sayılı 

uçuşu ile saat 18:10'da İstanbul’a hareket. Geceleme uçakta.  
Castello Di Amorosa Turu: 140 Usd (Kişi Başı) 

 
11.GÜN İSTANBUL 

Yerel saat ile 17:05’te İstanbul Atatürk Havalimanına varış ve gezigentur hizmetlerinin sonu. Bir sonra ki 

turumuz da görüşmek dileğiyle  
 

 

OTELLER  

 

NewYork Millenium Broadway Hotel vb.  

Las Vegas Tropicana Hotel vb.  

Los Angeles Marriott LAX Hotel vb.  

San Francisco Sofitel Bay Hotel vb.  

 
 

           

 İki Kişilik  Tek  
Üçüncü 

 0 – 2  03 – 12  
 
Odada kişi 

 
Kişilik 

  
Yaş 

 
Yaş 

 

   
Kişi 

   

 
başı 

 
Oda 

  
Çocuk 

 
Çocuk 

 

       
           

           

 3.479$  4.309$  3.479$  150$  3.109$  

           
 

Ücrete Dahil Servisler  
 Türk Hava Yolları ile İstanbul – New 

York / San Francisco – İstanbul arası 

ekonomi sınıf uçak bileti, New York – Las 

Vegas arası ekonomi sınıf uçak bileti

 Havalimanı Vergileri ve uçuş sigortaları

 New York Millenium Broadway otel vb.
2 gece konaklama, Las Vegas Tropicana 

otel vb. 2 gece oda konaklama, Los 

Angeles Marriott LAX otel vb. 3 gece oda 

konaklama, San Francisco Sofitel Bay 

otel vb. 2 gece oda konaklama   
 Sabah kahvaltıları ve transferleri
 San Francisco'da Sausalito ve Tekne 

turu, Los Angeles – San Francisco 

arasındaki Route 1 turu, Las Vegas'ta 

yürüyerek yapılan oteller turu
 Los Angeles çok detaylı şehir turu, San 

Francisco ve NewYork şehir turu, Los
Angeles Santa Monica turu, Las Vegas 

panoramik şehir turu, Los Angeles'ta 

Sahil Kentleri turu, 
 Las Vegas'ta yapılacak Red Canyon 

& Best Buy Alışveriş turu
 New York Simgeleri turu ve turdaki 

giriş ücretleri (Empire States ve tekne 
ücretleri)

 Alan/Otel/Alan Transferleri Ve
Şehirlerarası Transferler 

 Profesyonel Rehberlik 
Hizmetleri

 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki 
Sorumluluk Sigortasıdır)

 Kdv Dahildir. 

Ücrete Dahil Olmayan Servisler 
 Amerika Vize Ücreti (210 €)
 Yurt Dışı Çıkış Harcı Bedeli 15 TL (Sadece Bankaya Veya 

Havalimanı Vergi Ofisine Ödenir)

 Programda Belirtilmeyen Tüm Gezi Ve Turlar,

 Şahsi Harcamalar
 Rehber ve şoför bahşişleri (Amerika'da günlük kişi başı 5$ 

önerilir)

 Öğle ve akşam yemekleri
 İç hat bagaj ücretleri (23 Kilo sınırı ile Bagaj başına 1. bagaj 25 

Usd, 2. Bagaj 35 Usd'ır. 23 Kilonun üzerindeki her bagaj için 

150 $ ceza uygulamaktadırlar. Tüm Amerikan Havayollarında 

aynı kural bulunmaktadır)

 30.000 € Teminatlı Seyahat Sigortası ( 15 € ) (İsteğe Bağlı) 

(65 yaş üzeri 30



GEZİGEN TOURİSM TÜRSAB A 4212 
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