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BOGOTA’ya VARIŞ    
11 Mart Cumartesi 

11 Mart Cumartesi sabahı THY’nin 
saat 09:00 uçağı (TK801) ile direkt 
Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya 
uçacağız. Aynı gün öğlen 14:25’de 

ineceğimiz havaalanında bizi 
karşılayacak servis araçları ile 

otelimize yerleşip dinlendikten 
sonra Bogota sokaklarında kısa bir 

yürüyüşe çıkacak ve ardından 
akşam yemeğinde Güney 

Amerika’nın en iyi 10 restoranından 
biri olan Andres D.C’e geçeceğiz. 

Mimarisi, müziği, atmosferi ve 
lezzetleri ile bizi büyüleyecek bu 

restoranda Kolombiya’ya merhaba 
diyeceğiz.  
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Pazar günü geç kahvaltının ardından keyifli 
bir şehir turu bizleri bekliyor olacak. Bu 

bölümde bize katılacak kokartlı rehberimiz 
eşliğinde ilk durağımız Güney Amerikalı 

devrimci lider Simon Bolivar’ın adının 
verildiği Bolivar Meydanı olacak. Buradaki 

tarihi yapıların arasında gezerken 
Kolombiya ve Güney Amerika’nın 

bağımsızlığı ile ilgili bilgiler alacak ve 
aklımızdaki tüm sorulara cevaplar 

bulacağız. Ardından çıkacağımız Grafiti 
turunda karşılaşacağımız birbirinden güzel 

eserler Bogota sokaklarını görsel bir 
şölene dönüştürürken, etraftaki pandomim 

sanatçıları, müzik grupları ve kahve 
kokuları keyfimizi üst seviyelere taşıyacak. 

Öğleden sonra otelimize geri dönerek 

ŞEHİR TURU  
12 Mart Pazar 
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Ve yürüyüş sonrası öğle yemeğinde 
Kolombiya lezzetlerini tadacak, ardından 
da dünyanın en büyük altın müzesine bir 
ziyaret gerçekleştireceğiz. Tabi aralarda 

vereceğimiz kahve molalarını söylemeye 
gerek yok. 

 
 
 
 

Öğleden sonra otelimize geri dönerek tur 
boyunca bize eşlik edecek Kolombiyalı 

rehberimizle tanışacak, motosikletlerimiz 
teslim almak için gerekli evraksal işlemleri 

gerçekleştireceğiz.  Ardından akşam 
yemeği için harika bir Italyan restoranına 

geçerek keyifli sohbetler eşliğinde geceyi 
sonlandıracağız.
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Ve artık teker döndürme vakti geldi. 
Pazartesi sabahı valizlerimizi takip aracına 
teslim ettikten sonra motosikletlerimizle 
yola çıkacağız. İlk gün motosikletlerimizi 
tanımak, çok yoğun olmasa da trafiğe ve 
yollara adapte olmak için kolay bir rotada 

gerçekleşecek. 

Muhteşem manzaralar eşliğinde 
yapacağımız keyifli sürüşler sonunda 

konaklama yapacağımız Apulo kasabasına 
varacak ve yemyeşil bir doğa içerisindeki 

butik otelimize yerleşerek günün 
yorgunluğunu havuzda atıyor  

olacağız.
bir kaplıca otelinde geçireceğiz.

BOGOTA - APULO 
13 Mart Pazartesi 
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Sabah kahvaltının ardından otelimizden 
ayrılarak batıya doğru teker döndüreceğiz. 

Öğlene kadar yapacağımız sakin bir 
sürüşle Nevado del Tolima’nın eteklerinde 
kurulu olan Ibague kasabasına varıp leziz 

bir öğle yemeği alacağız. 

Yemek sonrası Kolombiya Andları'nda 
nefes kesen bir sürüş bizleri bekliyor 

olacak. Birbirinden keyifli dağ yollarındaki 
virajları ardımızda bırakarak Armenia 

yakınlarındaki Finlandia kasabasında yer 
alan butik otelimize varacağız. Bisiklet 
tutkunu ve bir doğa aşığı çiftin kurmuş 

olduğu butik otelimize yerleşip 
dinlendikten sonra akşam yemeğinde 
seyahatimizin en güzel yemeklerinden 

birini alacak ve ardından ateş başı 
sohbetleri ile geceyi  

sonlandıracağız.    

APULO - ARMENIA 
14 Mart Salı 
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Bugün ilk durağımız dev palmiyeleri, uçsuz 
bucaksız yeşilliği, özgürce koşan atları ve 
harika virajları ile Cocora Vadisi olacak. 
Seyir ile sürüş arasında karar vermekte 
zorlanacağımız bu vadideki huzur dolu 

anların ardından rotamızı Salento’ya 
çevireceğiz.  

Etrafı kahve bahçeleri ile çevrilmiş ve 
kolonyal mimarinin en güzel örneklerini 

barındıran Salento kasabasının rengârenk 
sokaklarında dolaşarak birbirinden güzel 

fotoğraflar çekeceğiz. Yerel lezzetleri 
tadacağımız Casa Willy’de alacağımız öğle 

yemeğinin ardından tekrar yola 
koyulacağız. 

ARMENIA - MANIZALES 
15 Mart Çarşamba 
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Günün son molasını bölgenin en eski ve 
en kaliteli kahve çekirdeğini üreticisi  

olan Finca El Ocaso’da vereceğiz.  
Burada tohumdan fincana, kahvenin 

yolculuğuna tanıklık edecek ve birbirinden 
güzel kahveleri tadacağız. 

Evet… Bu keyifli günü sonlandırmak 
üzere El Ocaso’dan ayrılarak 

Manizales’e doğru yola çıkacağız. 
Akşam üzeri bölgenin en güzel termal 

oteline yerleşerek kendimizi otelin sıcak 
su havuzlarana bırakarak günün 

yorgunluğunu atacağız.  

Otelde bizim için özel hazırlanacak akşam 
yemeği
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Perşembe günkü rotamız bir zamanlar 
dünyaca ünlü baron Pablo Escobar’ın 
hakim olduğu Medellin. Uzun bir süre 
unutulmayacak harika bir sürüş günü 

bizleri bekliyor. 
 
 

Yeşilin onlarca tonu ile bezenmiş  
muhteşem bir doğa içerisinde ardı ardına 
sıralanmış virajlarda süzülerek Medellin’e 
giriş yapacağız. Günümüzde dünyanın en 

yenilikçi şehri olma yolunda ilerleyen 
Medellin’in tam merkezinde yer alan 

tasarım harikası otelimize yerleşip 
dinlendikten sonra akşam yemeği için 

buluşuyor olacağız. 

MANIZALES - MEDELLIN 
16 Mart Perşembe 
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Cuma günü, önce rehberimiz eşliğinde 
Medellin sokaklarını gezecek ve ardından 

Latin Amerika’nın Picasso’su olarak 
adlandırılan ressam ve heykeltraş 

Fernando Botera’nın müzesini  
ziyaret edeceğiz. 

Ardından önceleri uyuşturucu 
kaçakçılarının, çetelerin, paramiliter 

askerlerin ve hükümetin çatışma alanı olan 
“Comuna 13” adlı gecekondu mahallesini 

ziyarete gideceğiz. 

Gün sonunda akşam yemeğini güzel  
bir deniz mahsülleri restoranında alarak  

geceyi sonlandıracağız. 

MANIZALES - MEDELLIN 
17 Mart Cuma 
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Sabah, ilk kahve molamızı Kolombiya’nın 
en meşhur motosiklet konseptli kafesinde 

vereceğiz. Ardından tempolu bir sürüş  
ile oluşumunu 65 milyon yıl önce 

tamamlamış olan El Penol kayasına 
varacağız. 2,135 m yükseklikte, 285 metre 
uzunluğunda ve 110 metre genişliğindeki 

bu kaya, ihtişamı ile bizleri  
büyülüyor olacak. 

Burada alacağımız öğle yemeği sırasında 
arzu edenlerle keyifli bir helikopter turu 

yaparak El Penolu ve etrafındaki 
muhteşem doğayı doyasıya seyretme 

fırsatı bulacağız.

MEDELLIN - GUATEPE 
18 Mart Cumartesi 
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El Penol ziyaretinden sonra son kahve 
molamızı Kolombiya’nın rengarenk 
dünyasından çok güzel kesitlerin 
sunulduğu Guatepe kasabasında 

vereceğiz. Ardından göl kenarında  
yer alan butik otelimize geçip odalara 

yerleştikten sonra gün batımında harika  
bir tekne turu bizleri bekliyor olacak.  

Zümrüt yeşili bu gölün etrafındaki  
yüzlerce villa ve malikane gerek tasarımları 

gerekse de doğaya uyumları ile bizleri 
hayrete düşürecek. 

 
Artık yoğun geçen bir günü sonlandırma 

vakti. Otelimizin terasında birbirinden 
güzel lezzetler ve keyifli sohbetlerle geceyi 

sonlandıracağız. 
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Pazar günü Magdelena Nehri boyunca  
muhteşem bir sürüş ile güne başlayacağız. 

 
Keyif dolu bir sürüşün ardından 2 milyon 

yıldır aktif olan Nevado del Ruiz Volkanı’nın 
patlaması sonucu yaklaşık 25,00 kişinin 

öldüğü Amero kasabasında bir mola 
verecek ve uzaktan bu volkanik dağın 

fotoğraflarını çekeceğiz. Günün sonunda 
varacağımız Honda’daki butik otelimize 
yerleşip havuz keyfi yapacak ve akşam 

yemeğinde bizim için hazırlanacak  
özel bir menuyu tadacağız. 

GUATEPE - HONDA 
19 Mart Pazar 
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Evet artık turun son sürüş gününe geldik. 
Ama finale yakışır bir rotada 210 km bir 

sürüş gerçekleştireceğiz. Harika 
manzaralar eşliğinde virajlı yolları aşarak 
tura başladığımız başkent Bogota’ya geri 

dönerek saat 16:30 gibi motosikletlerimizi 
teslim edip şehir merkezindeki otelimize 

yerleşeceğiz. Biraz dinlendikten sonra 
akşam yemeği için Cantina La 55 adlı 
restoranımıza geçerek keyifli müzikler 
eşliğinde tur boyunca biriktirdiğimiz  

güzel anıları paylaşacağız. 
gecesi açılışı yaptığımız ve tur boyunca lezzetlerini 
unutamadığımız Andres D.C’ye geçerek keyifli bir 
yemek alacak ve tur boyunca biriktirdiğimiz güzel 
anıları paylaşacağız.

HONDA - BOGOTA 
20 Mart Pazartesi 
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Salı günü THY’nin THY’nin saat 15:55 uçağı 
(TK900) ile direkt uçuşu ile İstanbul’a 

uçacağız. Uçuş süresine saat farkını ilave 
edince Çarşamba günü saat 16:00’da 

İstanbul’a inmiş olacağız. 

Arzu edenler ekstra programa katılarak 
seyahatlerini 3 gün daha uzatabilirler.  
21 Mart Salı günü Karayip sahillerinin  
incisi Cartegana’ya uçup 2 gün deniz  
ve güneş keyfi yapabililer. Ardından 

Panama’ya geçerek 1 gün de Panama’yı 
gezdikten sonra 24 Mart Cuma akşamı 

THY’nin saat 19:20 (TK800) uçağı ile 
İstanbul’a direkt uçabilirler. 

ISTANBUL’a DÖNÜŞ 
21 Mart Salı 


