
                                                                                                                                                   

                                                   

 

Hawaii'li Amerika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Gün  İSTANBUL – NEW YORK 
İstanbul Atatürk Havalimanında saat 03:30’da buluşma. Pasaport, check-in ve gümrük işlemlerinin ardından Türk 
Hava Yollarının TK 003 nolu seferi ile saat 06:45’de Amerika’nın en önemli şehri olan New York'a hareket. Yaklaşık 10 
saatlik bir uçuştan sonra saat 10:45'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 kahvaltıdan sonra serbest vakit. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği New York Simgeleri 
turuna katılabilirler. 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 Island görülecek yerlerden bazıları. Tur sonrası Manhattan Adasına dönüş ve otelimize 
transfer. Alışveriş yapmak ve çevreyi tanımak için serbest zaman. Geceleme otelimizde 
 
3. Gün  NEW YORK - SAN FRANCISCO 
Sabah kahvaltısından sonra New York Havalimanına transferimiz olacak. Check-in ve uçuş işlemlerinden sonra 
Amerikan iç hatları ile yaklaşık 5,5 dakika sürecek bir uçuştan sonra San Francisco'ya varış. Otele gitmeden önce 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 otelimize transfer ve 
serbest vaktimiz olacak. Rehberiniz akşam yemeği için sizlere önerilerde bulunacak. Geceleme otelimizde. 
 
4. Gün  SAN FRANCISCO 
Sabah bu güzel şehri görmek için serbest vaktimiz olacak. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği 
Muırwood&Sausalito ve Tekne ile Alcatraz turuna katılabilirler. Bu turumuzda ilk önce San Francisco'ya yaklaşık 45 
dakika mesafede bulunan ve dev ağaçlar ile kaplı Muirwoods Milli Parkına gideceğiz. Burada yapacağımız enfes bir  



                                                                                                                                                   

                                                   

 
sabah yürüyüşünün ardından 20 dakikalık bir otobüs yolculuğu ile 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 imkansız 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) ile Union Square e keyifli 
bir  yolculuk . San Fransicsonun en hareketli bölgesinde Fashion District ( moda bölgesi) ve Çin mahallesi sizleri 
bekliyor Rehberiniz akşam yemeği için sizlere önerilerde bulunacak. Yemek sonrası otelimize transfer. Geceleme 
otelimizde. 
 
5. Gün  SAN FRANCISCO – HAWAİİ 
Sabah kahvaltısı ardından havaalanına transfer ve Amerikan iç hat ile Hawaii’ye uçuyoruz. Hawaii adalarının en 
popüleri, Jurassic Park filminin de çekildiği Oahu’ya varıyoruz ardından Pasifik Okyanusunun kenarındaki otelimize 
transfer. Odalarımıza yerleştikten sonra kısa bir şehir turu yapabilir ve gün batımından önce otelinizden ayrılıp 
muhteşem bir Hawaii gecesini yaşamaya gidebilirsiniz. Akşam arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği 
özel bir aktiviteye katılabilirler. Okyanus kıyısında özel bir koyda Hawaii yerlilerinin düzenlediği  LUAU SHOW'da 
yerlilerin geleneksel kabile kutlamaları, dans gösterileri ve açık büfe yöresel yemek şöleni Hawaii ruhunu hissettirecek 
,etkieyici yerli gecesi sonrasinda otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 
 
6. Gün  HAWAİİ 
Sabahtan itibaren gününüz serbest. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Büyük Oahu 
Adası  turuna katılıp muhtesem doğanın tadını çıkarabilirler. Waikiki Beach’ten aracımıza biniyoruz ve adanın 
kuzeyine tropik yolculuğumuz başlıyor. Hawaii’nin en egzotik plajlarından Hanauma Bay ve Waimea Bay, Halona Look 
Out Point, Dole firmasının meşhur Ananas Plantasyonu ve Sunset Beach  duracağımız yerler arasında. Kumsalın ve 
okyanusun keyfini çıkarmak için serbest zaman. Okyanus kıyısından kuzeye doğru devam ederken  adanın muhteşem 
doğasını, oluşturulan özel noktalarda fotoğraf fırsatı bulacaksınız. Öğle yemeği molası adanın vazgeçilmezleri olan 
Deniz ürünü kamyonlarında olacak. Gün batımı keyfi ardından otelimize geri dönüş ve Waikiki’de serbest zaman. 
Geceleme otelimizde. 
 
7. Gün  HAWAİİ 
Sabahtan itibaren gününüz serbest. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Pearl Harbor turuna 
katılabilirler. Bu turumuzda Japon İmparatorluğunun 1941 de Hawaii nin Oahu adasında bulunan Amerikan Pasifik 
Filosuna saldırdığı Pearl Harbor Limanında bulunan ve saldırı sırasında 1102 Amerikan askeri ile birlikte batan USS 
ARIZONA  gemisinin anıt haline getirilmiş güvertesine çıkıyoruz. Sonraki durağımız ise güvertesinde Japon 
İmparatorluğunun  teslimiyet belgesini imzaladığı ve II. Dünya savaşı’ nın sona ermesine sahne olan USS MISSOURI 
savaş gemisi. Pearl Harbor Limanından Waikiki Beach'e geri dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 
 
8. Gün  HAWAİİ 
Sabahtan itibaren gününüz serbest. Arzu edenler Hawaii'nin meşhur plajlarından yararlanabilir sörf dersi alabilir , 
Shark Cage Köpek balığı kafes dalışı yapabilir veya rehberlerinin  ekstra olarak düzenleyeceği Sunset Catamaran 
turuna katılabilir,etkileyici gün batımını okyanusun ortasında bir Catamaran ile seyir halinde geçirebilirler.Geceleme 
otelimizde. 
 
9. Gün  HAWAİİ - LOS ANGELES 
Honolulu'da son gününüzü Ala Moana bulvarında  gezerek, alışveriş yaparak geçirebilirsiniz.Akşam üstü Los Angeles 
şehrine dönüş için havaalanına transfer. Geceleme uçakta. 
 
10. Gün  LOS ANGELES 
Sabah erken saatlerde Los Angeles'a varıyoruz. İlk önce kahvaltı yapacağımız salona gidiyor ve kahvaltımızı alıyoruz. 
Daha sonra 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 yolu üzerinden Beverly Hills’e geçiyoruz. Burada Los Angeles’in 
zenginlerinin evlerinin arasından geçip 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 imkanı. Akşam arzu edenler  



                                                                                                                                                   

                                                   

 
rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği tura katılarak Santa Monica’ya gidebilirler. 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. 
 
11. Gün  LOS ANGELES 
Sabah gezmek veya alışveriş yapmak için serbest vakit. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği 
Universal Studios turuna katılabilirler. Dünyanın en teknolojik parklarindan biri olan ve aynı zamanda Hollywood 
filmlerinin çekildiği "Universal Studios Hollywood" deneyimi yaşayabilirsiniz. Geceleme Los Angeles'ta. 
 

12. Gün  LOS ANGELES  
Sabah serbest vakit. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği  San Diego Turuna 
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 uyumunu 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  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. Turdan sonra 
Otele donüş ve geceleme otelimizde. 
NOT: Midway uçak gemisi ziyareti  sadece dışardan fotoğraflama olarak yapılacaktır 
 
13. Gün           LOS ANGELES – İSTANBUL  
Sabah sonra otelden ayrılık hazırlıklarımız yapıyor. Akşamüstüne kadar serbest vaktiniz olacak. arzu edenler 
rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği Sahil kentleri turuna katılabilirler. 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 görülecek diğer yerler arasındadır. Akşam üstü Los Angeles havalimanına transfer ve Türk Hava 
Yollarının 16:55 uçağı ile İstanbul’a hareket. Geceleme uçakta.        
 
14.Gün            İSTANBUL 
Yerel saat ile 16:00'de İstanbul Atatürk Havalimanına varış ve turumuzun sonu. 

 

Tura Dahil Hizmetler 

Türk Hava Yolları ile İstanbul – New York / Los Angeles – İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti   

New York – San Francisco – Las Vegas arası ekonomi sınıf uçak bileti  
Havalimanı vergileri ve uçuş sigortaları 

New York’ta Park Central Manhattan otelde 2 gece oda bazında konaklama   
San Francisco’da Four Points by Sheraton otelde 2 gece oda kahvaltı bazında konaklama 

Hawaii'de Hilton Waikiki Beach otelde 4 gece oda bazında konaklama   

Los Angeles’da Hilton LAX otelde 3 gece oda bazında konaklama   
Sabah kahvaltıları ve transferleri 

Belirtilen tüm turlar ve transferler   

Tecrübeli rehberlik hizmeti.  
Zorunlu seyahat sigortası dahildir. 

 

Tura Dahil Olmayan Hizmetler 

* Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz) 
* Öğle ve akşam yemekleri 
* Kişisel harcamalar 
* Rehber ve şoför bahşişleri (Amerika'da günlük kişi başı 5$ önerilir) 
* Ekstra turlar 



                                                                                                                                                   

                                                   

* Amerika iç hat bagaj ücretleri. (Kişi başı 1. bagaj için 25 Usd, 2. bagaj için 35 Usd) Ayrıca kilo sınırlaması 
bulunmaktadır. 

 

İptal Koşulları 

1. Tüketicinin gezisinin başlamasına 30 gün kalaya kadar (gezinin başlangıç günü sayılmaz) tura katılmaktan 
vazgeçmesi durumunda ödemiş olduğu ücretin tamamı (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 rezervasyonunda iptal-değişiklik talebinde 
toplam gezi bedeli yanar ve iade edilmez. 
5. SNA Travel 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. 

 

Ekstra Turlar 

Universal Turu                                                                               160 Usd 
Disneyland’in en büyük rakibi olan bu parkta Amerikan rüyasının oluşmasında etkili olan filmlerin nasıl çekildiğini ve 
kahramanlarını yakından görme imkânı bulacaksınız. Dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg’in yaratımcı 
danışmanlığını 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 filmlerin içinde hissi yaşatacaktır. 
San Diego                                                                                         150 Usd 
A.B.D’de yapacağımız en güzel turlardan biri. 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 doğum yeri olarak bilinen Old 
Town’da tarihi meydana giderek yürüyerek tarihi bir tur yapacağiz. Bu turumuzda, Wells Fargo Bankasının tarihi 
subesini, mahkeme binası ve sherifin ofisini, esnaf lokantasinı, zamanın en zengini olan Estedillo ailesinin 170 yıllık 
malikanesini ve zamanın kullanılan aracları olan posta arabaları ve özel at arabalarının sergilendiği tarihi ahırı ziyaret 
edeceğiz. Old Town dan çıkarak sırasıyla Sea Port Village, Midway uçak gemisi, meşhur KISS heykeli ve 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. Turdan sonra Otele donüş ve geceleme otelimizde. (Sabah Kahvaltısı Dahildir) 
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 görülecek diğer yerler arasındadır. 
Santa Monica                                                                                  40 Usd 
Özel aracımızla gideceğimiz Santa Monica’da trafiğe kapalı olan 3’uncu caddedeki alışveriş merkezini ziyaret edecek, 
sokakta gösteri yapan sanatçıları seyrederek oradaki restoranlardan zevkinize göre yemek yedikten sonra geri 
döneceğiz. Califonia’nın en meşhur noktalarından biri olan Santa Monica Hollywood filmlerinin en çok kullandığı 
manzaralara sahiptir. 
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 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 imkanı buluyoruz. Yine burada 
Hualapai Kızılderelilerin çadırlarını fotoğraflama imkanımız 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. 
Muirwoods, Sausalito ve Tekne ile Alcatraz turu            140 Usd 
Bu turumuzda ilk önce San Francisco'ya yaklaşık 45 dakika mesafede bulunan ve dev ağaçlar ile kaplı Muirwoods Milli 
Parkına gideceğiz. Burada yapacağımız enfes bir sabah yürüyüşünün ardından 20 dakikalık bir otobüs yolculuğu ile 
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 imkansız 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" donmeden once Çin mahallesinde inerek bu bolgeyi 
yürüyerek keşfedeceğiz. Yürüyüş turumuz Çin Mahallesinin öbür ucu olan  "Union Square" de bitecek. Rehberiniz 
akşam yemeği için sizlere önerilerde bulunacak. Yemek sonrası otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 
New York Simgeleri turu                                                           140 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 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. 
Philadelphia & Mall turu                                                           140 Usd 
Pennsylvania Eyaletinin en önemli şehri Philadelphia turuna katılabilirler. Bu turumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin 
bağımsızlık bildirgesinin imzalanıp ABD Anayasasının yürürlüğe 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. 

 
 


