Selamlar,
Bu dosyadaki bilgiler www.simdigezelim.com 'dan alinmistir,
sitede bilgiler sikca guncellemekte, arada bir ugrayip yeni
bilgileri almanizda yarar var.
Basar
Bu dosyada
1) Turklerden vize istemeyen ulkeler
2) Asagidaki ulkelerle ilgili nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman
gidilir, ne kadar harcanir, nerede kalinir, hangi yeme icme
ve tatil mekanlari iyidir?
Bilgilerini bulacaksiniz.
Iyi geziler, Basar
Ulke listesi
================================================
Vietnam
Kambocya
Laos
Sri Lanka
Bruney
Hong Kong
Makau
Filipinler
Kore
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Japonya
Avustralya
Yeni Zelanda
Sili
Venezuella
Ekvador
Galapagos adalari
Peru
Arjantin
Karayipler
Orta Amerika
Guney Amerika
Kosta Riska
Nikaragua
El Salvador
Guatemala
Amerika
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29.01.2008
Turklerden vize almayan ulkeler
********************************************
Guncelleme 12 Kasim 2008.
********************************************
Gelen birkac emailde vize ile ilgili sorular var. Benim gezecegim bolgede Turklerden vize almayan
bayagi bir ulke oldugu icin sansliyim (ya da ulkelerin ekonomisi o kadar kotu ki Turklerin orada
yerleseceginden korkmuyorlar). Yola cikarken sadece 3 ulkeden vize aldim (ABD, Avustralya,
Y.Zelanda) digerlerini yolda toplayacagim, bakalim.
Turklerden vize almayan ulkeler listesine gelince: Andorra, Arjantin, Arnavutluk, Bahama, Barbados,
Batı Samoa, Belize, Bolivya, Bosna-Hersek, Dominika, Ekvator,El Salvador, Fas, Fiji, Filipinler,
Gambia, Grenada, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hırvatistan, Hong Kong Özel İdare
Bölgesi , İran, Jamaika, Japonya, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kolombiya, K.K.T.C.,Kosta Rika,
Makedonya, Maldivler, Malezya, Mauritius, Monako, Romanya, Santa Lucia, San Marino, Seyşeller,
Singapur, Solomon Adaları, Şili, Swaziland, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Tuvalu, Uruguay,
Vatikan.
Sri Lanka sinir kapisinda ucretsiz olarak vize veriyor, geri donus biletiniz varsa ulkeye dogrudan
ucabilirsiniz.
Bruney, Turklere 72 saat transit vize veriyor. Ucak ile giderseniz havaalaninda transit vize veriliyor
ancak Bruneyín gercekten transit nokta olmasi gerekiyor. Ornegin Singapur- Bandar Seri BegawanSingapur biletiniz varsa vize alamiyorsunuz, Bandar Seri Begawan'dan baska bir sehre gecip oradan
ucakla Singapurá donmeniz gerekiyor.
Kambocya, havaalaninda 20 USD karsiligi aninda vize veriyor, bir fotograg tasiyin.
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27.01.2009
Vietnam'a nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Vietnam, Turklerden vize istiyor. Onceden vize almak sart. Ankara'daki buyukelcilik yerine Bangkok,
Vientiane ya da Phnom Penh'den vize almak daha hizli. Baska yerlerde binbir cesit belge gerekirken bu
uc sehirde donus bileti ve fotograf disinda bir sey sormuyorlar. Baska milletlere onlari bile
sormuyorlar, nedense Turk pasaportunu gorduler mi terslikleri tutuyor.
Ucak Bileti
THY'nin Vietnam'a direk ucusu yok. Bangkok aktarmali olarak gidebilirsiniz. Bangkok'tan Air Asia ile
ucuza Kambocya'ya gecebilirsiniz, ya da otobusle Laos uzerinde gecebilirsiniz, Laos'ta kapida transit
vize almaniz gerekiyor.
Ucuza bilet bulmak icin Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://www.kayak.com/ ,
http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ bakabilirsiniz.
Singapur ve Malezya'dan da aktarma yapmak mumkun. Malezya'dan Air Asia, Singapur'dan JetStar
hesapli.
Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun gibi nedenlerle gunluk olarak
degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
Vietnam 2700 kilometre uzunlugunda bir ulke. Kuzeyi donarken guneyinde gunesten pisebilirsiniz.
Orta ve guney Vietnam'dan tayfun mevsiminde uzak durun. Bunun disinda gideceginiz sehrin hava
durumunu onceden mutlaka kontrol edin.
Ne kadar harcarim?
Vietnam'da ne yaparsaniz yapin kaziklanacaksiniz. Yabanci kaziklamaya bayiliyorlar. Buna ragmen
fiyatlar oldukca ucuz, fazla fiyat odemek degil, kandirilmak kotu. Gittiginiz lokantada Ingilizce
menunun Vietnamca menuye gore iki kati fiyatta olmasi sizi sasirtmasin, turistseniz kaziklanacaksiniz,
Vietnamlilar boyle goruyor en azindan.
Vietnam'da genelde misafirevlerinde kendine ait banyosu olan bir odada 12-20 dolar civarina
kalabilirsiniz, biraz pazarlik edin, musteri azsa ve otelden cikmaya davranirsaniz iyi indirim alirsiniz
( %50-%70 ). Turistlerin fazla oldugu zamanlarda pazarlik etmiyorlar.
Bir ogun yemek 1.5 ila 5 dolar arasinda. Lokantalarla seyyar saticilarin fiyatlari hemen hemen ayni,
seyyar saticilarlar pzarlik etmek durumundasiniz. Yemeden once yemegin fiyatini sorun. Aslinda
herseyin fiyatini onceden sorun, sormazsaniz sonra bes kati para istediklerinde sasirmayin
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Ulkenin kuzeyinde Hanoi ve Halong Korfezi, orta Vietnam'da Hue ve Hoi An, guney Vietnam'da
Saygon ve Mekong deltasi gorulmeye deger yerler. Deniz sevenler icin Na Trang, dag sevenler icin
Dalat kacirilmamasi gereken mekanlar.
Vietnam uctan uca 2700 km oldugu icin hepsini birden gormek isteyenlerin dort hafta zaman ayirmasi
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gerekiyor, ya da uzun mesafeleri ucakla gecmeniz gerekiyor. Otobus kullanmak isteyenler icin
www.sinhcafevn.com iyi bir secenek. Hanoi'de 50'den fazla Sinh Cafe acentasi var, dikkat edin sadece
ikisi gercek digerleri size baska ve pahali bilet satma derdindeler. Internet sitesinden aldiginiz adrese
gidin, sizi goturen tuk-tukcuya guvenmeyin, pahali yerden komisyon aliyor olabilir.
Bu uyarilari yaptiktan sonra Vietnamlilarin cok arkadasca oldugunu ve %95'inin aklindan sizi asla
kaziklamanin gecmedigini unutmayin. Bu uzun gezim sirasinda karsilastigim en canayakin insanlardan
bir kismi Vietnamli idi. Ama siz yine de o %5' e dikkat edin.
Bana her ne kadar guvenli gozukse de Saygon geceleri tehlikeli olabilen bir yer. Kaldigim surece
soyulmus bir cok turiste rastladim, kapkac ve bicakla soygun yaygin. Tek basiniza karanlik sokaklarda
bulunmamaya calisin.
Ulke insanlari ne kadar kapitalist mantikta olursa olsun, ulkenin komunist oldugunu ve parti hakkinda
kotu konusmanin hapisle cezalandirildigini unutmayin.
Email this • Email the author
Gönderen Başar Kurtbayram saat: 00:59 0 yorum yazildi. Siz de ekleyin:
Etiketler: Asya, Nasil gidilir/yapilir?, Vietnam

Object 1

31.12.2008
Laos'a nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede kalinir,
hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Laos, Turklerden vize istiyor. Uluslararasi havaalanlari ile bir cok kara sinirinda kapida vize veriyor.
Kambocya'dan gelirken vizeyi onceden almaniz gerekiyor. Phnom Penh'den alinan vize 24 saatte hazir
oluyor ve 40$. Ulkeye giris cikista gumruk gorevlileri 1$ zorunlu “ damga bagisi” aliyor.
Vize uzatmak isterseniz, uzatilan gun basina 2$ yi makbuz karsiligi vererek 2-3 saat icinde
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uzatabiliyorsunuz, polis son derece yardimci.
Ucak Bileti
THY'nin Kambocya'ya direk ucusu yok. Bangkok aktarmali olarak gidebilirsiniz. Chiang Mai'dan
tekneyle Laos'a girmek cok populer. Ya da Bangkok'tan yatakli tren ile Vientiane yakinlarindaki sinira
kadar gelip taksiyle Laos'a gecebilirsiniz.
Ucuza bilet bulmak icin Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://www.kayak.com/ ,
http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ bakabilirsiniz.
Singapur ve Malezya'dan da aktarma yapmak mumkun.
Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun gibi nedenlerle gunluk olarak
degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
Laos'ta iki mevsim var:yagmurlu ve yagmursuz. Yagmurlu mevsim Mayis'tan Kasim'a kadar suruyor.
Kasim'da yagmurlar durup, nem azaliyor ve hava sicakliklari dusuyor. Nisan ayinda sicakliklar en
yuksek seviyesine cikiyor. Ideal olarak Kasim-Subat aylari arasi seyahat etmek en iyisi.
Laos cok daglik bir ulke, yuksek kesimler aksamlari soguk oluyor. Tedbirli gitmekte yarar var.
Ozellikle dogu ve kuzey Laos'ta geceleri sicaklik sifir civarina yaklasabiliyor.
Ne kadar harcarim?
Kambocya'da hosteller sadece buyuk turist merkezlerinde var. Misafirevlerinde kendine ait banyosu
olan bir odada 4-15 dolar civarina kalabilirsiniz. 15 dolar odediginizde Turkiye'deki uc yildizli otel
seviyesinde bir yerde kalirsiniz. Pazarlik etmeyi sevmiyorlar.
Bir ogun yemek 1 ila 3 dolar arasinda. Lokantalarla seyyar saticilarin fiyatlari hemen hemen ayni.
Ulkenin her yaninda bulabileceginiz buyuk bir tas Pho corbasi 10000 kip, yaklasik 1.25 dolar. Bunun
yaninda kizarmis pirinc yemekleri 2 dolar civari. Yemekler doyurucu ama leezzet olarak yavan.
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Laos'ta turistlerin nefesini kesecek carpici eserler yok. Onun yerine sakin insanlar, yavas ve dogal bir
yasam ve yuzyillardir yasam bicimini degistirmemis insanlar var. Sunu gorun bunu gorun demek yerine
etrafiniza iyi bakin, her an farkli bir sey gorebilirsiniz demek daha dogru.
Turistlerin en fazla ragbet ettigi yerler en guneyde Don Det adasi, baskent Vientiane, eski baskent
Luang Prabang ve sirt cantali turizmin ana merkezi Vang Vieng. Iclerinde en iyi olani Luang Prabang.
Vang Vieng icinde kalmadiginiz surece iyi bir yer. Luang Prabang, Ankara gibi hersey var ama sonuk.
Ne yemeli?
Laos'lular ormanda ne bulurlarsa hemen izgarasini yapiyorlar. Sincap, fare, yaban domuzu, kostebek,
gelincik yemeklerine rast gelebilirsiniz. Yemek secenlerdenseniz onunuze et geldiginde ne oldugunu
sorun. Onume konan eti yemek icin ceyrek saat ugras verdikten sonra lokanta sahibi isaretlerle bana
etin manda tendonu oldugunu yemenin cok zor oldugunu onun icin cignenip tukurulmesi gerektigini
anlatti.
Laos kahvesini sutlu deneyin. Kahve kabinin dortte birini son derece sekerli yogunlastirilmis sut ile
dolduruyorlar. Her kahve iciste yaninda iki de baklava yemis gibi oluyorsunuz.
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Etiketler: Asya, Laos, Nasil gidilir/yapilir?

Object 2

09.12.2008
Kambocya'ya nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Kambocya, Turklerden vize istiyor. Siem Reap ve Phnom Penh havaalanlari ile birkac kara sinirinda
kapida vize veriyor. Vize 20$. Ancak cok olarak pasaportunuzda bir sorun buluyorlar, 5-10 dolara
“cozuyorlar”.
Ucak Bileti
THY'nin Kambocya'ya direk ucusu yok. Bangkok aktarmali olarak gidebilirsiniz. Bangkok'tan Air Asia
http://www.airasia.com ile ucuza Kambocya'ya gecebilirsiniz, ya da otobusle gidebilirsiniz.
Ucuza bilet bulmak icin Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://www.kayak.com/ ,
http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ bakabilirsiniz.
Singapur ve Malezya'dan da aktarma yapmak mumkun. Malezya'dan Air Asia, Singapur'dan JetStar
hesapli.
Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun gibi nedenlerle gunluk olarak
degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
Kambocya'da iki mevsim var:yagmurlu ve yagmursuz. Yagmurlu mevsim Mayis'tan Kasim'a kadar
suruyor. Kasim'da yagmurlar durup, nem azaliyor ve hava sicakliklari dusuyor. Nisan ayinda sicakliklar
en yuksek seviyesine cikiyor. Ideal olarak Kasim-Subat aylari arasi seyahat etmek en iyisi.
Ne kadar harcarim?
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Kambocya'da hostel, misafirevleri ve oteller var. Misafirevlerinde kendine ait banyosu olan bir odada
7-15 dolar civarina kalabilirsiniz, biraz pazarlik edin, hele bir uzun sureli kalislar icin iyi indirim almak
mumkun. Hosteller sadee buyuk sehirlerde ve yatak fiyatlari 3-8 dolar arasi.
Yemek ucuz. Bir ogun yemek 1 ila 3 dolar arasinda. Lokantalarla seyyar saticilarin fiyatlari hemen
hemen ayni. Turistlerin en cok ugradigi Siem Reap ve Phnom Penh'de fiyatlar %50 kadar daha pahali.
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Gelenlerin cogu Angkor Wat icin geliyor. Siem Reap kentinden sonra Phnom Penh'i ziyaret ederek
ulkeden cikiyorlar. Zamaniniz varsa Siem Reap'ten Tonle Sap golunu ve uzerindeki yuzen koyleri
ziyaret edin, cok zevk alacaksiniz. Ayni sekilde Battambang'a tekneyle gidin, yolda gorduklerinizi
baska yerde goremezsiniz. Tekne bileti yereller icin 75 cent, yabancilara 20 dolar. Yolculuk 8 saat
suruyor, 6 saat demelerine bakmayin.
Kalabalik deniz kiyisi tatili icin Sihaoukville, sakin bir Kambocya kasabasi icin Kampot ve cok sakin
deniz kasabasi icin Kep iyi yerler.
Phnom Penh gurultulu, kalabalik ve hava karardiktan sonra dikkatli olmak gereken bir sehir. Kuezeyde
Kratie, nehirde yasayan yunuslari gormek icin ender bir firsat sunuyor.
Vietnam'a geckmek icin Phnom Penh'den tekne ile gidebilir ya da otobuse binebilirsiniz. Laos' a
gecmek icin kuzeye 11 saatlik bir yolculuk yapmaniz gerekecek.
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09.11.2008
Sri Lanka'ya nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
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Sri Lanka, Turklerden resmi olarak vize istese de uygulama da istemiyor. Ulke turizm gelirlerini
arttirmak icin ugrasiyor, yeni turist cekmek icinde giris cikis islemlerini cok kolaylastirmislar. Sri
Lanka vizesi, gumruk kapisinda sorgusuz sualsiz vurulan bir damga. Bazilarindan donus bileti
soruldugu da olmus.
Ucak Bileti
THY'nin Sri Lanka'ya ucusu yok. Ucuza bilet bulmak icin Turkiyede http://www.ekobilet.com/,
yabanci olarak http://www.kayak.com/ , http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/
bakabilirsiniz.
Arap korfez ulkelerinde calisan hatiri sayilir bir Sri Lanka toplulugu var. Bu havayollari ile yaplan
aktarmali ucuslar daha ucuz olabilir: Kuveyt havayollari, Gulf Air, Katar Havayollari, Suudi Arabistan
havayollari. Ya da Singapur ve Malezya'dan gidis aktarma yapabilirsiniz. Bu durumda Singapur
havayollari ve Malezya havayollari isinize yarayabilir.
Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun gibi nedenlerle gunluk olarak
degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
Sri Lanka'de hava her zaman nemli, Agustos – Aralik arasi yagmurlu sezon. Nuwara Eliya gibi yuksek
sehirler bu mevsimde cok yagisli ve serin olabiliyor. Tedbirli gelmekte fayda var.
Ne kadar harcarim?
Sri Lanka'da hostel yok, misafirevleri ve oteller var. Misafirevlerinde kendine ait banyosu olan bir
odada 10 dolar civarina kalabilirsiniz, senlik zamanlarinda fiyatlar epey yukari gidiyor. Her zaman
pazarlik edin, bazi isletmeler yabancilardan normal ucretin 4 kati ucret talep ediyorlar. Pazarlikla
indirmek mumkun, ancak Sri Lankalilar her zaman sizin odediginizin yarisini odeyecekler, butun
turizm isletmelerinde ayni kural gecerli.
Yemek ucuz. Bir ogun yemek 20 cent ila 5 dolar arasinda. Lokantalarin sayisi az ve erken kapaniyorlar.
Genelde her misafir evinin kendi lokantasi var ve doyurucu yemekler sunuyorlar.
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Uluslararasi ucuslar Kolombo'ya iniyor. Kolomba'da Galle Face civarindaki yerler kalmak icin fena
degil, sehrin diger kisimlari cok gurultulu ve genelde temiz degil. Havaalanina yakinda kalmak
isteyenler icin Negombo kasabasi ideal bir mekan. Kandy, Sri Lanka'nin gorulmesi gereken bir sehri.
Nuwara Eliya ve Galle'de vakti olanlarin ugramasi gereken yerlerden.
Butun sehirler arasinda sabah saatlerinde ve ogleden sonra otobus seferleri var ancak cok yavaslar.
Ortalama hiz saatte 30-35 km civari. Otobuslerin bagaji cok dar, bavulunuzu yaninizda tasiyip bir yolcu
parasi da ona odemeniz gerekebilir. Otobus yolculugu ucuz bir saatlik bir yolculuk icin 40-50 cent
odemeye hazir olun. Fazla vakti olmayanlar ozel bir arac ve sofor kiralayabilirler , gunluk 50-70 dolara
benzin dahil sizi istediginiz yere gotururler. Her sehirde bizim anladigimiz anlamda otobus garaji yok.
Sehrin bir noktasindan binmeniz gerekebilir, yereller bu konuda bilgililer ama bazen yanlis
yonlendirebiliyorlar, bosuna beklememek icin ikiden fazla kisiyle otobusun kalkacagi yeri teyid edin.
Trenler kalabaik, bakimsiz ama rahatlar. Trenle seyahat icin otobusten %50 daha fazla zamana
ihtiyaciniz var.
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Bruney'e nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Bruney Turklerden vize istiyor. Ancak 3 gun transit vizeyi sinir kapisinda veriyor. Simdilik bu
uygulama sadece ucakla seyahatte gecerli. Eger Bruney'e uc gunlugune gitmek istiyorsaniz, Kota
Kibabalu ( Malezya) 'dan Bruney'un baskenti Bandar Seri Begawan'a ucabilir, oradan uc gun sonra
Kuching'e ( Malezya) gecebilirsiniz. Sinir kapisinda verilen vizenin ucreti 5 Bruney (ya da Singapur)
dolari.
Ucak Bileti
THY'nin Singapur ve Malezya'ya dogrudan ucuslari var. Her iki ulkeden Malezya Havayaollari veya
Singapur havayollari ile Bruney'e gecebilirsiniz. Yukarida yazdigim transit vizesini alacaksaniz, Bruney
Havayollarini da kullanabilirsiniz.
Daha ucuza ucak bileti almak icin www.kayak.com veya www.expedia.com da aktarmali ucuslara
bakabilirsiniz. Zaman zaman Katar havayollari bu bolgeye indirimli bilet satmakta, kontrol etmekte
yarar var.
Ne zaman gitmeli?
Bruney her zaman nemli ve sicak. En fazla yagmurun dustugu aylar Eylul- Ocak arasi. Bruney'e yilda
ortalama olarak Istanbul'un yaklasik 35 kati yagmur dusmekte, semsiyeleri almakta fayda var.
Ne kadar harcarim?
Bruney bolge ulkelerine gore daha pahali. Ufak lokantalarda 5-10 Bruney dolarina bir ogun yemek
yiyebilirsiniz. Otellerin ucuzlari yaklasik 50 Bruney dolari, hostelde yatak 10 Bruney dolari.
Nasil gezmeli?
Ulke kucuk oldugu icin kisa zamanda gezebilirsiniz, ancak kendi ulasiminizi ayarlamaniz gerekiyor.
Nufus da goreceli olarak dusuk oldugu icin pek fazla toplu tasima yok. BSB disinda yagmur ormanlari
www.simdigezelim.com

ve milli parklar en fazla uc saat uzaklikta.
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Hong Kong ve Makau'ya nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar
harcanir, nerede kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Hong Kong ve Makau, Cin'in "Ozel idare" bolgeleri. Cin'in parcasi olmalarina ragmen bircok konuda
farkli yasa ve yonetmeliklere sahipler, her iki "bolge"'de Turklerden vize istemiyor.
Ucak Bileti
THY'nin Hong Kong'a dogrudan ucusu var. Hong Kong'dan Makau'ya gecmek hizli deniz otobusu ile
sadece bir saat.THY biletleri aktarmali giden havayollarina oranla daha pakali. Vaktiiniz varsa aktarma
yapin, fiyat %20-%30 azalabilir. Buna ek olarak Malezya Kuala Lumpur'a ucuz bilet bulabilirseniz, Air
Asia ( http://www.airasia.com/ ) un Hong Kong'a cok uygun fiyatlari var. Guneydogu Asya'da iseniz
Dragon Air ve CebuPacific ( http://www.dragonair.com/ ve http://www.cebupacificair.com/) kontrol
etmeye deger.
Bunlar disinda ucuza bilet bulmak icin Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak
http://www.kayak.com/ , http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ bakabilirsiniz.
Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun gibi nedenlerle gunluk olarak
degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
Hong Kong ve Makau her zaman nemli iki sehir. Yazin sicaklik 30 derecenin uzerine ciktiginda her
ikisinde de sokakta yurumek bunaltiyor. Kisin sicaklik 10 derceye kadar dusebiliyor, nemden dolayi
daha fazla hissediliyor. Yerellere gore Kasim ve Aralik aylari sehri ziyaret etmek icin en iyi zaman.
Ne kadar harcarim?
Her iki sehirde cok turist cektigi icin Asya'ya gore pahali yerler. Ortalama bir hostelde yatak 20-30
dolara, bir ogun yemek 5-10 dolara malolur. Sehirde ulasim kolay oldugu icin Kowloon ya da Hong
Kong adasinda kalacaginiz yerlerin merkezi olmasi degil, metro veya otobuse yakinligi onemli.
Merkezden biraz uzak ama metro yakininda kalacak bir yer hem daha ucuz hem daha sessiz olacaktir.
Nasil gezmeli?
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Hong Kong'ta ulasim Makau'ya gore daha duzenli. Alacaginiz bir Octopus karti ile ( bizdeki Akbil gibi)
metro, otobus ve tramvaylarda ucreti odeyebileceginiz gibi, ayni kartla cok yaygin olan 7elevenlardan
alisveriste edebilirsiniz. Octopus kartlarini metro istasyonlarindan yada havaalanindan alabilir, butun
7eleven'larda doldurabilirsiniz.
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Filipinler'e nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Filipinler, Turklerden vize istemiyor. Giriste 21 gun Filipinler'de kalma izni aliyorsunuz. Gocmen
burosuna giderek kalis surenizi yaklasik $40 karsiliginda 59 gune kadar uzatmaniz mumkun. Manila
yerine kucuk sehirlerdeki gocmen burolarina gitmeniz oneriliyor, cunku Manila'da 2 hafta surebilen
islem kucuk bolgesel burolarda ayni gun sonlaniyor.
Ucak Bileti
THY'nin Filipinler'e ucusu yok. Ucuza bilet bulmak icin Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci
olarak http://www.kayak.com/ , http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ bakabilirsiniz.
Aktarmali ucuslarin daha ucuza gelecegini unutmayin. Katar havayollari zaman zaman cok iyi
indirimler yapiyor, kontrol etmekte fayda var. ucuz gelmek icin baska bir yontem ise Singapur veya
Bangkok aktarmali gelip Filipinler'e ucuza ucan CebuPacific ( http://www.cebupacificair.com/) 'dan
bilet alabilirsiniz.
Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun gibi nedenlerle gunluk olarak
degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
Filipinler'de her zaman hava sicak. Haziran – Kasim arasi yagmurlu sezon. Ulke genis bir alan
kapladigi icin gitmeden once hava durumuna bir kez daha bakmakta yarar var.
http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?
query=philippines&wuSelect=WEATHER
Ne kadar harcarim?
Hostel'de kalmak sehrine gore 3 ila 10 dolara malolur. Basit esnaf lokantalarinda 1-2 dolara doymak
mumkun. Biraz daha konforlu yerlerde yemek isterseniz ( mesela havalandirmasi calisan) 2-3 dolar
arasi hesap gelir.
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Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Uluslararasi ucuslarin cogu Manila ya da Cebu'ya iniyor. Manila karisik, pis ve gurultulu, ayni
zamanda iyi lokantalari, gece hayati ve alisveris merkezleri ile biliniyor. Yani hoslanabilirsiniz ama
secici davranmak kosulu ile.
Cebu, Manila'nin kucuk versiyonu. Ama yakinlarda cok guzel kumsallar ve bes yildizli tatil koyleri
burayi daha turist dostu yapmis. Cebu'nun bulundugu Visayas bolgesi kesinlikler Karayiplere gore daha
iyi bir alternatif, kiyilar guzel, yagmur ormanlari kisa bir araba surusu mesafesinde ve fiyatlar ucuz.
Cebu'dan Bohol ve Boracay gibi dunyanin en iyi dalis merkezlerine deniz otobusu ile gecebilirsiniz.
Biraz daha hareketli bir seyler isteyenler Palawan adasinda balta girmemis ormanlara ya d Manila'nin
kuzeyinde Cordillera'da daglara ve pirinc teraslarina gidebilirler. Guney Filipinler, bu ara huzursuz:
daha fazla otonom guc isteyen yerellerle hukumet gucleri arasinda catismalar var. Yola cikmadan en
guncel durumu kontrol etmek gerekiyor.
Adalar arasinda gezmek icin cok secenek var: deniz otobuslerinden tutun gemilere ve hatta kayiklara
kadar. Cebu Pacific sirketinin indirimli biletlerine denk gelirseniz bir saatlik ucus icin $25-30 kadar
odeyerek Filipinlerde ucabilirsiniz. Bazi adalar icin bu en ucuz secenek, gemiden bile ucuz.
Filipinler, henuz kesfedilmemis guzel bir ulke, turistlerle kalabaliklasmadan gitmenizi tavsiye ederim.
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Kore'ye nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Kore, Turklerden vize istemiyor.
Ucak Bileti
THY'nin Seul'a dogrudan ucusu var, ama pahali. Daha ucuza bulmak icin Turkiyede
http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://www.kayak.com/ , http://www.edreams.com/ ,
http://www.expedia.com/ bakabilirsiniz.
Aktarmali ucuslarin daha ucuza gelecegini unutmayin. Katar havayollari zaman zaman cok iyi
indirimler yapiyor, kontrol etmekte fayda var.
Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun gibi nedenlerle gunluk olarak
degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
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Seul'un mevvsimleri Istanbul benzeri. Yalniz Agustos ayi Istanbul'dan daha sicak ve cok daha nemli
geciyor. Mumkunse Agustos'ta uzak durmakta fayda var.
Ne kadar harcarim?
Hostel'de kalmak 15 ila 25 dolara malolur. Basit esnaf lokantalarinda 3-4 dolara doymak mumkun.
Biraz daha konforlu yerlerde yemek isterseniz ( mesela havalandirmasi calisan) 8-15 dolar arasi hesap
gelebilir.
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Iki ana sehir olan Seul ve Busan arasinda hizli tren seferleri var. Sadece uc saat suren bu yolculukta
tren 300 km/s hiza ulasiyor. Tren istasyonundan aldiginizda fiyati $47. Trenin sefer yapmadigi yerler
icin de sik sik kalkan bolgesel otobusler var.
Busan'da taksiler bedava degil ama yakin. Seul'de taksiler daha pahali ama Istanbul'dan ucuz. Busan,
Seul'e gore daha hos bir yer: yakininda bircok yuruyus rotalari, ilicalar ve kumsallar var. Busan'da June
Park'in bir apartmanin 29.katindaki hostelinde kalirsaniz, June size yerel yemekleri anlatacak ve sadece
bir yerelin bilebilecegi bilgileri verecektir. Olmadi size davul calmayi ogretir:
http://www.zenbackpackers.com/
Kore, ideal bir tatil mekani degil. Savastan dolayi eski bir cok yapisi yikilmis, kumsallari kalabalik.
Ulkenin yuzde yetmisi daglik ve yurumeyi seven buyuk bir topluluk var. Dolayisiyla bir kac gunluk
yuruyus turlari icin ideal bir ulke.
Seul'de Asya'nin en buyuk elektronik pazari var. Busan'da ise Asya'nin ikinci buyuk balik pazari. Her
ikisi icinde meraklisi ziyaret edebilir.
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Japonya'ya nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Japonya, Turklerden vize istemiyor. Ulkeye giriste donus ucak biletiniz soruluyor.
Ucak Bileti
Daha once yazdigim sirketleri bir bakiverin. Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://
www.kayak.com/ , http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ ucuza bilet temin etmenize
yarayacak siteler. Turkiye'den THY ile dogrudan ucuslar var ama digerlerine gore daha pahali.
Frankfurt, Dubai, Singapur ve Tayland aktarmali olan ucuslara bakmanizda yarar var. Ucus daha uzun
surecektir ama fiyat daha dusuk olacaktir.
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Ne zaman gitmeli?
En sicak ve nemli ay Agustos. Japonya'nin en kuzeyi ile en guneyi arasinda 3000 km var. Dolayisiyla
gidilecek yere gore hava sicakligi degisecektir. Kis aylarinda Okinawa'da hava iliman kalirken
Hokkaido'da yogun kar yagisi oluyor.
Ne kadar harcarim?
Fazla seyahat etmez ve ucuz yerlerde kalip, ucuz yerlerde yerseniz, gunluk 45-50 dolara
gecinebilirsiniz. Hostellerde gecelik yataklar 25 dolar civari, ayakustu yemek ise ucuz. Ama seyahat
etmek pahali. Gunlul ortalama 25-30 dolari da tren otobus icin harcadiginizi dusunursek 70-80
dolardan asagiya Japonya'da uzun mesafeler dolasilmasi zor.
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Japon Trenyollari Pasosu cok hesapli bir secenek. Japonya'ya gelmeden once seyahat acentalarindan
alabileceginiz bu paso sayesinde normal fiyata oranla cok daha ucuza dolasmaniz mumkun.
Trenle seyahat etmek kolay ve oldukca kolay. Tum trenler zamaninda kalkiyor. Shinkansen trenleri
300km/s ile yol aldiklari icin seyahatler kisa suruyor.
Bir hafta tatil icin Japonya'ya geldiyseniz Tokyo, Kyoto ve Nara'yi mutlaka gorun. Iki hafta tatil icin
zamaniniz varsa Tokyo, Kyoto ve Nara'ya ek olarak Osaka, Takamatsu ve Hirosima'yi gorebilirsiniz.
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Avustralya'ya ne zaman, nasil gidilir ve nereleri, nasil gezilir?
Vize
Avustralya, Turklerden vize istiyor. Ankara'daki buyukelcilikten gerekli bilgiyi alabilirsiniz,
http://www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/Visas%5fand%5fMigration.html ta formlar ve detayli
bilgi mevcut.
Ucak Bileti
Daha once yazdigim sirketleri bir bakiverin. Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://
www.kayak.com/ , http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ ucuza bilet temin etmenize
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yarayacak siteler. Bunlara ek olarak Avutralya'dan Singapur ve Tayland'a ucuz ucuslar yapan
www.jetstar.com.au nun fiyatlari makul, eger Singapur ve Tayland'a ucuz bilet bulursaniz aktarma
yapablirsiniz.
Ne zaman gitmeli?
Nereye gideceginize gore cevabi degisen bir soru: yaz aylarinda ic kesimlerde ( Alice Springs ve civari)
sicaklik 40-50 derece civari, kuzeyde ise yagmur ve nem olacaktir. Sydney ve dogu kiyisi yaz aylarinda
iklimi sebebiyle daha cok ragbet goren yerler.
Ne kadar harcarim?
Fazla seyahat etmez ve ucuz yerlerde kalip, ucuz yerlerde yerseniz, gunluk 45-50 dolara
gecinebilirsiniz. Hostellerde gecelik yataklar 25 dolar civari, ayakustu yemek ise ucuz. Lokantalarda
soyle uzun uzun oturarak keyifli bir yemek yiyeyim derseniz kis basi 30 dolardan yukariya dogru bir
butce ayirmaniz gerekir.
Nasil gezmeli?
Avustralya cok genis bir ulke. Planlamanizi yaparken mesafelerin cok, ulasimin pahali oldugunu
akildan cikarmayin. Diger gezenlerle beraber araba kiralamak iyi bir fikir olabilir, Sydney, Melbourne
gibi buyuk sirt cantali turizm merkezlerinde buyuk hostellerde daima gezginlerin “araba paylasimi”
notlarini goreceksiniz: “suraya gidiyorum, yol arkadasi olur musunuz, harcamalari paylasalim”
cinsinden. Iki aydan fazla kalacaksiniz araba satin almayi dusunebilirsiniz, bazi firmalar sizden arabayi
geri satin almayi garanti ediyorlar, ornegin http://www.travellers-autobarn.com.au/ . Ya da bir cesit gezi
pasosu olan www.ozexperience.com ile ek bir ucret odemeden istediginiz sehirde otobusten inip
istediginiz noktada yeniden binebilir ve bunu butun Avustralya genelinde yapabilirsiniz. Bu sirket
ayrica kalinacak yerlerin ayarlanmasinda
yardimci da oluyor.
Nereleri gezmeli?
Ulke nufusunun buyuk kismi kiyilarda yasiyor. Sydney ve Melbourne buyuk nufuslu, modern ve
gelismis sehirler. Avustralya'nin dogu kiyilari deniz ve sorf tutkunlarinin ugrak yeri. Darwin sehri
tropik iklim sevenler icin ve yakindaki Kakadu milli parkina gitmek icin ideal. Batidaki Perth sehri
issiz bati kiyisinda buyuk bir sehir ziyaret etmek isteyenleri ugramasi gereken bir yer. Tren tutkunlari
dunyanin en uzun tren yolculugunu Perth'den baslatabilirler: Indian-Pasific tren hatti taam 4352
kilometre. Avusturalya'nin ic kesimleri ise Aborjinleri ve Outback Avustralya'yi merak edenler icin.
Iyi yolculuklar,
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Karayipler, Orta Amerika ve Guney Amerika: en Iyiler / kotuler / pahalilar /
ucuzlar / ortalama masraflar
Son alti ayda gezdigim yerlerle ilgili "en iyi" leri soruyorsunuz, kisa ve hizli bir ozet yapayim.
Karayipler
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En iyisi: St.Vincent ve Grenadinler
Hayal Kirikligi: Jamaika
Ek kotusu: Trinidad
En Amerikalisi: Bahamalar ( Miami'den pek farki yok).
En pahali: Bahamalar
En ucuz: Trinidad
En iyi yemek: Concha kizartmasi ( bir cesit deniz kabuklusu)
Ortalama gunluk harcama: $50-70. Karayipler tek basina dolasan sirt cantalilar icin pahali bir bolge.
Orta Amerika
En iyi sehir: Antigua ( Guatemala)
En iyi ulke: Guatemala
En kotu sehir: Managua ( Nikaragua), buna karsilik Granada (Nikaragua) en iyilerden.
En tehlikelisi: Managua ( Gringo gordun mu, soyacaksin) , San Jose ( Geceleri turistlere yonelik
soygun cok fazla, Kosta Rika) ve Guatemala sehri ( Ceteler, uyusturucu).
En konuskan insanlar: El Salvador.
En turistik: Kosta Rika
En iyi yemek: Pirinc ve hercesit fasulye.
Ortalama gunluk harcama: $15-25. En ucuzu Guatemala, en pahalisi Kosta Rika.
Guney Amerika
En iyiler: Patagonya ( Arjantin), Uyuni tuzlasi ( Bolivya), Titikaka golu ve adalar ( Peru), Galapagos
(Ekvador), Angel selalesi ( Venezuela).
En buyuk surpriz: Bogota ne kadar guvenli olmus , abiiiiii.
En tehlikeli: Venezuela.
En guvenli: Sili.
En ucuz: Bolivya ( 1 YTL'ye doymak mumkun).
En pahali: Sili, Venezuela.
En pahali sey: Ucak biletleri, Guney Amerika icin gercekten pahali.
En iyi yemek: Dulce de leche ( sut tatlisi, harika bir sey. Arjantin, Brezilya, Sili'de cok yaygin), et
( Arjantin), ceviche ( sirke ile yapilan pisirilmemis deniz urunleri yemegi, Peru).
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Ortalama gunluk harcama: $15-40. En ucuzu Bolivya ve Peru, en pahalisi Sili.
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Yeni Zelanda'ya Nasil Gidilir ve Nasil Gezilir?
Yeni Zelanda'nin hepsini gezmek Istanbul'da pazar gunu karsiya gecmekten daha kolay ve zahmetsiz
yeter ki planlamanizi bastan iyi yapin. Nasil mi yapacaksiniz?
Vize
Ankara'daki Yeni Zelanda Buyukelciligi postayla vize basvurusu kabul ediyor, vizeniz hazir
oluncada size geri postaliyor. Detayli bilgi http://www.nzembassy.com/info.cfm?
CFID=6691&CFTOKEN=72555785&c=40&l=105&s=go&p=62032
Bilet
Daha once yazdigim sirketleri bir bakiverin. Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://
www.kayak.com/ , http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ ucuza bilet temin etmenize
yarayacak siteler.
Nereden baslamali?
Yeni Zelanda'da sirtcantasi turizmi ( backpacking) altyapisi cok iyi. Ucuz konaklama ve gezme imkani
sunan bir cok sirket var ve kaliteleri son derece iyi. Firmalarin cogunun merkezi ya Auckland'da ya da
Christchurch'de. Genelde Wellington'da subeleri var, ama her zaman degil. En iyisi gezmeye
Auckland'da baslamak. Auckland Queen caddesi yakinindaki YHA International hostelinde indirimli
bilet satan sirtcantasina yonelik turizm burosu var. Yer detayi icin http://www.yha.co.nz/ . YHA uyesi
oldugunuzda ( $40 Yeni Zelanda Dolari), ulkedeki YHA hostellerinde indirim aldiginiz gibi diger
bircok tur sirketi de size indirim yapiyor. YHA'nin acilimi Youth Hostelling Association ( Genclik
Hostel Birligi), isim sizi kandirmasin her yastan yolcu kaliyor.
Hangi otobus sirketi?
Ulkede “ Yolcu Agi” denen buyuk dort sirket bizdeki mavi paso benzeri bir hizmet veriyorlar: aldiginiz
paso ile belli kurallar cercevesinde Yeni Zelanda icinde bir yila kadar ek ucret odemeden gezebilirsiniz.
Genis bir tasima agi olan sirketler http://www.magicbus.co.nz/ , http://www.straytravel.com/ ve
http://www.kiwiexperience.com/ . Irili ufakli bir cok firma daha var, secim size kalmis.
Yoksa araba mi kiralamali?
Neden olmasin? Kucuk bir arabanin kirasi gunluk $15 ten basliyor http://www.jucy.co.nz/ . Benzin
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parasi eklendiginde ancak otobus parasi kadar ediyor. Biraz daha fazla verip 30-40 Yeni Zelanda
dolarina iki uc kisilik karavan kiralamak mumkun. Trafik Ingiltere'de oldugu gibi bie gore ters yonde
ona gore.
Sonra?
Bu otobus firmalarindan birini sectikten sonra ilk duraktan otobuse biniyorsunuz, size hemen gece
nerede kalmak istediginizi soruyorlar. Istediginiz sehirde istediginiz hostelde sizin icin ek ucret
almadan yer ayarliyorlar ve sizi kapiya birakiyorlar. Tekrar yola cikmak istediginizde firmayi
ariyorsunuz ya da internetten irtibata geciyorsunuz, onlar sizi ne zaman alabileceklerini soyluyorlar.
Genelde 24 saat icinde yine hostelin kapisindan sizi aliyorlar.
Aktiviteler?
Yeni Zelanda'da hiperaktifler icin yapilacak cok sey var. Otobus firmasi sizin icin bunlari -ek ucret
almadan- ayarliyor.
Kolay degil mi?
Iyi yolculuklar.
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Sili'ye nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede kalinir,
hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Sili, Turklerden vize istemiyor. Ucakla giris yaptiginizda teorik olarak donus ucak biletinizin olmasi
gerekiyor, ama soruldugunu gormedim. Yine de tedbirli olmakta yarar var. Karadan girislerde donus
bileti sorulmuyor. Giriste doldurgunuz turist kartini ulkeden cikarken de gormek istiyorlar,
kaybetmeyin.
Ucak Bileti
Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://www.kayak.com/ ,
http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ ucuza bilet temin etmenize yarayacak siteler.
Sili'ye olan ucuslarda ABD uzerinden transit gelinebiliniyor ( vize gerekli). Baska bir alternatif ise
Frankfurt ( transit vize gerekli), ya da Ispanya uzerinden gecip ABD'ye hic girmemek. Bilet fiyatlari
tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun gibi nedenlerle gunluk olarak degisebilir,
bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda bakmak yararli olur. Ben baktigimda
Turkiye'den Sili'ye olan bilet fiyatlarinin biletin tarihine gore 600 ila 3500 dolar arasi dalgalandigini
gordum, yani iyi bir arastirma ve olabildigince once bileti almak onemli.
Ne zaman gitmeli?
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Sili'de dort mevsim var. Ulke bir uctan uca neredeyse 4000 kmyi buldugu icin guney ucu donarken
kuzey ucunda denize girenler olabiliyor. Gideceginiz sehrin hava durumunu kontrol etmeniz onemli.
Ayrica ulkenin dogu kisminin And daglari ile cevrili oldugunu ve yuksek mevkilere ciktikca havanin
soguyacagini unutmayin. Kuzeydeki colde hava gunduzleri sicak olsa da geceleri birden soguyabiliyor.
Kisin Sili'nin Patagonya bolgesinde seyahat onerilmiyor.
Ne kadar harcarim?
Guney Amerika'nin en pahali ulkelerinden biri Sili. Gunde 35-45 dolara orta dereceli yerlerde kalarak
ulkeyi gezebilirsiniz.
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Ulke buyuk oldugu icin otobus yolculuklari uzun suruyor. TurBus firmasinin otobusleri uzun
mesafelerde uzun ve rahat. Ucak Avrupa ile karsilastirildiginda pahali. Patagonya'da adalar arasinda
calisan gemilerin bazilarinda 6 kisilik yatakhanelerde geceleyip, yemek dahil gunde 100 dolara seyahat
etmek mumkun. Baskent, Santiago'dan sonra guneyde Patagonya ve kuzeyde San Pedro de Atacama
gorulmesi gereken yerler.
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Angel Selalesine ( Venezuela) nasil gidilir?
Ilk once daha once bu blogda anlattigim sekilde Venezuela'nin baskenti Caracas's ulasmaniz gerekiyor (
http://www.simdigezelim.com/2008/05/karayipler-orta-amerika-ve-guney.html ) . Eger Schengen
vizeniz varsa ozellikler Frankurt ve Avusturya'dan gelen direktu ucuslara bakmanizi tavsiye ederim.
Bazi kampanyalarda bilet fiyatinin 450-500 Eurolara dustugu oluyor. Sansiniza kalmis bu ara 800 Euro
gibi. Biletlerden once bakmaniz gereken onemli nokta mevsim: Venezuela'nin yagmur mevsiminde
gitmeniz gerekiyor, aksi halde selalelerde az su olabilir ve nehirde yolculuk -su azligindan dolayi- cok
zorlasabilir.
Diyelim Caracas'a ulastiniz, sirada Ciudad Bolivar var. Rutaca, Conviasa ve Aeropostal sik olarak bu
sehire ucuyorlar, bilet 110 dolar civari. Tabi Caracas'ta otobuslede gelebilirsiniz, otobusle gelirseniz
kutuplara gidermis gibi giyinin, soforlerin havalandirma ayari kavrami yok. Tropik ulkede donmayin.
Angel selalerine gitmek icin turunuzu onceden ayarlayabilirsiniz ya da son ana birakabilirsiniz. Son
anda ayarlamak icin Ciudad Bolivar havalanini beklerseniz fiyat en az %10 duser: havaalaninda bu tur
turlari yapan bes firmanin ofisleri yanyana ve rekabet yuksek.
Internetten veya telefonla yaptigini rezervasyonlarda fiyatin yukselmesi kacinilmaz. Sonucta butun
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turlar Canaima'da hemen hemen ayni kisileri kullaniyor, tek farklari fiyatlari. Iyi unu olan tur sirketleri
olarak www.gekkotours-venezuela.de ve http://www.abenteuer-venezuela.de/eng/home%20eng.htm
onerebilirim. Her ikisi de Venezula'ya yerlesmis Almanlarin yonettigi sirketler.
Iyi seyahatlar!
Email this • Email the author
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Galapagos adalari ( Ekvador ) : Nasil gidilir?
Galapagos adalarina sizde ugramak isterseniz bu bilgiler isinize yarayabilir.
Hangi tekneyle gidelim?
Galapagos adalarina gidis icin once hangi tur tekne ile gitmek istediginize karar vermeniz
gerekiyor.150 kisilik tekneler oldugu gibi bircok 16 kisilik tekne de var. Buyuk tekneler denizde daha
az sallandigi icin tercih edilebilir, fakat bu teknelerde inis binis cok uzun surebildigi ici ben tercih
etmedim. Kucuk teknelerde ilk bakacaginiz motor gucu olabilir, yavas teknelerin adadan adaya gitmesi
uzun surecegi icin tercih etmeyebilirsiniz. Tur sirketlerinin intenet sayfalarinda bu bilgiler var.

Teknelerin siniflari
Her tur sirketi kullandigi tekneleri siniflandiriyor. Genelde a) turist sinifi b) luks turist sinifi c) ultra
luks gibi siniflara ayiriyorlar. Aldanmayin. Herhangi bir standart yok. En iyisi internete girip diger
yorumlara bakin.
Ne kadar uzunlukta bir tur alayim?
Turlar 4-5 gun ya da 7-8 gun olabiliyor. Hepsinin gittigi yer asagi yukari ayni cunku gidilecek rotayi
milli park yonetimi belirliyor. 7-8 gun olan turlarda ek olarak albatros'lar gorulebiliniyor, diger
gorulenler ayni.

Nasil tur ayarlayayim?
Tercihen Quito'ya gelmeden uzaktan turu secip odeme yapmayin. Quito'da Rio Amazonas bulvari
civarinda Galapagos'a tur yapan sirketlerin bir cogunun burosu var. Tekneler hareket etmeden 3-4 gun
once bu burolara ugrarsaniz en az %20 indirim alirsiniz. Eger vaktiniz varsa ve beklemek sorun
degilse, tur ayarlamayi son gune birakin. Turlar genelde Persembe ve Cuma gunleri hareket ediyor,
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Carsamba yada Persembe ogleden sonra tur sirketlerine ugradiginizda son dakika panigi ile bos yerleri
doldurmak icin %40'a varan indirimler almaniz mumkun. Tabi yer kalmamasi durumu da var.
Teknelerde yasam nasil?
Baska bir kisiyle paylastiginiz iki kisilik kucuk kabinlerde kaliyorsunuz. Yemek, kitap okumak, muzik
dinlemek, video seyretmek icin bir ortak yasam alanlari var. Sabah 6 gibi kalkip aksam 9-10 gibi biten
bir yorucu program oluyor, onca sallantiya ragmen uyumakta hic zorluk cekmiyorsunuz.
Adalara ucagi nasil ayarlayacagim?
Tur sirketi sizin icin ayarliyor. Turistlerin cok oldugu donemde gidis gelis bileti $410, dusuk sezonda
ise $350 civarinda.
Ne getireyim?
Mumkunse snorkelinizi getirin. Gemide gunluk kira 10$, snorkelin kendisi 20$. Gunesyagi, sinek
kovucu, gunes icin sapka, mayo, sandalet, sort. Bir kac yerde adalara cikarken iskele yok, suya
iniyorsunuz, sandaletler ise yariyor.
Hangi tur sirketleri?
Ornek olarak su linkleri vereyim, ama sadece bunlara bakmayin. Sadece baslangic noktasi olarak bakin,
kendi arastirmanizi da yapin.

http://www.discovergalapagos.com/
www.galasam.com
www.happygringo.com
Eminim Galapagos adalari hep hatirlayacaginiz bir yer olacak. Iyi seyahatlar.
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Peru'ya nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Peru, Turklerden vize istiyor. Turkiye'den almak uzun suruyor, Bolivya ya da Arjantin'den ise bir gunde
alabilirsiniz. Ucakla giris yaptiginizda teorik olarak donus ucak biletinizin olmasi gerekiyor. Karadan
girislerde donus bileti sorulmuyor. Giriste doldurgunuz turist kartini ulkeden cikarken de gormek
istiyorlar, kaybetmeyin.
Ucak Bileti
Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://www.kayak.com/ ,
http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ ucuza bilet temin etmenize yarayacak siteler.
Peru'ya olan ucuslarda ABD uzerinden transit gelinebiliniyor ( vize gerekli). Baska bir alternatif ise
Frankfurt ( transit vize gerekli), ya da Ispanya uzerinden gecip ABD'ye hic girmemek. www.lan.com
Lima ve Santiago merkezli calisan bir havayolu, websitesine bakmak yararli olabilir.
Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun gibi nedenlerle gunluk olarak
degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
Peru'da dort mevsimden cok bolge hava durumunu belirliyor. Peru'da tropik Amazon bolgesi oldugu
gibi 5000 metrelik And daglari da var. Gidilecek yerin hava durumuna onceden bakmakta yarar var.
Yuksek irtifada yuruyus yapacak olanlarin her zaman kalin bir seyler almalarinda yarar var. Baska bir
nokta ise Peru otellerinin cogunda isitmanin hic olmamasi. Hava sogudukca verdikleri battaniye
sayisini arttiriyorlar.
Ne kadar harcarim?
Guney Amerika'nin ucuz ulkelerinden biri Peru. Yerine gore gunde 15-30 dolara orta dereceli yerlerde
kalarak ulkeyi gezebilirsiniz.
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Ulke buyuk ve engebeli oldugu icin otobus yolculuklari uzun suruyor. Cruz del Sur firmasinin
otobusleri uzun mesafelerde uzun ve rahat, hatta bizim Varan'lardan bile daha luks. Bunun yaninda
yerel hatlarda “tavuk otobusu” denen eski otobuslerde calisiyor, neden “tavuk otobusu” dendigini
yaninizdaki yolcu gidakladiginda ya da melediginde anlarsiniz. Ulkede gorulecek cok yer var. Kisa
zamani olanlara Puno'dan baslayarak Titikaka golu, Arequpa sehri, Nasca cizgileri, Cuzco ve cevresi,
Machu Picchu, Manu yagmur ormanlari ve Iquitos sehrine uzanabilirler. Peru, Guney Amerika'da en
cok gorulecek yeri olan ulkelerden biri. Lima sehri bir istisna, turistik bolgeleri disinda geceleri
disarida dolasmak pek hos degil.
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Arjantin'e nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Arjantin, Turklerden vize istemiyor. Ulkeye giriste doldurgunuz turist kartini ulkeden cikarken de
gormek istedikleri oluyor, gumruk kapisina uygulama degisiyor. Siz de kartinizi saklayin.
Ucak Bileti
Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://www.kayak.com/ ,
http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ ucuza bilet temin etmenize yarayacak siteler.
Arjantin'e olan ucuslarda ABD uzerinden transit gelinebiliniyor ( vize gerekli). Baska bir alternatif ise
Frankfurt ( transit vize gerekli), ya da Ispanya uzerinden gecip ABD'ye hic girmemek. Arjantin
Havayollari pek guvenilir degil, sik sik ucus saatlerinde degisiklik ve ucus iptalleri oluyor. Ulke icinde
ucaklar pahali.
Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun gibi nedenlerle gunluk olarak
degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
Arjantin mevsimsel sicakliklar ilk once bolgeye bagli sonra da mevsime. Arjantin'in kuzey kesimleri
kis aylarinda deniz kenarinda iliman kaliyor, ayni anda guneyde Patagonya'da yogun kar yagisi
goruluyor, yukse kesimlerde yollar kapaniyor. Patagonya'ya gidecekseniz zevkini cikarabilmeniz icin
yazin gitmeniz gerekiyor, ama bu durumda da ozellikle Aralik-Ocak aylarinda otel ve ulasim icin yer
bulmak zor olabiliyor. Bu aylarda yer ayitmadan yola cikmayin.
Ne kadar harcarim?
Kucuk sehirlerde gunde 25 dolar yeterli olabilirken turistlerin fazla oldugu El Calafate gibi sehirlerde
ve Buenos Aires'te 35-40 dolara hostellerde kalarak dolasabilirsiniz.
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Ulke buyuk oldugu icin otobus yolculuklari uzun suruyor.Via Bariloche ve Andesmar gibi firmalarin
otobusleri uzun mesafelerde rahat, sicak yemek, iki dilde video ve genis, iyice yatan koltuklari var.
Buenos Aires'ten yola cikacaklar otobus firmalari ile ilgili olarak otobus terminalinin resmi sitesine
bakabilirler.
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Bazi hatlarda bu firmalarin otobusleri bile iyi olmayabiliyor, en guncel durumu kaldiginiz hostel,
otelden ogrenebilirsiniz. Arjantin'in gezginler icin iyi bir yani hostellerde bedava internetin yani sira
bedava kahvalti, bedava mangal ve bazi yerlerde bedava bira bile olmasi. Anlayacaginiz rekabet
yuksek. Genelde www.hostelworld.com dan buldugunuz kalacak yerler iyi oluyor.
Ulkede gorulecek cok yer var: Buenos Aires, Iguazu selaleleri, Patagonya, Ushuia, El Calafate, Perito
Moreno buzulu, Salta, Bariloche ve Mendoza bunlardan baslicalari.
Gönderen Başar Kurtbayram saat: 16:52 0 yorum yazildi. Siz de ekleyin:
Etiketler: Arjantin, Nasil gidilir/yapilir?
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Karayipler, Orta Amerika ve Guney Amerika'ya nasil gidilir?
Bana gelen bir cok emailde dolastigim yerlere nasil gidebileceginizi, havayollarini ve diger masraflari
soruyorsunuz. Elimden geldigi kadar cevap veriyorum ama en iyisi bilgi kaynaklarini vererek yol
gostermek. Kullanacagimiz ucak sirketlerini ve yolculuk giderlerini cikarmak icin Ingilizce web
sitelerine bakacagiz.
Asagida verilen bilgiler genel olarak butun bir bolge icin verilmistir. Kendi durumunuza en uygun plani
yapmak icin lutfen yaziyi okuyup linkleri takip ediniz. Bu yaziyla genel olarak kaplanan ulkeler
Karayipler: Bahamalar, Jamaika, Antigua ve Barbuda, Barbados, Trinidad ve Tobago, Saint Vincent
ve Grenadinler
Orta Amerika: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kosta Rika
Guney Amerika: Arjantin, Sili, Peru, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Venezuela
UCAK BILETLERI
Ucuz ucak biletleri icin www.kayak.com ya da www.expedia.com ' bakacagiz. Kayak.com genelde
daha genis bir yelpazeye bakiyor ve daha ucuz fiyat veriyor. Bunun yaninda www.expedia.com un da
avantajlari var, ucretsiz olarak uye olduktan sonra az sayida otel ve havayolundan aldiklari
indirimlerden sizde yararlanabilirsiniz. Bu ikisine ek olarak bir de bizden bir site vereyim
www.ekobilet.com , burasi da gayet makul. Istanbul'da 30 dan fazla da subeleri var, ben hizmetlerini
kullandim, memnun kaldim.
Kalinacak yerler: otol ve hostel secimi
Oteller icin yine www.kayak.com , www.expedia.com , ek olarak www.octopustravel.com iyi
kaynaklar. Ama bunlar otel ve fiyatlari yuksek ona gore. Daha hesapli yerlerde kalmak icin
www.hostelbookers.com ve www.hostelworld.com a bakabiliriz. Bu ikisi hem hesapli hem de ayni
hostellerde onceden kalanlarin oneri ve yorumlari var.
Yukarida adi gecen sitelerden ucus saatleri ve rota cikardiktan sonra sira vize durumuna bakmaya geldi.
Bu sitede Turklerden vize istemeyen ulkelerin listesi var, yani cogunluk maalesef istiyor. Bazi ulkeler
siz onlarin havaalanindan transit gecerken bile vize istemekte ( Almanya, Ingiltere, ABD gibi). ABD
vizeniz varsa Ingiltere ve Almanya havaalanlarindan gecerken transit vizesi almaniz gerekmiyor, aksi
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takdirde lazim. Bileti almadan once en iyisi sectiginiz havayolunun Turkiye ofisini arayip bu konuda
bilgi almak. Sonra olay vize almaya geliyor.
Nasil vize alinir?
En detayli bilgiyi konsolosluklar verecektir. Sunu hatirlamakta yarar var, bazi konsolosluklar
digerlerine gore daha yavas olacaktir: Ispanya, Ingiltere gibi ulkelerden vize alacaksaniz 4 ila 6 haftaya
is uzayabilir aklinizda olsun.
Karayipler'e nasil gidilir?
Karayipler'de gitmek istediginiz ulke halen somurge olabilir ( Hollanda Antilleri, Ingiliz Virgin adalari
vs). Buralara Avrupa'dan direk ucuslar var. Hollanda Antilleri icin KLM nin onlarca ucusu var mesela.
Tabi bu durumda hem Hollanda hem Hollanda Antilleri vizesi almaniz gerekebilir, kontrol edin.
Bu kategoriye girmeyen diger Karayip ulkelerinin hepsine ya Miami ya Puerto Rico uzerinden ucuslar
var. ABD vizeniz yoksa ve almakta gucluk cekiyorsaniz, Ispanya Iberia havayollari ile Madrid
uzerinden Karayipler yapabilirsiniz. Dikkat: Iberia'nin adalar arasi ucusu yoktur, sizi mesela
Venezuella'ya indirir, siz geri kalan rota icin bileti baska havayolundan alirsiniz.
Orta Amerika'ya nasil gidilir?
Miami ve Houston uzerinden bir cok ucus var. Yine Ispanyol Iberia bolgede aktif ama en cok secenek
ABD li havayollarinda. Burada ulkeler arasi ucak bileti pahalidir, otobus ana ulasim aracidir.
Internetten aldiginizdan daha ucuza bileti yerel acentalardan bulma sansiniz var, ama garanti degil. Orta
Amerika'da Turklerden vize isteyen sadece Panama ve Meksika var, digerleri bugun itibariyla
istemiyor.
Guney Amerika'ya nasil gidilir?
Miami ve Houston uzerinden bir cok ucus var. Yine Ispanyol Iberia bolgede aktif ama en cok secenek
ABD li havayollarinda. Ingiliz havayollarina da bir bakin derim. Havayolu ile ulasim pahali, cok
ulkeye ugramak istiyorsaniz ya otobus ile dolasacaksiniz yada www.oneworld.com
www.staralliance.com gibi sirketlerden “bolgesel ucus kuponlari” alacaksiniz, 5-6 ucusa sabit bir ucret
odeyerek dolasmak isteyenler icin ideal bir cozum. Bu cozumun kotu yani istediginiz her rotaya
sozkonusu firmalarin ucagi olmamasidir. Guney Amerika'da Peru, Surinam ve Guyanalar disinda
Turklerden vize isteyen ulke yok.
Simdilik bu kadar, hoscakalin.
Email this • Email the author
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Kosta Rika'ya nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Kosta Rika, Turklerden vize istemiyor. Ulkeye giriste donus ucak biletiniz soruluyor. Diger Orta
Amerika ulkelerine kiyasla gumrukleri daha siki. Karadan giris yapacaksaniz, giris islemleri uzun
surebilir; herkesi ariyorlar.
Ucak Bileti
Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://www.kayak.com/ ,
http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ ucuza bilet temin etmenize yarayacak siteler.
Kosta Rika'ya olan ucuslarin cogu ABD'de Miami, Atlanta ya da Houston aktarmali. Yani ABD vizesi
almaniz gerekiyor. Baska bir alternatif ise Frankfurt ( transit vize gerekli), ya da Ispanya uzerinden
gecip ABD'ye hic girmemek. Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun
gibi nedenlerle gunluk olarak degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda
bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
Kosta Rika'da dort mevsim yok. Onun yerine yagmurlu ve kuru mevsim var. Kuru mevsim Aralik
ayindan Nisan'a suruyor. Gideceginiz sehrin yerine gore sicaklik ortalamasi degisebilir: San Jose
yuksekte oldugu icin kuru mevsimde sicaklik 15 dereceye kadar duserken ayni mevsimde deniz
seviyesinde 20-25 dereceden asagi inmeyebilir.
Ne kadar harcarim?
Orta Amerika'nin en pahali ulkelerinden biri Kosta Rika. Buna ragmen gunde 30-40 dolara
( bulundugunuz sehre gore degisir ) cok iyi zaman gecirebilirsiniz. Standartlari diger Orta Amerika
ulkelerinden daha yuksek ve oldukca cok ABD'li ziyaretciye alisiklar. Bundan dolayi Orta Amerika'da
en fazla bahsis beklenen yerdir.
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Kosta Rika'ya Turkiye'den dogrudan gidiyorsaniz, buyuk ihtimalle San Jose'den giris yapacaksiniz.
Kosta Rika hostellerinde ulkede uzun sure seyahat etmis ( 5-6 ay) bir suru Amerikali'ya
rastlayacaksiniz. Tatil mekanlarinin en guncel durumunu en iyi bu tur yolculardan alabilirsiniz. San
Jose'de 2-3 gunden sonra otobusle deniz kiyisindaki kucuk kasabalardan birine gidebilir ya da yagmur
ormani turlarindan birine katilabilirsiniz.
Gönderen Başar Kurtbayram saat: 12:15 0 yorum yazildi. Siz de ekleyin:
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Nikaragua'ya nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Nikaragua, Turklerden vize istemiyor. Giriste iki ayri giris ucreti kesiliyor, su anda toplam $11. Ama
degisebilir. Ulkeden cikistada cikis ucreti aliniyor. Nikaragua'ya giriste 90 gunluk giris izni veriliyor.
Ayni giris damgasiyla Nikaragua, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya girebilirsiniz. Yani 90 gun
aslinda toplam dort ulke icin gecerli, yeniden 90 gunluk uzatma almaniz icin Belize ya da Kosta
Rika'ya girip cikmaniz gerekiyor.
Ucak Bileti
Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://www.kayak.com/ ,
http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ ucuza bilet temin etmenize yarayacak siteler.
Nikaragua'ya olan ucuslarin cogu ABD'de Miami, Atlanta ya da Houston aktarmali. Yani ABD vizesi
almaniz gerekiyor. Baska bir alternatif ise Frankfurt ( transit vize gerekli), ya da Ispanya uzerinden
gecip ABD'ye hic girmemek. Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun
gibi nedenlerle gunluk olarak degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda
bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
Nikaragua'da dort mevsim yok. Onun yerine yagmurlu ve kuru mevsim var. Kuru mevsim Aralik
ayindan Nisan'a suruyor. Gideceginiz sehrin yerine gore sicaklik ortalamasi degisecektir. Su adresten
havanin durumuna ve ortalama sicakliklara bakabilirsiniz http://www.wunderground.com/cgibin/findweather/getForecast?query=nicaragua&wuSelect=WEATHER
Ne kadar harcarim?
Orta Amerika'nin en ucuz ulkelerinden biri Nikaragua. Gunde 15-20 dolara orta dereceli yerlerde
kalarak ulkeyi gezebilirsiniz. Daha ucuz yerler pek ic acici olmayabilir ama 10-15 dolara da
inebilirsiniz. Bu ulkede “ Gringo “ faktoru yuksek, yani ne zaman bir yabanci gorseler fiyatlar 3-4
katina cikiyor ve ne kadar pazarlik yapsaniz iki katindan asagi inmeye yanasmayan bir suru insan var.
Mecburen cok insanla pazarlik edeceksiniz.
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Nikaragua'ya Turkiye'den dogrudan gidiyorsaniz, buyuk ihtimalle Managua'da giris yapacaksiniz ki, iyi
bir sey degil. Managua, tozlu, daginik, tehlikeli ve gorulecek fazla bir seyin olmadigi bir sehir. Illa
gorecegim derseniz 1-2 gun guvenlige dikkat ederek dolasabilirsiniz. Kolonyal mimarinin iyi
orneklerinin oldugu eskinin guzel sehirleri Granada ve Leon, Managua'ya oldukca yakin. Granada'da
Oasis hostel http://www.nicaraguahostel.com/ iyi bir tesis ve diger gezginlerle karsilasmak icin cok iyi
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bir yer. Granada'dan Isla de Ometepe'ye gecebilirsiniz.
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El Salvador'a nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
El Salvador, Turklerden vize istemiyor. El Salvador'a giriste 90 gunluk giris izni veriliyor. Ayni giris
damgasiyla Nikaragua, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya girebilirsiniz. Yani 90 gun aslinda
toplam dort ulke icin gecerli, yeniden 90 gunluk uzatma almaniz icin Belize ya da Kosta Rika'ya girip
cikmaniz gerekiyor.
Ucak Bileti
Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://www.kayak.com/ ,
http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ ucuza bilet temin etmenize yarayacak siteler. El
Salvador'a olan ucuslarin cogu ABD'de Miami, Atlanta ya da Houston aktarmali. Yani ABD vizesi
almaniz gerekiyor. Baska bir alternatif ise Frankfurt ( transit vize gerekli), ya da Ispanya uzerinden
gecip ABD'ye hic girmemek. Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun
gibi nedenlerle gunluk olarak degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda
bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
El Salvador'da dort mevsim yok. Onun yerine yagmurlu ve kuru mevsim var. Kuru mevsim Aralik
ayindan Nisan'a suruyor. El Salvador oldukca kucuk bir ulke, sicaktan bunalirsaniz yuksek kesimlere
hemen cikabilirsiniz. Su adresten havanin durumuna ve ortalama sicakliklara bakabilirsiniz
http://www.wunderground.com/global/ES.html
Ne kadar harcarim?
Orta Amerika'nin pahalica ulkelerinden biri. Gunde 25-30 dolara orta dereceli yerlerde kalarak ulkeyi
gezebilirsiniz. San Salvador sehrinde 35-40 dolara cikabilir.
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
El Salvador'a Turkiye'den dogrudan gidiyorsaniz, buyuk ihtimalle San Salvador sehrinden giris
yapacaksiniz. El Salvador sehri buyuk alisveris merkezleri ve mallarin bol olmasi ile kendini diger Orta
Amerika sehirlerinden ayiriyor. Bunun yaninda hemen herkeste silah var ve gec karanliktan sonra
sokaklar hizla bosaliyor ve tek basina dolasmak tavsiye edilmiyor. El Salvador'dan kisa bir otobus
yolculugu ile deniz kiyisindaki kentlerden birine gidebilirsiniz.
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Gönderen Başar Kurtbayram saat: 13:16 0 yorum yazildi. Siz de ekleyin:
Etiketler: El Salvador, Nasil gidilir/yapilir?

Object 4

01.04.2008
Guatemala'ya nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir, nerede
kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
Guatemala, Turklerden vize istemiyor. Guatemala'ya giriste 90 gunluk giris izni veriliyor. Ayni giris
damgasiyla Nikaragua, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya girebilirsiniz. Yani 90 gun aslinda
toplam dort ulke icin gecerli, yeniden 90 gunluk uzatma almaniz icin Belize ya da Kosta Rika'ya girip
cikmaniz gerekiyor.
Ucak Bileti
Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://www.kayak.com/ ,
http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ ucuza bilet temin etmenize yarayacak siteler.
Guatemala'ya olan ucuslarin cogu ABD'de Miami, Atlanta ya da Houston aktarmali. Yani ABD vizesi
almaniz gerekiyor. Baska bir alternatif ise Frankfurt ( transit vize gerekli), ya da Ispanya uzerinden
gecip ABD'ye hic girmemek. Bilet fiyatlari tatil gunleri, resmi gunler, bolgesel kutlamalar ve bunun
gibi nedenlerle gunluk olarak degisebilir, bundan dolayi birden cok kaynaga degisik zamanlarda
bakmak yararli olur.
Ne zaman gitmeli?
Guatemala'da dort mevsim yok. Onun yerine yagmurlu ve kuru mevsim var. Kuru mevsim Aralik
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ayindan Nisan'a suruyor. Guatemala'da yagmur ormanlari, col, yuksek daglar ve batakliklar oldugu icin
gideceginiz sehrin yerine gore sicaklik ortalamasi degisecektir. Su adresten havanin durumuna ve
ortalama sicakliklara bakabilirsiniz http://www.wunderground.com/global/GU.html
Ne kadar harcarim?
Orta Amerika'nin en ucuz ulkelerinden biri Guatemala. Gunde 15-20 dolara orta dereceli yerlerde
kalarak ulkeyi gezebilirsiniz. Hatta fazla turistin ugramadigi bolgelerde tek kisilik otel odasinin $3 ,
gunluk yemek masrafinin $4'a indigi tecrubeyle sabittir ( Lago Atitlan civari).
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
Guatemala'ya Turkiye'den dogrudan gidiyorsaniz, buyuk ihtimalle Guatemala sehrinden giris
yapacaksiniz ki. Guatemala sehrinde gorulecek fazla bir sey yok, geceleri tehlikeli olabilir. Cogu yolcu
havaalanindan $5'a minibuse binerek yakindaki Antigua kentine geciyor. Antigua, Orta Amerika'da
bulacaginiz en guzel en rahat ve tabi en turistik sehir. Antigua'da calisan onlarca turizm acentasi
sayesinde ulkenin her yerine ucuza seyahat ve tur ayarlayabilirsiniz.
Gönderen Başar Kurtbayram saat: 12:52 0 yorum yazildi. Siz de ekleyin:
Etiketler: Guatemala, Nasil gidilir/yapilir?

Object 5

24.02.2008
Amerika'ya ( ABD ) nasil gidilir, nasil gezilir, ne zaman gidilir, ne kadar harcanir,
nerede kalinir, hangi yeme icme ve tatil mekanlari iyidir?
Vize
ABD, Turklerden vize istiyor. ABD vizesi ile ilgili ayrintilara ve formlara ulasmak icin
http://turkish.turkey.usembassy.gov/consular.html adresine gidebilirsiniz.
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Ucak Bileti
Daha once yazdigim sirketleri bir bakiverin. Turkiyede http://www.ekobilet.com/, yabanci olarak http://
www.kayak.com/ , http://www.edreams.com/ , http://www.expedia.com/ ucuza bilet temin etmenize
yarayacak siteler. Turkiye'den THY ile dogrudan ucuslar var ama digerlerine gore daha pahali. ABD'ye
Frankfurt, Amsterdam, Londra, Roma ve Madrid aktarmali ucuslar var. Havayollarinin promosonlarina
bakarsaniz daha indirimli bilet alabilirsiniz. www.ekobilet.com da promosyonlu biletler bulma
olasiliginiz daha yuksek.
Transit Vize gerekiyor mu?
ABD vizeniz varsa (baska ulkelere giderken transit vizesi isteyen Almanya ve Ingiltere gibi ulkeler)
transit vizesi istenmiyor.
ABD'den transit gecip baska bir ulkeye gidecekseniz, yine de ABD vizesi almaniz sart.
Ne zaman gitmeli?
ABD, genis bir ulke. Florida'da sicaktan bunalirken Chicago'da kar firtinasi olabiliyor. Gitmeden once
www.weather.com a bakiverin.
Ne kadar harcarim?
Fazla seyahat etmez ve ucuz yerlerde kalip, ucuz yerlerde yerseniz, gunluk 50-60 dolara
gecinebilirsiniz. Hostellerde gecelik yataklar 25 dolar civari, ayakustu yemek ise ucuz.
Nasil gezmeli? Tatil mekanlari
ABD icinde ucak seferleri bazen tren ve otobusten bile indirimli oluyor. Otobusle sehirden sehire
gidecekseniz www.greyhound.com , treni tercih ederseniz www.amtrak.com . Her iki sirketinde
indirimli bolgesel pasolari var, web
sitelerinden takip edebilirsiniz.
Sehirlere yakin olmayan turistik bolgelere ulasmak icin tek sansiniz arac kiralamak, genelde arac kirasi
degil ama arac sigortasi fazla tutuyor. Bazi kredi kartlarini kullandiginizda arac sigortasini uzerlerine
aliyorlar, bu durumda arac kirasi epey dusuyor.
ABD genis bir ulke vaktiniz iki haftadan azsa dogu ya da bati kiyisinda dolasarak daha cok yer
gorebilirsiniz. Ulkenin bati kismi daha liberal, dogu kismi daha Avrupai ve ic kesimler daha tutucu
yerler. Dolayisiyla yenilikleri gormek icin California'ya ( San Francisco, San Diego, Los Angeles),
dunyaca unlu sehirlerde dolasmak icin doguya ( New York, Boston, Washington), rahatlamak icin
guneydoguya ( Miami, Orlando, New Orleans, Atlanta), bos alanlar ve col gormeye guneye ( Teksas,
Arizona, Yeni Meksika), George Bush'a kimin oy verdigini merak edenler ic kesimlere
( Amerikalilarin no-fly zone adini verdigi) tutucu eyaletlere, illada usumek isteyenler Kanada
sinirina yakin ( Montana, Illinois, Michigan) yerlere ugrayabilirler.
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