7 Gün
New
Orleans &
Cajun
Country

Jazz Müziğin doğum
yerine yolculuk…

1599 $’dan başlayan
fiyatlar ile
Rezervasyon yaptırmak için info@tekser.com
adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.

Tur paketine dahil olan hizmetler;

6 gece konaklama
o 4 gece New Orleans
o 1 gece Baton Rouge
o 1 gece Lafayette

Bagaj Taşıma

Programda belirtilen tüm transferler

10 Öğün: 6 kahvaltı, 1 öğle yemeği, 3 akşam yemeği

Programda belirtilen turlar klimalı otobüsler eşliğinde yapılacaktır

Tüm program boyunca İngilizce konuşan tur lideri

İngilizce konuşan yerel rehberler

Programda belirtilen giriş ücretleri

Daha konforlu bir tur için kablosuz kulaklık kullanımı
Öne Çıkanlar;

New Orleans’ın en eski semti olan Fransız Meydanı’nı görebilirsiniz.

Hayran bırakan Mardi Gras koleksiyonuyla Presbytere’i görebilirsiniz.

Louisiana’nın cevheri ve farklı kültürlerin buluştuğu Baton Rouge’u ziyaret edebilirsiniz.

Birleşik Devletler’in en büyük sulak alanı olan büyüleyici Atchafalaya Basin’de bataklık tekne
turuna katılabilirsiniz.

Vermilionville Living History Museum & Folk Life Park’ı ziyaret edebilirsiniz.

Avery Adası’ndaki dünyaca ünlü Tabasco acı sosunun üretildiği fabrikayı ziyaret edebilirsiniz.

Eşsiz bir New Orleans alış veriş deneyimi için açık hava Fransız Marketini ziyaret edebilirsiniz.

Tarihi konakların da bulunduğu New Orleans’ın farklı semtlerini ziyaret edebilirsiniz.

Ekstra turlar için seyahatinizden önce rezervasyon yaptığınız takdirde hem fiyat hem zamandan
kazanma fırsatı!

Seyahat esnasında satın alınan ekstra turlar için %10 veya daha fazla ödeme talep edilebilir.

Ekstra tur kontenjanları önceden dolabilir.

Yanınızda nakit para bulundurmanız önerilir. Kredi kartı kullanımı kimi bölgelerde mümkün
olmayabilir.

Seyahat sigortası, sadece tura çıkmadan önce satın alınan servisleri kapsamaktadır.

Rezervasyonlar, online veya telefonla, seyahatten 1 hafta öncesine kadar gerçekleştirilmelidir.

Ekstra turlar, haftanın hangi günü olduğuna göre değişkenlik gösterebilir.
NOTLAR:
TÜM TURLARDA YALNIZCA İNGİLİZCE REHBERLİK HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.
BELİRTİLEN FİYAT YALNIZCA YER HİZMETLERİNİ KAPSAMAKTADIR. DIŞ HAT UÇUŞLARI DAHİL
DEĞİLDİR.

PROGRAM
1. Gün, Pazartesi – New Orleans’a varış
Jazz müziğin doğum yeri ve Mardi Gras töreninin ev sahibi olan New Orleans’a varış ve otele transfer. Bu
gece diğer katılımcılarla birlikte keyifli bir hoş geldiniz içkisi eşliğinde tur lideriniz sizi bekleyen harika tur ile
ilgili bilgilendirme yapacak. Bilgilendirme için tur lideriniz ile saat 19:00 buluşmanız gerekmektedir. Bu
nedenle seçeceğiniz uçağın varış saatinin 17:00’dan geç olmamasını veya mümkünse daha erken varışlı bir
uçak seçmenizi tavsiye ederiz.
Konaklama

: Hotel Provincial*** veya Hampton Inn & Suites Downtown/French Quarter***,
New Orleans, LA

2. Gün, Salı – Fransız Meydanı Turu
Şehrin en eski semti olan Fransız Meydanı’nda yapacağınız yürüyüş turu sırasında New Orleans’ın seslerinin
ve görüntüsünün keyfini çıkarabilirsiniz. Tarihi Jackson Meydanı’nda durup içlerinde St. Louis Katedrali’nin
de bulunduğu çok iyi korunmuş tarihi binaları görebilirsiniz.
Capuchin keşişlerinin ikamet ettiği yerde kuruluş olan ve kendine özgü renkli bir geçmişe sahip eşsiz
Presbytere’i ziyaret edeceksiniz. Ardından kendine hayran bırak Mardi Gras koleksiyonunu görmek ve
hikayesini öğrenmek için müze ziyaretiyle turu sonlandıracaksınız.
Günün geri kalanında kendi başınıza bu hareketli şehri keşfedebilir veya öğleden sonra gerçekleşecek bir
ekstra tura katılabilirsiniz. Ekstra turda Laura Creole Çiftliği’ni ziyaret edebilir ve 18. Ve 19. yy’da günlük
yaşama dair küçük izlenimler edinebilirsiniz.
Bu akşam diğer katılımcılarla beraber akşam yemeği yiyecek ve New Orleans’a hep beraber merhaba
diyeceksiniz.

Laura Tur
Creole Çiftliği
Ziyareti
Ekstra
: Laura
Creole Çiftliği Ziyareti (Öğleden sonra - yarım gün)
Laura Creole Çiftliği’ni ziyaretiniz sırasında 18. Ve 19. yy’da günlük yaşama dair küçük izlenimler edinebilir,
Konaklama
: Hotel Provincial*** veya Hampton Inn & Suites Downtown/French Quarter***,
Louisiana’daki Creole halkının kültürüyle ilgili tarihi bilgiler alabilirsiniz. Turunuz 1805 yılında inşa edilmiş
New
LA ve burada galerilerden, kadınlar ve erkekler için ayrılmış odalara, ofislere,
Maison Principale
ileOrleans,
başlayacak
Öğün
: Kahvaltı
ve Akşam
Yemeği
servis odalarına ve ortak kullanım
alanlarına
kadar birçok
farklı yer görebileceksiniz. Turun bu kısmı burada
yaşayan ailenin büyüleyici fakat bir o kadar da trajik hayatını yansıtmaktadır. Aynı zamanda Creole’nin
sayısız geleneğiyle tanışıp, kölelerin hünerli işçiliğini gözlemleyebileceksiniz.
Turunuz çiftliğin genel alanlarıyla devam edecek. Bu sırada şeker kamışı tarlalarıyla çevrili alanda,
Jardin Français, Laura's BananaLand ve bahçe mutfağını görebileceksiniz. Son olarak 1977 yılına kadar şeker
kamışı tarlalarında çalışanların yaşadıkları 1840’lı yıllardan kalma köle kulübelerini göreceksiniz.
*Tura gidiş dönüş otel transferiniz de dahildir. Yaklaşık tur süresi 4 saattir.
Kişi başı 59 $

3. Gün, Çarşamba - New Orleans Şehir Turu & Baton Rouge
Bugün New Orleans’da devam edeceğiniz turunuzda aralarında Upper 9th Ward, Central Business District,
19. yy.’dan bu yana iyi bir şekilde korunmuş konakları görebileceğiniz St. Charles Caddesi’nin de bulunduğu
farklı semtleri göreceksiniz. Buradan Louisiana’nın cevheri ve başkenti olan Baton Rouge’a devam
ediyorsunuz. Burası Amerikan yerlilerinin avlanma alanına kurulmuş ve son olarak Fransız kaşiflerin
yerleştiği olağandışı tarihi ve farklı kültürlerin buluştuğu bir şehirdir. Şehre varır varmaz ilk ziyaret
edeceğiniz yer yeni Louisiana Eyalet Meclis Binası olacak. Binanın 27. Katından şehri ve tarihi Mississippi
Nehri’ni panoramik olarak görebilirsiniz. Öğle yemeğinde serbest olacaksınız.

Ardından Capitol Park Müzesi’ne ziyaretiniz sırasında Louisiana’nın farklı tarihini multimedya sunum olarak
izleyebilirsiniz.
Bu akşam şehirdeki Fransız, Creole veya Cajun mutfaklarından birini kendi başınıza keşfedebilirsiniz.
Dilerseniz ekstra tur olan Nottoway Çiftliği’nde klasik Creole’den ilham alan akşam yemeğine
katılabilirsiniz. Bu büyük “Beyaz Kale” iç savaştan kurtulmayı başarmış, güneyin en büyük konaklarından
biridir. Tekrar restore edilerek eski ihtişamlı günlerine geri dönmüştür. Neden siz de geçmişe dönüp bu
deneyimi yaşamayasınız?
Ekstra Tur
Konaklama
Öğün

: Nottoway Çiftliği’nde Akşam Yemeği
: Hilton Baton Rouge****, Baton Rouge
: Kahvaltı

Nottoway Çiftliği’nde Akşam Yemeği
Baton Rouge’da 1859 yılında Louisiana’nın en başarılı şeker kamışı üreticilerinden John Hampden Randolph
için inşa edilen Nottoway Çiftliği iç savaştan kurtulmayı başarmış, güneyin en büyük konaklarından biridir.
Ziyaretiniz sırasında size o dönemin savaş kıyafetlerini giyen ve çiftliğin tarihiyle ilgili oldukça bilgili bir
rehber eşlik edecek. Turunuz ardından lezzetli yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz. Bu tur Nottoway Çiftliği
size hayatınız boyunca unutamayacağınız bir deneyim yaşatacak.
*Tura gidiş dönüş otel transferiniz de dahildir. Yaklaşık tur süresi 3 saattir.

Kişi başı 69 $
4. Gün, Perşembe - Atchafalaya Basin’de tekne turu & Lafayette in Cajun Country
Bugün Birleşik Devletler’in en büyük sulak alanı olan ve birçok farklı kuş türüyle vahşi yaşama ev sahipliği
yapan büyüleyici Atchafalaya Basin’de bataklık tekne turu ile başlıyor. Tur sırasında timsahları da görme
ihtimaliniz olabilir. Ardından Vermilionville Living History Museum & Folk Life Park’ı ziyaret edeceksiniz.
Burada Acadian, Creole ve Yerli Amerikalı kültürleri 1756’dan 1890’a kadar olan süreç sergilenmektedir.
Tur sonrasında lezzetli Creole yemeklerini tadacağınız öğle yemeğiniz yiyebilirsiniz. Yemek sonrasında yerli
zanaatkârlar tarafından yapılan bölgeye özgü gerçek el işi ürünlerin yapımını seyredebilirsiniz. Ardından
meşhur Martin Akordeon Şirketi’ni ziyaret edeceksiniz. Burada çok özel akordeon çeşitlerini görürken aynı
zamanda da canlı olarak dinelme şansınız olacak.
Günün sonunda Louisiana’daki Cajun Country’nin kalbi olan Lafayette’e doğru yola çıkıyorsunuz. Bu akşam
diğer katılımcılarla birlikte Cajun’a özgü çok özel ve popüler bir restoranda akşam yemeği yiyeceksiniz.
Konaklama
Öğün

: Comfort Suites ***, Lafayette
: Kahvaltı, Öğle yemeği & Akşam yemeği

5. Gün, Cuma - Avery Adası & New Orleans
Bugün dünyanın en ünlü acı sosu olan Tabasco’nun üretim yeri olan Avery Adası ile başlıyor. Burada sosu
tadabilir, nasıl yapıldığını ve paketlendiğini öğrenebilirsiniz. Tur bitiminde New Orleans’a doğru yola
çıkıyorsunuz. Öğle yemeğiniz ve öğleden sonrasın serbest olacak. Serbest zamanınızda açık hava Fransız
Marketini gezebilirsiniz. Yemeklerinden, müziğe, sanattan el işi ürünlerine bu markette New Orleans’a
özgü alış veriş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Akşam yemeğinizin serbest olacağı bu akşam Preservation Hall’da jazz dinlemek, Bourbon Sokağı’nda gece
hayatını görmek, hatıra eşyaları satın almak veya nefis yemekler yemek için popüler restoranlardan birine
gitmek için güzel bir fırsat olabilir.
Konaklama
Öğün

: Hotel Provincial*** veya Hampton Inn & Suites Downtown/French Quarter***,
New Orleans, LA
: Kahvaltı

6. Gün, Cumartesi - New Orleans
New Orleans’daki son gününüz şehri özgürce keşfedebilmeniz için serbest olacak. Dilerseniz ekstra tura da
katılabilir ve seyahatinizi büyülü bir şekilde sonlandırabilirsiniz.
New Orleans’a veda edeceğiniz bu akşam öncelikle bölgeye özel yemeklerin yapımını ve sırlarını
öğreneceksiniz. Sonrasında tur sırasında edindiğiniz yeni arkadaşlarınızla birlikte yiyeceğiniz veda
yemeğinde turla ilgili deneyimlerinizi ve anılarınızı paylaşabilirsiniz.
Ekstra Tur
Konaklama
Öğün

: Mardi Gras Deneyimi & Jazz Müziği eşliğinde tekne turu (Tam Gün)
: Hotel Provincial*** veya Hampton Inn & Suites Downtown/French Quarter***,
New Orleans, LA
: Kahvaltı & Akşam Yemeği

Mardi Gras Deneyimi & Jazz Müziği eşliğinde tekne turu (Tam Gün)
Sabahtan başlayacak ve tam gün sürecek bu turda New Orleans Mardi Gras Töreni’nin sahne arkası
çalışmalarını görebilir, bu büyük organizasyon için yapılan sıkı çalışmaya ve planlamaya tanıklık edebilirsiniz.
Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Mardi Gras’ın tarihi hakkında daha fazla bilgi
edinebilirsiniz. Dekorlar ve hatta kostümlerle birçok fotoğraf çekme şansınız da olacak. Öğleden sonra renkli
Mississippi’de otantik buharlı tekne turuyla günü sonlandıracaksınız. Tur sırasında canlı jazz müziğin ve
panoramik New Orleans siluetinin keyfini çıkarabilirsiniz.
*Tura gidiş dönüş otel transferiniz de dahildir. Yaklaşık tur süresi 6 saattir.
Kişi başı 85 $
7. Gün, Pazar – Dönüş günü
Otelde kahvaltınızın ardından havalimanına transfer.
Öğün

: Kahvaltı

NOT: Tur tarihleri için lütfen info@tekser.com adresinden bizimle iletişime geçiniz.

Gate 1 Seyahat Acentesi’ne ait tur programları serbest zamanlarınız için öneriler barındırabilir; fakat bu
öneriler, herhangi bir servis sağlayıcısına önerme/beğendirme ya da onaylamaya teşkil etmemektedir ve
bu önerilere veya aktivitelere katılma kararı kişi tarafından Gate 1 acentesinden bağımsız olarak
verilmelidir.

Tekser Turizm, Amerika’nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Gate1 Travel’ın,
Türkiye’deki tek yetkili satış acentesidir.

