(https://www.setur.com.tr)

Rusya Turu SE (Moskova-St.Petersburg)
03.06.2019'den t baren kalkışlı

1.650,00 EUR
9.875,42 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Setur Exclusive
Türkçe Rehberli

1. Gün: İstanbul - Moskova
Programımız, s z haval manındak buluşma noktamıza götürmek üzere verd ğ n z adrese gelecek olan özel aracın
ulaşması le başlıyor. Yen Haval manı Dış Hatlar G d ş Term nal 'nde buluşarak, check- n şlemler m z tamamlıyor
Türk Hava Yollarının tar fel sefer le Moskova’ya uçuyoruz. Varışta yapılacak panoram k şeh r turumuzda Kızıl
Meydan, ünlü Tverskaya Caddes , şehr n neredeyse tamamının görüleb ld ğ panoram k Len n Tepes , Novad ev çe
Manastrı, Kuğu Gölü, Luzn k Stadyumu Moskova Ün vers tes , devasa Kurtarıcı İsa Katedral ve Az z Vas l K l ses
görülecek yerler arasındadır. Turumuzun b t m nde otel m ze transfer ve serbest zaman. Akşam yemeğ ve
konaklama Moskova’da otel m zde.

2.Gün: Moskova
Kahvaltının ardından Novodev c Manastırı (Nazım H kmet’ n de mezarı burada bulunuyor) gez s ç n otel m zden
ayrılacağız. Rusya’nın en öneml manastırlarından olan Novodev c 1524 yılında kurularak, zaman ç nde b rçok
çar çe adayının da yıldızının söndüğü yer olmuştur. 1812 yılında Napolyon’un emr yle yıkılmak stenmes ne rağmen
rah beler bu karara engel olmayı başarmışlardır. Gez kapsamında ve manastırın ç nde bulunan Smolensk
Katedral ’n ünlüler n mezarlığını z yaret edeceğ z. Turun b t m nde Rusya’nın kutsal mekanı olan, lk temeller n n
1147 yılında Yur Dolgoruky tarafından atıldığına nanılan Kreml n Müzes ’ne hareket ed yoruz. Aralarında Len n ve
Stal n’ n de bulunduğu günümüze kadar b rçok Rus hükümdar ve devlet adamının ülkey yönett ğ efsanev kale
olarak b l nen Kreml n’ n Rusya Devlet Başkanı Vlad m r Put n’ n çalışma of s ve yönet m merkez olduğu ç n b r
kısmı gez ye kapalıdır. Kreml n, çevres ndek surları, bahçeler , çeş tl b naları ve katedraller yle göz alıcı b r güzell ğe
sah pt r. Çarlık dönem nde va z, taç g yme ve cenaze törenler bu katedrallerde yapılmıştır. 200 ton ağırlığındak
dünyanın en büyük çanı da Kreml n'de bulunuyor. Meryem Ana'nın Göğe Çıkışı Katedral 14. yüzyıldan ber
Moskova'nın en öneml k l ses olarak kabul ed l yor. Öğle yemeğ m z gez sırasında alacağız. Yemek sonrası
otel m ze dönüş ve serbest zaman. Konaklama otel m zde.

3.Gün: Moskova - St.Petersburg
Kahvaltının ardından otelden çıkış şlemler n tamamlayacağız ve ünlü Moskova Metrosunu göreceğ z. Stal n
tarafından 1931’de nşası başlatılan Moskova Metrosu, günümüzde büyüklük bakımından New York, Par s veya
Londra metroları le karşılaştırılsa da ç m mar s ve dekorasyonuyla dünyanın en güzel metrosu olduğu herkes
tarafından kabul ed l yor. Metro z yaret sonrasında se ünlü Arbat Sokağı’nda alışver şler n z ç n serbest zamanınız
olacak. Moskova’nın ortasından geçen Arbat Sokağı, bu şehre yolu düşen herkes n en azından b r kere uğradığı ve b r
ucundan d ğer ucuna kadar zevkle yürüdüğü traf ğe kapalı yoldur. Burada mağazaların rengarenk v tr nler n
gezeb l r, Rus ve dünya mutfaklarının en güzel örnekler n tadab l r, Par s’ aratmayan şık kafelerde oturab l r ve en
key fl s de b r banka oturup kend ler n hayatın akışına kaptırmış Rusları seyredeb l rs n z. Moskova hatırası ed nmek
st yorsanız bu sokak en doğru yer olacak. Öğle yemeğ n n ardından tren stasyonuna transfer oluyoruz. yaklaşık 4
saatl k sürecek key fl b r yolculuk yapacağız. St. Petersburg’a varışımızın ardından otel m ze yerleşeceğ z.
Konaklama otel m zde.

4.Gün: St.Petersburg
(https://www.setur.com.tr)
Kahvaltının ardından Tekne Turumuzu gerçekleşt rmek ç n otel m zden rehber m z eşl ğ nde ayrılıyoruz. Turumuz
esnasında rehber m z n anlatımları le adalar üzer ne kurulmuş olan bu şehr tanımaya başlayacağız. Tur b t m nde
yapılacak panoram k şeh r turumuzda Nevsk Caddes , Isaac Katedral , Am rall k B nası, Puşk n’ n heykel n n
süsled ğ Sanatçılar Meydanı, devr m n s mges Aurora Gem s le 70 km’l k Neva Nehr ’n göreceğ z. Öğle yemeğ m z
aldıktan sonra Puşk n (Çar Kasabası) turumuz ç n hareket ed yoruz. 18. yüzyılda Kater na tarafından nşa ett r len ve
Çar Kasabası olarak anılan; park, saray ve b nalar kompleks le 600 hektarlık b r alanı kaplayan bu kasabanın ana
b nası Kater na Sarayı’dır. Buradak Amber Odası son derece lg çek c olmasına rağmen özell kle yaz aylarındak
yoğunluktan dolayı b rçok tur st tarafından z yaret ed lem yor. Çarlık dönem ar stokras s n n çar a les le buluştuğu
bu ünlü kasabada aynı zamanda ünlü şa r Puşk n` n eğ t m gördüğü okul da yer alıyor. Tur sonrası otel m ze transfer
oluyoruz. Konaklama.

5.Gün: St.Petersburg - İstanbul
Kahvaltının ardından otelden çıkış şlemler . Herm tage Müzes gez ç n yola çıkıyoruz. Kater na’nın kış sarayı olarak
nşa ett rd ğ b nalar kompleks , günümüzde dünyanın en göz alıcı koleks yonlarına ev sah pl ğ yapıyor. 1760’dan
t baren Rus çarlarının kış aylarını geç rd ğ bu muhteşem b nalar Barok m mar s n n baş yapıtları arasında yer alıyor.
Günümüzde 1057 adet oda ve salonunda Da V nc , Van Gogh, M chelangelo, Rembrandt ve daha n ce büyük
sanatçının büyüley c eserler serg len yor. Bu gez n n ardından havaalanına transfer. Türk Havayolları’nın tar fel
sefer le İstanbul’a dönüyoruz. S z haval manında bekleyen özel aracınızla ev n ze ulaşımı sağladıktan sonra b r
sonrak gez m zde buluşuncaya kadar Gazella Tur zm h zmetler n n sonu gel yor

Otel B lg ler
5* Radisson Royal Hotel vb. - Moskova
5* Radisson Royal Hotel - St. Petersburg

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları ile gidiş – dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Moskova - St. Petersburg arası tren bileti
Ücretsiz kişiye öze ev– alan – ev transferi
5* otellerde oda & kahvaltı konaklama
3 Öğle yemeği
1 Akşam yemeği
St. Petersburg Tekne Turu
Hermitage Müzesi Girişi
Puşkin (Çar Kasabası) Turu
Novodevici Manastırı Turu
Kremlin Müzesi girişi
Moskova Metrosu & Arbat Caddesi Turu
Yurtdışı çıkış harcı
Seyahat sigortası(Muafiyet oranı iptal sırasında belli olacaktır.)
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti

F yata Dah l Olmayan
H zmetler
(https://www.setur.com.tr)
Programda belirtilmeyen yemekler
Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler
Fazla Bagaj ücreti
Kişisel harcamalar
Vize Ücreti

Öneml Notlar
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.
***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.
Yurt dışına çıkarken havalimanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için çalıştığınız kurum
ile irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda değişiklik
yapabilir.
Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır. Müsaitlik olması durumunda üçüncü kişi için
ek yatak verilir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Program için vize gerekmektedir. Lütfen vize departmanı ile iletişime geçiniz.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Ekstra bagaj taşıma
ücretleri misafirlere aittir.
Acentemiz, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları yeterli katılım
sağlanamaz ise gezi başlangıcından 20 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi kapsamındaki otel
isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir.
Ödemeler ödeme yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz alınarak yapılmaktadır.
Ücretsiz eviniz – alan – eviniz transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun, Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.
Gazella Turizm , havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey
Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48
saat önce teyid edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması
mecburidir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri
tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Gazella Turizm sorumlu

tutulamaz. Gazella Turizm gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak
(https://www.setur.com.tr)
koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Gazella Turizm, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel
isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı
belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine,
gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların
yapılamamasından Gazella Turizm sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması
olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar
için geçerlidir.

Sıkça Sorulan Sorular
Sağlık: Rusya’ya girişlerde Türk vatandaşlarına herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bölgelerin iyi restoranlarında yiyeceğimiz öğle yemeklerinde sağlığınızı olumsuz şekilde
etkileyecek bir sorunla karşılaşacağınızı düşünmüyoruz. Gezi boyunca musluk suyu içmemenizi
yalnızca ilk kez sizin tarafınızdan açılacak şişe suyu tüketmenizi öneriyoruz.
Vize: Rusya Federasyonu, Türk vatandaşlarından tüm pasaportlar tipleri için vize uygulaması
yapmaktadır.
Uçuş Süreleri: İstanbul – St. Petersburg arası uçuş yaklaşık 3 saat 30 dakika, Moskova – İstanbul
uçuşu ise 3 saat 5 dakika sürmektedir. Her iki uçuşta direkt olacaktır.
Para Birimi: Rusya’nın para birimi Ruble’dir. Yanınızda Euro veya Amerikan Doları bulundurabilir
ülkeye girişte ve çıkışta bozdurabilirsiniz.
Saat Dilimi: Türkiye ile Rusya arasında +1 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken
Rusya’da 11.00'dir.
Cep Telefonu: Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa
kullanıla- bilmektedir.
Kıyafet: Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar,
şort, rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için ince bir mont ve ince bir kazak almanızı öneririz.
Elektrik: 200-220 V kullanılmaktadır. Prizler Türkiye ile aynı standarttadır.
Alışveriş: Şehir merkezlerinde bulunan alışveriş merkezleri ve hediyelik eşya satan küçük
tezgahlardan alışveriş imkanı bulunmaktadır.

Yerel H zmetler Hakkında Öneml B lg lend rme
Satın almış olduğunuz tur Setur Exclusive turu'dur. Setur & Gazella turizm tarafından organize
edilmektedir.

Turun Artıları
Beyaz Geceler esnasında St. Petersburg'da olacağız ve doğa olayını deneyimleme fırsatı
yakalayacağız.
Da Vinci, Van Gogh, Michelangelo, Rembrandt gibi dehaların eserlerinin orjinal olarak sergilendiği
Hermitage Müzesini gezeceğiz.
Çarların eğitim aldığı Pushkin Köyünü gezeceğiz
St. Petersburg'dan Moskova'ya Rusların meşhur hızlı treni ile geçeceğiz.
Moskova'da meşhur Kızıl Meydan ve Kremlin sarayını gezme fırsatımız olacak.
Dünyaca ünlü her istasyonu birbirinden farklı olarak dizayn edilmiş Moskova metrosunu gezeceğiz.

Moskova'nın meşhur alışveriş caddesi olan Arbat'ta gezip yemek yiyeceğiz.
(https://www.setur.com.tr)

Ünlü Halk Ozanı Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret edeceğiz.

Moskova(2)-St.Petersburg(2) 03-07 Haz ran / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
03.06.2019
07.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.650,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.650,00 EUR

2.340,00 EUR

Moskova(2)-St.Petersburg(2) 05-09 Haz ran / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
05.06.2019
09.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.650,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.650,00 EUR

2.340,00 EUR

