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Transs b rya Ekspres Turu - Yılbaşı(RusyaTatar stan-Moğol stan)
29.12.2018'den t baren kalkışlı

3.899,00
EUR
21.077,60 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
1.GÜN : İSTANBUL - TAİPEİ
Atatürk Haval manı Dış Hatlar Term nal nde saat 23:00 de rehber n z le buluşma. Rehber n gerekl
seyahat dokümanlarını vermes n n ardından, sırasıyla check- n, pasaport ve gümrük şlemler
yapılacaktır. Sabaha karşı saat 02:15 de (18 N san günü) THY’ye a t TK 024 nolu sefer le esk adıyla
Formoza yada M ll yetç Ç n olarak b l nen, Ç n Halk Cumhur yet le 1949 yılından ber barış anlaşması
mzalamadığı ç n tekn k olarak hala savaşta olduğu varsayılan, ancak Ç n le her türlü l şk s bulunan
günümüzdek adı Ta wan’ın başkent Ta pe ’ye hareket. Geceleme uçakta.

2.GÜN: TAİPEİ
Yerel saat le 18:25 de Taoyuan Uluslar arası Haval manına varış. Haval manındak v ze şlemler nden
sonra (v ze şlemler b raz ağır yürümekted r, bu konuda b raz sabırlı olmanızı r ca eder z) özel aracımız le
otel m ze transfer. Odaların dağılımından sonra akşam yemeğ ve geceleme otel m zde.

3.GÜN: TAİPEİ - TAICHUNG
Sabah erkenden alınacak kahvaltıdan sonra tüm Ta wan Adasını kapsamlı olarak tanıyacağımız turumuza
başlayacağız. Bu turumuzda önce başkente yaklaşık 2,5 saat uzaklıkta bulunan Yeh-L u adlı dünyanın en
lg nç Jeopark’ını z yaret edeceğ z. Buradak kum taşları zaman çer s nde den z n yarattığı erozyon, yer
küre oynamaları ve hava şartlarından ötürü çok lg nç şek llere bürünmüşlerd r. K m taşlar nsan yüzünü,
k m ler mumu, k m ler bazı eşyaların formunu almıştır. Parktan sonra adanın en görüles yerler nden b r
olan hem tar h hem de b r o kadar ünlü J ufen Caddes n z yaret edeceğ z. B r r vayete göre çok esk den
bu bölgede 9 a le yaşıyormuş. Ancak yol olmadığından dolayı bütün ht yaçlarını den z yoluyla tedar k
ed p her şeyden de 9 ar adet alıyorlarmış. Bundan ötürü buraya dokuz pors yon anlamına gelen J ufen
denmekted r. Öğle yemeğ m z yerel Ame Tea House den len yerel b r restoranda alacağız. Daha sonra
Ta wan’ın geleneksel seremon ler nden b r olan P ngx ’n n yan gökyüzü fenerler n n karanlıkta havaya
bırakılışını seyredeceğ z. Ardından otel m ze transfer. Akşam yemeğ ve geceleme otel m zde.

4.GÜN: TAICHUNG - NANTOU
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra Ta wan’ın geçm ş n , tar h n en güzel şek lde göreb leceğ n z Ta wan
T mes V llage’ı z yaret edeceğ z. Burası ç n m lyonlarca Ta wan Doları harcanmıştır. Sun olarak yapılmış
olan bu köyün çe r s nde b re b r boyutlarda yapılmış tren stasyonundan tutun, esk kıyafetler yle
pol slere, kırmızı gel nl k g ym ş gel nlere, sokak satıcılarına, ç ç lere, çekçeklere kadar her şey görecek
ve esk Ta wan’ı yaşayacaksınız. Öğle yemeğ m z buradak yerel b r restoranda alacağız. Yemeğ n
ardından Nantou Bölges n n en büyük Bud st Manastırı olan Chung Ta Chan’ı z yaret edeceğ z. Burasının
nşaatı 1990 yılında başlamış ve 2001 yılında tamamlanmıştır. 2001 la 2006 yılları arasında burası
dünyanın en yüksek Bud st Manastırı olarak kayıtlara geçm şt r. M marı se Ç n asıllı b r m mar olan C.Y.
Lee’d r. Manastırın yüksekl ğ 136 metred r. Bu manastır Ta wan’da ve dünyanın b r çok yer nde 90 dan
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fazla med tasyon merkez kurmuştur. Bunlardan 8 tanes Amer ka’da, d ğerler se Ta wan hac nde
Avustralya’da, Hong Kong’da, Japonya’da, F l p nler’de ve Tayland’da bulunmaktadır. Daha sonra yerel
Thoa Kab les n n bölges nde, ç nde Lalu Adası’nın olduğu ülken n en öneml 13 tur st k bölges nden b r
olarak kabul ed len ve en öneml tur st k atraks yonlarından Sun Moon Gölünü z yaret edeceğ z. Burada
tekne le de b r gez nt yapacağız. Burası den z sev yes nden 748 metre yüksekl kte olup, 27 metre
der nl ğ nde ve yaklaşık 8 km2 l k b r alana sah pt r. Sonbaharın ortalarında bu gölde fest val kapsamında
b nlerce yüzücünün katıldığı yüzme yarışmaları yapılmaktadır. Ardından göle çok yakın b r mesafede
bulunan Wenwu Tapınağını z yaret edeceğ z. Bu tar h tapınak 984 la 987 yılları arasında nşa ed lm ş,
1522-1566 yılları arasında yen den nşa ed lm ş ve 1827 de se gen şletme çalışmaları yapılmıştır.
Akşamüzer otel m ze transfer. Odaların dağılımından sonra d nlenmek ç n serbest zaman. Akşam
yemeğ ve geceleme otel m zde.

5.GÜN: NANTOU (TAINAN) / KAOHSIUNG
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra lk durağımız tar h Anp ng Kales olacak. Burası Ta wan’ın tar h nde
oldukça öneml b r yere sah pt r. Kale Hollandalı’ların adada kaldıkları 40 yıllık süre çer s nde 1627
yılında yapılmıştır. Kalen n Flemenkçe adı Zeeland a Kales d r. Hollandalılar 1600 lü yıllarda Asya’da
t caretler n gel şt rmek Ç n’e daha yakın olab lmek adına ler b r karakol görev görecek olan Ta wan’ı
(esk adıyla Formoza) lhak etm şlerd r. Duvarlar kırmızı tuğlalardan yapılmış ve ç nde hala
Hollandalı’lardan kalma toplar mevcuttur. Kalen n üst tarafındak b na müzeye dönüştürülmüştür.
Müzede esk s lahları, ün formaları, gem f gürler n , res mler göreb l rs n z. Ayrıca burada k büst
göreceks n z. Bu büstlerden b r esk b r korsan olan, k sonradan kend s ne am rall k payes ver lm şt r,
Zheng Zh long’a a tt r. Kend s Hollandalılara karşı adayı korumuştur. D ğer se ünlü Ta wan’lı General
Kox nga’ya a tt r. Kend s Hollandalıların 9 ay süren kuşatması esnasında den z f losuna komuta etm ş ve
1662 yılında Hollandalıları adana sürmüştür. Daha sonra Ta wan Ç n’ n ünlü Q ng Hanedanına mensup b r
ada hal ne gelm şt r. Daha sonra renkl Anp ng Caddes n gezeceğ z. Öğle yemeğ m z yerel b r Ta wan
restoranında aldıktan sonra muhteşem b r m mar s olan Konf çyüs Tapınağını z yaret edeceğ z.
Konf çyüs Tapınağı 1665 yılında yapılmış ve öğret s 300 yıldan uzun b r süred r nsanların üzer nde
öneml anahtar b r rol oynamaktadır. (Konf çyüs öğret s n n ana teması nsancıl düzend r. Buna
ulaşmanın yolunun d ğer nsanlara saygı ve atalara hürmet etmekten geçt ğ n bel rtmekted r. Konf çyüs
yüce mükemmel manev nsan olarak anılmaktadır. Yüce/ y nsan, ancak dünya bütünüyle uyum ç nde
yaşayan nsandır. Ahlak varlığımızın tüm dünya düzen yle uyum ç nde olma noktasına er şmes , nsanın
ulaşab leceğ en büyük amaçtır. Uyum, denge ve ç huzura er şmen n yolu Konf çyüs’e göre eğ t mden
geçer.) Daha sonra nsan el yle yapılmış sun b r göl olan Lotus Pond’u z yaret edeceğ z. Burası 1951
yılında yapılmış ve üzer ndek lotus ç çekler yle ünlüdür. Etrafında çok sayıda tapınak bulunmaktadır.
Ardından b rb r ne bağımsız parçalardan oluşan çok renkl dünyada halkın kullandığı b r alanda bulunan
ünlü sanatçı Narc ssus Quagl ata tarafından yapılmış en büyük kubbey göreceks n z. Bu kubbe tam 4
yılda tamamlanab lm şt r. Parçalar Almanya’da üret lm ş ve gem le buraya taşınmıştır. Kubbe nsan
hayatının 4 öneml faktörünü tems l etmekted r. Su, Yeryüzü, Işık ve Ateş. Çapı 30 metred r. 660
metrekarel k b r alanı kaplamaktadır. Bu kubben n bulunduğu yer se aslında b r tren stasyonudur.
Akşam yemeğ m z tasty –steak tarzında yerel b r restoranda aldıktan sonra otel m ze transfer. Odaların
dağılımından sonra d nlenmek ç n serbest zaman. Geceleme otel m zde.

6.GÜN: KAOHSIUNG (CHANGHUA) - TAICHUNG
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Sabah alınacak kahvaltıdan sonra fer bot le Q j n Adasına g deceğ z. Sadece 5 dak ka uzaklıktak bu
küçük ama ş r n adada 100 yıl önce İng l z Mühend sler tarafından yapılmış C hou den z fener , T anhou
Tapınağı, C hou Kales , Q j n Den z Parkı, YM Den z Müzes görüleb lecek yada gez leb lecek yerler. Daha
sonra b r Ç n Bud st Tapınağı olan Foguangshan Manastırını z yaret edeceğ z. Burası 30 hektarlık b r
bölgey kapsar ve ç nde b nlerce r l ufaklı Buda Heykel vardır. Ardından tar h Lugang Caddes nde b r
yürüyüş yapacağız. Çok renkl kareler yakalayab l n z bu caddede aynı zamanda alışver şte yapab l rs n z.
Öğle yemeğ m z Ta wan yemek kültürünün en öneml mutfaklarından b r olan Hakka Mutfağını
deneyeceğ m z yerel b r restoranda alacağız. Ardından Fnegj a Gece Pazarını z yaret edeceğ z. Burası tam
b r renk şölen şekl nde olup st snasız hemen her tur st n z yaret ett ğ alışver ş yapab leceğ n z ve
lezzetl , taze den z ürünler y yeb leceğ n z b r pazardır. (Bu akşam yemek serbestt r). Gece otel m ze
transfer. Odaların dağılımından sonra geceleme.

7.GÜN: TAICHUNG (MIAOLI) -TAIPEI
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra başkent Ta pe ’ye hareket. Yolda lk önce Gökkuşağı Köyünü z yaret
edeceğ z. Muhtemelen hayatınızda h ç böyle b r köy görmed n z. Onun ç n b r gece önceden
mak neler n z mutlaka şarj ed n z. Bu köy hükümet tarafından yen yapılacak olan yerleş m b r mler ç n
yıkılacağından ötürü Ta wan’lı yaşlı b r ressam burada bulunan evler n heps n n üzer ne rengarenk
res mler ve desenler ç zm şt r. Çok lg nç b r hal alan bu köy sank b r açık hava res m serg s d r. Ardından
Karton Krallığı’nı z yaret edeceğ z. Burası b r park olup ç ndek her şey kartondan yapılmıştır. Parkın
ç nde göreceğ n z hayvanlar, ağaç yaprakları, kuleler, hatta hemen her şey kartondan yapılmıştır. Öğle
yemeğ m z parkta aldıktan sonra k durağımız Ta wan’ın en esk tren stasyonu olacaktır. Burası 1906
yılında yapımı tamamlanmış ve tamamen Japon Kaplan D ş den len b r ahşap kullanılarak nşa
ed lm şt r. Japon st lasında Japonlardan kalan b r çok eşyayı da göreb l rs n z. Buraya son tren sefer
1998 yılında yapılmış daha sonra burası b r müze hal ne get r lm şt r. Daha sonra başkente varış.
Başkenttek lk durağımız dünyanın en yüksek b nalarından b r olan Ta pe 101 n 89 katı olacak. Bu kule
b nanın yapımına 1999 yılında başlanmış ve 2004 yılında tamamlanmıştır. Yapının yerden çatısına kadar
olan yüksekl ğ tam 460 metred r. En uç kısmına kadar olan yüksekl k se 509 metred r (anten). Ta pe 101
b nası dünyanın en hızlı k nc asansörüne sah pt r. (Bu b nanın gerçek adı Ta pe F nans Merkez d r).
Çıkarken san yede 16,8 metre, nerken san yede 10 metre yol kateder ve her b r asansörün çıplak mal yet
2 m lyon dolardır. Yapının çer s nde yüksek ş ddetlerdek rüzgarlar sonucu eğ lmelere karşı ve çer de
bulunan nsanların rahtasız olmalarını engellemek amaçlı yapının ağırlık merkez ne yerleşt r len,
uçlarında 6 tondan fazla ağırlık taşıyan 8 adet büyük top bulunmaktadır. Bu ayarlı kütleler rüzgarın
etk s n azaltacak şek lde ağırlıpı ve dolayısıyla bütün yapıyı k mseye h ssett rmeden hareket ett r r.
Ardından akşam yemeğ m z Chamon x adlı yerel b r restoranda Teppenyak olarak alacağız. Yemekten
sonra otel m ze yerleşme ve geceleme.

8.GÜN: TAIPEI
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra lk önce ülken n en öneml l der Kızıl General lakaplı Ch ang Ka Shek
adına yapılmış olan anıt mezarı z yaret edeceğ z. Kend s 1928 yılından t baren esk adıyla Ç n
Cumhur yet ’n n l der olmuştur. Ardından Ulusal Saray Müzes n z yaret edeceğ z. İç nde b r m lyon
adetten fazla paha b ç lemez el yapımı Ç n porselenler ve eşyaları bulunmaktadır. Öğle yemeğ m z Ch l
adlı yerel b r restoranda alacağız. Yemekten sonra sırasıyla Yangm ngshan Ulusal Parkını, Danshu Balıkçı
rıhtımı le tar h caddey z yaret edeceğ z. Akşam yemeğ ve geceleme otel m zde.
https://www.setur.com.tr/transs b rya-ekspres -turu-y lbas rusya-tatar stan-mogol stan

3/6

06.06.2018

Transs b rya Ekspres Turu - Yılbaşı(Rusya-Tatar stan-Moğol stan) | Setur | 444 28 22 | Setur

9.GÜN: TAIPEI - İSTANBUL
Sabah alınacak kahvaltıdan sonra alışver ş ç n tam gün serbest. Bugün çer s nde odalarınızı öğlen 12:00
ye kadar kullanab l rs n z. Akşamüzer haval manına transfer. Check- n, pasaport ve gümrük
kontroller nden sonra THY’ye a t TK 025 nolu sefer le 21:50 de İstanbul’a hareket. Geceleme uçakta.

10.GÜN: İSTANBUL
Sabah yerel saat le 05:05 de varış. Turumuzun sonu.

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLER
*İstanbul / Taipei / İstanbul arası THY ile ekonomi sınıfı gidiş dönüş uçak bileti.
*THY’nin tüm havalimanı ve güvenlik vergileri.
*Taipei’de 3 gece Hotel Miramar’da, Taichung’da 1 gece Hotel Evergreen
International’de ve 1 gece The Splendor Hotel’de, Nantou’da 1 gece Hotel Fleur de
Chine’de, Kaohsiung’da 1 gece Hotel Grand Hi-Lai’de veya bir benzerlerinde yatak
kahvaltı bazında konaklamalar.
*Programda gün be gün belirtilmiş olan turlar ve giriş ücretleri (bazıları panoramiktir)
*Programda belirtilmiş olan yemekler (içki ve meşrubatlar hariç)
*Taipei’de Havalimanı / Otel / Havalimanı transferleri.
*Tüm program boyunca bizimle birlikte olacak olan otobüs, yerel şoför ve rehber
*Rehberlik hizmetleri.
*Seyahat Sağlık Sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %10'u kapsam dışındadır.)

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
*Otellerde yapılacak olan kişisel harcamalar.(Telefon, minibar, kurutemizleme, v.s…)
*Kişi başına 15 YTL tutan yurt dışı çıkış konut fonu bedeli.
*Taiwan Vize Ücreti.(Taiwan Türk Vatandaşlarının sahip olduğu tüm pasaport türlerine
vize uygulamaktadır. Ancak Türk Vatandaşlarının 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli
vizelerini Taipei’de ki Taoyuan Uluslar arası Havalimanından giriş yapmaları şartıyla ve
dönüş bileti ibraz etmeleri şartıyla vize müracaat formu doldurmaları, iki adet vesikalık
fotoğraf ibraz etmeleri ve 24 USD işlem harcı ödemeleri gerekmektedir. (T.C Dışişleri
Bakanlığı’nın www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa
sayfasından alınmıştır)

ÖNEMLİ NOTLAR
*Operated By Golden Bay
*Yukarıda belirtilen uçuş saatleri THY’den alınmıştır. Uçak saatlerine gelebilecek
herhangi bir değişiklikten, uçak iptalinden, uçağın teknik aksaklıklarından dolayı ortaya
çıkabilecek rötarlardan, yolcunun yurt içi veya yurtdışı iç hat uçuşlarını / bağlantılarını
kaçırmasından kaynaklanan aksaklık veya doğabilecek problemlerden acentamız
kesinlikle sorumlu tutulamaz.
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*Force majeur durumlarda programın içeriğini bozmadan şehirlerin programdaki sırasını
ve uçulacak olan ana havayolunu değiştirebilir. Bu durumda acentamız sorumlu
tutulamaz.
*Turumuzun gerçekleşebilmesi için en az 15 kişinin katılımına ihtiyaç vardır. (Gerekli
çoğunluk sağlanamadığı takdirde acentamız yukarıda belirtilen programı iptal etme
hakkına sahiptir ve yolcularına para iadesi yapar)
*Panoramik şehir turları herhangi bir müze veya ören yeri girişi içermez.
*Tur kalkmadan 3 gün önce lütfen tur kalkış saatini, buluşma yeri ve saatini
büromuzdan teyid ediniz.
*Otellerde 3 lü odaların standardı diğer iki kişilik odaların standardı ve ebatları ile
genelde aynıdır. Dolayısıyla 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuğun (ek yataklı) aynı
odada kalması bazı otellerde konforunuzu etkileyebilir. Üç kişilik odanın konforu veya
ebadından ötürü oluşabilecek herhangi bir şikayetten veya sorundan acentamız veya tur
rehberi sorumlu değildir.
*Oteller check-in saati 14:00 – 15:00, check-out ise 11:00 ila 12:00 arasıdır.
*Seyahat edeceğiniz ülke kendi yerel para birimini kullanmaktadır. Taiwan Doları
konvörtıbl bir para birimi olmayıp Türkiye’de ki banka veya döviz bürolarından tedarik
edemezsiniz. Yanınızda ABD Doları veya Euro götürmenizi tavsiye ederiz.
*Uçak yolculuğu esnasında her yolcunun kabin içine 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x
56 cm (boy) ebatlarında bir parça eşya alma hakkı vardır. Bu seyahat esnasında kişi
başına valiz hakkı maksimum 30 kg ile sınırlıdır. (LÜTFEN BU DETAYI TUR KALKMADAN
ÖNCE ACENTAMIZ İLE TEKRAR TEYİD EDİNİZ. ZİRA HAVAYOLLARI VALİZ TAŞIMA
KURALLARINI ÇOK SIK SURETTE VE HABER VERMEDEN DEĞİŞTİRMEKTEDİRLER) Ekstra
valiz veya ağırlıktan veya ödenecek ekstra bagaj ücretinden acentamız ve tur rehberi
kesinlikle sorumlu değildir. Uçak içerisine özellikle kişi başına bir parça eşya alabilirsiniz.
Bunun ebadı yukarıda belirtildiği gibi olup en fazla 5 ila 7 kg olabilir.
*Seyahatiniz esnasında şayet cep telefonlarınız yurt dışı görüşmelere açık ise
kullanabilirsiniz.
*Bu seyahate iştirak edecek olan her yolcunun pasaport temdit süresinin en az 7 olması
gerekmektedir.
*Bu programa rezervasyon yaptıracağınız zaman pasaportunuzda yazılı olan isminizi
açık olarak kayıt görevlisine pasaport numaranız, pasaport alış tarihiniz ve temdit
süreniz ile birlikte lütfen bildiriniz. Havalimanında check-in esnasında isimden
kaynaklanan herhangi bir problem de acentamız kesinlikle sorumlu değildir. Bilet
kesildikten sonra ister iç hat ister dış hat olsun isim değişikliği kesinlikle yapılamaz.
Kesilen yeni dış hat bileti ve seyahat içerisinde gidilecek olan şehirler arasında ki diğer
uçuş biletlerinin meblağı da seyahat eden yolcuya rücu eder.
*Seyahatiniz esnasında yanınızda mutlaka bir yağmurluk, bir hırka veya bir kazak
bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz. Çünkü kapalı mekanların çoğunda kuvvetli bir
klima sistemi mevcut olmakla beraber, yapacağınız uzun uçak yolculuğu esnasında da
bu tarz giyecekler oldukça işinize yarayacaktır. (Yanınıza kesinlikle rahat
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yürüyebileceğiniz bir çift altı lastik ayakkabı, yağmurluk, kalın bir mont ve kazak ve
kameralarınız için bol bol hafıza kartı alınız)
*Yurt dışı çıkışında gümrük ve pasaport engeli olan yolculara seyahate iştirak
edemedikleri takdirde rezervasyon değişikliği ve hiçbir ücret iadesi yapılmaz.
*Program esnasında alacağınız yemekler genelde batı usulü olarak alınacaktır. Ancak
gidilen ülkenin yemek kültürünü de görebilmeniz açısından bazı yemekler Taiwan usulü
olacaktır.
*Kredi Kartları,Banka Kartları ve Havayolu mensuplarının (emekli havayolcular dahil)
kendi imkanları ile kestirmiş oldukları biletler acentamızı kesinlikle bağlamaz. Program
veya tarih değişikliğinde kredi kartı, banka kartı, puanlar la kesilen veya pass biletler ile
uçacak olan yolcuların yanan biletlerinden acentamız kesinlikle sorumlu tutulamaz. Bu
şartları yolcu tura kayıt olurken kabul etmiş sayılır.

OTEL BİLGİLERİ
Hotel Miramar vb.
Hotel Evergreen International vb.
The Splendor Hotel vb.
Hotel Fleur de Chine vb.
Hotel Grand Hi-Lai vb.

Transs b rya Turu 29 Aralık-06 Ocak / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
29.12.2018
06.01.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

3.899,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

3.399,00 EUR

5.399,00 EUR
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