30.10.2019

Kiev Turu - Tur Broşürü

1.gün - İstanbul - Kiev
Belirtilen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde buluşuyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerimizin ardından Kiev’e
hareket ediyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir uçuş sonrası Kiev’e varıyoruz. Varışımıza istinaden bizleri
bekleyen aracımız ile panoramik şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Turumuzda Vladimirskaya Caddesi,
Opera Binası, Bale Binası ve Altın Kapı ile Ayasofya meydanını gördükten sonra dostluk tepesinde
fotoğraf çekimi için kısa bir mola veriyoruz. Gecelememiz Kiev’deki otelimizde.

2.gün - Kiev
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz
tarafından düzenlenecek olan 2. Dünya Savaşı Müzesi ve Anavatan Heykeli Turuna katılabilirler.
Gecelememiz Kiev’deki otelimizde.
2. Dünya Savaşı Müzesi ve Anavatan Heykeli Turu |
2. Dünya Savaşı zaferi anısına yapılmış olan yapı açık ve kapalı iki bölümden oluşur. Açık bölümde Sovyet
Ordusunun Afgan savaşında ve 2. Dünya Savaşında kullandığı savaş uçakları, tanklar, roketler
sergilenmektedir. Kapalı kısım ise 3 kattan oluşur. Burada 2. Dünya Savaşı dönemine ait orjinal halleriyle
saklanmış belge ve araçları yakından görme şansı bulacaksınız.

3.gün - Kiev
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından tüm gün serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz
tarafından düzenlenecek olan turlara katılabilirler. Pechersk Lavra Manastırı ve Mikro Minyatür Müzesi
turumuza katılabilirler. Yeni yıla Kiev’de giriyoruz. Gecelememiz Kiev’deki otelimizde. Yeni yılınız kutlu
olsun!
Pechersk Lavra Manastırı ve Mikro Minyatür Müzesi |
XI. yy’ın ortalarında kurulan manastır, 27 hektarlık alanı ile SSCB içindeki en büyük manastırlardan biridir.
Üst ve alt kısım olmak üzere iki bölümlü bu manastırda 12’si yerin üzerinde taş yapı şeklinde 6 tanesi ise
yerin altındaki mağaralarda olmak üzere toplam 18 adet kilise bulunmaktadır. Bu mağaralar manastır
içinde yaşamış ve kutsal olarak kabul edilen azizlerin mezarlığı olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden
dünyanın pek çok yerinden Slav Ortodoks Hristiyanları bu manastırı ziyaret etmektedir ve hacı
mertebesine ulaşmaktadır. Ayrıca manastırın içinde Güzel Sanatlar Müzesi ve dünyada başka bir eşi
olmayan Mikro Minyatür Müzesi bulunmaktadır.

4.gün - Kiev - İstanbul
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası check-out işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Rehberimiz tarafından
belirlenecek saate kadar serbest zaman. Sonrasında otelimizden havaalanına hareket ediyoruz. Bilet ve
bagaj işlemlerimizin ardından İstanbul’a uçuyoruz. Sizlere vereceğimiz anket formlarını doldurmanız
hizmet kalitesini arttırmak adına bizim için önemlidir. Bir sonraki seyahatinizde görüşmek üzere!
Oteller
Aloft Hotel 4* vb.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Türk Havayolları ile gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak biletleri ve havalimanı vergileri
Havalimanı – Otel – Havalimanı transferleri
Belirtilen ve benzeri 4* otellerde 3 gece oda-kahvaltı konaklamalar
Panoramik Kiev şehir turu
Türkçe rehberlik hizmetleri
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır)

Önemli Bilgiler
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Türk vatandaşları için vize gerekmemektedir. TC vatandaşlarının Ukrayna'ya geçerli biyometrik kimlik
belgeleri (çipli kimlik) ile pasaportsuz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Güncel vize prosedürü
ve işlemleri için Setur Vize bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki misafirlerimize
yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.
Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 20 kişi katılım şartı gerekmektedir. Gezi için yeterli katılım
sağlanamadığı takdirde, gezi hareket tarihinden 20 gün önce tur iptali bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Setur, gerekli gördüğü durumlarda tur kalkışından önce haber vermek kaydıyla rehberlik hizmetini
varışa istinaden sağlayabilir.
Setur, gerekli gördüğü durumlarda önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini
bozmadan, turların, şehirlerin, program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu
değiştirebilir.
Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen/verilemeyen
gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezilerin ya da turların yapılamamasından acentemiz sorumlu değildir.
Programda belirtilen turlar panoramik olarak yapılacak olup, herhangi bir ören yeri/müze giriş ücreti
fiyatlara dahil değildir.
Programda belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce bildirilecektir.
Üç kişilik odada konaklama müsaitliğe bağlıdır. Üçüncü kişi için açılır-kapanır ek yatak verilir. Bu yatak
tipi standart yataklardan küçüktür.
Kimi otellerde iki ayrı yataklı oda bulunmaması durumunda çift kişilik yataklı bir oda verilebilir. Çift
kişilik yatak bulunmaması durumunda da iki ayrı yataklı bir oda verilebilir.
Kimi oteller check-in esnasında kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke
edebilir.
Turlarımızda kullandığımız otellerde yapılan rezervasyonlar grup rezervasyonu olup, alınacak kahvaltılar
farklı bir salonda gruba özel olarak verilebilir ve standart otel kahvaltısından farklı olabilir.
Tek kişilik odalarda yatak tipi tek kişiliktir. Çift kişilik yataklı oda müsaitlik doğrultusunda verilebilir.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş iptallerinden, uçuş saatleri ile parkur değişikliklerinden ve fiyat
artışlarından acentamız sorumlu değildir.
Türkiye çıkışlı uçuşlarda bagaj hakkı istisnai durumlar dışında 1 parça/20 kg ile sınırlıdır. Bu ağırlık uçak
firması ve gidilecek ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.
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.
Uçak biletleri pasaportunuzda geçen isim/soyisim, doğum tarihi, TC kimlik numarası ve pasaport
detaylarına göre kesilmektedir. Bu bilgilerin acentemize hatalı bildirilmesi durumunda acentemizin bu
konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Uçak biletlerini kendileri alarak tura katılan misafirlerimizin, grup ile aynı uçuşları kullanmadıkları
takdirde havalimanı-otel-havalimanı transferlerini kullanamayacakları gibi şehir turu veya diğer turlara
da katılamayabilirler. Misafirlerin bu durumda grubun oteline ulaşımları kendi sorumluluklarındadır.
Gümrük geçişlerinde ve sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için,
pasaportunuzda en az 6 boş sayfa olması gerekmektedir. Vize alınmış olması veya yeşil pasaport gibi
vize gerektirmeyen özel nitelikli pasaporta sahip olunması, ülkeye giriş ve çıkış yapılabileceği anlamına
gelmeyip, pasaport polisinin size ülkeye giriş izni vermeme veya ülkeden çıkarmama yetkisi
bulunmaktadır. Acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Türk vatandaşı olmayan ya da çifte vatandaşlığı olup da diğer ülke pasaportunu kullanarak tura
katılacak olan misafirlerin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize
prosedürünü ilgili konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir.
Farklı bir ülkede oturum izni bulunan misafirlerin vize durumlarını bağlı bulundukları konsolosluklara
bizzat danışmaları gerekmektedir.
Yırtılmış, yıpranmış, veya benzeri tahribatlara uğramış pasaportlar ile seyahat edilememektedir.
Ziyaret edilen ülke Türk vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin geçerli pasaportunuzda
olması gerekmektedir. İptal edilmiş bir pasaporttaki vize geçerli bir vize dahi olsa, bu vize/pasaport ile
seyahat edilememektedir. Acentemizin doğacak olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
18 yaşından küçük bireylerin tek başlarına ya da anne ve babadan sadece bir tanesi ile seyahat
etmesi durumunda hem anneden hem de babadan noter onaylı muvafakatname alması
gerekmektedir. Detaylı bilgiyi Setur vize departmanından alabilirsiniz.

Kiev(3) 29 Aralık-01 Ocak / Türk Hava Yolları (29 - 01 Ocak 2020)
Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş

Kişi Başı Fiyat
698,00 EUR
498,00 EUR
158,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Oda Kahvaltı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 29.12.2019
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde saat 05:00'da buluşma. Bilet, pasaport ve bagaj
işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları’nın TK457 sefer sayılı uçağı ile saat 08:10'da Kiev'e hareket. Yerel
saat ile saat 09:10'da Kiev'e varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 1.01.2020
Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları TK 1256 seferi ile saat 15:00'da Kiev'den
İstanbul'a hareket ve saat 18:10'da İstanbul Havalimanı'na varış ve turumuzun sonu.

