
1.gün - İstanbul - Kiev
İstanbul Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, Türk Havayolları kontuarında saat 04:00’da buluşma. Check-in
ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK457 sefer sayılı uçuşu ile saat 06:40 ’da Kiev’e
hareket. Yerel saat ile 08:35’de Dinyeper ve Dinyester nehirleri kıyısında kurulmuş olan Ukrayna’nın
başkenti Kiev’e varış sonrası düzenleyeceğimiz ücretsiz Kiev panoramik şehir turunda; Altın Kubbeli
Ayasofya kilisesi, Aziz Andrew kilisesi, Podol eski binaları, 1941  yılında Nazi soykırımında yaşamlarını
yitiren 10.000 kişinin anısına yaptırılmış olan Yar Bebek Anıtı görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası
gemimize transfer, check-in işlemleri ve kabinlerin dağılımı sonrası serbest zaman. Daha sonra
rehberimiz tarafından gemi ve tur programı ile ilgili detaylı bilgilerin verileceği tanıtım toplantısı yapılacaktır.
Akşam yemeği sonrası arzu eden misafirlerimiz ekstra Folklor Show’lu ışıklar altında Kiev Tekne Turu’na
(50€)  katılabilirler. Geceleme Kiev limanında demirli gemimizde.

2.gün - Kiev
Kahvaltı sonrası arzu eden misafirlerimiz ekstra İkinci Dünya Savaşı Müzesi ve Pecherskaya Lavra
Manastırı Turuna katılabilirler (65€). İkinci Dünya Savaşı Müzesi, bu savaşa ilişkin dünyadaki en büyük ve
en etkileyici müzelerden biridir. Tamamiyle orijinal olan ve günümüze kadar muhafaza edilen savaş
yıllarına ait eşyaların sergilendiği müzede, savaşın dönüm noktaları, yarattığı yıkım ve inanılmaz hayatta
kalma mücadelesine çarpıcı örneklerle şahit olacağız. Daha sonra Peçerskaya Lavra Manastırı'na
hareket. UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi'nde bulunan,  11. Yüzyılda inşa edilen, bu mistik ve
etkileyici Manastır, içinde 18 kiliseyi barındırıyor.  Hıristiyanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan
Peçerskaya Lavra Manastır kompleksi Slav Ortodokslar'ının kutsal ziyaret noktalarından biridir. Saat
18:00’da gemimizin hareketi. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde. 

3.gün - Nehirde
Kahvaltı sonrası tam gün Dinyeper nehri boyunca tabiat güzelliklerini seyrederek yol alacaksınız ve sizlere
Ukrayna kültürü ve lisanı hakkında bilgiler verilecek, Ukrayna mutfağından menüler sunulacaktır. Akşam
yemeği ve geceleme gemimizde.

4.gün - Zaporoje
Kahvaltı sonrası saat 09:00’da Zaporoje’ye varışta ücretsiz Zaporoje şehir turu ve Cossack müzesi
ziyareti. Öğle yemeği sonrası arzu eden misafirlerimiz ekstra Cossack At gösterisi’ne(40€) katılabilirler.
Saat 17:00’da geminin hareketi. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde. 

5.gün - Zaporoje - Kherson
Saat 08:00’da Kherson’a varış.  Kahvaltı sonrası Dinyeper deltasında bir tekne turu sizi bekliyor
(ücretsiz). Gemide öğle yemeği sonrası saat 14:00’da hareket. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde.

6.gün - Kherson - Vilkovo
Kahvaltı sonrası saat 09:00’da Vilkovo’ya varışta ücretsiz Vilkovo yürüyüş turu. Arzu eden misafirlerimiz
ekstra Tuna Deltası Tekne Turu’na katılabilirler (40€). Gemide alacağımız öğle yemeği sonrası serbest
zaman. Saat 16:00’da geminin hareketi. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde.

7.gün - Vilkovo - Odessa
Saat 09:00’da Odessa’ya varış. Kahvaltı sonrası ücretsiz Odessa panoramik şehir turu için hareket.
Sergey Eisenstein’in klasik filmi “Potemkin Zırhlısı” ile ünlenmiş olan Potemkin merdivenleri, Tolstoy
Sarayı ve Catherine Plazası, Düğün Sarayı, Derybasivska Caddesi, Ukrayna Ulusal Bankası, Ana
Sinagog görülecek yerler arasındadır.  Şehir turunun ardından arzu eden misafirlerimiz ekstra Güzel
Sanatlar Müzesi Turuna katılabilirler (35€). Tur sonrası gemimize dönüş. Akşam yemeği ve geceleme
Odessa limanında demirli gemimizde. Yemek sonrası arzu eden misafirlerimiz ekstra Opera veya Bale
Gösterisi’ne katılabilirler. (Odessa'da Opera veya Bale gösterisi'nin olup olmayacağı ve müsaitlik durumu
tur tarihi sırasında belli olacaktır. Bilet fiiyatları oyuna ve salona bağlı olup 50 – 85 € arası değişmektedir)

8.gün - Odessa - İstanbul
Kahvaltı sonrası gemiden çıkış işlemleri. Arzu eden misafirlerimiz ekstra Akkerman Kalesi ve Tadımlı
Shabo Şarap - Konyak Fabrikası Turuna katılabilirler (65€). Odessa'ya 70 km mesafede bulunan, 13 ve
15. yüzyıllar arasında Bizanslılar tarafından inşa edilen Akkerman Kalesi 1484 yılında Osmanlılar
tarafından fethedildi.  Unesco dünya kültür mirası listesinde bulunan bu kompleks, çevre uzunluğu 2 km.
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olan surları ve günümüzde 26 tanesi ayakta kalmış olan gözetleme kuleleri ile muhteşem bir eserdir.
Tatarların da yoğun olarak yaşadığı bu bölgede Türklerin ve Türk dilinin izlerine rastlayacaksınız. Yerel bir
restoranda alacağımız öğle yemeği sonrası Shabo Şarap ve Konyak Fabrikasını ziyaret edeceğiz. Shabo
Şarap ve Konyak Fabrikası Avrupa’nın en iyi şarap ve konyak fabrikalarından biridir. Bu fabrikayı
ziyaretimizde, şarap ve şampanyanın yapım süreçlerini, brendi üretimini, öğrenecek tüm yıl boyunca
yetiştirilen kaliteli üzüm fidelerinin olduğu serayı göreceğiz. Daha sonra meyveler ve bisküviler ile servis
edilen çeşitli içkilerden tadım yapabileceksiniz (Tura katılmayan misafirlerimiz kabinlerini en geç saat
10:00’da boşaltıp valizlerini bagaj odasına bırakabilirler). Tur sonrası Odessa Havalimanına transfer.
Check-in ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK468 sefer sayılı uçuşu ile saat 21:35’de
İstanbul Havalimanına hareket. Yerel saat ile 23:05’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
THY ile İstanbul – Kiev / Odessa – İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçak bileti
Dnieper Princess gemisinde 7 gece tam pansiyon konaklama (Tam pansiyon servis hizmeti gemiye
biniş günü Akşam yemeği ile başlayıp, gemiden iniş günü kahvaltı ile son bulmaktadır)
Kiev ve Odessa’da yarım günlük panoramik şehir turları
Zaporoje’de şehir turu ve Cossak Müzesi
Kherson’da Dinyeper Deltası Tekne turu  
Vikovo’da yürüyüş turu
Programda belirtilen havalimanı transferleri | Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti
Türsab mecburi mesuliyet ve Seyahat Sağlık sigortası
(70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır) (Sigorta aynı zamanda mesleki zorunluluk sigortası olduğundan
iptali mümkün değildir.)
Gemide valiz taşıma hizmeti
Gemide Hoş geldiniz kokteyli
Gemide tüm yemeklerde çay ve kahve servisi | Gemideki gösteriler, kültür dersleri ve etkinlikler
Havalimanı ve Liman vergileri (kişi başı 400 Euro) 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Gemi personeli bahşiş ücreti (Günlük kişi başı 7 Euro toplamda kişi başı 56 Euro) Gemide nakit
ödenmektedir
Gemide alkollü, alkolsüz içecekler ve kapalı şişe suyu
Seyahat iptal sigortası
Yurt dışı çıkış harcı
Ekstra turlar (nakit euro şeklinde ödenebilir, kredi kartı geçerli değildir)

Önemli Notlar
ÖNEMLİ UKRAYNA VİZESİZ GİRİŞ BİLGİSİ: 
*TC VATANDAŞI OLAN MİSAFİRLERİMİZ İÇİN VİZESİZ UKRAYNA SEYAHATİ İMKANI PASAPORT
VEYA YENİ TİP ÇİP’Lİ KİMLİKLER ile MÜMKÜNDÜR!!!
Seyahate ilişkin Gemi Biletleri, uçak biletleri seyahate 48 saat kala misafirlere iletilmektedir. Katılımcılar
bu biletleri ve detayında yer alan bilgilendirmeleri okumak ve kontrol etmekle yükümlüdür. 
Nehir su seviyeleri ve liman şartları değişimi nedeniyle Gemi firması programda değişiklik yapma
hakkına sahiptir. Limanlara varış ve hareket saatleri nehir trafiğine göre değişebilir.
Tura katılım için acentemiz tarafından bildirilen saatlerde belirtilen havalimanında ya da geminin
yanaşacağı limanda hazır bulunmayan, check-in ve boarding işlemlerini zamanında tamamlamayan,
check-in ve boarding işlemlerini zamanında tamamlayan ancak uçağa ya da gemiye binemeyen
yolcuların seyahati gerçekleştirememelerinden acentemiz sorumlu değildir. Uçağı ya da gemiyi kaçıran
yolcuların tura dahil olmaları 
için gerekli olacak gidiş-dönüş yeni uçak biletleri ya da gemiye ulaşabilecekleri limana ulaşımları ve
gidilecek bölgedeki transferlerine dair oluşacak tüm masraflar kendilerine aittir.
Gemilerin limandan ayrılış saatleri ile ilgili bilgiler gemi içerisinde anons ya da bilgi panoları ile
duyurulmaktadır. Misafirler bu bilgileri takip etmekle yükümlüdür. Gemi kalkışının kaçırılması durumunda
gemiye farklı bir limandan binerek seyahate devam etmeleri için ya da seyahati yarıda keserek geri
dönüşleri için oluşacak olan tüm masraflar yolcuya aittir. Seyahatin yarıda kesilmesi durumunda tur ücreti
iadesi yapılamaz. 
Yurtdışı gezilerinde seyahatin bitiş tarihinden en az 6 ay süreli ve Yasal olarak geçerli pasaport olması
mecburidir. Yolcu pasaportlarının hasar görmemiş/yıpranmamış/yırtılmamış olması boş vize sayfası olması
zorunludur. Yolcuların gidilecek ülkelere giriş için gerekli olan yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri
zorunludur. Bu kurallara uyulmaması durumunda havalimanlarında yolcuların uçuşa alınmaması sonucu
doğan zararlardan yolcularımız bizati sorumludur.
Acentemiz, Yolcu ile konsolosluk arasında aracı konumundadır. Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda
vize vermeme hakkına sahiptir, Yolcunun vize alamaması ile ilgili olarak acentemizin hiçbir sorumluluğu
yoktur. Acentemiz sadece Aracı kurum görevini üstlenmektedir. Şahsi vize başvurularında acentemizin
herhangi bir yaptırımı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüketiciler bu şartları kabul ederek tura kayıt
yaptırmışlardır.

Tura iştirak eden yolcuların, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup,
unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan acentemiz sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma
durumlarında Ülkeye ve/veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.
Gemide tam pansiyon konaklama birinci gün akşam yemeği ile başlar, son gün kahvaltı ile sona erer.
Nehir Su seviyesindeki olağanüstü azalma veya artış durumlarında kaptanın insiyatifinde uğranılan
limanlar değişiklik gösterebilir. Nehir trafiğine göre program saatleri, varış ve kalkışlar değişiklik



gösterebilir. 

Ukrayna’da önceden haber verilmeksizin devlet tarafından müze, ören yerleri ve şehir ana meydan ve
arterleri kapatılabilmektedir. Bu durumda planlanmış olan turlarda (şehir turu, ekstra tur) değişiklik ve iptal
hakkı gemi yönetiminin insiyatifindedir. Bu durum önceden öngörülemez.
Ekstra tur otobüsleri sadece ekstra tura katılmış misafirler içindir ve turlara katılmayan misafirler bu
otobüslerden yararlanamazlar. 

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
1548,00 EUR
1099,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 23.06.2020

İstanbul Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, Türk Havayolları kontuarında saat 04:00’da buluşma. Check-in
ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK457 sefer sayılı uçuşu ile saat 06:40 ’da Kiev’e

hareket. Yerel saat ile 08:35’de Kiev’e varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 30.06.2020
Check-in ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK468 sefer sayılı uçuşu ile saat 21:35’de

İstanbul Havalimanına hareket. Yerel saat ile 23:05’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
1898,00 EUR
1299,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 23.06.2020

İstanbul Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, Türk Havayolları kontuarında saat 04:00’da buluşma. Check-in
ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK457 sefer sayılı uçuşu ile saat 06:40 ’da Kiev’e

hareket. Yerel saat ile 08:35’de Kiev’e varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 30.06.2020
Check-in ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK468 sefer sayılı uçuşu ile saat 21:35’de

İstanbul Havalimanına hareket. Yerel saat ile 23:05’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
2598,00 EUR
1699,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 23.06.2020

İstanbul Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, Türk Havayolları kontuarında saat 04:00’da buluşma. Check-in
ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK457 sefer sayılı uçuşu ile saat 06:40 ’da Kiev’e

hareket. Yerel saat ile 08:35’de Kiev’e varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 30.06.2020
Check-in ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK468 sefer sayılı uçuşu ile saat 21:35’de

İstanbul Havalimanına hareket. Yerel saat ile 23:05’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

Tam PansiyonAlt Güverte 9 m2 (2 Ayrı Yatak, Yataklar birleşmez) (23 - 30 Haziran 2020)

Tam
Pansiyon

Ana Güverte (Açılır Pencere) 9 m2 (2 Ayrı Yatak, Yataklar birleşmez) (23 - 30
Haziran 2020)

Tam
Pansiyon

Deluxe Kabin (Açılır Pencere) (Üst ve Filika Güverte) 13,5 m2 (23 - 30 Haziran
2020)

Tam PansiyonJunior Suite (Açılır Pencere) (Filika Güverte) 17 m2 (23 - 30 Haziran 2020)



Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
2748,00 EUR
1799,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 23.06.2020

İstanbul Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, Türk Havayolları kontuarında saat 04:00’da buluşma. Check-in
ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK457 sefer sayılı uçuşu ile saat 06:40 ’da Kiev’e

hareket. Yerel saat ile 08:35’de Kiev’e varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 30.06.2020
Check-in ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK468 sefer sayılı uçuşu ile saat 21:35’de

İstanbul Havalimanına hareket. Yerel saat ile 23:05’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
2048,00 EUR
1399,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 23.06.2020

İstanbul Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, Türk Havayolları kontuarında saat 04:00’da buluşma. Check-in
ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK457 sefer sayılı uçuşu ile saat 06:40 ’da Kiev’e

hareket. Yerel saat ile 08:35’de Kiev’e varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 30.06.2020
Check-in ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK468 sefer sayılı uçuşu ile saat 21:35’de

İstanbul Havalimanına hareket. Yerel saat ile 23:05’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

Tam
Pansiyon

Üst Güverte (Açılır Pencere) 9 m2 (2 Ayrı Yatak, Yataklar birleşmez) (23 - 30
Haziran 2020)


