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M/S RUBLEV / 31 Mayıs.2019 - 09 Gün / MOSKOVA ST.PETERSBURG

1.449,00 EUR
8.708,92 TL

31.05.2019'den t baren kalkışlı

TUR ÖZELLİKLERİ
1. Gün Istanbul - Moskova
Atatürk Haval manı dış hatlar g d ş term nal nde buluşma, pasaport ve çıkış şlemler n n ardından saat 07:50’de Türk
Hava Yollarının TK413 sayılı sefer le Moskova’ya hareket. Yerel saat le 10:45’de varış. Ülkeye g r ş şlemler nden
sonra özel otobüsümüz le gem ye transfer ve kamaralara yerleşme. Kısa b r d nlenmen n ardından gem ve tur
programı le lg l b lg ler n ver leceğ b r tanıtım toplantısı yapılacaktır. Akşam yemeğ nden sonra arzu eden
m saf rler ekstra Işıklar Altında Moskova Turu’na katılab l rler. Geceleme gem de.

2. Gün Moskova
Gem de sabah kahvaltısından sonra yapılacak olan panoram k şeh r turunda; Len ngrad caddes , Avrupa’nın en
yüksek b nalarından Tr umph Palace, Tverskaya Caddes , Parlamento B nası, Bolşoy T yatrosu, Lubyanka Meydanı,
KGB Merkez B nası, Az z Vas l K l ses , Kızıl Meydan, Gum Alışver ş Merkez , Kurtarıcı İsa K l ses , Mecl s B nası
görülecek yerler arasındadır.Şeh r turu sonrasında Kreml n + 1 Katedral turu. Tur sonrası gem ye transfer akşam
yemeğ ve geceleme gem de.

3. Gün Moskova
Gem de sabah kahvaltıdan sonra. Ekstra Metro Arbat Turu ve ekstra Borod no Panorama Müzes +Novodev c
Turları’na katılma mkanı. Tur sonrası gem ye dönüş ve gem n n hareket . Hoş geld n z kokteyl nde kaptan ve gem
mürettebatı le tanışma. Akşam yemeğ ve geceleme gem de.

4. Gün Ugl ç
Gem de sabah kahvaltısından sonra yapılacak toplantıda uğranılacak l manlar, kated lecek suyolları, su
asansörler n n çalışma s stem hakkında b lg ler ver lecekt r. Öğle yemeğ n n ardından güvertede Volga nehr n n
güzell kler n seyretmek ç n serbest zaman. Saat 16.00’da Ugl ç’e varış. Volga kıyısında bulunan bu ş r n şeh rde
yürüyerek yapılacak olan turda, Esk Kreml n meydanındak Transf gürasyon Katedral ve Korkunç Ivan’ın oğlu
D m tr ’n n 9 yaşında ken öldüğü yerde yapılmış olan D m tr Kan K l ses n göreceks n z. Saat 18.30’da hareket ve
akşam yemeğ . Yemekten sonra gem dek akt v telerden yararlanmak ç n serbest zaman. Geceleme gem m zde.

5. Gün Yaroslavl
Gem de sabah kahvaltısından sonra saat 08:00’de varışta otobüsle yapılacak olan turumuzda Transf gürasyon
Manastırı, Şeh r Meydanı, Peygamber İlyas K l ses , Volga ve Kotorosol neh rler n n kordonunu göreceks n z. Turdan
sonra saat 11:00’de gem n n hareket ve öğle yemeğ . Öğleden sonra y ne s ze Rus kültürü hakkında b lg ler
ver lecekt r. Akşam yemeğ ve geceleme gem de.

6. Gün Gor ts
Gem de sabah kahvaltısı. Saat 09:00’da Gor ts ’ye varış ve Az z K r l Manastırı gez s ç n otobüs le K r l Kasabası’na
hareket. Gez n n ardından saat 12:00’de gem n n hareket ve öğle yemeğ . Öğleden sonra gem n n güvertes nde
kahveler n z yudumlayarak neh r kıyısı boyunca adeta tablo görünümündek manzaraları seyredeb l rs n z. Akşam
yemeğ ve geceleme gem de.

7. Gün K j

Gem de sabah kahvaltısından sonra güverteden Onega Gölü’nün güzell ğ n seyredeb l rs n z. Gem de öğle
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yemeğ nden sonra saat 14:00’de K j ’ye varış. Onega gölü ç nde 60. paralel n üstünde yer alan bu ada b r açık hava
müzes olup Unesco’nun Dünya Kültür M rası l stes nded r. Yürüyerek yapılacak turda, 22 kubbes yle b r Per masalı
görüntüsünde olan h ç ç v kullanılmadan yapılmış ahşap Tecell k l ses n , tümü ahşap esk Rus köy evler n ve
köylüler n yaşantılarını göreceks n z. Turun b t m nde Ada’da serbest zaman. Saat 18:00’de Gem n n Mandrog ’ye
hareket . Akşam yemeğ ve geceleme gem de.

8. Gün Mandrog
Gem de sabah kahvaltısının ardından saat 10:00’da Mandrog ’ye varış. Rengârenk Rus ahşap evler n n yer aldığı
yemyeş l b r köy olan Mandrog ’de serbest zaman. Burada açık havada yeş ll kler ç nde yürüyüş yapab l r, m n
hayvanat bahçes n , güzel ahşap b nalar ç nde yer alan hed yel k eşya mağazalarını ve hed yel k eşya atölyeler n
z yaret edeb l rs n z. Burada aynı zamanda küçük b r votka müzes mevcuttur. Öğle yemeğ n n (kıyıda veya gem de)
ardından gem n n hareket . Bu akşam gem n n neh r üzer nde geç receğ son gece olduğu ç n Kaptanın Gala Yemeğ
le ağırlanacaksınız. Geceleme gem de.

9. Gün St.Petersburg
Gem de sabah kahvaltısından sonra saat 09:00’da St. Petersburg’a varış ve panoram k şeh r turuna hareket. Bu turda;
Alexandr Nevsk Manastırı, Nevsk Prospekt caddes , Kont Strogonof Sarayı, Saray Meydanı, Kışlık Saray, St Isaac
Katedral , Smolnıy Manastırı, An çkov Sarayı ve Köprüsü, 2. Alexandr Kan K l ses panoram k olarak görülecekt r. Öğle
yemeğ nden sonra (gem de veya yemek paket ) Herm tage Müzes turu. Arzu eden m saf rler ekstra Kanal Turuna
katılab l rler. Gem de akşam yemeğ . Akşamınızı da Kazak Dansları (Ekstra) veya Bale göster s (Ekstra)
renklend reb l rs n z. Gem de geceleme.

10. Gün St.Petersburg - Istanbul
Gem de sabah kahvaltıdan sonra arzu eden yolcular Ekstra Muhteşem Peterho Park ve Sarayı turuna katılab l rler.
(Ekstra tura katılmayan yolcuların, yen gelen yolculara hazırlanması ç n, kab nler n en geç saat 10.00’da boşaltıp
val zler n bagaj odasına bırakmaları gerekmekted r.) Turdan sonra havaalanına transfer ve Saat 15.15’de Türk
Havayollarının TK 402 sayılı sefer le uçuş. Saat 18:45’de İstanbul’a varış.

F yatlara Dah l Olan H zmetler
THY ile İstanbul-Moskova/St. Petersburg-İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti
Havaalanı, liman vergileri (380Euro)
Uçakta kişi başı 30kg bagaj taşıma hakkı(üstü ücrete tabidir)
Havaalanı-Gemi-Havaalanı özel otobüs transferi
Gemide bagaj taşıma hizmeti
Gemide 9 gece 10 gün tam pansiyon konaklama
Moskova ve St. Petersburg’da yarım gün panoramik şehir turu
Nehir güzergâhında uğranılan limanlardaki turlar
Moskova’da Kremlin + 1 Katedral
St Petersburg’da Hermitage Müzesi ziyareti
Gemide Hoş geldiniz kokteyli ve Kaptanın Gala Yemeği
Mandrogi’de şaşlık barbekü yemeği
Gemide tüm yemeklerde çay ve kahve servisi

Gemideki Konser, gösteriler, kültür dersleri ve etkinlikler (Rusça dil dersi, Rus şarkıları dersi, Rus
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Dansları dersi, Rus mutfağı, votka ve havyar konusunda brifing, Rus Halk sanatları, kostümleri ve
ahşap hediyelik eşyaların tarihçe ve yapılışları hakkında bilgi
Profesyonel Türkçe tur liderliği hizmeti

F yatlara Dah l Olmayan H zmetler
Ekstra turlar, şahsi harcamalar
Gemide alkollü, alkolsüz içecekler ve kapalı şişe su
Rehber, yerel rehber ve şoför bahşişleri (İsteğe bağlı)
Gemi Personeli servis bedeli günlük 7€ olup gemide nakit olarak toplanacaktır.
Dahil olduğu belirtilmemiş tüm hizmetler
Yurtdışı seyahat sağlık sigortası
Rusya Vize ücreti
Yurt Dışı çıkış harcı 15 TL (Havalimanı maliyet ofisi yoğun olabileceğinden, çıkış harcınızı seyahat
öncesi ilgili bankalara yatırmanızı tavsiye ederiz.)
Seyahat sağlık ve iptal sigortası

V ze & Notlar
Vize:
Rusya, yeşil pasaportlar dahil tüm pasaportlara vize istemektedir. Rusya’ya giriş için tur
bitiminden itibaren en az 6 ay geçerliliği olan ve hiçbir şekilde zedelenmemiş, dikişlerinde
herhangi bir sökülme olmayan pasaport gereklidir. Vize için iki adet beyaz fonlu resim, pasaport
ve orijinal davetiye gerekmektedir.
Kayıt esnasında Pasaportlarını kontrol etmeleri için yolcularınızı lütfen uyarınız. Bu şekilde
pasaportu olan yolcular deporte edilmekte ve aynı uçakla geri gönderilmektedir.
Turun iptali durumunda vize ücreti iade edilmez
**Vize alımları için gerekli süreyi vize yetkililerine danışarak öğrenebilirsiniz. Lütfen programa
katılımınızı buna göre ayarlayınız.**
Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda vize vermeme hakkına sahiptir, yolcunun vize alamaması
ile ilgili olarak acentemizin hiç bir sorumluluğu yoktur. Şahsi vize başvurularında acentemizin
herhangi bir yaptırımı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüketiciler bu şartları kabul ederek tura
kayıt yaptırmışlardır.
Notlar:
Seyahate ilişkin; uçuş bilgileri ve evrakları seyahate 48 saat kala misafirlere iletilmektedir.
Katılımcılar bu biletleri ve detayında yer alan bilgilendirmeleri okumak ve kontrol etmekle
yükümlüdür.
Programda belirtilen saatler Havayolları ve Gemi şirketlerinden alınmıştır. Saatlerde olabilecek
herhangi bir değişiklikten SETUR sorumlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir saat değişikliğinden
ötürü SETUR programın içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama yapabilir.
Yoğun dönemlerde farklı havayolları kullanılabilir.
Nehir su seviyeleri ve liman şartları değişimi nedeni ile gemi firması rota değiştirme hakkını
kendinde saklı tutar. Limanlara varış ve hareket saatleri nehir trafiğine göre değişebilir. Gemi

şirketinin yapacağı ve rota değişikliklerinden dolayı SETUR sorumlu tutulamaz.
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İç hat uçuşunu ; dış hat biletine bağlantılı olarak almayıp, münferiden ayrı bir bilet olarak alan
misafirler, bununla ilgili doğabilecek her türlü sorundan (tur iptali, tarih değişikliği, uçuş saat
değişikliği, vb) kendileri sorumludur.
Programda belirtilen saatler Havayolları ve Gemi şirketlerinden alınmıştır. Saatlerde olabilecek
herhangi bir değişiklikten SETUR sorumlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir saat değişikliğinden
ötürü SETUR programın içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama yapabilir.
Yoğun dönemlerde farklı havayolları kullanılabilir.
Her misafir, rezervasyon kayıt dönemi içerisinde yayınlanan indirim kampanyalarından yalnızca
birinden faydalanabilir.
Tura katılım için acentemiz tarafından bildirilen saatlerde belirtilen havaalanında ya da limanda
hazır bulunmayan, check-in ve boarding işlemlerini zamanında yaptırmayan, check-in ve boarding
işlemlerini zamanında yaptıran ancak uçağa ya da gemiye binmeyen kişilerin seyahati
gerçekleştirememelerinden acentemiz sorumlu değildir. Uçağı ya da gemiyi kaçıran kişilerin 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 kişiye aittir. Seyahatin yarıda
kesilmesi durumunda bedel iadesi yapılamaz.
Tura iştirak eden kişilerin, 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.
Acentemiz, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel ve gemi isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
3-4 kişilik kabinlerde ilave yatak ranza şeklinde olup, 3. ve 4. yatak duvardan açılır şekilde
olabilmektedir.
Single tek kişilik oda /kabin farkı ödeyerek konaklama yapan misafirlerimize normal koşullarda
tek kişilik oda/kabin tahsis edilir. Ve bu konaklama yerleri iki kişilik oda/kabinlerden normal
koşullarda daha küçük olup hiçbir şekilde iki kişilik oda da tek kişi konaklama garantisi
verilmemektedir. Tur alan yolcularımız bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
Gemide tam pansiyon konaklama birinci gün akşam yemeği ile başlar, son gün kahvaltı ile sona
erer.
Tüm dünya cruise gemilerinde olduğu gibi, gemi şirketi, bazı durumlarda, bazı kabinleri
misafirlerin satın aldıkları kabin kategorisinin üst kategorisine ücretsiz upgrade edebilmektedir.
Genellikle son dakikada, bazı kabin kategorilerinin dolması sonucu ortaya çıkan bu durum
tamamen gemi firmasının inisiyatifinde olup, tur firmasının herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Uçuş Detayları
31 Mayıs TK413 07:50 Kalkıs 10:45 Varış
09 Haziran TK402 15:15 Kalkış 18:45 Varış

Alt Güverte

Ç(https://www.setur.com.tr)
K ş l k Oda
Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)
(K ş Başı)

Tar h
31.05.2019
09.06.2019

1.449,00 EUR

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Ana Güverte
Ç
Tar h
31.05.2019
09.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.549,00 EUR

Orta Güverte
Ç
Tar h
31.05.2019
09.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.649,00 EUR

Üst Güverte
Ç
Tar h
31.05.2019
09.06.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.749,00 EUR

ÜLKELER
Rusya

LİMANLAR
St.Petersburg

Moskova

Ugliç

Yaroslavl

Goritsi

Kiji

Mandrogi

