
1.gün - İstanbul-St.Petersburg ''St. Petersburg Şehir Turu''
İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde buluşma. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından
St.Petersburg’a hareket. Varışa takiben pasaport işlemlerinin ardından özel aracımızla yapılacak olan
panoramik şehir turunda dünyanın en ünlü mimar ve sanatçılarının en güzel örneklerinin sergilendiği
caddeleri, şehrin tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı yakalayacağız.Şehir turu esnasında görülecek
yerler arasında; Avrora Gemisi, Fonkanka ve Moyka Kanalları, Nevsky Caddesi, Puskin Anıtı, Eski Liman
Fenerleri, Saray Meydanı, Petropavlovskaya Kalesi, Isaak Katedrali bulunmaktadır. Tur bitiminde otele
transfer odalara yerleşme ve serbest zaman. Geceleme otelinizde. Arzu eden misafirlerimiz rehberimiz
tarafından ekstra olarak düzenlenecek Rus Gecesi turuna katılabilirler. St.Petersburg’un en güzel
restoranlarından Troika Restoran’da akşam yemeği ve muhteşem dans şovları izleme fırsatını
kaçırmamalısınız.
Ekstra Rus Gecesi Turu: Fiyat Daha sonra İlan Edilecektir  (Kişi başı)

2.gün - St.Petersburg ''Serbet Gün veya Ekstra Hermitaj Müzesi & Kanal Turu''
Kahvaltının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra düzenlenecek olan Hermitaj ve
Kanal turlarımıza katılabilirler. Hermitaj, Neva Nehri'nin yanında bulunup Çarlık dönemine ait yaklaşık 4
milyon eseri barından, dünyanın ve Rusya'nın en büyük müzelerinden Hermitaj Müzesi, en çok tablo
koleksiyonunun bulunduğu müze olması nedeni ile Guinnes Rekorlar Kitabı'na da girmiştir. Ardından
kanal turumuz ile devam edeceğiz. Kanal turumuzda rehberimiz eşliğinde St.Petersburg’u bir de
kanallardan görerek, Neva Nehri’ne kadar uzanacağız. Turumuzun bitiminde otelimize dönüyoruz.
Konaklama otelimizde.
Ekstra Hermitaj Turu: Fiyat Daha sonra İlan Edilecektir (Kişi Başı)
Ekstra Kanal Turu: Fiyat Daha sonra İlan Edilecektir (Kişi Başı)

3.gün - St.Petersburg-Moskova "Moskova Şehir Turu"
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından odaları boşaltıyor ve tren istasyonuna transfer oluyoruz.
Hızlı tren ile yapacağımız yaklaşık 5 saatlik keyifli bir yolculuk sonrası Moskova’ya varıyoruz. Varışa
istinaden yapılacak olan panoramik Moskova şehir turumuz esnasında görülecek yerler arasında Kızıl
Meydan, Lenin Tepesi, Moskova Nehri, Meclis Binası bulunmaktadır. Tur bitiminde otele transfer ve
odalara yerleşme ve serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz Rus Halk Dansları programına katılabilirler.
Rusya'nın en önemli gruplarından birisi olan ve dev bir kadroya sahip Ulusal Dans ve Müzik Topluluğu,
klasik danslardan, modern baleye tarihten günümüze Rusya'nın yaşamını geniş bir yelpazede müzik, dans
ve tiyatroyu bir araya getirerek izleyicilere mükemmel bir şölen sunuyor. Program esnasında Rus tarihini
de görerek, ülke içerisinde yer alan farklı etnik kökenden milletlerin yerel danslarını izleyeceğiz.
Ekstra Rus Halk Dansları Şovu:  Fiyat Daha sonra İlan Edilecektir  (Kişi Başı)

4.gün - Moskova "Serbest Gün veya Kremlin Sarayı & Nazım Hikmet & Metro & Arbat Sokağı
Ekstra Turu"
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak
düzenlenecek olan Kremlin Sarayı & Nazım Hikmet & Metro & Arbat Sokağı Ekstra Turu'na kaktılabilirler.
Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in de çalışma ofisinin bulunduğu Kremlin, 14. Yüzyıdan beri
Moskova’nın en önemli kilisesi olarak kabul edilen Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Katedralini ve
dünyanın en büyük çanını da içinde barındırmakta. Turumuza Moskova Metro’su ile devam edeceğiz.
Stalin tarafından 1931’de başlatılan Moskova Metrosu, günümüzde büyüklük bakımından New York, Paris
veya Londra metroları ile karşılaştırılsa da iç mimari ve dekorasyon bakımından dünyanın en güzel
metrosu olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Moskova’nın ortasından geçen Arbat Sokağı, bu
şehre yolu düşen herkesin en azından bir kere uğradığı, bir ucundan diğer ucuna kadar zevkle yürüdüğü,
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trafiğe kapalı bir yoldur. Burada mağazaların rengarenk vitrinlerini gezebilir, Rus ve dünya mutfaklarının en
güzel örneklerini tadabilir, Paris’i aratmayan şık kafelerde oturabilir ve en keyiflisi de bir banka oturup
kendilerini hayatın akışına kaptırmış Rusları seyredebilirsiniz. Moskova hatırası edinmek istiyorsanız bu
sokak en doğru yerdir. Ardından Nazım Hikmet’in mezarı ile turumuza devam edeceğiz. Novodevici
Manastırı (Nazım Hikmet’in de mezarı burada bulunuyor) gezisi için otelimizden ayrılacağız. Rusya’nın en
önemli manastırlarından olan Novodevici 1524 yılında kurularak, zaman içinde birçok çariçe adayının da
yıldızının söndüğü yer olmuştur. 1812 yılında Napolyon’un emriyle yıkılmak istenmesine rağmen rahibeler
bu karara engel olmayı başarmışlardır. Gezi kapsamında ve manastırın içinde bulunan Nazım Hikmet’in
mezarını ziyaret edeceğiz.
Ekstra Kremlin Sarayı & Nazım Hikmet & Metro & Arbat Sokağı Ekstra Turu:   Fiyat Daha sonra İlan
Edilecektir (Kişi Başı)

5.gün - Moskova-İstanbul ''Serbest Gün veya Ekstra Borodino Panorama Müzesi Turu''
Sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra
olarak düzenlenecek Borodino Panorama Müzesi turuna katılabilirler. Borodino Panorama Müzesi’nde
de Fransız ve Rus ordularının 1812 yılında karşılaştığı Borodino Ovası'nda gerçekleşen ve elli binden fazla
insanın ölümüne neden olan bu savaşın 115mt. uzunluğunda ve 15 mt. yüksekliğinde devasa bir tablo
üzerindeki 3 boyutlu görünümünü izlerken bir an kendinizi savaşın içindeymiş gibi hissedeceksiniz. Tur
bitimi rehberimizin belirleyeceği saatte havalimanına transfer oluyoruz. Bilet ve bagaj işlemlerinin
ardından İstanbul’a hareket. İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.
Ekstra Borodino Panorama Müzesi turu:  Fiyat Daha sonra İlan Edilecektir   (Kişi başı)

Otel Bilgileri
St.Petersburg: Radisson Sonya Hotel 4* vb.
Moskova: Holiday Inn Tagansky Hotel 4* vb. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
THY tarifeli seferi ile İstanbul-St.Petersburg gidiş ve Moskova-İstanbul dönüş ekonomi sınıfı uçak biletleri
Havalimanı vergileri
St.Petersburg’da 2 gece kahvaltı dahil konaklama
Moskova’da 2 gece kahvaltı dahil konaklama
Havalimanı-Otel-Havalimanı arası transferler
Panoramik St.Petersburg şehir turu
Panoramik Moskova şehir turu
St.Petersburg-Moskova arası ekonomi sınıfı hızlı tren bileti
Türkçe Rehberlik Hizmeti
Seyahat Sigortası (Turun iptali durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır)

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Yurtdışı Çıkış Harç Pulu
Şahsi harcamalar
Ekstra turlar ve programda belirtilmeyen yemekler
Programda açıkça belirtilmeyen hizmetler
Rusya Vizesi ücreti

Ekstra Turlar
Fiyatlar Daha sonra İlan Edilecektir
ST.PETERSBURG-MOSKOVA
Rus Gecesi Turu:        (Kişi başı)
St.Petersburg’un en güzel restoranlarından Troika Restoran’da akşam yemeği ve muhteşem dans şovları
izleme fırsatını kaçırmamalısınız. Modernleştirilmiş Rus Dansları,Revü ve şarkıcılar eşliğinde akşam
yemeği.
Ekstra Hermitaj Turu:  (Kişi Başı)
Dünyanın en büyük üç müzesinden biri olan Hermitaj Müzesi’nigeziyor,Katarina’nın Sarayı olan binada
eski Rus Kraliyet yaşantısını dünyanın en ünlü sanatçılarının eserleri ilebirlikte görüyoruz. 
Kanal Turu:  (Kişi Başı)
Ardından Neva Nehri kıyısına ve kanallar üstüne Avrupai bir tarzda kurulmuş olan St.Petersburg şehrini
tekne ile dolaşarak daha yakından tanıyoruz.
Rus Halk Dansları Şovu:      (Kişi Başı)
Rus Ulusal Dansı/Balesi olan kostroma Şov Rus tarihini dans ve müzik eşliğinde anlatan muhteşem bir
gösteridir. 
Kremlin Sarayı & Nazım Hikmet & Metro & Arbat Sokağı Ekstra Turu:    (Kişi Başı)
1147’den günümüze kadar Lenin ve Stalin`in de içerisinde bulunduğu birçok Rus hükümdar ve devlet
adamının ülkeyi yönettiği efsanevi kale.Saray sonrası Novodevici Mezarlığında hem Nazım’ın hem de
diğer Rus ünlülerinin mezarlarını görüyor ardından Moskova’nın hepsi birer sanat galerisi olan ünlü
metroistasyonlarından en güzellerini gezerek Sovyet Dönemi’nde sanatçıların buluşma noktası olan
Bohem tarzıyla bilinen Arbat Sokağı’na geliyoruz. 
Borodino Panorama Müzesi:    (Kişi Başı)
Borodino Panorama Müzesi’nde de Fransız ve Rus ordularının 1812 yılında karşılaştığı Borodino
Ovası'nda gerçekleşen ve elli binden fazla insanın ölümüne neden olan bu savaşın 115mt. uzunluğunda ve
15 mt. yüksekliğinde devasa bir tablo üzerindeki 3 boyutlu görünümünü izlerken bir an kendinizi savaşın



içindeymiş gibi hissedeceksiniz. 
*** TURLARIMIZ EN AZ 15 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞİR,ASGARİ SAYININ ALTINDA
KALINMASI DURUMUNDA FİYATLAR GÜNCEL MALİYETLER BAZ ALINARAK KATILIMCI SAYISINA
GÖRE YENİDEN HESAPLANIR.
*** AYRICA HER İKİ KENTTEKİ FOLKLOR,BALE VEYA KONSER GİBİ GÖSTERİLER İÇİN
REHBERİNİZE DANIŞABİLİRSİNİZ.

Önemli Notlar
***Sayfalarında veya kabında yırtıklar veya aşınma olan pasaport sahibi misafirlerimizin
Rusya’ya girişinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu şekilde deformasyona uğramış pasaportların
yeni pasaportlarla değiştirilmesi önemle tavsiye edilir.
Ekstra turlar minimum 15 kişinin katılması halinde gerçekleştirilmektedir. Bazı ekstra turlar
ilgili turların müsaitliklerine bağlı olarak yapılamayabilir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır. Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri
değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
T.C. vatandaşları için vize gerekmektedir. Lütfen vize departmanımız ile iletişime geçiniz.
Üç kişilik odalar müsaitliklere bağlıdır. 3.kişi yatağı açılır kapanır yataktır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki misafirlerimize
yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.
Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Bagaj hakları havayolu tarafından belirlenmektedir. Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili
değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik
yapma hakkı bulunmaktadır. Acentamızın bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.
Setur 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. Paket tura katılacak
sayının yeterli olmaması durumunda 20 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir. Uçağın ineceği
şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Uçuş saatlerimizi bürolarımızdan öğrenebilirsiniz.
Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Binrota
sorumlu tutulamaz. Binrota gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla
değiştirme hakkını saklı tutar. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün
gerçekleştirilebilir. Binrota, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Turun iptali durumunda vize ücreti iade edilemez. 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 Setur sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak
standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.
Binrota konsoloslukla müşterilerimiz arasında aracı kurumdur. Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli
pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz vize için gerekli evraklar listesinde belirtilen
belgeler gerekmektedir.vTur programında belirtilen ekstra geziler minimum 15 kişi katılımı şartına göre
düzenlenmektedir. Yeterli sayı tamamlanmadığı durumlarda yapılmamakta veya içerik ve maliyetler
katılımcı sayısına göre düzenlenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular
Sağlık: Rusya’ya girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bölgenin iyi restoranlarında
ve otellerde alınacak yemeklerde, sağlığınızı tehdit edecek bir sorun ile karşılaşılacağını düşünmüyoruz.
Buna karşın grupla birlikte olmadığınız anlarda yeme içme konusunda dikkatli olmanızı, kesinlikle
kapalı şişe suyu tüketmenizi, buz, süt ve süt ürünlerinden kaçınmanızı, iyi pişirildiğine emin olduğunuz
et ve balık ürünleri tüketmenizi, meyve konusunda muz, ananas gibi kabuğu soyulabilen meyveler
yemenizi öneriyoruz.
Vize Bilgileri: Umumi Pasaport sahibi iseniz veya hizmet veya Yeşil Pasaport sahibi olanların,
Rusya’ya girebilmek veya transit geçebilmek için bu ülkenin dış temsilciliklerinden vize alması
gerekmektedir.
Uçuş Süreleri: İstanbul-Moskova arası direkt uçuş olup, uçuş süresi yaklaşık 2,5 saattir. St.Petersburg-
İstanbul arası direkt uçuş olup, uçuş süresi yaklaşık 3 saat 35 dakikadır.
Para Birimi: Rusya’da para birimi Rus Rublesidir. Yanınızda Dolar ve Euro bulundurmanızda fayda
vardır.
Saat Dilimi: Türkiye ile Rusya arasında saat farkı bulunmamaktadır.
Telefon Kullanımı: Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise kullanılmaktadır.
Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Yaz sezonunda gidilecekse 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. Bunun dışında; şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye
karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da
getirebilirsiniz. Kış döneminde ise, rahat hareket edebileceğiniz ve sizi sıcak tutacak giysiler öneririz.
Yemek Kültürü: Çin, Arap, Türk ve Fransız Mutfaklarından etkilenmiş olan Rus Mutfağı, çeşitlilik
açısından çok zengindir. Birçok etnik grubun yaşadığı Rusya'da mutfak bölgelere göre değişkenlik
gösterir.
Elektrik: Rusya’da elektrik prizleri Türkiye ile aynıdır.
Alışveriş: Şehir merkezlerinde bulunan alışveriş merkezleri ve hediyelik eşya satan küçük tezgahlardan
alışveriş imkanı bulunmaktadır.



Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 11 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
998,00 EUR
768,00 EUR
768,00 EUR
198,00 EUR
748,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 22.05.2020

İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde saat 08:00’de buluşma. Bilet, bagaj ve gümrük
işlemlerinin ardından THY’nin TK401 seferi ile 11:00’de St.Petersburg’a hareket. Yerel saat ile 14:20’de

St.Petersburg’a varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 26.05.2020
Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY'nin TK416 seferi ile saat 20:00'de İstanbul'a hareket.

Yerel saat ile 23:05'de İstanbul Havalimanına varış.

Oda KahvaltıSt.Petersburg(2)-Moskova(2) 22-26 Mayıs / Türk Hava Yolları (22 - 26 Mayıs 2020)


