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Vasiliy Kandinski Gemisi ile Don Nehrin'den Volga’ya 27 Nisan 2020 - Tur
Broşürü

1.gün - Istanbul – Rostov
26 Nisan Pazar Gecesi, İstanbul Yeni Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, Türk Havayolları kontuarında saat
21.30’da buluşma. Check-in ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK293 sefer sayılı uçuşu
ile saat 00.35’de Rostov’a hareket. Yerel saat ile 02.50’de Rostov’a varış sonrası Rostov limanında
bizleri bekleyen nehir gemimize transfer. Gemimize check-in işlemleri ve dinlenmenin ardından gemide
öğle yemeği. Öğle yemeği sonrası ücretsiz Rostov şehir turu. Atamanlar diyarı Rostov, 18.yy’da Rusya’nın
güney sınırlarını koruyan Don Kazakları’nın ileri karakollarından biri ve önemli bir ticaret merkeziydi. Bugün
de Kafkasya’ya geçit vermekte olup önemli bir sanayi ve tarım şehridir. Muhteşem parkları, plajları, tiyatro
ve müzeleri, nadir ve güzel bitkileri barındıran botanik bahçeleri ile çok güzel bir şehirdir.Tur sonrası
gemiye dönüş. Akşam yemeği ve geceleme Rostov limanında demirli gemimizde.

2.gün - Rostov, Rusya
Kahvaltı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra Starocherkask turu’na katılabilirler. Bir
dönem Don Kazakları’nın başkenti olan bu sevimli şehir, Rostov’a bir saat mesafede bulunuyor. Bu şehri
gezerken Şolohov’un ‘’Durgun Don Romanı’’nda anlattığı Don Kazakları’nın yaşamı, gelenek ve kültürleri
hakkında bilgi alacağız. Gezimiz Don Kazakları’nın folklorik özelliklerini yansıtan güzel bir müzik ve dans
gösterisiyle de renklenecek. Tur sonrası gemimize dönüş ve gemide öğle yemeği. Saat 15:00’te geminin
hareketi. Don nehri üzerinde Volga’ya doğru yolculuğumuz başlıyor. Bu akşam Kaptan’ın ‘’Hoş Geldiniz
Kokteyl’inde’’ gemi mürettebatı ile tanışıyoruz. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde

3.gün - Nehirde Seyir
Kahvaltı sonrası tam gün yol alacağınız Don Nehri’nin birbirinden güzel manzaralarını seyredebilir, fotoğraf
çekebilir ve gemide düzenlenecek değişik etkinliklere katılabilirsiniz.
Volga-Don Kanalı’ndan geçişten sonra yolculuğumuz Volga Nehri üzerinde devam edecek. Bugün
geçeceğimiz ekonomik ve stratejik değeri yüksek Don – Volga Kanalı, Padişah II. Selim döneminde,
Sokullu Mehmet Paşa öncülüğünde kazılmak istenmiş, yapılabilseydi belki de tarihin akışını önemli ölçüde
değiştirebilecek bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Öğle, Akşam yemeği ve geceleme gemimizde.

4.gün - Volgograd ( Stalingrad),Rusya
Kahvaltı sonrası serbest zaman.
Öğle yemeğine kadar manzara’nın keyfini çıkarabilir, gemi içi etkinliklere katılabilirsiniz.
Gemide öğle yemeği sonrası saat 14:00’da Volgograd’a varış ve ücretsiz şehir turuna hareket.
Eski adı Stalingrad olan bu şehir İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük çarpışmalara sahne olmuş ve Nazi
işgaline karşı büyük bir direniş göstermiştir. Turumuz sırasında savaşın dönüm noktası Efsanevi
Stalingrad Direnişi anısına yapılan Mamayev Kurgan Tepeleri’ndeki etkileyici kahramanlık Anıtı da ziyaret
edilecektir. Saat 18:00’da geminin hareketi.
Öğle, Akşam yemeği ve geceleme gemimizde.

5.gün - Nehirde Seyir
Kahvaltı sonrası tam gün yol alacağınız Volga Nehri’nin birbirinden güzel manzaralarını seyredebilir,
fotoğraf çekebilir ve gemide düzenlenecek değişik etkinliklere katılabilirsiniz.
Öğle, Akşam yemeği ve geceleme gemimizde.

6.gün - Astrakhan,Rusya
Sabah 08:00’da Astrakhan’a varış. Gemide sabah kahvaltısının ardından ücretsiz şehir turu.
Astrakhan Rusya’nın güneyinde, Hazar Denizi’ne yakın eski ve önemli bir şehirdir. Gemide öğle yemeği

sonrası arzu eden misafirlerimiz ekstra Volga Deltası turu’na katılabilirler. Avrupa’nın en uzun nehri Volga,
Hazar Denizi’ne dökülmeden önce Kalmuk Cumhuriyeti’nin kuzeyinden geçer, kollara ayrılarak Avrupa’nın
en büyük nehir sistemini ve en geniş deltasını oluşturur.
Tur sonrası gemimize transfer. Saat 20:00’da geminin hareketi. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde.

7.gün - Nehirde Seyir
Kahvaltı sonrası tam gün yol alacağınız Volga Nehri’nin birbirinden güzel manzaralarını seyredebilir,
fotoğraf çekebilir ve gemide düzenlenecek Rus kültür ve geleneklerini, Rus tarihini tanımaya yönelik
değişik etkinliklere katılabilirsiniz.
Öğle, Akşam yemeği ve geceleme gemimizde.

8.gün - Volgograd ( Stalingrad), Rusya
Sabah 08:00’da Volgograd’a varış’ın ardından arzu eden misafirlerimiz ekstra Panorama müzesi veya
ekstra Rossoshka askeri mezarlığı turlarına katılabilirler.
Rossoshka turunda; Volgagrad’a 35km mesafede bulunan Rossoshka Köyü’nde kanlı Stalingrad
muharebelerinde hayatını kaybeden Onbinlerce Sovyet ve Alman askerinin gömülü olduğu mezarlık
ziyaret edilecek.
Panorama Müzesi turunda; Stalingrad direnişinin önemli anlarını anlatan panoramik dev tablo
görülecektir. 2. Dünya savaşından eserler barındıran müzede, roman ve filmlere konu olmuş ünlü nişancı
Vasily Zaytsev’in tüfeği de görülecek eserler arasındadır.
Tur sonrası gemimize transfer. Saat 12:00’da geminin hareketi. Öğle, Akşam yemeği ve geceleme
gemimizde.

9.gün - Saratov, Rusya
Gemide sabah kahvaltısı. Öğle yemeği sonrası saat 14:00’da Saratov’a varış ve otobüsle ücretsiz şehir
turu. Konservatuvar binası, Fedin Devlet Müzesi, Kirov Caddesi, Opera Binası, Teslis Katedrali ve güzel
bir panoramik manzaraya sahip Zafer Parkı görülecek yerler arasındadır.
Saat 18:00’da geminin hareketi. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde.

10.gün - Samara, Rusya
Gemide sabah kahvaltısı. Kahvaltı sonrası gemimiz Volga üzerinde yol alırken manzaranın tadını
çıkarabilir veya gemi içi etkinliklere katılabilirsiniz. Gemide öğle yemeği. Saat 17:00’da Volga Nehri
kıyısındaki önemli şehirlerden Samara’ya varış ve ücretsiz şehir turu. Devrim Meydanı, Puşkin Meydanı,
Samara’nın ünlü Rıhtımı, Leningrad Caddesi görülecek yerler arasındadır.
Saat 21:00’da geminin hareketi. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde.

11.gün - Ulyanovsk, Rusya
Gemide sabah kahvaltısı. Saat 09:00’da Volga nehri kıyısındaki önemli şehirlerden Ulyanovsk’a varış ve
ücretsiz şehir turu. Ulyanovsk, Bolşevik lider Vlademir Lenin’in doğup büyüdüğü şehirdir. Volga kıyısında
bulunan ve eski adı Simbirsk olan şehri gezerken Lenin’in doğup büyüdüğü evi ziyaret edecek, ailesi,
çocukluğu ve hayatının diğer önemli dönemleri ile ilgili bilgiler alacağız.
Tur sonrası gemimize transfer. Saat 16:00’da geminin hareketi. Öğle, Akşam yemeği ve geceleme
gemimizde.

12.gün - Kazan - Istanbul
Saat 09:00’da Tataristan’ın başkenti Kazan’a varış. Kahvaltı sonrası gemiden çıkış işlemlerimizi
gerçekleştiriyor ve ardından ücretsiz şehir turumuza başlıyoruz.
Rusya’nın en güzel ve en önemli şehirlerinden, kadim şehir Kazan, Türk kökenli Volga Bulgarları
tarafından kuruldu. 13. ve 14.yüzyıllarda, Altın Ordu döneminin en önemli merkezlerinden biri haline geldi.
Bir dönem Kazan Hanlığı’nın başkentliğini yapan şehir 16.yüzyılda Korkunç İvan döneminde Rusların eline
geçti. Şehre adını veren Kazanka Nehri ile Volga Nehri’nin kesiştiği yerde bulunan bu güzel şehri
gezerken görülecek yerler arasında; “Eski Tatar Mahallesi, Mercani Camii, Unesco dünya kültür mirasları
listesindeki Kazan Kremlini, Kul Şerif Camii, Süyümbike Kulesi” bulunuyor.
Tur sonrası şehir merkezinde trafiğe kapalı ünlü Bauman Caddesi’nde serbest zaman.
Yerel restaurant’da alınacak akşam yemeği sonrası Kazan Havalimanına transfer.
Check-in ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK428 sefer sayılı uçuşu ile saat 01.55’de09
Mayıs Cumartesi İstanbul Havalimanına hareket.
Yerel saat ile 05.50’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
THY ile İstanbul Havalimanı – Rostov/ Kazan – İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçak bileti
Vasiliy Kandinski gemisinde 11 gece tam pansiyon konaklama (Tam pansiyon servis hizmeti gemiye
biniş günü öğle yemeği ile başlayıp, gemiden iniş günü kahvaltı ile son bulmaktadır)
Rostov & Volgograd & Astrakhan & Saratov & Samara & Ulyanovsk & Kazan panoramik şehir turları
Programda belirtilen havalimanı transferleri
Kazan’da yerel restoran’da alınacak akşam yemeği
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 ve Kaptanın Gala Yemeği
Gemideki Konser, gösteriler, kültür dersleri ve etkinlikler (Rusça dil dersi, Rus şarkıları dersi, Günlük
aerobic dersleri)
Havalimanı ve Liman vergileri (kişi başı 400 Euro)
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Gemi personeli bahşiş ücreti (Günlük kişi başı 7 Euro toplamda kişi başı 84 Euro) Gemide nakit
ödenmektedir
Gemide alkollü, alkolsüz içecekler ve kapalı şişe suyu
Rusya Vize ücreti (150 Euro)
Seyahat iptal sigortası
Yurt dışı çıkış harcı
Önemli Notlar
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.
Yurt dışı 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 bizat 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.
Turun iptali durumunda vize ücreti iade edilmez.
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.
Rusya’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.
Vize Bilgisi
ÖNEMLİ VİZE BİLGİSİ (Yeşil Pasaportlara Vize uygulaması yoktur!)
Rusya umuma mahsus pasaportlara (normal pasaport) vize istemektedir. Vize için iki adet beyaz fonlu
resim, pasaport ve orijinal davetiye gerekmektedir.
Pasaport tipi ayrımı yapılmaksızın, Rusya’ya giriş için tur bitiminden itibaren en az 6 ay geçerliliği olan ve
hiçbir şekilde zedelenmemiş, dikişlerinde herhangi bir sökülme olmayan pasaport gereklidir.
ÖNEMLİ UYARI: Yıpranmış veya hasar görmüş pasaportu olan misafirler Rusya girişinde deporte
edilmekte ve aynı uçakla geri gönderilmektedir.
İptal Şartları
İPTAL ŞARTLARI: Tur Hareket tarihine;
120 gün – 90 gün arası %20
89 gün – 60 gün arası %40
59 gün – 31 gün arası %60
30 gün – 22 gün arası %90
21 gün ile tur hareket günü arası %100 ceza uygulanır!
NOT: Yukarıdaki iptal şartları sadece gemi kısmı içindir. Uçak bileti ve vize ücreti kesintileri ayrıca

yansıtılacaktır!

Alt Güverte (12 m2) - Yataklar Birleşmez (27 - 09 Mayıs 2020)
Oda Tipi
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Tam Pansiyon

Kişi Başı Fiyat
1599,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Ana Güverte ( 9 m2) - Yataklar Birleşmez (27 - 09 Mayıs 2020)
Oda Tipi
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
1699,00 EUR

Junior Suite Orta Güverte ( 16 m2) -Açılır Pencere-Yataklar Birleşebilir (27 - 09
Mayıs 2020)
Oda Tipi
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

1999,00 EUR

2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Tam
Pansiyon

Kişi Başı Fiyat
2099,00 EUR

Orta Güverte ( 9 m2) - Yataklar Birleşmez (27 - 09 Mayıs 2020)
Oda Tipi

Tam
Pansiyon

Kişi Başı Fiyat

Junior Suite Üst Güverte ( 16 m2) -Açılır Pencere-Yataklar Birleşebilir (27 - 09
Mayıs 2020)
Oda Tipi

Tam Pansiyon

Kişi Başı Fiyat
1799,00 EUR

Tam Pansiyon

