
1.gün - İstanbul-St.Petersburg ''St. Petersburg Şehir Turu''
Belirtilen havalimanı dış hatlarda buluşuyoruz. Uçağa biniş 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. 

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.

3.gün - St. Petersburg "Serbest Gün veya Ekstra Puşkin & Peterhof Turu"
Sabah kahvaltısından sonra dileyen misafirlerimiz rehberinizin ekstra olarak düzenleyeceği PUŞKİN VE
PETERHOF gezisine katılabilirler. 18. yy`da Katerina tarafından inşaa ettirilen ve Çar Kasabası olarak
anılan park, saray ve binalar kompleksi. 600 hektarlık bir alanı kaplayan Çar Kasabası̀ nın ana binası
Katerina Sarayı. Buradaki Amber Odası son derece ilgi çekici olmasına rağmen özellikle yaz aylarındaki
yoğunluktan dolayı  birçok turist tarafından ziyaret edilemiyor. Çarlık dönemi aristokrasinin çar ailesi ile
buluştuğu bu ünlü kasabada aynı zamanda ünlü şair Puşkin`in eğitim gördüğü okul da çarlık sarayının
hemen yanında yer alıyor.  Ardından Finlandiya Körfezi kıyısında, Petro ’nun planlarını çizip İtalyan mimar
Rastrelli ’ye inşa ettirdiği yazlık sarayı geziyoruz. Dünyanın en muhteşem bahçelerine sahip olan bu
sarayın bahçelerini gezeceğiz. Geceleme otelinizde.

4.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.

5.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
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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,
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.
***Kremlin Sarayı mücevher bölümü ayrı girişli olup ekstra turumuz kapsamında değildir.

6.gün - Moskova-İstanbul ''Serbest Gün veya Ekstra Borodino Panorama Müzesi & Tretyakov
Sanat Galerisi Turu''
Sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra
olarak düzenlenecek Borodino Panorama Müzesi & Tretyakov Sanat Galerisi 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. Ardından 1856 yılında Moskova'da tüccar Pavel Tretyakov tarafından
kurulan sanat müzesi. Dünyanın en önemli güzel sanatlar koleksiyonlarından bazılarına ev sahipliği
yapmaktadır. Müzede yaklaşık 250 sanatçının yaklaşık 130.000 eseri sergilenmektedir. Bu sanatçıların en
bilinenleri arasında Andrey Rublev, İvan Ayvazovski, Viktor Vasnetsov ve İlya Repin, Kazimir Maleviç
sayılabilir. Tur bitimi rehberimizin belirleyeceği saatte havalimanına transfer oluyoruz. Bilet ve bagaj
işlemlerinin ardından İstanbul’a hareket. İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.

Yurt Dışı Turlarda Alınan Covid-19 Önlemleri
Fiyata dahil olarak tüm turlarda kişi sayısını hijyen ve sosyal mesafe kuralları gereği en uygun seviyede
tutmaya özen gösteriyoruz.
Turlarımızın akışını, mümkün olduğunca açık havada zaman geçirilecek şekilde tekrar düzenledik.
Tur boyunca konaklayacağımız otellerin, resmi olarak hijyen kurallarına uygunluğunu duyuran ve taahhüt
eden oteller olmasına dikkat ediyoruz.
Yolcularımızın ve tur liderlerimizin sağlığı için hijyen kiti stoğumuz hazır.
Tur boyunca geçerli Seyahat Sağlık Sigortası* hizmetimizi ücretsiz sunmaya devam ediyoruz.
Tur süresi boyunca iç ve dış mekanlarda 1,5 metre sosyal mesafe ve maske takılması kuralına önemle
dikkat edilecektir.
Turlarımızda ziyaret edilen müze, ören yeri ve diğer tüm noktalarda ilgili kurum ve işletmelerin almış
olduğu önlemlere göre hareket edilecektir. Bu önlemlerden dolayı ziyaret edilmesi mümkün olmayan
yerlerden acentemiz sorumlu değildir.
**Seyahat Sağlık Sigortası Covid-19 tedavisini kapsamamaktadır. Seyahat Sağlık Sigortası’nın
kapsamı hakkında detaylı bilgi için satış ekiplerimizle iletişime geçebilirsiniz.
**Normalleşme süresince gerçekleştirilecek turlarda yukarıda belirtilen tüm koşullar uluslararası
kurallarla eş zamanlı olarak güncellenecektir.

Otel Bilgileri
St.Petersburg: Park Inn Pribaltiskaya Hotel 4* vb.
Moskova: Azimut Olympic Hotel 4* vb. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
THY ile İstanbul-St.Petersburg /Moskova-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan vergisi
Belirtilen kategori otelde oda-kahvaltı esasında 5 gece konaklama
Varışa takiben panoramik St.Petersburg şehir turu
Varışa takiben panoramik Moskova şehir turu
St.Petersburg-Moskova arası ekonomi sınıfı hızlı tren bileti
Havalimanı–Otel–Havalimanı transferleri
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat Sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır)

Ekstra Turlar
ST.PETERSBURG-MOSKOVA
Ekstra Hermitaj ve Kanal Turu: 70 EUR (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. Ardından
Neva Nehri kıyısına ve kanallar üstüne Avrupai bir tarzda kurulmuş olan St.Petersburg şehrini tekne ile
dolaşarak daha yakından tanıyoruz. 
Kremlin Sarayı & Nazım Hikmet & Metro & Arbat Sokağı Ekstra Turu: 70 EUR (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. 
***Kremlin Sarayı mücevher bölümü ayrı girişli olup ekstra turumuz kapsamında değildir.



Ekstra Puşkin & Peterhof Turu:   (Kişi Başı)
18. yy`da Katerina tarafindan inşaa ettirilen ve Çar Kasabasıolarak anılan park, saray ve binalar
kompleksi. 600 hektarlik bir alanı kaplayan Çar Kasabası̀ nın ana binasıKaterina Sarayı. Buradaki
Amber Odası son derece ilgi çekici olmasına rağmen özellikle yaz aylarındaki yoğunluktan dolayı
bircok turist tarafından ziyaret edilemiyor. Çarlık dönemi aristokrasinin çar ailesi ile buluştuğu bu ünlü
kasabada aynı zamanda ünlü şair Puşkin`in eğitim gördüğü okul da çarlık sarayının hemen yanında yer
alıyor. Ardından Finlandiya Körfezi kıyısında,Petro’nun planlarını çizip İtalyan mimar Rastrelli’yeinşa
ettirdiği yazlık sarayı geziyoruz. Dünyanın en muhteşem bahçelerine sahip olan bu sarayın bahçelerini
gezeceğiz. 
Borodino Panorama Müzesi ve Tretyakov Sanat Galerisi: 60 EUR (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 115 mt.
uzunluğunda ve 15 mt. yüksekliğinde devasa bir tablo üzerindeki 3 boyutlu görünümünü izlerken bir an
kendinizi savaşın içindeymiş gibi hissedeceksiniz. Sonrasında 1856 yılında Moskova'da tüccar Pavel
Tretyakov tarafından kurulan sanat müzesi. Dünyanın en önemli güzel sanatlar koleksiyonlarından
bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Müzede yaklaşık 250 sanatçının yaklaşık 130.000 eseri
sergilenmektedir. Bu sanatçıların en bilinenleri arasında Andrey Rublev, İvan Ayvazovski, Viktor
Vasnetsov ve İlya Repin, Kazimir Maleviç sayılabilir.  
***Ekstra turlarımız en az 15 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.
*** AYRICA HER İKİ KENTTEKİ FOLKLOR,BALE VEYA KONSER GİBİ GÖSTERİLER İÇİN
REHBERİNİZE DANIŞABİLİRSİNİZ.

Önemli Notlar
Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 15 kişi katılım şartı gerekmektedir. Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, gezi hareket tarihinden 20 gün
önce tur iptali bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Çocuk fiyatı, aynı odada 2 yetişkin olması durumunda uygulanmaktadır. 1 Yetişkin + 1 Çocuk olması durumunda 2 yetişkin fiyatı uygulanmaktadır.
Otel Voucher belgenizin, uçak biletinizin ve seyahat sigortanızın seyahat süresince yanınızda bulunması gerekmektedir. Bu evrakların yanınızda olmaması
durumunda ülkeye girişlerde sıkıntı yaşanabilmektedir. Acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki misafirlerimize yapılacak sigortalarda sür prim farkı çıkmaktadır. Satış
temsilcimiz bilgi verecektir.
Uçuş saatinden minimum 3 saat öncesinde belirtilen havalimanında olunması gerekmektedir.
Ekstra turlar minimum 20 kişilik katılımlarla gerçekleşir. 20 kişinin altında olan gruplarda tur rehberi fiyatlarda değişiklik yapabilir.
Setur, gerekli gördüğü durumlarda tur kalkışından önce haber vermek kaydıyla rehberlik hizmetini varışa istinaden sağlayabilir.
Setur, önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini bozmadan, turların ve şehirlerin, program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu
değiştirebilir.
Sigorta şirketinin kabul etmesi durumunda; 75 yaş üzeri sigortalıların ani rahatsızlık sonucu tedavi masrafları ödenmez, sadece kaza sonucu tedavi masrafları
karşılanır. 80 yaş üzeri sigortalıların ise tıbbi tedavi masrafları ödenmez, sadece nakil hizmetleri organize edilir ve karşılanır. Sigorta poliçenizin tüm detayları için
satış temsilcinize danışabilirsiniz.
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.

Konaklama Notları
Otellere giriş saati en erken 15.00’dir.
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.
Tek kişilik odalarda yatak tipi tek kişiliktir. Çift kişilik yataklı oda müsaitlik doğrultusunda 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.
Programda belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce bildirilecektir.

Uçuş Notları
Uçak biletleri pasaportunuzda geçen isim/soy isim, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası ve pasaport detaylarına göre kesilmektedir. Bu bilgilerin acentemize hatalı
bildirilmesi durumunda acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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.
Kimi hava yolları grup rezervasyonlarında online check-in ve koltuk seçimine izin vermemektedir. Misafirlerimizin koltuk isteklerini (Müsaitliğe göre) check-in
esnasında kontuar yetkilisine belirtmeleri gerekmektedir. Bazı hava yollarında gruba özel koltuk blokajı yapılmaktadır. Yan yana veya daha önde oturmak isteyen
misafirlerin havalimanında check/in kontuarında işlem yaptırması gerekmektedir.



İç hat bağlantı almak isteyen misafirlerin acentamıza başvurması gerekmektedir. Uçak biletlerinin bağlantılı olarak kesilmesi için iç hat uçuşun acentamızdan
alınması gerekmektedir. İç hat uçuşunu misafirlerimizin kendileri almaları durumunda, uçuşlar bağlanamayacağından olası bir uçuş gecikmesi halinde ana uçuşa
yetişilemezse hava yolları ve acentamızın bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Grup biletlerinden gidiş uçağına binilmediği/kullanılmadığı durumlarda dönüş uçuşu havayolu sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilmektedir.
Gidilecek ülkelerdeki iç/dış hat uçuşlarında bagaj hakları havayollarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu uçuşlarda bagaj taşıma ücretli olabilmektedir.
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 biletlerini kendileri alarak (Acentemizin uçak bileti hariç kayıt almayı kabul etmesi halinde) 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.
Bazı ülkeler artan güvenlik unsurları nedeniyle cep telefonu ve laptop gibi elektronik aletleri güvenlikte açmanızı isteyebilir. Şarjı olmayan cihazları uçağa almayabilir
ve bu cihazları ayrı bir güvenlik prosedüründen geçirebilir.

Vize ve Pasaport Bilgisi
Yurt Dışı çıkış fonu ücreti fiyatlarımıza dahil değildir. Çıkış harcının yolcular tarafından ödenmesi
gerekmektedir.
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 gerekmektedir. Yeşil pasaport sahipleri için vizeye ihtiyaç yoktur. Güncel
vize prosedürü ve işlemleri için Setur Vize bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
Acentemiz, misafirlerimiz ile konsolosluklar arasında aracı kurum olup, herhangi bir vize alım garantisi
vermez. Konsolosluğun vize vermemesi acentemizin sorumluluğunda değildir.
Vize başvurularının tur hareket tarihinden en az 3 ay öncesinde yapılması tavsiye edilir. Vize
sürecinizin daha sağlıklı ilerleyebilmesi adına başvurunuzu tur kalkış tarihinden en az 3 ay öncesinde
tamamlamanızı önemle tavsiye ediyoruz.
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.
Gümrük geçişlerinde ve sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için,
pasaportunuzda en az 6 boş sayfa olması gerekmektedir. Vize alınmış olması veya vize gerektirmeyen
pasaporta sahip olunması, ülkeye giriş ve çıkış yapılabileceği anlamına gelmeyip, pasaport polisinin
sizi 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. Acentemizin doğacak
olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Farklı bir ülkede oturum izni bulunan misafirlerin vize durumlarını, bağlı bulundukları konsolosluklara
bizzat danışmaları gerekmektedir. Acentemizin doğacak olumsuzluklardan dolayı herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
Yırtılmış, yıpranmış veya benzeri tahribatlara uğramış pasaportlar ile seyahat edilememektedir.
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

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
1298,00 EUR
1198,00 EUR
1198,00 EUR

198,00 EUR
1168,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 11.05.2021

Saat 08.00'de İstanbul Havalimanı dış hatlarda buluşma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından
saat 11:00'de THY'nin TK401 seferi ile St.Petersburg’a hareket. Yerel saat ile 14:20’da St.Petersburg’a

varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 16.05.2021
Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından saat 20.00'de THY'nin TK416 seferi ile İstanbul'a hareket.

Yerel saat ile 23:05'de İstanbul Havalimanı'na varış.

Oda KahvaltıSt.Petersburg(3)-Moskova(2) 11-16 Mayıs / Türk Hava Yolları (11 - 16 Mayıs 2021)




