
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                

                                                                                                                                                     

 

ST.PETERSBURG&MOSKOVA&KIEV PROGRAMI  
 St.Petersburg (2)Moskova (2)Kiev(1)   

16-21 HAZİRAN 2019   
TÜRK HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE  

 5 GECE / 6 GÜN  

 

  

Gidiş Dönüş Tarihler   Günler  

 Ist- St 

Petersburg  

Kalkış ve İniş 

Saatleri  

Kiev -Ist Kalkış ve İniş 

Saatleri 

St 
Petersbur
g  Kiev   

16 
Haziran 
2019   

21 
Haziran 

2019  Pazar -Cuma   10.55-14.15  21.20- 23.30  

 

1.Gün 16 Haziran 2019  : İstanbul – ST Petersburg /Şehir turu  

İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde siz değerli konuklarımızla saat 09:00’da buluşma ve bagaj – 

check-in işlemlerinin ardından THY ile 10.55 ’de St Petersburg ‘a hareket. 14.15 de varış ve havalimanında 

karşılanmanın ardından özel aracımızla panoramik şehir turuna başlıyoruz. Moskova’dan sonra Rusya’nın ikinci büyük 

kenti olan St. Petersburg, aynı zamanda çok önemli bir sanat ve bilim merkezidir. Sanayi konusunda da çok önemli bir 

yere sahip olan St. Petersburg, ismini yaşamın hemen her konusunda tarih sayfasına yazdırmıştır. Rus Çarı I. Petro 

tarafından 1703 yılında kurulan şehrin panoramik turunda göreceğimiz yerler arasında 4.5 km.lik uzunluğu ve şehrin 

kalbinin attığı Nevski Caddesi, Kanlı Katedral, Avrora Gemisi, Bakanlık Binaları, Kış Sarayı ve Saray Meydanı 

bulunmaktadır. Tur sonunda otele varış dinlenme ve akşam yemeğimiz show eşliğinde DEMİDOFF RESTUARANTTA 

. Yemek sonrası otelimize dönüyoruz .   

2. Gün : 17 Haziran 2019   : ST Petersburg / Puşkin ve Katerina Sarayı / Hermitage turu  

Otelde alacağımız açıkbüfe kahvaltı sonrasında Puşkin turu için otelden ayrılıyoruz.  18. yy’da Katerina tarafından inşa 

ettirilen ve Çar Kasabası olarak anılan park, saray ve binalar kompleksi, 600 hektarlık bir alanı kaplayan bu kasabanın 

ana binası Katerina Sarayı’dır. 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 yer alıyor.  Puşkin turumuz sonrasında 

serbest zaman . İsteyen misafirlerimizle Hermitage turu yapıyor , sanatın en güzel örneklerini görüyoruz. Neva 

Nehrinin yanında bulunup Çarlık dönemine ait yaklaşık 4 milyon eseri barından, Dünya'nın ve Rusya'nın en büyük 

müzelerinden Hermitage Müzesi, en çok tablo koleksiyonunun bulunduğu müze olması nedeni ile Guinnes Rekorlar 

Kitabı'na da girmiştir. Tura katılmayan misafirlerimiz alışveriş ve dinlenme için zaman ayırabilirler .  



 
 
 
 
 
 
 

Otelimizde biraz dinlendikten sonra akşam yemeğimizi alacağımız restaurantımıza geliyoruz. PAULINER 
RESTAURANTTA .Alacağımız akşam yemeğimiz sonrasında geceleme otelimizde .   

3. Gün : 18 Haziran 2019  : ST Petersburg -Moskova Tren yolculuğu /Şehir turu ve Novodeviçi Mezarlığı 

ziyareti (Nazım Hikmet ‘in mezarı )  

Otelimizde sabah 07.00 de alacağımız açıkbüfe kahvaltı sonrasında  07.30 da tren garına transfer oluyoruz. Trenimiz 

09.00 da Moskova ‘ya hareket ediyor . 13.10 da Moskova ‘ya varıyoruz. Öğlen yemeğimiz trende lunch box eşliğinde . 

Moskova ya varışta  bizi karşılayan rehberimiz eşliğinde şehir turumuz olacak .   Panoramik Moskova şehir turunda 

göreceğimiz yerler arasında Siyasi ve toplumsal çalkantılara sahne olmuş tarihi merkez Kızıl Meydan, burada yer alan 

soğan şeklindeki çok renkli kubbesi ile ilginç St. Basil Katedrali, Kremlin Sarayı, Bolşoy Tiyatrosu, Tverskaya Caddesi, 

Gorki Parkı, Novadieviçe Manastrı, Kuğu Gölü, Luzniki Stadyumu, Lenin Tepesi ve son olarak Moskova Üniversitesi 

görülecek yerler arasındadır. Sonrasında  Nazım Hikmet’in de mezarının bulunduğu Rusya’nın önemli isimlerinin 

gömüldüğü Novodeviçi Mezarlığı’nı ziyaret edeceğiz. Turumuzun sonunda özel aracımızla otele transfer. Akşam 

yemeğimiz için hep birlikte BABA MARTA RESTAURANTA  geliyoruz.  (Şarkı söyleyen garsonlar olarak ünlüdür ) . 

Geceleme otelimizde.     

4. Gün :19 Haziran 2019  :  Moskova Kremlin Sarayı Turu -Moskova Metrosu Turu -Kiev  

Otelimizdeki açıkbüfe kahvaltı sonrası  otelimizden ayrılıp Kremlin Sarayı ‘nı görmek üzere yola çıkıyoruz. Tarih 

boyunca Rus liderlerine ve çarlarına ev sahipliği yapan Kremlin Sarayı’nın bir bölümü günümüzde hala Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin tarafından çalışma ofisi olarak kullanılmaktadır. İçerisinde katedral de barındıran bu bu saray 

Rus tarihinin en önemli kararlarının alındığı bir karargah olmakla birlikte dünyanın en ağır çanına ve en büyük topuna 

da ev sahipliği yapmaktadır.  Saray turu sonrasında öğlen yemeğimiz Arbat bölgesinde HARD ROCK CAFE DE . 

Arbat gezisi sonrasında meşhur Moskova Metrosunu göreceğiz. Heykellerle dolu metro istasyonları hayret edilecek 

kadar güzel . Moskova gezilerimizi tamamladıktan sonra tren garına gelerek Kiev ‘e doğru yola çıkıyoruz. Trenimiz 

19.35 de hareket edecek ve Kiev ‘e varışımız 07. 55 de . Akşam yemeğimiz ve geceleme trende olacak.  

5. Gün : 20 Haziran 2019  : Kiev Şehir turu  

Kiev tren istasyonuna sabah:  07.55 de varıyoruz.  Bizi karşılayan rehberimiz eşliğinde şehir turumuz olacak . Şehir 

turumuzda görülecek yerler arasında Kiev Metrosu ,  Özgürlük Meydanı ,Kreşçatik Caddesi ,Peçersk Lavra Kilisesi, 

Dinyeper Nehri ve Hidropark ,  Çernobil Müzesi , Pirogovo Açıkhava Müzesi , Mikro Minyatür Müzesi gezeceğimiz 

yerler arasında .Şehir turu esnasında öğlen yemeği molamız olacak ve şehir  turu sonrasında , otele yerleşme ve 

dinlenme . Akşam yemeğimiz hep birlikte PERVAK RESTAURANTTA  olacak . Geceleme otelimizde . 

 
6. Gün : 21 Haziran 2019  :  Kiev- İstanbul   

Otelimizde alacağımız açıkbüfe kahvaltı sonrasında 2. Dünya Savaşı Müzesi ve Mamaeva Koyu turu için hareket 

ediyoruz.  Öğlen yemeğimiz MAMAEVA KOYUNDA olacak . Rehberimizin belirleyeceği saatte alana gidiş için 

buluşma . Bagaj ve check inn işlemleri sonrasında 

THY nın 21.20 seferi Istanbul ‘a uçuyoruz .  Istanbul ‘a varışımız 23.30 da . Turumuzun sonu ve bir başka turumuzda 

buluşmak dileğiyle diyerek sizlerden ayrılıyoruz.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PAKET FİYATA DAHİL  OLAN HİZMETLER  

 Türk  Havayolları Tarifeli seferi ile Istanbul-  St Petersburg gidiş  ve  Kiev - Istanbul  dönüş ekonomi sınıfı uçak 

biletleri 

 Havalimanı vergileri 

 St. Petersburg – Moskova arası tren bileti 

 Moskova - Kiev arası Yataklı Tren bileti 

 St.Petersburg Park INN Pribaltiskaya Hotelde  2 gece konaklamalar  

 Moskova Delta Ismailova Hotelde 1 gece konaklama  

 Kiev Razı Yamska Hotelde 1 gece konaklama  

 Sabah Kahvaltıları, 

 Tüm akşam yemekleri /yerel restaurantlarda  

 Akşam yemeklerine gidiş dönüş transferleri  

 2 Adet öğlen yemeği   

 Trende akşam yemeği   

 Havalimanı – Otel – Havalimanı arası transferler, 

 St Petersburg ve Moskova da Otel -Tren garı -Otel gidiş dönüş transferleri, 

 Yarım günlük Panoramik St. Petersburg  şehir turu, 

 Yarım günlük Panoramik Moskova  şehir turu, 

 Yarım günlük Panoramik Kiev şehir turu , 

 Puşkin ve Ekaterina Sarayı giriş ücretleri  

 Kremlin Sarayı giriş ücretleri  

 Metro turu giriş ücretleri  

 II. Dunya Savasi Muzesi ve Mamaeva Koyu Turu ve müze giriş ücreti   

 Lavra Manastiri ve Mikro Minyatur Müzesi Turu ve giriş ücreti 

 Novodevici Mezarligi Ziyareti (Nazim Hikmet ziyareti) giriş ücreti  

 Programda belirtilen tüm turlar , 

 Türkçe Rehberlik Hizmeti   

 Seyahat sigortası ( 70 yaş üzeri için fiyat farkı çıkacaktır ) 
 
PAKET FİYATA DAHİL OLMAYAN  HİZMETLER  

 Yurtdışı Çıkış Harç Pulu 

 Vize Ücreti  ( yeşil pasaporta vize gerekir , 170 USD ) 

 Şahsi harcamalar, programda olmayan ekstra turlar ve programda belirtilmeyen yemekler 

 Programda açıkça belirtilmeyen hizmetler 
 
                                                

2 KİŞİLİK ODADA KİŞİBAŞI :  1.175 EURO  

SGL FİYAT FARKI :  250 EURO  

ÖDEME KOŞULLARIMIZ :  

Nakit Euro  ödemelidir . % 40 peşinat ile kayıt yapılıp kalanı 1 ay kala kapatılabilir ,  İstenirse tamamı ödenmek 

kaydıyla GB ve YKB kartlarına  %5 vade farkı ile taksit yapılabilir .  

 


