
 

 

2019 VOLGA VOLGA BEYAZ GECELER 
                           M/S RUBLEV GEMİSİ ile 

   10 Temmuz – 20 Temmuz (10 Gece 11 Gün) 
 

Dünyanın en büyük ülkesi Rusya, Avrupa’nın en uzun Nehri Volga, Avrupa’nın en 

büyük iki gölü Ladoga ve Onega, Unesco’nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan 
şehirler, anıtlar, eserler… 

  
Volga Nehri’nde yapacağınız bu yolculukta dünyanın en büyük ülkesini tarihi, kültürü ve 
coğrafyası ile keşfedecek, insanları ile yakından tanışma fırsatı bulacaksınız. Moskova ve St. 

Petersburg gibi Rusya’ya başkentlik yapmış iki büyük ve önemli kenti gezip tanıyacak, nehir 
boyunca Rus tarihinde önemli yere sahip şehir ve kasabaları ziyaret edeceksiniz. 

Yolculuk boyunca konaklayacağınız nehir gemisi 260 yolcu kapasitelidir. Alt güverte hariç  tümü 
dış cepheli ve geniş açılabilir penceresi olan kamaraların hepsinde müstakil duş-tuvalet, soğuk-
sıcak klima sistemi mevcuttur. Ancak nehir gemileri çok büyük olmadıkları için kamaralar da 

fazla geniş değildir. 
Geminin restoranı günde üç öğün Rus ve Avrupa mutfaklarından yemek seçenekleri ile 

hizmetinizdedir. Ayrıca geminin barı, hediyelik eşya dükkanı, güneşlenme güverteleri de 
hizmetiniz de olacaktır. 
Gemi seyir halindeyken geceleriniz konserler ve gösteriler ile renklenecek, gündüzleri boş 

vakitlerinizde Rus tarihi, Rus dili, Rus kültürü, el sanatları ve Rus şarkıları hakkında 
bilgileneceksiniz. Güzergah boyunca geçeceğiniz 17 adet su asansörü de bu yolculuğunuzu 

ilginç kılacaktır. 
 

1.GÜN(10.07 Çarşamba)             İSTANBUL- MOSKOVA 
Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinden, pasaport ve çıkış işlemlerinden sonra 

saat 11:05’da Türk Hava Yollarının TK417 sayılı seferi ile Moskova’ya hareket. Yerel 

saat ile 13:50’de Moskova’ya varış.  Ülkeye giriş işlemlerinden sonra özel otobüsümüz 
ile gemiye transfer ve kamaralara yerleşme. Kısa bir dinlenmenin ardından gemi ve tur 

programı ile ilgili bilgilerin verileceği bir tanıtım toplantısı yapılacaktır. Akşam 
yemeğinden sonra arzu eden misafirler ekstra Işıklar Altında Moskova Turu’na 

katılabilirler. Geceleme gemide. 



 

 

2.GÜN(11.07 Perşembe)                           MOSKOVA 
Gemide sabah kahvaltısından sonra yapılacak olan panoramik şehir turunda; Leningrad 

caddesi, Avrupa’nın en yüksek binalarından Triumph Palace, Tverskaya Caddesi, 
Parlamento Binası, Bolşoy Tiyatrosu, Lubyanka Meydanı, KGB Merkez Binası, Aziz Vasili 

Kilisesi, Kızıl Meydan, Gum Alışveriş Merkezi, Kurtarıcı İsa Kilisesi, Meclis Binası 
görülecek yerler arasındadır. Öğle yemeğinin ardından (gemide veya yemek paketi) 

ekstra Borodino Panorama Müzesi +Novodevici Turları’na katılma imkanı.  
Akşam dileyen misafirlerle ekstra olarak Rusya’nın uluslararası üne sahip Kostroma 

Dans Grubu’nun gösterisine katılma imkanı. Akşam yemeği ve geceleme gemide.  
3.GÜN(12.07 Cuma)                      MOSKOVA    

Gemide  sabah kahvaltıdan sonra Kremlin + 1 Katedral turu. Tur bitiminde Öğle 
yemeği (gemide veya yemek paketi) öğleden sonra dileyen misafirlerle Ekstra Metro 

Arbat Turu. Tur sonrası gemiye dönüş ve 17:00 de geminin hareketi. Hoş geldiniz 
kokteylinde kaptan ve gemi mürettebatı ile tanışma. Akşam yemeği ve geceleme 

gemide. 

4.GÜN(13.07 Cumartesi)            UGLIÇ  
Gemide sabah kahvaltısından sonra yapılacak toplantıda uğranılacak limanlar, kat 

edilecek suyolları, su asansörlerinin çalışma sistemi hakkında bilgiler verilecektir. Öğle 
yemeğinin ardından güvertede Volga nehrinin güzelliklerini seyretmek için serbest 

zaman. Saat 16.00’da Ugliç’e varış. Volga kıyısında bulunan bu şirin şehirde yürüyerek 
yapılacak olan turda, Eski Kremlin meydanındaki Transfigürasyon Katedrali ve Korkunç 

Ivan’ın oğlu Dimitri’nin 9 yaşında iken öldüğü yerde yapılmış olan Dimitri Kan Kilisesini 
göreceksiniz. Saat 18.30’da hareket ve akşam yemeği. Yemekten sonra gemideki 

aktivitelerden yararlanmak için serbest zaman. Geceleme gemimizde.  
5.GÜN(14.07 Pazar)            YAROSLAVL  

Gemide sabah kahvaltısından sonra saat 08:00’de varışta otobüsle yapılacak olan 
turumuzda Transfigürasyon Manastırı, Şehir Meydanı, Peygamber İlyas Kilisesi, Volga 

ve Kotorosol nehirlerinin kordonunu göreceksiniz. Turdan sonra saat 11:00’de geminin 
hareketi ve öğle yemeği. Öğleden sonra yine size Rus kültürü hakkında bilgiler 

verilecektir. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

6.GÜN(15.07 Pazartesi)                   GORİTSİ 
Gemide sabah kahvaltısı. Saat 09:00’da Goritsi’ye varış ve Aziz Kiril Manastırı gezisi 

için otobüs ile Kiril Kasabası’na hareket. Gezinin ardından saat 12:00’de geminin 
hareketi ve öğle yemeği. Öğleden sonra geminin güvertesinde kahvelerinizi 

yudumlayarak nehir kıyısı boyunca adeta tablo görünümündeki manzaraları 
seyredebilirsiniz. Akşam yemeği ve geceleme gemide. 

7.GÜN(16.07 Salı)           KİJİ   
Gemide sabah kahvaltısından sonra güverteden Onega Gölünün güzelliğini 

seyredebilirsiniz. Gemide öğle yemeğinden sonra saat 14:00’de Kiji’ye varış. Onega 
gölü içinde 60. paralelin üstünde yer alan bu ada bir açık hava müzesi olup Unesco’nun 

Dünya Kültür Mirası listesindedir. Yürüyerek yapılacak turda, 22 kubbesiyle bir Peri 
masalı görüntüsünde olan hiç çivi kullanılmadan yapılmış ahşap Tecelli kilisesini, tümü 

ahşap eski Rus köy evlerini ve köylülerin yaşantılarını göreceksiniz. Turun bitiminde 
Ada’da serbest zaman. Saat 18:00’de Geminin Mandrogi’ye hareketi. Akşam yemeği ve 

geceleme gemide. 

8.GÜN(17.07 Çarşamba)                  MANDROGİ 
Gemide sabah kahvaltısının ardından saat 10:00’da Mandrogi’ye varış. Rengârenk Rus 

ahşap evlerinin yer aldığı yemyeşil bir köy olan Mandrogi’de serbest zaman. Burada 
açık havada yeşillikler içinde yürüyüş yapabilir, mini hayvanat bahçesini, güzel ahşap 



 

 

binalar içinde yer alan hediyelik eşya mağazalarını ve hediyelik eşya atölyelerini ziyaret 
edebilirsiniz. Burada aynı zamanda küçük bir votka müzesi mevcuttur. Öğle yemeğinin 

(kıyıda veya gemide) ardından geminin hareketi.  Bu akşam geminin nehir üzerinde 
geçireceği son gece olduğu için Kaptanın Gala Yemeği ile ağırlanacaksınız. Geceleme 

gemide. 
9.GÜN(18.07 Perşembe)              ST. PETERSBURG   

Gemide sabah kahvaltısından sonra saat 09:00’da St. Petersburg’a varış ve panoramik 
şehir turu ve Hermitage müzesi ziyareti. Bu turda; Alexandr Nevski Manastırı, Nevski 

Prospekt caddesi, Kont Strogonof Sarayı, Saray Meydanı, Kışlık Saray, St Isaac 
Katedrali, Smolnıy Manastırı, Aniçkov Sarayı ve Köprüsü, 2. Alexandr Kan Kilisesi 

panoramik olarak görülecektir. Öğle yemeğinden sonra (gemide veya yemek paketi) 
arzu eden misafirler için ekstra Kanal Turuna katılma imkanı. Gemide akşam 

yemeği. Arzu eden misafirler ekstra Kazak Dansları veya ekstra Bale gösterisine 
katılabilirler. Gemide geceleme.  

10.GÜN(19.07 Cuma)                       ST. PETERSBURG   

Gemide sabah kahvaltıdan sonra Ekstra Muhteşem Peterhoff Park ve Sarayı turu 
imkânı. Akşam yemeği ve geceleme gemide. Akşam yemeğinden sonra ekstra Işıklar 

altında St Petersburg turuna katılma imkânı. 
11.GÜN(20.07 Cumartesi)            ST. PETERSBURG – İSTANBUL 

Gemide kahvaltıdan sonra arzu eden yolcular ekstra Puşkin-Katerina sarayı turuna 
katılabilirler. (Ekstra tura katılmayan yolcuların, yeni gelen yolculara hazırlanması için, 

kabinlerini en geç saat 10:00’da boşaltıp valizlerini bagaj odasına bırakmaları 
gerekmektedir.) Turdan sonra havaalanına transfer ve Saat 15.15’de Türk 

Havayollarının TK 402 sayılı seferi ile uçuş. Saat 18:45’de İstanbul’a varış. 
 

Not: Puşkin- Katerina Sarayı Turu için randevu sistemi geçerli olmayıp her gün 
belirli sayıda ziyaretçi kabul edilmektedir. Bu nedenle bu turun yapılıp 

yapılamayacağı tur tarihinden bir gün önce kesinleşmektedir. 
 

ÜCRETİ: 
 

GÜVERTE KABİN CİNSİ KİŞİ BAŞI 

ALT GÜVERTE 2\3 YATAKLI 1549 Euro 

ANA GÜVERTE 2 YATAKLI 1649 Euro 

ORTA GÜVERTE 2 YATAKLI 1749 Euro 

ÜST GÜVERTE 2 YATAKLI 1849 Euro 

JUNIOR SUIT 2 YATAKLI 2249 Euro 

SINGLE (UST GUVERTE DBL ODADA) 2 YATAKLI 2349 Euro 

 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER   

-  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 10 gece 11 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 

-  Mandrogide şaşlık barbekü yemeği 
-  Gemide tüm yemeklerde çay ve kahve servisi  

-  Gemideki Konser, gösteriler, kültür dersleri ve etkinlikler (Rusça dil dersi, Rus 
şarkıları dersi, Rus Dansları dersi, Rus mutfağı, votka ve havyar konusunda brifing, Rus 

Halk sanatları, kostümleri ve ahşap hediyelik eşyaların tarihçe ve yapılışları hakkında 
brifing. 

-Profesyonel Türkçe tur liderliği hizmeti ve refakat hizmetleri 
 
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER  
 
-  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 Euro olup gemide nakit olarak toplanacaktır. 

-  Dahil olduğu belirtilmemiş tüm hizmetler 
-  Seyahat sağlık sigortası 

-  Rusya Vize ücreti 140 Euro 
-  Yurt Dışı çıkış harcı 15 TL (Havalimanı maliyet ofisi yoğun olabileceğinden, çıkış 

harcınızı seyahat öncesi ilgili bankalara yatırmanızı tavsiye ederiz.) 
-  Ergo seyahat sağlık ve iptal sigortası; tur bedeli 1500 Euro’ya kadar kişi başı  

25 Euro, 1500 Euro -2000 Euro arası kişi başı 35 Euro. (70 yaş üzeri %100 sür prim)  

 
                                                             

ÇOK ÖNEMLİ VİZE BİLGİSİ: 

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. 

İPTAL ŞARTLARI 
 

Kayıttan itibaren Toplam tutardan 100 Euro 

VE VİZE 

ALINMIŞSA 
VİZE ÜCRETİ 

120 gün 90 gün kala toplam tutarın %20 

89 gün 60 gün kala toplam tutarın %30 

59 gün 31 gün kala toplam tutarın %50 

30 gün 16 gün kala toplam tutarın %75 

15 gün Hareket günü %100 

Tur kalkışına kaç gün olduğuna bakılmaksızın vize alınmışsa 
vize ücreti yanar 

 



 

 

 

 
VOLGA VOLGA EKSTRA TURLARI 

Bu ekstra turlar gemi şirketinin organizasyonu olup acentemizin hizmeti 

Türkçe rehberlikle sınırlıdır. 

Metro – Arbat (35 Euro) 
Sovyet Rusya’nın ihtişamını sergilemek amacıyla tablolar, heykeller ve değişik 

süslemelerle adeta bir müze görünümünde olan ünlü Moskova Metrosu Dünyanın en 
güzel metrosu olarak nitelendirilmektedir. Trafiğe kapalı olan Arbat Sokağı 

Moskovalıların boş zamanlarında gezip dinlendiği yerlerin başında gelir. Sanatçılar 
değişik eserlerini burada sergilerler. Hediyelik eşyaların satıldığı tezgâhlar ve 

mağazaları gezebilir, şirin kafelerde yorgunluk atabilirsiniz. Rus edebiyatının Babası 
sayılan Aleksandr Puşkin ve Karısı Natalya’nın yaşadığı ev de Arbat Sokağındadır. 

Işıklar Altında Moskova  (35 Euro) 

Işıklar Altında St Petersburg (35 Euro) 

Moskova ve St Petersburg, akşamları bambaşka bir kimliğe bürünür. Özellikle yaz 
aylarında tam kararmayan hava bu şehirlerin akşamlarına ayrı bir güzellik ve tat katar. 

Akşam saatlerinde görkemli binalar üzerine yansıyan ışıklarla, şehir adeta bir masal 
kentine dönüşür.  

 

Borodino Panorama Müzesi +Novodevici (45 Euro) 

1812’de Napolyon’un dev ordusu ile Rusya’ya saldırmasının ardından Borodino’da 

yapılan kanlı muharebenin tasvir edildiği 360 derecelik devasa tablo görenleri şaşkına 
çevirmektedir. Dünyanın bu alandaki sayılı müzelerinden biri olan Borodino Panoraması 

sanat ve tekniğin mükemmel bir bileşimi olarak kabul edilir. Novodeviçi, Rus tarihinde 
önemli şahsiyetlerin, sanatçıların, bilim ve devlet adamlarının gömüldüğü mezarlıktır. 

Nazım Hikmet’in mezarı da burada bulunuyor. 
 

Kanal Turu (İkramlı) (45 Euro) 
Kuzeyin Venedik’i diye adlandırılan St. Petersburg 50’ye yakın irili ufaklı ada üzerine 

kurulmuştur. Bu adaların arasında bulunan kanal ve nehirlerde yapılan tekne turunda 
bu güzel şehrin bir başka yüzünü şampanya ve votkalarınızı yudumlayarak keşfetmenin 

keyfine varacaksınız. 
Muhteşem Peterhoff Park ve Sarayı turu (70 Euro) 

Şehre 30 km uzaklıkta bulunan Baltık Denizi Kıyısındaki Peterhoff’da Çar 1.Petro 

tarafından inşa edilen yazlık sarayın eşsiz bahçesi, güzelliği ve görkemiyle, 150’yi aşkın 
altın kaplama fıskiye ve çeşmeleriyle ziyaretçileri hayranlık içinde bırakıyor. Park gezisi 

sonunda Fin Körfezini ve St. Petersburg’un siluetini izleyebilirsiniz. 
Sibirya ve Kazak Dansları 55 Euro (ikramlı) 

Rusya’nın değişik yörelerinden esintiler taşıyan dans, müzik ve renk cümbüşü.  2 saate 
yakın süren programda Geleneksel Rus müzik ve danslarının yanında Don Kazaklarının 

gösterisi ayrı bir yer tutuyor. 
Puşkin (Tsarskoye Selo) + Katerina Sarayı (65 Euro) 

Puşkin Kasabası çarlık döneminde çar ve ailesinin yaz aylarını geçirdiği yerdi. Eski ismi 
Tsarskoye Selo Çar Köyü anlamına gelir. Çar ailesinin yazlık ikametgâhı Katerina Sarayı 

iç dekorasyonu ve güzelliğinin yanında dillere destan amber odasıyla görülmeye değer. 
2. Dünya savaşı sırasında Naziler tarafından karargâh olarak kullanılan saray savaşın 

bitiminde tahrip edilmiş ve amber odasındaki amberler sökülerek götürülmüş. Savaştan 
sonra saray restore edilmiş. Herkesin büyük merakla beklediği Amber Odası büyük 



 

 

gayretler sonucu 2003 yılından itibaren tekrar ziyaretçilere açık. 
St.Petersburg Bale Gösterisi: 

Bale gösteri fiyatları oyun ve salona göre değişken olup bilet alınırken kesinlik kazanır. 
“Kostroma” Rus Ulusal Show (65 Euro)  

Geçmişten günümüze, klasik danslardan, modern baleye geniş bir yelpazede unutulmaz 
bir gösteri. Rusya’nın en önemli gruplarından birisi olan ve dev bir kadroya sahip 

“Kostroma Ulusal Dans ve Müzik Topluluğu” Dünya’nın birçok ülkesinde başarılı 
gösterileriyle adından söz ettirdi. Grup, müzik-dans ve tiyatroyu bir araya getirerek 

izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sunuyor. 
 

<<M/S  RUBLEV >> 

 
Teknik Bilgiler: 

Uzunluğu: 125 metre 

Genişliği    : 16,7 metre 

Derinliği      : 2,76 metre 

Yolcu sayısı :  240 kişi  

Kabin Donanımları: 

sıcak/Soğuk havalandırma    

Banyo (Lavabo, duş ve tuvalet)  

Elektrik priz (220V)  

Gardırop  

Mini buzdolabı  

Tesisler:  

2 Restoran (180 ve 60 kişilik)  

2 Bar (60 ve 20 kişilik)  

Konferans ve gösteri salonu (180 kişilik)  

Doktor odası  

2 adet kiosk ve   Çamaşırhane (ücretlidir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖNEMLİ NOTLAR : 
 
1.   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.  

2.   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. 
3.   Her misafir, rezervasyon kayıt dönemi içerisinde yayınlanan indirim 

kampanyalarından yalnızca birinden faydalanabilir. 

4. Nehir su seviyeleri ve liman şartları değişimi nedeniyle Gemi firması 
programda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Limanlara varış ve hareket 

saatleri nehir trafiğine göre değişebilir. 
5.   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. 
6.   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.  



 

 

7.   Yurtdışı gezilerinde seyahatin bitiş tarihinden en az 6 ay süreli ve Yasal olarak 
geçerli pasaport olması mecburidir. Misafir pasaportlarının hasar 

görmemiş/yıpranmamış/yırtılmamış olması boş vize sayfası olması zorunludur. 
Kişilerin gidilecek ülkelere giriş için gerekli olan yasal yükümlülükleri yerine 

getirmeleri zorunludur. Bu kurallara uyulmaması durumunda havalimanlarında 
yolcuların uçuşa alınmaması sonucu doğan zararlardan yolcularımız kendileri 

sorumludur. 
8.   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. 
9. 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. 

10. 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. 
11.Turun iptali durumunda vize ücreti iade edilmez. 

12. 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. 
13. Gemide tam pansiyon konaklama birinci gün akşam yemeği ile başlar, son 

gün kahvaltı ile sona erer. 
14. 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.   

 
Uçak Ulaşım Uyarılar 
 

1.  Uçaklı programlarımızda acentemiz; 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 teyit edilmesi gerekmektedir. 
Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. 

2.  Programlarda hava alanında ya da limanlarda acentemiz görevlisi bulunmamakla 
birlikte turlara katılan kişiler için yapılması gereken Check-in ve boarding işlemleri 

kişisel işlemler olup, misafir tarafından uçak kalkışı öncesinde havalimanlarında ilgili 
havayolu kontuarlarında yada on-line olarak havayolu firmalarının internet 

sitelerinden yapılması zorunludur. 
3.  Uçuşlarda oluşabilecek son dakika rötarları ve kapı değişiklikleri havaalanlarında sesli 

anons edilmekte ve alanda ki bilgi panolarında gösterilmektedir. Bu bilgiler 
yolcularımız tarafından takip edilmelidir. Havalimanı içerisinde bu anons ve panoların 



 

 

takip edilmemesinden doğan uçağa binememe durumlarından acentemiz sorumlu 
tutulamaz. 

4.  Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek 
rötarlardan acentemiz sorumlu tutulamaz. 

5.  28-35(dahil) hafta arası hamile yolcularımız için “uçak ile seyahatinde sakınca 
yoktur” ibaresi bulunan uçuştan en geç 7 gün önce alınmış doktor raporu 

gerekmektedir. 35. Haftadan sonraki hamile yolcular doktor raporu olsa dahi 
uçuşuna müsaade edilmemektedir. İkiz bebek bekleyen yolcular için bu süre 28 – 

32(dahil) haftadır.  
6.  Hava alanında talep edilecek özel lift ve tekerlekli sandalye hizmetleri ile ilgili yolcu 

tarafından havayolu ile irtibata geçilmesi ve talep edilmesi gerekmektedir. Havayolu 
acenteleri talep anında bu bilgileri sisteme girmekle birlikte olası aksaklıklardan 

acentemiz sorumlu tutulamaz.  
7.  Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri hava yolu tarafından hava 

alanında belirlendiğinden yolculara alandaki bilgi panoları ( info board) ya da 

anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmelerden acentemizin daha öncesinde 
bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli 

olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.  
8.   Hava yolları genel teamülünde bagaj hakki 15kg ile sınırlandırılmaktadır. Kabin içine 

alınan el bagajları ise 8kg ile sınırlıdır. Uluslararası kurallara göre tüm uçuşlarda el 
bagajında 1 litrelik ağzı kilitli poşet içerisinde her biri en fazla 100ml.lik kaplarda sıvı, 

jel, aerosol taşınabilmektedir. Her yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilir.  
9.   Yolculun kişisel sebepleri ile kaçırdığı uçuşlardan, kişisel evrak eksikliği, hataları ya 

da hukuki problemleri nedeni ile uçuşunu gerçekleştirememesinden acentemiz 
sorumlu tutulamaz. 

 
Ekstra tur katılımı hakkında genel şartlar : 

 

1-  Organize edeceğimiz turlar Özel araçlı, Türk rehber ve bazı yerlerde lokal rehber 
eşliğinde Türkçe anlatımlıdır. 

2-  Ekstra Turların bedeli, turun ilk gününde, EURO üzerinden, Rehbere yapılır. Kredi 
kartı ile ödenemez ve ücret iadesi ancak hastalık durumunda mümkündür. 

Turlarımızda belirtilen yerler dışında giriş ücretleri misafirlerimize aittir. İptal hakkı 
haklı gerekçeye dayandığında; alınmış olan giriş bilet ve olası masraflar iptal 

durumunda hesaplanarak kalan ücret yolcuya iade edilir. 

3-  Araçların giremeyeceği yerlerde, turlarımızın bir bölümü yürüyerek yapılacağından 
rahat ayakkabı giymenizi ve şapka bulundurmanızı tavsiye ederiz. 

4-  Bazı ekstra turlar tam günlük ve öğle yemeği içermeyen programlardır. Dolayısıyla 
ekstra turlara katılmadan önce gemi restoranından sandwich, meyve vb yiyecekleri 

ücretsiz olarak kendiniz hazırlayıp yanınıza alabilirsiniz yada gemi tarafından 
verilecek olan ‘’Lunch Box’’ lardan temin edebilirsiniz.  

5-  Moskova ve St. Petersburg’da Liman ile şehir merkezi arasındaki mesafe 
uzak olduğu için zaman kazanmak amacıyla öğle yemekleri gemide olmayıp 

yemek paketi olarak verilebilir.  
6-  Geminin organizasyonu olan ekstra turlara katılım sayısı yeterli olmadığı takdirde 

diğer müşteriler ile aynı otobüs paylaşılmakta ve bilgiler kulaklık ile dinlenmektedir. 
7-  Panoramik şehir turu, şehirlerin tanıtımı için düzenlenen 2-3 saat süreli turlardır. 

Şehir turları ve ekstra turlar, içeriği değişmemek şartıyla farklı günlerde 
düzenlenebilir. İçeriği ve verilen servisler aynı kalmak kaydı ile, gezi yöneticilerimiz 



 

 

tarafından, teknik sebeplerle farklı sıralamalarda yapılabilir. Zamanlamalarda 
rehberimizin kararları uygulanır. Olağandışı sebepler karşısında, acenta ve/veya 

rehber, gezileri farklı bölgelere yapma, değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. 
8-  Programda ekstra olarak belirtilen geziler minimum 15 kişi katılımcı için geçerli olup, 

yeterli katılım olmaması halinde yapılamayabilir. Veya kişi sayısı yeterli sayının 
altında ise ekstra tur maliyetindeki artış sebebi ile tur fiyatı rehber tarafından talep 

doğrultusunda revize edilebilir. Turların yapılamamasından acentemiz sorumlu 
tutulamaz. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple 

izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından 
acentemiz sorumlu tutulamaz. 

9-  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. 

10- Ekstra tur otobüsleri sadece ekstra tura katılmış misafirler içindir ve turlara 

katılmayan misafirler bu otobüslerden yararlanamazlar.  
11-Moskova ve St. Petersburg'daki turlar ve ekstra turların program ve günleri, 

müze ve ören yerlerine bağlı olarak değişebilir. Bazı turlar kombine olarak 
yapılabilir. 

KEYİFLİ BİR TATİL GEÇİRMENİZİ DİLERİZ. 

 


