Beyaz Geceler; St. Petersburg Moskova
Neva Nehri'nin can verdiği 42 adacık üzerinde kurulmuş olan Saint Petersburg ve Rusya'nın
kalbi Moskova...
Tarih : 11-08-2019 - 15-08-2019
Şehirler : Moskova, Saint Petersburg
Otel : 5*
Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile
Peşin Ücret : 1650 EURO
Tek Kişilik Oda Farkı : 840 EURO
Tur Konsepti : Tüm turlar dahil
Yemek Durumu : 4 Adet Öğle Yemeği Dahil

Tur Programı 1. Gün
11/08/2019
İstanbul - Saint Petersburg
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor . Atatürk Havalimanı Dış
Hatlar Gidiş Terminali'nde buluşarak, check-in işlemlerimizi tamamlıyor St. Petersburg’a
hareket ediyoruz. Varışımızın Tekne Turumuzu gerçekleştirmek için havaalanından
ayrılıyoruz. Turumuz esnasında rehberimizin anlatımları ile adalar üzerine kurulmuş olan
bu şehri tanımaya başlayacağız. Turumuzun bitiminde otelimize dönüyoruz ve konaklama
otelimizde.
2. Gün
12/08/2019
Saint Petersburg
Kahvaltının ardından panoramik şehir turumuzda Nevski Caddesi, Isaac Katedrali,
Amirallik Binası, Puşkin’in heykelinin süslediği Sanatçılar Meydanı, devrimin simgesi
Aurora Gemisi ile 70 km’lik Neva Nehri’ni göreceğiz. Öğle yemeğimizi Straganof
Steakhouse’da aldıktan sonra, dünyanın en büyük sanat müzesi olan Hermitage Müzesi’ni
ziyaret edeceğiz. Katerina’nın kış sarayı olarak inşa ettirdiği binalar kompleksi, günümüzde
dünyanın en göz alıcı koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. 1760’dan itibaren Rus çarlarının
kış aylarını geçirdiği bu muhteşem binalar Barok mimarisinin baş yapıtları arasında yer
alıyor. Günümüzde 1057 adet oda ve salonunda Da Vinci, Van Gogh, Michelangelo,
Rembrandt ve daha nice büyük sanatçının büyüleyici eserleri sergileniyor. Bu gezinin
ardından otelimize transfer oluyoruz. Konaklama otelimizde.

3. Gün
13/08/2019
Saint Petersburg - Moskova
Kahvaltı sonrasında Puşkin (Çar Kasabası) turumuz için hareket ediyoruz. 18. yüzyılda
Katerina tarafından inşa ettirilen ve Çar Kasabası olarak anılan; park, saray ve binalar
kompleksi ile 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
aristokrasisinin çar ailesi ile buluştuğu bu ünlü kasabada aynı zamanda ünlü şair Puşkin`in
eğitim gördüğü okul da yer alıyor. Öğle yemeği sonrası Moskova’ya gitmek üzere tren
istasyonuna hareket edeceğiz ve Moskova’ya yaklaşık 4 saatlik sürecek keyifli bir yolculuk
yapacağız. Moskova’ya varışımızın ardından otelimize yerleşeceğiz. Konaklama otelimizde.
4. Gün
14/08/2019
Moskova
Kahvaltı sonrasında Moskova şehir turu için hareket ediyoruz. Kızıl Meydan, ünlü Tverskaya
Caddesi, şehrin neredeyse tamamının görülebildiği panoramik Lenin Tepesi, devasa
Kurtarıcı İsa Katedrali ve Aziz Vasil Kilisesi göreceğimiz yerler arasında bulunuyor. Daha
sonra Novodevici Manastırı (Nazım Hikmet’in de mezarı burada bulunuyor) gezisi için
hareket ediyoruz. 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 Smolenski Katedrali’ni
ünlülerin mezarlığını ziyaret edeceğiz. Turun bitiminde Rusya’nın kutsal mekanı olan, ilk
temellerinin 1147 yılında Yuri Dolgoruky tarafından atıldığına inanılan Kremlin Müzesi’ne
hareket ediyoruz. Aralarında Lenin ve Stalin’in de bulunduğu günümüze kadar birçok Rus
hükümdar ve devlet adamının ülkeyi yönettiği efsanevi kale olarak bilinen Kremlin’in Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çalışma ofisi ve yönetim merkezi olduğu için bir kısmı
geziye kapalıdır. Kremlin, çevresindeki surları, bahçeleri, çeşitli binaları ve katedralleriyle
göz alıcı bir güzelliğe sahiptir. Çarlık döneminde vaftiz, taç giyme ve cenaze törenleri bu
katedrallerde yapılmıştır. 200 ton ağırlığındaki dünyanın en büyük çanı da Kremlin'de
bulunuyor. Meryem Ana'nın Göğe Çıkışı Katedrali 14. yüzyıldan beri Moskova'nın en önemli
kilisesi olarak kabul ediliyor. Öğle yemeğimizi gezi sırasında Hard Rock Cafe'de alacağız.
Yemek sonrası otelimize dönüş ve serbest zaman. Konaklama otelimizde.

5. Gün
15/08/2019
Moskova - İstanbul
Kahvaltı sonrasında otelden çıkış işlemlerini tamamlayacağız ve ünlü Moskova Metrosunu
göreceğiz. Stalin tarafından 1931’de inşası başlatılan Moskova Metrosu, günümüzde
büyüklük bakımından New York, Paris veya Londra metroları ile karşılaştırılsa da iç
mimarisi ve dekorasyonuyla dünyanın en güzel metrosu olduğu herkes tarafından kabul
ediliyor. Metro ziyareti sonrasında öğle yemeğimizi alacağız ve ünlü Arbat Sokağı’nda
alışverişleriniz için serbest zamanınız olacak. Moskova’nın ortasından geçen Arbat Sokağı,
bu şehre yolu düşen herkesin en azından bir kere uğradığı ve bir ucundan diğer ucuna
kadar zevkle yürüdüğü trafiğe kapalı 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 yer
olacak. Gezi sonrası havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferi
ile İstanbul’a dönüyoruz. Sizi havalimanında bekleyen özel aracınızla evinize ulaşımı
sağladıktan sonra bir sonraki gezimizde buluşuncaya kadar Gazella Turizm hizmetlerinin
sonu geliyor.

Hizmetler
ÜCRETE DAHİL HİZMETLER:
- Türk Havayolları ile gidiş – dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
- Ücretsiz kişiye öze ev– alan – ev transferi
- St. Petersburg - Moskova arası tren bileti
- 5* otellerde oda & kahvaltı konaklama,
- 4 Öğle yemeği
- St. Petersburg Tekne Turu
- Hermitage Müzesi Girişi
- Puşkin (Çar Kasabası) Turu
- Novodevici Manastırı Turu
- Kremlin Müzesi girişi
- Moskova Metrosu & Arbat Caddesi Turu
- Yurtdışı çıkış harcı,
- Seyahat sigortası,
- Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti,

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:
- Programda belirtilmeyen yemekler
- Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak tüm içecekler,
- Fazla Bagaj ücreti,
- Kişisel harcamalar,
- Vize Ücreti

Turun Artıları
+ Beyaz Geceler esnasında St. Petersburg'da olacağız ve doğa olayını deneyimleme fırsatı
yakalayacağız.

+ Da Vinci, Van Gogh, Michelangelo, Rembrandt gibi dehaların eserlerinin orjinal olarak
sergilendiği Hermitage Müzesini gezeceğiz.
+ Çarların eğitim aldığı Pushkin Köyünü gezeceğiz
+ St. Petersburg'dan Moskova'ya Rusların meşhur hızlı treni SAPSAN ile geçeceğiz.
+ Moskova'da meşhur Kızıl Meydan ve Kremlin sarayını gezme fırsatımız olacak.
+ Dünyaca ünlü her istasyonu birbirinden farklı olarak dizayn edilmiş Moskova metrosunu
gezeceğiz.
+ Moskova'nın meşhur alışveriş caddesi olan Arbat'ta gezip yemek yiyeceğiz.
+ Ünlü Halk Ozanı Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret edeceğiz.

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

