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                                     MOSKOVA TURU 
                                                                             DİLEDİĞİN TARİHDE HAREKET İMKANI 

                                                                                             TURK HAVA YOLLARI İLE 

                                                                                                        3 GECE / 4 GÜN 

 

1.GÜN: İSTANBUL – MOSKOVA  

 
 Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminalinde saat 06.30 da  buluşma ve bagaj – check-in işlemlerinin ardından 
Türk Havayollarının TK 413 sefer sayılı uçuşu ile Moskova ya hareket. Yerel saat ile 12.25 de Moskova ya 
varış.Gümrük ve bagaj işlemleri sonrası alanada bizleri bekleyen otobüsümüz ile şehir turu yapmak üzere merkeze 
hareket.Varışı takiben yapılacak olan  şehir turunda göreceğimiz yerler arasında Siyasi ve toplumsal çalkantılara 
sahne olmuş tarihi merkez Kızıl Meydan, burada yer alan soğan şeklindeki çok renkli kubbesi ile 16.yy dan kalma St. 
Basil Katedrali,Tarihde Rus çarlarının ikamet ettiği  Kremlin Sarayı, Dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Tverskaya 
Caddesi, Gorki Parkı, Novadieviçe Manastrı, Kuğu Gölü, Luzniki Stadyumu, Lenin Tepesi ve son olarak Moskova 
Üniversitesi panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Turumuzun bitiminde otelimize transfer ve serbest 
zaman. Konaklama otelimizde. 

2.GÜN: MOSKOVA  

Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Moskova 
Metrosu & Arbat & Nazım Hikmet’in Mezarı turumuza katılabilirler. 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 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 hediyelik eşya alabilir ve cadde de bulunan cafelerde 
zamanınızı geçirebilirsiniz.. Moskova hatırası edinmek istiyorsanız bu sokak en doğru yerdir. Turumuzun ardından 
otelimize dönüş, serbest zaman ve konaklama otelimizde. (MOSKOVA METROSU & ARBAT & NAZIM HİKMET’IN 
MEZARI TURU – 50 €)  

3.GÜN: MOSKOVA  

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak 
düzenlenecek olan Kremlin Turumuza katılabilirler. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in de çalışma ofisinin 
bulunduğu Kremlin, 14. Yüz yıldan beri Moskova’nın en önemli kilisesi olarak kabul edilen Meryem Ana’nın Göğe 
Yükselişi Katedralini ve dünyanın en büyük çanını da içinde barındırmakta. Turumuzun ardından serbest zaman, Arzu 
eden konuklarımız ünlü Godunov Restaurantta ekstra olarak düzenlenecek akşam yemekli Canlı müzik eşliğinde Rus 
dans gösterisi turumuza katılabilirler.(70 Euro.) geceleme otelimizde. (KREMLIN SARAYI TURU – 50 €) (GODUNOV 
GECE TURU – 70 €)  

4.GÜN:  MOSKOVA – İSTANBUL  

 
Sabah otelimizde alacağımız sabah kahvaltısından sonra havaalanı transferi için otelimizden hareket 
ediyoruz.Moskova Vunukovo havaalanına varış.Bilet,bagaj ve gümrük işlemleri sonrası Türk Havayollarının TK421 
sefer sayılı uçuşu ile 13.35 de İstanbul a hareket. Yerel saat ile 15.40 da Atatürk Havalimanına varış.Turumuzun sonu.  
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ÜCRETE DAHİL OLANLAR 

 
• Türk Havayolları ile belirtilen parkurda ekonomi sınıfı uçak bileti  
• Havalimanı vergileri  
• Belirtilen veya benzeri kategori otelde 3 gece oda kahvaltı (continental) konaklama  
• Panoramik Şehir Turu  
• Havalimanı – Otel – Havalimanı arası transferler,  
• Zorunlu seyahat sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.)  
• Türkçe Tur Liderliği Hizmeti 
ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR 

 
• 15 TL Yurt dışı çıkış fonu (Seyahat tarihi öncesinde ilgili bankalara veya havalimanı Harç Pulu bankosuna 
yatırılmalıdır.)  
• Seyahat Sigorta Poliçesi ücreti (10 Euro, 0-65 yaşına kadar geçerli ücrettir. 65-80 yaş arası olan prim oranlarını 
danışmanımızdan öğreniniz. Poliçe kapsamı dışında kalan vakalar ile ilgili satış danışmanınızdan bilgi formunu talep 
ediniz.)  
• Ekstra turlar ve dahil olduğu belirtilmeyen öğünler  
 
 


