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1.GÜN  /   
İSTANBUL – MOSKOVA – MURMANSK 12:00 / 20:30                                 

                                                                ( KUZEY KUTUP DAİRESİ )   
Bu sabah saat 09:00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminali  

EJDER TURİZM kontuarında buluşuyoruz. Check-in işlemlerimizin ardından 
pasaport kontrolünden geçerek AEROFLOT HAVAYOLLARI tarifeli seferi ile saat 
12:00’de Rusya’nın en kuzey batısında yer alan Murmansk şehrine Moskova 
aktarmalı  uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Akşam saatlerinde havalimanına 
varışımızın ardından karşılanma ve özel aracımız ile konaklayacağımız otelimize 
transferimiz gerçekleşiyor.  Otelimize giriş işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere 
odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : CONGRESS HOTEL MERIDIAN 3* vb.    
 
2.GÜN  /   

MURMANSK   HUSKY  KIZAK TURU  
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından serbest saatlerimiz olacak. 
Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan  ÖĞLE YEMEKLİ  Husky 
çiftliği turumuza katılabilirler. 135 USD. Bu turumuzda kara yolu ile Huskylerin 
bakıldığı bir çiftliğe giderek karlar içinde eğlenceli bir tur yapacağız.  Kızaklarla 
Huskyler tarafından çekilerek turumuzu yapıyoruz. Ardından çiftlikten ayrılarak 
ÖĞLE YEMEĞİMİZİ yerel bir restoranda alacağız. Turumuzun ardından 
konakladığımız otelimize dönüyoruz.  
Bu gece Kuzey Işıkları avı turuna çıkıyoruz , Bu turumuz için gece otelimizin 
lobisinde buluşacağız. Aurora Borealis olarak bilinen ve Kuzey kutbunda birçok 
bölgede görülebilen bölge ışıklarını görmek üzere gezintimize başlıyoruz. Bu gece 
bol bol fotoğraflar çekeceğiz. Gece turumuzda bizlere bir de fotoğrafçı eşlik 
edecek. Gezimizin ardından tekrar otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 
UYARI: 
*Kuzey Işıkları doğal bir oluşumdur. Kasım-Mart aylarında gökyüzünde belirmektedir. Lakin her 
gün her saat görülebilmesi garanti değildir 
OTELİMİZ : CONGRESS HOTEL MERIDIAN 3* vb.    
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3.GÜN  /   
SAAMI  KÖYÜ – REN GEYİKLERİ  KIZAK TURU 

Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından serbest saatlerimiz olacak. 
Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Tam günlük Öğle yemekli 
Saami köyü – Ren Geyikleri kızak turuna katılabilirler. [ 125 USD ]   
Bu turumuzda otelimizden kara yolu ile yaklaşık 1,5 saatlik yolculuk yaparak Saami 
yerlileri köyüne ulaşıyoruz. Bu turistik  tesiste Ren geyikleri ile kızaklara binecek, kar 
üzerinde kar motoruyla banana turu yaparak eğleneceğiz. Saami yerlilerinin bölgesel 
yaşam ve kültürleri hakkında bilgiler alarak yerel hayvanlar göreceğiz. Kuzey 
yerlilerinin atmosferine dalarak gelenekleri ile bilgilendirileceğiz.  Saami yerlileri 
sürüleriyle  birlikte bir yerden bir yere hareket ederek yarı göçebe bir yaşam tarzına 
sahiptirler. Avcılık , balıkçılık ve orman meyveleri toplayarak yaşamlarını 
sürdürmektedirler. ÖĞLE YEMEĞİ turumuz esnasında   alınacaktır. Çevre gezilerimizi 
bitirdikten sonra özel aracımız ile şehre dönüyoruz ve odalarımıza yerleşiyoruz.  
Bu gece Kuzey Işıkları avı turuna çıkıyoruz Bu turumuz için gece otelimizin lobisinde 
buluşacağız. Aurora Borealis olarak bilinen ve Kuzey kutbunda birçok bölgede 
görülebilen bölge ışıklarını görmek üzere gezintimize başlıyoruz. Bu gece bol bol 
fotoğraflar çekeceğiz. Gece turumuzda bizlere bir de fotoğrafçı eşlik edecek. 
Gezimizin ardından tekrar otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 
UYARI: 
*Kuzey Işıkları doğal bir oluşumdur. Kasım-Mart aylarında gökyüzünde belirmektedir. Lakin her 
gün her saat görülebilmesi garanti değildir 
OTELİMİZ : CONGRESS HOTEL MERIDIAN 3* vb.    
 

4.GÜN  /  
KUZEY BUZUL DENİZİ TURU [ ARCTIC OKYANUSU KIYISI ] 

Sabah otelimizde kahvaltımızı aldıktan sonra serbest saatlerimiz olacak. Dileyen 
misafirlerimiz ekstra olarak Kuzey Buzul Denizi Teriberka Köyü – Arctic 
Okyanusu kıyısı turumuza katılabilirler. [120 USD] . Bu turumuzda  otelimizden 
ayrılarak özel aracımız ile yapacağımız kara yolculuğumuz  bizleri, bölgenin en 
kuzeyinde yer alan Teribarka isimli köye ulaştıracak. 134km Murmansk’ın  
kuzeyinde yer alan köye yaklaşık olarak 2 saat 20 dakikada ulaşmış olacağız.  
Dünya’nın  kenarı olarak adlandırılan bu bölgede yer alan bu şirin köy Arctic 
Okyanusu kıyılarında bulunmaktadır.  Köye varışımızın ardından kar 
motosikletlerinin çektiği kızaklarla deniz kıyısına doğru yöneliyoruz.  Buzla kaplı 
kuzey şelalesi ve  donmayan Barents denizinin bembeyaz kumsallarını göreceğiz.  
Ejder’in yumurtaları olarak bilinen taşlı plajı da ziyaret edip fotoğraflar çekeceğiz.  
Ziyaretimizin ardından yine bu kıyılarda bulunan gemi mezarlığını göreceğiz. 
Turumuzun ardından bölgede yerel bir restoranda ÖĞLE YEMEĞİ alacağız. Daha 
sonra özel aracımıza binerek otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : CONGRESS HOTEL MERIDIAN 3* vb.    
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5.GÜN  /   
KAR MOTORU TURU – SNOW MOBILE -çıkış 

Sabah otelimizde kahvaltımızı aldıktan sonra serbest saatlerimiz olacak. Dileyen 
misafirlerimiz ekstra olarak Öğle Yemekli – Kar Motorları gezisi turuna 
katılabilirler. [95 USD] Bu turumuzda özel aracımızla ormanın iç bölgelerine 
giderek açık bir alanda Kar motorları ile eğlenceli bir gezi yapıyoruz. Bu motorları 
siz kullanabilirsiniz. J Turumuzun ardından ÖĞLE YEMEĞİ almak üzere şehir 
merkezine geri döneceğiz. Bugün öğleden sonra otelimizin lobisinden eşyalarımızla 
birlikte ayrılıyoruz. Şehir turumuzu yapmak üzere özel aracımız ile panoramik 
gezimize başlıyoruz. Murmansk Rusya’nın Avrupa tarafında en batısında bulunan 
İskandilav ülkeleri sınırında yer alan şehridir. Özel aracımız ile yapacağımız şehir 
turumuzda ilk olarak Dünya’daki ilk nükleer buz kıran gemisi olan Lenin Ice Breaker 
fotoğraflarını çekeceğiz.. Alosha anıtı ve bekleyen kadın anıtını göreceğiz. 
Turumuza Sulardaki Kurtarıcı Kilisesini ziyaret ederek devam ediyoruz.  Turumuzu 
bitirdikten sonra otelimize döneceğiz. Bu gece yarısı uçuşumuz olduğu için akşam 
22:00’e kadar otelimizde dinlenme olacaktır. 
Gece yola çıkıyoruz , havalimanına giderek İstanbul dönüş yolculuğumuzu yapmak 
üzere işlemlerimize başlıyoruz.  

 
6.GÜN  /   

MURMANSK – MOSKOVA – İSTANBUL   02:10 / 11:05   
Havalimanında bagaj ve bilet işlemlerimizin ardından AEROFLOT 

HAVAYOLLARI tarifeli seferi ile Moskova aktarmalı olarak İstanbul yolculuğumuzu 
yapmak üzere pasaport kontrolünden geçerek uçağımıza yerleşiyoruz. Geceleme 
uçakta olacak.   
Uçuş saatimiz 02:10. İstanbul yerel saati ile havalimanına varışımız sabah 11:05’de 
olacak. Anılarla dolu gezimiz sona eriyor.  
 
UYARI/NOTLAR : 
*Kuzey Işıkları doğal bir oluşumdur. Kasım-Mart 
aylarında gökyüzünde belirmektedir. Lakin her gün 
her saat görülebilmesi garanti değildir. 
 
Dikkat :  Bu gezimizde  PCR testi gereklidir. 
Yolculuğa 72 saat kala PCR testi yapılmalıdır. 
İngilizce çıktısı alınmalıdır.  Test alınırken ‘’ 
SEYAHAT İÇİN’’ olduğu belirtilmelidir. 
Testi Pozitif çıkan misafirler tura katılamazlar. Tur 
katılım hakları yanmaz.  
Bir sonraki aynı geziye katılma imkanları olacaktır.  
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :  

İstanbul – Murmansk  – İstanbul arasında AEROFLOT HAVAYOLARI ile 
uluslararası yapılacak olan ekonomi sınıfı yolculukların uçak biletleri, uçuş vergileri 
ve bagaj taşıma hakkı 

Murmansk’da 4 gece/3yıldızlı/otellerde oda&kahvaltı konaklama 

Murmansk’da son gün otelde geç saate kadar dinlenme olacaktır. (Ekstra stay) 

Tur programında belirtilen havalimanı transferleri  

Murmansk şehrinde son gün panoramik şehir turu  

Kuzey Işıkları avı GECE turu  ( 2 defa ) 

Türkçe Rehberlik Hizmeti 

Seyahat Sağlık Sigortası ( Covid-19 Kapsamlı) 

 
 
 FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :   
• Kişisel harcamalar 
• Yurt dışı çıkış harcı 50 TL 
• Öğle ve akşam yemekleri  
• Ekstra turlardaki yemeklerde alınacak Alkollü alkolsüz içecekler 
• Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis Personelleri tipleri kişi başı tavsiye edilen min. 

Tutar  50 USD                 ( yabancı yerel rehberler, şoförler, garsonlar ve diğer servis 
sağlayan çalışanlar için havalimanında toplanır ve sizler adına takdim edilmek üzere 
tur liderine teslim edilir.)  

• Vizeler / Rusya Vizesi Çok Girişli Vize Ücreti , Vergiler ve Konsolosluk Hizmet Bedeli 
Dahil 180 USD 

• PCR Testleri Türkiye’de ve Rusya’da yaptırılacak olan testler.  

• Ekstra Turlar paket fiyata dahil değildir. Bu turlar şu şekildedir ;  
1. ÖĞLE YEMEKLİ HUSKY KIZAK TURU  130 USD 
2. ÖĞLE YEMEKLİ SAAMİ YERLİLERİ KÖYÜ – REN GEYİKLERİ KIZAK TURU  120 USD 
3. ÖĞLE YEMEKLİ KUZEY BUZUL DENİZİ – ARCTIC OKYANUSU KIYISI  TURU  120 USD 
4. ÖĞLE YEMEKLİ KAR MOTORU SNOW MOBILE GEZİSİ TURU 95 USD  
 
Tüm ekstra turların toplamı  465 USD . Tüm turlara katılan misafirlerimize indirimli 
fiyat uygulanır. 450 USD  
 

Bilgi !  TC Sağlık Bakanlığının aldığı karara göre TC’ne seyahat edecek olan yolcuların 
uçuştan 72 saat öncesine kadar alınmış PCR testi ibraz kuralı gereği Rusya’da Özel Klinikte 
test yaptırılmaktadır. PCR testinin yapılacağı şehire göre fiyatları değişmekte olup 20  ila 40 

Dolar arasındandır. Klinikler peşin ve şahsi ödemleri kabul etmektedir.  


