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İstanbul Havalimanı Buluşma Saati :           22:30  
Önemli Hatırlatma : Bu turumuzun uçak kalkış vakti gece yarısını geçen 
saatlerde olacağı için havalimanında buluşma  saatimiz kalkıştan 3 saat önce 
olarak hesaplanır ve takvimde bir gün önceye denk gelir. Havalimanında 
Ejder Turizm alan görevlisi ve rehberimiz ile buluşma.    
 
 
1.GÜN /  
 İSTANBUL – YEKATERINBURG      01:35 / 07:50  
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminalinde Ejder Turizm yetkilileri ve rehberimiz 
ile buluşmamızın ardından  bilet ve bagaj işlemlerimizi yaparak Türk Havayolları tarifeli 
seferi ile 01:35’de Yekaterinburg uçuşumuzu yapmak üzere uçaktaki yerlerimizi 
alıyoruz. Yerel saat ile 07:50’de Yekaterinburg’a varmış olacağız. Varışta 
karşılanmamızın ardından konaklayacağımız otelimize transferimiz yapılacak. 
Eşyalarımızı otelimize bırakacağız ve kısa bir dinlenmenin ardından şehir turumuza 
başlayacağız.  Yekaterinburg ; Asya ve Avrupa kıtaları sınırında  Ural sıradağlarının orta 
kısmında yer alır. Şehir turumuz boyunca , tarihi merkezi  Ural’ın çeşitli bölgelerinden 
getirilmiş kayalar ve taşları görebileceğimiz jeolojik alanı ziyaret edeceğiz. Ural 
Zanaatkarlar Bölgesi, birçok turistin el yapımı hediyelik eşyalar satın alabildiği bir çekim 
merkezidir. Afgan ve Çeçen savaşlarında hayatını kaybetmiş askerlerin anısına dikilen 
SİYAH LALE ANITI ’da göreceğimiz yerler arasındadır. Rehberimiz  RASTORGUEV - 
HARITANOVLARIN EVI olarak bilinen mimari açıdan muhteşem binayı ve onun eşsiz 
ve hatta korkunç efsanesini anlatacak. Turumuzun devamında son Rus Çarı’nın 
vurulduğu yeri ziyaret edeceğiz. Kan tapınağı  burada bulunmaktadır. Çevre 
gezilerimizi tamamladıktan sonra akşam yemeğimizi alacağımız yerel restorana 
ulaşıyoruz. Daha sonra tekrar aracımıza binerek otelimize geri dönüyoruz. Dinlenmek 
üzere odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : NOVOTEL 4* vb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yekaterinburg, Tobol Nehri'nin bir kolu olan Iset Nehri boyunca ve Avrupa ile Asya 
arasındaki sınırın biraz doğusunda, Ural Dağları'nın doğu yamacında yer almaktadır. 
Yekaterinburg, Moskova'nın 1.036 mil (1.667 km) doğusundadır. 1672'de Rusların eski  
İnananlar mezhebinin üyeleri tarafından kurulan Shartash köyü yakınlarında, 1721'de bir 
demirhane ve 1722'de bir kale kuruldu. 1723'te yeni yerleşim yerine Yekaterinburg adı 
verildi. Kasaba, Urallar bölgesinin tüm demirhanelerinin idari merkezi olarak büyüdü ve 
önemi Büyük Sibirya Otoyolu'nun üzerinden inşa edildiği 1783'ten sonra arttı. 1878'den 
sonra Trans-Sibirya Demiryolu şehri Sibirya'ya bağladı. 1917 Rus Devrimi'nden (Ekim) 
sonra, Yekaterinburg, son çar II. Nicholas ve ailesinin Temmuz 1918'de infaz edildiği yer 
olarak ün kazandı. 1924'te Bolşevik lider Yakov M. Sverdlov'un onuruna Sverdlovsk olarak 
yeniden adlandırıldı. ancak şehir 1991'de orijinal adına geri döndü. 
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2.GÜN  /  
 NEVYANSK TURU – YEKATERINBURG  

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın  ardından çevre gezilerimize devam 
ediyoruz. Bugünkü gezimizde Nevyansk Şehrini göreceğiz ve  Eğik Kule ziyaretimiz 
olacak. Nevyansk ; Orta Uralların doğu yamacında  Ekaterinburg’un 97 km kuzeyinde 
Sverdlovsk Oblast bölgesindedir. Kasaba 18 yy’ın başlarında bir demir fabrikası olarak 
inşa edilmiştir. Eğik kulenin yüksekliği 57,5 metredir. Gariptir ama kulenin tam olarak 
inşa edildiği tarihi tespit etmek imkansızdır. Birkaç rivayetle birlikte, bazı tarihçilerin 
yapılış amacıyla alakalı düşünceleri vardır. Rus üretici , metalurji ve maden fabrikası 
sahibi  Akinfiy Demidov burayı banka kasası olarak kullanmış, hapishane yada sahte 
paralar üreten bir kimya laboratuvarı  olarak kullanıldığı düşüncesi de vardır. Kulenin 
7. ve 8. katlarında İngiliz Richard Phelps tarafından yapılan saat bulunmaktadır. Saat 
hala çalışmaktadır. Akustik oda diye adlandırılan mistik bir oda bulunmaktadır. Odanın 
özgünlüğü ilginç bir fenomene dayanıyor. Eğer odanın bir köşesinde ayakta duran biri  
karşı köşedeki kişiye fısıltı ile bir şey söylerse bu fısıltı rahatlıkla duyulabiliyor. Nevyansk 
eğik kulesi bilim adamları için hala bir gizem. Bu kule Ural’da üreticilerin gücünün bir 
sembolüdür.  Ural madencilik sektörünün tarihi hakkında bilgiler alacağız.  Kule Rusya 
İmparatorluğu hakkında birçok karanlık sırrı barındırıyor. Bunları keşfetme fırsatını 
kaçırmayın.  Öğle yemeğimizi Tavolgi köyünü ziyaret ederken alacağız. Köy çanak 
çömlekçilik ile meşhurdur. Köyde yaşlı inançlı halk hakimdir. Geleneksel Rus çiftlik 
yemeği yiyeceğiz. Tur bitiminde Ekaterinburg’a geri dönüyoruz.  Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : NOVOTEL 4* vb. 
 
3.GÜN  /  

  YEKATERINBURG – TUMEN           Tren :   12:07 --- 17:13  
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından kısa serbest saatlerimiz olacak. 
Daha sonra rehberimizin belirteceği saatte otelimizden eşyalarımızla birlikte ayrılıyoruz. 
Yekaterinburg tren istasyonuna giderek buradan trans Sibirya demiryolu üzerinde 
keyifli bir yolculuk yapmak üzere vagondaki yerlerimizi alıyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 
olarak 5 saat sürecektir. Akşam saatlerinde Tyumen şehrine varmış olacağız. Tren 
istasyonunda özel aracımız ile karşılanarak konaklayacağımız otelimize transferimiz 
yapılıyor. Giriş işlemlerimizin ardından akşam yemeğimizi almak üzere yerel bir 
restorana gideceğiz. Yemeğimizin ardından dinlenmek üzere tekrar otelimize 
dönüyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : MERCURE TYUMEN CENTER  4* vb. 
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4.GÜN  /  

 TUMEN – TURA NEHRİ – OMSK        Tren : 23:59 --- 09:00 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından otelden çıkış saatimize kadar 
dinleniyoruz. Bugün şehir turumuzun ardından tren ile gece yolculuğu yapacağımız için 
yorucu bir gün geçireceğiz. Öğle saatlerinde dinlenmiş vaziyette çevre gezilerimize 
başlıyoruz. Tyumen şehir turumuz esnasında Kutsal trinity manastırı, Manor Kolokolniva, 
Znamensky katedrali ,Spaskaya Tserkov kilisesi, Tsvetnoy meydanı göreceğimiz başlıca 
ziyaret noktalarımız olacak. Çevre gezilerimiz esnasında Tura nehri kıyısında kısa 
yürüyüşlerde yapacağız. Turumuzun ardından şehirde serbest zaman vereceğiz. Daha sonra 
akşam yemeğimizi almak üzere yerel restorana geçiyoruz. Yemeğimizin ardından özel 
aracımız bizleri tren istasyonuna bırakacak. Burada bilet ve bagaj işlemlerimizi yaparak 
Sibirya trenindeki yerlerimizi alıyoruz. Gece yolculuğumuz 00:22’de başlayacak.  Gecemiz 
trende geçiyor.  

5.GÜN  /  
   OMSK  
Sabah saatlerinde Omsk şehri tren istasyonuna ulaşıyoruz.  Burada karşılanmamızın ardından 
konaklayacağımız otelimize geçiyoruz. Eşyalarımızı otelimize bıraktıktan sonra şehir turumuzu 
yapmak üzere dışarı çıkıyoruz.  Tobol ve Irtysh arasındaki Ishim müstahkem hattının doğu 
ucunda bir kale olarak 1716 yılında kurulan Omsk, bir tarım merkezi olarak gelişti ve 1804'te 
bir şehir oldu. Sibirya Kazaklarının karargahı olarak askeri işlevi 19. yüzyılın sonlarına kadar 
sürdü. Omsk Drama Tiyatrosu ; Assumption Cathedral (Uspenskij sobor), Aziz Nicholas 
kilisesi, Resurrection  meydanı, Omsk kalesi  başlıca ziyaret noktalarımız olacak. Çevre 
gezilerimizin ardından akşam  yemeğimizi alarak şehirde konaklayacağımız otelimize geri 
dönüyoruz.  Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : MAYAK HOTEL 4* vb. 

Tyumen, Rusya'nın merkezindeki Tyumen oblast (bölge) şehir ve idari merkezidir.   Şehir, Batı 
Sibirya Ovası'nın güneybatı kesiminde yer almaktadır. Tura Nehri'nin her iki kıyısında, Trans-Sibirya 
Demiryolu ile kesiştiği noktada yer almaktadır. 1586 yılında kurulan, 14. yüzyılda kurulan bir Tatar 
kasabası olan Chingi-Tura'nın yerinde bulunan Sibirya'daki en eski Rus şehridir. Nehir limanı, 
aktarma noktası olarak işlev görür. Ana endüstrileri metal işleme, mühendislik, gemi yapımı, kereste 
ürünleri ve kimyasallardır. Şehir, Batı Sibirya'da kuzeye doğru petrol ve gazın keşfedilmesinden 
sonra hızla büyümüştür. Hatta Rusya’da Gaz ve petrolün başkenti olarak da adlandırılır. Aynı 
zamanda ikinci Dünya sırasında, Lenin'in cesedi Moskova'dan Tyumen'e tahliye edildi. Bu 
dönemde, türbenin işlevleri bugünkü Tyumen Devlet Ziraat Akademisi tarafından yerine getirildi. 
Tüymen, Orta Asya'dan Volga Nehri bölgesine kadar uzanan eski bir kervan yolu üzerinde, Güney 
Sibirya'daki göçebelerin asırlardır savaştığı "Tyumen portage" adı verilen yol üzerinde kurulmuştur.  
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6.GÜN  /  
  OMSK – NOVASIBIRSK              Tren : 09:12 --- 18:07 

Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası  tren istasyonuna transferimiz yapılacaktır. 
Tren saatimiz  sabah saatlerinde olacak. İstasyona vardıktan sonra bilet işlemlerimizi yaparak 
trendeki yerlerimize yerleşiyoruz ve istikametimiz Novasibirsk kenti olacak.  Akşam 
saatlerinde şehre varışımızın ardından  tren istasyonunda karşılanıyor ve konaklayacağımız 
otelimize transfer oluyoruz.  Giriş işlemlerimizi yaparak dinlenmek üzere odalarımıza 
yerleşiyoruz. Bu akşam biraz dinlendikten sonra otel lobisinde buluşarak  AKŞAM YEMEĞİ 
almak üzere otelden ayrılıyoruz.  Yemeğimiz  yerel restoranda alınacaktır. Geceleme 
otelimizde. 
OTELİMİZ : PARK INN HOTEL  4* vb. 

7.GÜN  /     
 AKADEMGORODOK –– NOVOSIBIRSK  
Bu sabah otelimizde alacağımız erken kahvaltımızın ardından çok keyifli bir gün geçirmek 
üzere çevre gezilerimize başlıyoruz. Bugün ilk olarak şehrin 30km dışında yer alan ve 
Dünyadaki tek bilimsel şehir olma özelliğini taşıyan Akademgorodok şehrine gidiyoruz. Burası 
tüm bilim dallarının sunulduğu çok özel bir kenttir. Çevreyi tanımaya Jeoloji araştırma 
enstitüsündeki ünlü Jeoloji müzesi ile başlıyoruz. Daha sonra eski Trans-Sibirya trenlerinin 
koleksiyonlarının bulunduğu açık hava tren müzesini ziyaret edeceğiz. Daha sonra yapay bir 
deniz olan OB rezervuarını ziyaret ettikten sonra öğle yemeğimizi alarak  Novosibirsk şehir 
turumuzu yapacağız.  Şehir turumuz esnasında kentin dikkat çeken ve tarihi bölgelerini ziyaret 
edeceğiz. Opera ve Bale tiyatro binası, Alexander Nevsky Katedrali, Ascension katedrali 
göreceğimiz başlıca ziyaret noktalarımız olacak. Devlet Tarih Müzesini de ziyaret edeceğiz. 
Burada birbirinden değerli tarihi koleksiyonları göreceğiz.  Turumuzun ardından Novosibirsk 
şehir merkezinde yer alan otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : PARK INN HOTEL  4* vb. 
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8.GÜN  /  

 NOVOSIBIRSK – MOSKOVA – İSTANBUL    20:20 / 23:25 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından eşyalarımızla birlikte otelden 
ayrılıyoruz. Novosibirsk havalimanına giderek yerel havayolları ile başkent Moskova 
uçuşumuzu yapmak üzere işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sabah erken saatlerde 
kalkacak uçağımız yerel saat ile yine sabah saatlerinde Moskova havalimanına inmiş 
olacak. Burada özel aracımız ile karşılandıktan sonra şehirde kısa bir panoramik gezi 
yapmak üzere kent merkezine yöneliyoruz. Kızıl meydanda Kremlin sarayı ve çevresini 
göreceğiz. Öğle yemeğimizi  turumuz esnasında alacağız. Daha sonra İstanbul’a 
dönüş uçuşumuzu yapmak üzere havalimanına transfer oluyoruz. Bilet ve bagaj 
işlemlerimizin ardından Türk havayolları tarifeli seferi ile İstanbul yolculuğumuza 
başlıyoruz. Gece sularında İstanbul havalimanına varmış olacağız. Anılarla dolu 
turumuz sona eriyor.  

 
Dikkat :  Bu gezimizde  PCR testi gereklidir. Yolculuğa 72 saat kala PCR testi 
yapılmalıdır. İngilizce çıktısı alınmalıdır.  
Testi Pozitif çıkan misafirler tura katılamazlar. Tur katılım hakları yanmaz.  
Bir sonraki aynı geziye katılma imkanları olacaktır.  

 
 Trenlerde Tercih Edilebilecek İsteğe Bağlı Ayrıcalıklar  
4 Kişilik Kompartımanda 2 kişi seyahat için kompartıman farkı  235 USD KİŞİ BAŞI  
4 Kişilik Kompartımanda TEK kişi seyahat için kompartıman farkı  470 USD  
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :  

► Türk Havayolları tarifeli seferi ile  İstanbul – Yekaterinburg  / Moskova – İstanbul 
arasında yapılacak olan uçuşların ekonomi sınıfı biletleri, vergileri ve bagaj taşıma 
hakkı. 

► Yerel Havayolları tarifeli seferi ile  Novosibirsk –  Moskova  arasında yapılacak olan 
uçuşların ekonomi sınıfı biletleri, vergileri ve bagaj taşıma hakkı. 

► Rus Devlet Demiryollarına bağlı SİBİRYA DEMİRYOLU hattında Yekaterinburg – 
Tyumen şehirleri arasında yapılacak olan tren yolculuğu biletleri  

► Rus Devlet Demiryollarına bağlı SİBİRYA DEMİRYOLU hattında Tyumen – Omsk 
şehirleri arasında gece konaklamalı olarak yapılacak olan tren yolculuğu biletleri  

► Rus Devlet Demiryollarına bağlı SİBİRYA DEMİRYOLU hattında Omsk – Novosibirsk  
şehirleri arasında yapılacak olan tren yolculuğu biletleri  

► Yekaterinburg’da 2 gece, Tyumen’de 1 gece, Tren yolculuğunda 1 gece, Omsk’da 1 
gece ve Novosibirsk’de 2 gece olmak üzere toplam 7 gece konaklama. 

► 3 veya 4 yıldızlı otellerde kahvaltı dahil konaklama 
► Yekaterinburg şehir gezisi ve Nevyansk turu 
► Tyumen şehir gezisi 
► Omsk şehir turu  
► Novosibirsk ve Akademgorodok çevre gezileri  
► Moskova panoramik şehir gezisi 
► Programda belirtilen yerlerde alınacak olan 3 Öğle ve 5 Akşam yemeği  
► Programda belirtilen tüm turlar, geziler ve havalimanı-otel transferleri  
► Ejder Turizm Türkçe Rehberlik Hizmeti 
► Zorunlu sağlık seyahat sigortası  

 
 
FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :  
► Yurtdışı Çıkış Harcı Pulu  (50 TL) 
► Kişisel harcamalar ve otel ekstraları  
► Tur programında belirtilmeyen turlar ve geziler ve ören yeri giriş ücretleri  
► Belirtilmeyen öğünlerde alınacak yemekler 
► Dahil olan yemeklerde alınan alkollü ve alkolsüz içecekler  
► Bahşişler – Bu turumuzun tamamında konaklanacak otellerde çalışan personeller, yerel 

rehberler , şoförler, garsonlar ve diğer personellere takdim edilmek üzere kişi başı tavşiye 
edilen min. tutar 100 USD’dir. Havalimında ilk gün toplanır ve tur liderine teslim edilir.  

► Rusya Vizesi; Çok girişli vize ücreti , vergiler ve konsolosluk hizmet bedeli dahil 180 USD 
► PCR testleri ; Türkiye’den çıkışta ve Rusya’da turdan dönüşte yaptırılacak olan testler 

 
 
 



TÜRKİYE’de TEK !                                                                                                                                                 EKSTRA TUR YOK 
    

  

TRENLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME : Tur programında geçen tren yolculukları Second Class 
Cupe olarak fiyatlandırılmıştır. Kompartımanlar 2 ayrı ranzadan oluşur ve 4’er kişiliktir. 
Kompartıman numaraları ve koltuk numaraları Rusya Devlet Demir Yolları tarafından otomatik 
olarak belirlenir. Alt yatak veya üst yatak seçimleri otomatik olarak denk gelir. Kompartımanlarda 
ve kabinlerde diğer turistlerde olabilir.  1 kompartımanı sadece 2 kişi olarak kullanmak isteyen 
yada tek bir kompartımanda tek başına kalmayı tercih eden misafirlerimiz diğer yatakların ücret 
farkını ödeyerek satın alabilirler.  Bu gibi isteklerinizi turun çıkış tarihinden en az 1 ay önce 
acentemize bildirmeniz gerekmektedir.  Fiyatlar anlık olarak Rus Devlet Demir yolları sistemi 
üzerinden hesaplanır.  
 

ÖNEMLİ BİLGİ : Tren saatleri Rusya Demir Yolları Müdürlüğü tarafından yıllık olarak planlama 
takvimine uygun olarak programa dahil edilmiştir. Değişiklik olması durumunda yolcularımıza 
bilgilendirme yapılır. Sabah kahvaltıları tüm otellerde mevcuttur. Öğle ve Akşam yemekleri 
programda belirtilen yerlerde güzergaha ve tur akışına göre pakete dahil edilmiştir. Dahil 
olmayan bölgelerde serbest zaman verilir. Tren ve yerel uçak saatlerinde değişmeler olursa 
güncel bilgiler katılımcılar ile paylaşılır.  

 

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 40-50 Dolar 
arasındandır. Klinikler peşin ve şahsi ödemleri kabul etmektedir.  


