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1.GÜN  /     

ISTANBUL – KAZAN                  21:15 / 01:00 
İstanbul  Havalimanı Dış Hatlar Gidiş  Terminalinde saat 18:00’da  EJDER 
TURİZM ekibi ile buluşma. Bagaj ve bilet işlemlerini takiben pasaport kontrolünden 
geçerek  TÜRK HAVA YOLLARI tarifeli seferi ile saat 21:15’de Rusya Federasyonuna 
bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan  yolculuğumuza başlıyoruz. Yerel saat 
ile gece 01:00’de Kazan’a ulaşıyoruz.  Havalimanında karşılanma ve konaklayacağımız 
otelimize transferimiz gerçekleşiyor. Giriş işlemlerimizin ardından dinlenmek üzere 
odalarımıza yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ : RAYMOND HOTEL 4* vb. 

2.GÜN /  
KAZAN  

Sabah otelimizde alacağımız  kahvaltımızın ardından otelden çıkış yapıp Cruise 
yolculuğumuza başlamak üzere limana hareket edeceğiz.Gemimizin limandan hareket 
saati 13:00 rehberimizin vereceği buluşma saatine göre gelen özel aracımıza yerleşip 
transferimiz yapılıyor ve limana varışın ardından VALERY CHKALOV adlı Cruise 
gemisine check in işlemlerimizi yapıp odalarımıza yerleşiyoruz. Limandan ayrılış saati 
13:00 . Limandan ayrılışımızla birlikte İdil Nehri üzerindeki seyahatimiz başlıyor. 
Geceleme gemide. 
CRUISE GEMİSİ : VALERY CHKALOV  

 
3.GÜN /  

SAMARA 
Sabah saatlerinde Idil Nehri kıyısındaki SAMARA şehrine varmış olacağız. Rusyanın 
öenmli ticari ve başta gelen turizm noktalarından biri olan Bu şehirde yaklaşık 3 saatlik 
bir molamız var. Hem yerli hem de turistler tarafından çok ilgi gören Idil Nehri 
kıyısındaki bu şehir hem bir sahil kentini hem de tarihi ve mimari yapılarıyla bize bir 
orta çağ kentini de anımsatmaktadır. Kentte yapacağımız kısa bir yürüyüş turunun 
ardından tekrar limana dönüp gemiye biniyoruz. Limandan ayrılışımız 14:00. Demir 
alarak  Idil nehri seyahatimiz devam ediyoruz. Geceleme gemide. 
CRUISE GEMİSİ : VALERY CHKALOV  
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4.GÜN /  
SARATOV 

Sabah saatlerinde Saratov şehrine varıyoruz burada 30dk kadar bir duraklamamız olacak 
gemiden inmeden Saratov şehrine göz atabilirsiniz. Kaptanın demir alması ile birlikte 
Saratov dan Volgograd şehrine doğru yolculuğumuz sürüyor. Bugün başka bir durağımız 
olmayacak. Gemide vakit geçirip güvertede manzaranın ve havanın keyfini çıkarabilirsiniz. 
Geceleme gemide. 
CRUISE GEMİSİ : VALERY CHKALOV  

 

5.GÜN /  
VOLGOGRAD STALINGRAD 

Sabah saatlerinde hem Rus Çarlık dönemi hem de sonrası Sovyet döneminde Rusyanın 
en önemli ulaşım ve ticaret merkezlerinden biri olan eski adı Stalingrad olan ve Idil Nehri 
kıyısında yer alan Rusyanın önemli turistik ve sanayi şehirlerinden biri Volgograd şehrine 
varıyoruz. Gemide alacağımız kahvaltının ardından 08:30 da limana yanaşıyoruz. Yaklaşık 
4 saat mola vereceğimiz bu şehir görebilmek için hiç vakit kaybetmeden gemiden ayrılıp 
şehri keşfetmeye başlıyoruz. Fallen Fighter , Dans Köprüsü, Lenin Meydani ve vaktimiz el 
verirse Dünya tarihine en kanlı savaşlardan biri olarak geçen Stanlingrad Savaşı anısına 
yapılmış Mamayev Kurgan Anıtı nı göreceğiz. Bu tarih ,kültür ve doğa nın iç içe geçtiği 
şehri vaktiğimiz le verdiğince gezdikten sonra limada doğru devam ediyoruz. Gemimizin 
limandan ayrılış saati 12:00. Limana ulaşıp gemiye geçiyoruz ve Idil Nehri yolcuğumuz 
devam ediyor. Geceleme gemide. 
CRUISE GEMİSİ : VALERY CHKALOV  
 

6.GÜN /  
SARATOV 

Sabah saatlerinde Takip ettiğimiz nehir güzergahında varış noktamız olan Kazan ‘ a doğru 
nehir seyahatimize devam ederken daha önce durakladığımız ancak mola vermediğimiz 
Saratov kentine varıyoruz. Saat 09:00 civarında Saratov limanına demirleyeceğiz ve 
burada yaklaşık 3 saatlik bir molamız olacak. Vaktimizi en iyi şekilde değerlendirip şehri 
tanıyabilmek için hiç vakit kaybetmeden gemiden ayrılıp kenti keşfetmek için merkeze 
doğru yürüyüyoruz. Gezimiz esnasında Gagarin Anıtı, Büyük Saratov Camii, Alexander 
Nevskyi Şapel’i ve vaktimiz el verirse kentin en güzel manzarasını kuşbaşı 
yakalayabileceğimiz Sovyet Askeri araçlarının, tankların ve pek çok savaş araçlarının 
sergilendiği Zafer Park ını ziyaret edeceğiz. Kentteki turumuzun ardından tekrar limana 
doğru hareket ediyoruz. Limandan ayrılış saatimiz 12:00 . Gemiye biniyoruz ve dönüş 
güzergahında yolculuğumuz devam ediyoruz. 
CRUISE GEMİSİ : VALERY CHKALOV  
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7.GÜN /  
SAMARA 

Takip ettiğimiz nehir güzergahında varış noktamız olan Kazan ‘ a doğru nehir 
seyahatimiz sürüyor. Öğle saatlerinde Samara da olacağız. Limanda çok kısa bir 
beklemenin ardından yolcuğumuza devam ediyoruz. Dönüş yolculuğumuz boyunca 
gemide ki pek çok aktivite ile vakit geçirebilir Idil in eşssiz manzarasında güverte de 
dinlenip doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Geleceme gemide. 
CRUISE GEMİSİ : VALERY CHKALOV  

  

8.GÜN /  
KAZAN 

Bugün öğle saatlerinde Idil nehri turumuzun başlangıç noktası olan Kazan şehrine 
varmış olacağız. Limana ulaşamamız ile birlikte çıkış işlemlerimizi yapıp eşyalarımızla 
birlike bizi bekleyen özel aracımıza geçiyoruz. Ardından vakit kaybetmeden Kazan 
şehir turu yapacağız. Rusya’da bulunan Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan 
şehri 2004 yılında Rusya’nın en güzel şehri seçilmiştir. Eşsiz kültürel mirası sayesinde 
UNESCO örgütü tarafından da koruma altında olan bu kentte; Peter ve Paul 
Katedralleri , Mardzhani Camisi, Kazan Şehir Üniversitesi, Özgürlük Meydanı başlıca 
ziyaret edeceğimiz yerler  olacak.  Muhteşem Kazanka nehri manzarasıyla Sultan 
Galeev Meydanı, Milenyum Köprüsü  manastırı’da ziyaret noktalarımız arasında yer 
alacak.  Kalan vakitlerimizde;  tarihi  caddelerde ve sokaklarda yürüyüş imkanı 
bulacağız. Turumuz sonrası akşam yemeğimiz yerel restaurantta alarak tekrar özel 
aracımızla havalimanına doğru yola koyuluyoruz. Havalimanına varışımızın ardından 
Pasaport ve bagaj işlemlerimizi yapıp uçak saatimizi bekliyoruz. 

 
9.GÜN / 

KAZAN – İSTANBUL  
Türk Havayollarının tarifeli seferi ile saat 01:55’de  İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz. 
İstanbul yerel saati ile 05:55’de havalimanına varıyoruz. Anılarla dolu turumuz sona 
eriyor…  
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :  

► İstanbul – Kazan – İstanbul arasında TÜRK HAVAYOLARI ile yapılacak olan 
ekonomi sınıfı yolculukların uçak biletleri, uçuş vergileri ve bagaj taşıma hakkı 

► Kazan’da 1 gece 3-4* kategorisindeki otelde kahvaltı dahil konaklama  
► Valery Chkalov Cruise gemisinde sabah, öğle ve akşam yemekleri dahil 6 gece 

konaklama 
► Valery Chkalov Cruise Gemisi ile 6 gece – 7 gün Idil Nehri üzerinde ulaşım ve 

seyahat 
► Tur programında belirtilen tüm turlar , geziler ve havalimanı transferleri  
► Tur programında açıkça belirtilen yerlerde müze , park  ve ören yeri giriş 

ücretleri 
► Samara, Stalingrad, Saratov panoramik yürüyüş turları 
► Kazan Şehir Turu ve tur esnasında alınacak olan 1 Akşam yemeği 
► Türkçe Rehberlik Hizmeti  
► Seyahat Sağlık Sigortası 

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :  

► Kişisel harcamalar 
► Yurt dışı çıkış harcı 50 TL 
► Programda belirtilmeyen yerlerdeki öğle ve akşam yemekleri  
► Dahil edilen yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 
► Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis Personelleri tipleri kişi başı tavsiye edilen 

min. Tutar  75 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 

Önemli Bilgi ve Hatırlatmalar :  
Tur Programında belirtilen gemi ve oteller sınıf değişikliği olmadan farklı isimlerde değişiklik gösterebilir. Nehir gezisi 
esnasında  seyahat edilecek gemi çeşidi Rusya Federasyonu Deniz Yolu taşımacılığı Başkanlığı tarafından alınacak 
kurallara uyularak aynı sınıfta veya daha üzeri sınıflarda değişiklik yapma hakkı yerel acenteler tarafından saklı tutulur. 
Bunun yanısıra  gemi konaklamaları orta güvertede  ECO(2) sınıfında 2’şer tek kişilik yataklı olarak düzenlenmektedir. 
Duş,Tuvalet,Saç kurutma makinesi , vantilatör /  ısıtıcı servisleri bulunmaktadır.  
	


