
ULUSLARARASI AVRASYA EKONOMİLERİ KONFERANSI 2013
17-18 EYLÜL 2013,   ST. PETERSBURG – RUSYA

TUR PROGRAMI: 16-21 Eylül 2013

1  6 Eylül:   Istanbul - St. Petersburg     
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde buluşma. Bagaj, bilet ve pasaport işlemlerinin tamamlanması ve
13.25’ te TK 401 tarifeli seferi ile Rusya’ya hareket. 17.50’ de St. Petersburg’a varış ve gümrük kontrolünü 
takiben otelimize hareket. Otelimize varış ve oda dağılımı. Geceleme otelimizde.  

 
17 Eylül:   St. Petersburg     
Kahvaltı otelimizde. Konferans programına katılım. Geceleme otelimizde  

18 Eylül:   St. Petersburg     
Kahvaltı otelimizde. Konferans programına katılım. Geceleme otelimizde  

19 Eylül:   St. Petersburg     
Kahvaltı otelimizde  
Tam günlük  Şehir Turu & Hermitage Müzesi için hareket. Görülecek yerler arasında; Nevski Caddesi, 
Isaac Katedrali, muhteşem cephesi ile Amirallik Binası, şair Puşkin`in heykelinin süslediği Sanatçılar 
Meydanı, devrimin simgesi Aurora Gemisi, ve 70km.’lik ünlü Neva Nehri bulunmaktadır. Hermitage Müzesi: 
Müzelerin Anası olarak nitelendirilen Hermitaj, büyüklüğü ve sahip olduğu birbirinden değerli eserleri ile bu 
ünvanı hak ediyor. Beş binadan oluşan Hermitajda 1050 salon vardır. 18. yüzyılın ortalarından itibaren 
Romanovların yaşadığı kışlık saray Hermitaj’a ait binalardan biridir. Leonardo Da Vinci, Rafael, 
Michelangelo, Rubens, Rembrandt, Van Gogh, Picasso gibi dev sanatçıların muhteşem eserlerininde 
aralarında olduğu dünyanın en büyük sanat koleksiyonunu barındıran Hermitaj her yıl Dünya’nın dört bir 
yanından gelen yüzbinlerce kişi tarafından ziyaret edilir. 
Geceleme otelimizde  

20 Eylül:   St. Petersburg  
Kahvaltı otelimizde  
Pushkin Turu: Puşkin Kasabası çarlık döneminde çar ve ailesinin yaz aylarını geçirdiği yerdi. Eski ismi 
Tsarskoye Selo Çar Köyü anlamına gelir. Çar ailesinin yazlık ikametgahı Katerina Sarayı iç dekorasyonu ve 
güzelliğinin yanında dillere destan amber odasıyla görülmeye değer. 2. Dünya savaşı sırasında Naziler 
tarafından karargah olarak kullanılan saray savaşın bitiminde tahrip edilmiş ve amber odasındaki amberler 
sökülerek götürülmüş. Savaştan sonra saray restore edilmiş.Herkesin büyük merakla beklediği Amber Odası
büyük gayretler sonucu 2003 yılından itibaren tekrar ziyaretçilere açık.
Geceleme otelimizde  

21 Eylül   St. Petersburg - Istanbul     
Kahvaltı otelimizde. Odaların boşaltılması ve serbest zaman. Son hazırlıklar ve havalimanına hareket  
Havalimanına varış ve gümrük işlemler. 18.50’ de TK 402 tarifeli seferi ile Türkiye’ye hareket.21.10’ da 
Istanbul’a varış. 



TUR FİYATLARI 
İki kişilik odada kişibaşı    € 1,055
Tek kişilik oda    € 1,345

Not: Bu fiyatlardan kontenjanımız dolmuştur. Güncel fiyatları 
öğrenmek için lütfen Landmark Travel ile temasa geçiniz.

 
Fiyata   d  ahil olan   hizmetler  :  

• Istanbul-St.Petersburg-Istanbul THY ekonomi sınıfı uçak bileti
• Holiday Inn 4* otelde 5 gece kahvaltı dahıl konaklama
• Alan-otel-alan transferleri
• St.Petersburg şehir ve Hermitage Müzesi turu (müze girişi dahil)
• Pushkin turu 
• Yerel rehberlik hizmeti varışa istinaden 
• Seyahat saglık sigortası 

Fiyata   d  ahil olmayan   hizmetler  :  
• Otel extraları  
• Yurt dışı çıkış harcı
• Uçaklarda 20 kg’ı aşan bagaj ucreti

ÖNEMLİ NOT:
Rusya'ya giriş yapacak yolcuların pasaportlarında hiçbir şekilde zedelenme ve özellikle dikişlerinde yırtık 
olmaması gerekmektedir. Rus gümrük pasaport polisi tarafından geri çevrilebilirler. Ayrıca seyahat tarihi 
itibariyle minimum 6 aylık geçerliliği olan pasaport sahibi olmaları gerekmektedir.
 
Pasaport bilgileri kayıt esnasında veya kayıt yapıldıktan sonra 2 gün içerisinde bildirilmiş olması 
gerekmektedir.

Rezervasyon için irtibat bilgileri:

Landmark Travel / Irem Onsoy        
Bagdat cad.Fenerbahce mah.
138/15  34726
Kadikoy / ISTANBUL 
Tel    : +90 216 337 59 01
Mob  : +90 533 608 24 11
Fax   : +90 216 348 65 37
irem@landmarktravel.com.tr
www.landmarktravel.com.tr 

mailto:irem@landmarktravel.com.tr
http://www.landmarktravel.org/

