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KİEV TURU  

UKRAYNA HAVA YOLLARI İLE 

 

 

1. GÜN ISTANBUL-KIEV 

Kiev turumuz için siz değerli misafirlerimizle İstanbul Atatürk Havalimanı Dış hatlar 

terminalinde buluşuyoruz. Ukrayna Havayolları PS716 sefer sayılı uçuş ile saat 06:05’te Kiev'e 

hareket ediyoruz. Saat 08:05’te Kiev'e varış ve havalimanında bizi bekleyen aracımız ile 

panoramik Kiev şehir turunu gerçekleştirmek üzere alandan ayrılıyoruz. Gezimiz esnasında; 

Ayasofya Meydanı, Mihaylovski Meydanı ve Kilisesi, Opera Binası, Parlamento Binası, 

Özgürlük Meydanı, Dostluk Heykeli, ve Padol semtini göreceğiz. Dileyen misafirlerimiz ekstra 

olarak düzenlenecek Çernobil Müzesi Turuna katılabilirler. (30 Eur) Çernobil Müzesi Kiev 

merkezdedir. 1992 yılında kurulmuştur. Bu turumuzda Kiev’in 140 kilometre güneyinde 

bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nde, 26 Nisan 1986’da gece yarısı yaşanan felaketin 

acılarının hala taze olduğunu görecek, bu tarihi nasıl koruduklarına ise hayret edeceksiniz. 

Ayrıca müze; Çernobil felaketine dair belgeleri, gazete haberleri, mektuplar, fotoğrafları 

gözler önüne seriyor. Devamında otelimize transferlerimiz gerçekleşiyor geceleme Kiev 

otelimizde. 

 

2. GÜN KIEV 

Kahvaltı sonrası serbest zamanımız oluyor. Dileyen misafirlerimizle ekstra olarak 

düzenlenecek İkinci Dünya Savaşı Müzesi turuna katılabilirler. (30 Eur) 2. Dünya Savaşı 

Müzesi, bu savaşa ilişkin dünyadaki en büyük müzelerden biridir. Açık ve kapalı kısımdan 

oluşur. Açık kısmında Sovyet ordusunun Afganistan savaşında ve 2. Dünya savaşında 

kullandığı savaş uçakları tanklar, roketler sergilenmektedir. Kapalı kısım 3 kattan 

oluşmaktadır. 2. Dünya savaşına ait bütünüyle orijinal olarak saklanmış araç gereçleri 

yakından görme şansı bulacağımız bu turumuzda, savaşın insanlığa verdiği zararı, 

unutamayacağımız en çarpıcı örneklerle göreceğiz. Tur sonrası otelimize transferlerimiz 

gerçekliyor geceleme Kiev otelimizde. 
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3. GÜN KIEV 

Sabah kahvaltısının ardından, dileyen misafirlerimizle ekstra olarak düzenlenecek Pecerskaya 

Lavra Manastırı için hareket ediyoruz. (30 Euro) İçinde 18 kiliseyi barındıran manastır 11. 

yüzyıldan kalma ve UNESCO Dünya Mirasları Listesindedir. Slav Ortodokslar için kutsal sayılan 

ziyaret noktalarından birisi olan bu kompleksin ruhani ve mistik havasını seveceksiniz. 

Öğleden sonra, dileyen misafirlerimiz, ekstra olarak düzenlenecek olan Kiev Metrosu & 

Kültür ve Alışveriş & Tekne Turu’na katılabilir.(45 Euro) Kiev’in sanat dolu metro duraklarını 

gezerken şaşıracaksınız. Günde yaklaşık 1.5 Milyon yolcu taşıyan bu metronun en derinindeki 

105.5 metre derinlikteki metro durağını göreceğiz. Ardından Ünlü Andreyevski Yokuşu’nda 

hediyelik eşya alabilme şansı yakalayacağız. Dnepre Nehrinin manzarasını, Ayasofya Meydanı 

ve Kontraktova Meydanını birleştiren bu tarihi yokuş içerisinde pek çok restoran ve hediyelik 

eşyacıları bulundurmaktadır. Akşamleyin Dinyeper Nehri’nde düzenlenecek tekne turuna 

geçiyoruz. Turumuz esnasında, Avrupa’nın bu en büyük nehirlerinden birini tekneyle gezip 

günün yorgunluğunu atarken, Kiev’in akşam manzarasını en güzel yerlerden seyredeceğiz. 

Geceleme Kiev otelimizde. 

 

4. GÜN KIEV – ISTANBUL 

Sabah kahvaltımızın ardından serbest zaman veriyoruz. Ardından havalimanına transferimiz 

gerçekleşiyor. Bagaj ve check-in işlemlerimizin ardından Ukrayna Havayolları PS715 sefer 

sayılı uçuş ile 19:30’da İstanbul’a hareket ediyoruz. 21:30 da varışımıza istinaden turumuzun 

sonu. Bir başka GeziMod turunda görüşmek dileği ile..  

 

 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ  

 Ukrayna havayolları seferi ile İstanbul - Kiev gidiş dönüş ekonomik sınıfı uçak 
bileti 

 Yerel profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 
 Seçilen Otel kategorisinde 3 Gece Kiev'de konaklama 
 Programda belirtilen panoramik şehir turları 
 Şehir Vergileri 
 Gümrük Vergileri  
 Sabah kahvaltıları 
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FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 

 Programda ekstra olduğu belirtilen turlar 
 Her türlü kişisel harcamalar 
 Müze ve ören yeri giriş ücretleri 
 Yurtdışı Çıkış Fonu (15 TL) 
 Seyahat Sağlık Sigortası  

*TUR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME* 

- Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar 

yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir  ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi 

gerekmektedir. 

- GEZİMOD, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey 

Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket 

tarihlerinden 48 saat önce misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi 

gerekmektedir. 

- Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında 

yaşanan değişikliklerden GEZİMOD sorumlu değildir.  

- Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik 

olabilir.  

- Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat 

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan GEZİMOD sorumlu tutulamaz.  

- GEZİMOD, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla 

değiştirme hakkını saklı tutar.  

- Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler  gerçekleştirilebilir.  

- GEZİMOD, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 

- Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe 

olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı 

anlamına gelmez.  

- Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 20 kişidir. Paket tura 

katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye 

bildirilir.  

- Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.  

- Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşir. 

Katılmak istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  

- Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifin e herhangi bir nedenden dolayı belirtilen 
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gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.  

- Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen 

gezi ya da turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde 

gerçekleştirilebilir, daha az katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise 

fiyatlar değiştirilerek gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından GEZİMOD 

sorumlu tutulamaz.  

- Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.  

- 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya 

ilave acılan kapanan ek yataktır.  

- Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için 

geçerlidir.  

- GEZİMOD konsoloslukla müşterilerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin her 

hangi bir neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması 

halinde hiçbir sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde GEZİMOD dan tazminat hakkı 

yoktur.  

- Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup grup kahvaltıları otellerde ayrı 

salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  

- Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz 

vize için gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden minimum 

1 ay önce yazılı onay ile acenteye teslimi gerekmektedir. 

- Turlarda kullandığımız araçlar özel olarak turizm için tasarlanmış olup, yatar koltuk ve 

içerisinde klima (ısıtma ve soğutma) bulunmaktadır.  

- Katılımcı sayısına göre otobüs, midibüs, minibüs kullanılmaktadır.  

 

VİZE BİLGİLERİ 

Ukrayna ile Türkiye arasında pasaportsuz seyahat uygulaması 1 Haziran 2017 tarihi 

itibariyle başlamış olup, 1 Haziran’dan itibaren iki ülke vatandaşları pasaportları olmadan, 

sadece kimlik kartlarıyla seyahat etmeye başlamışlardır. Ancak, nüfus cüzdanın yeni, yani 

çipli kimlik kartı olması gerekmektedir. Kimlik kartıyla yapılacak olan ziyaret sırasında 

havaalanında misafirlere giriş formu verilecek ve damgalanacak bu formu çıkışta da görevli 

memura geri verilmesi gerekecektir. Kıbrıs uçuşlarının bir benzeri olan bu uygulamada 

misafirler turistik amaçlı olarak Ukrayna’yı 90 güne kadar ziyaret edebileceklerdir.  
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İPTAL BİLGİSİ 

Promosyon turlarda iptal ve iade yoktur. Diğer turlarda, katılımcıdan 1 ay kalaya kadar 

yapılan iptallerde %35 cayma bedeli kesilir. İptal güvence paketi alan misafirler tur kalkış 

tarihinden 11 iş günü kalaya kadar iptal edebilir. *İptal güvence paketi hakkında Seyahat 

danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz. 

 

 


