
ATLAS GLOBAL HAVAYOLLARI İLE
01, 04 Temmuz & 08 Ağustos & 05, 11 Eylül Hareket

6 Gece 7 Gün

GRAND UKRAYNA
Lviv (2) & Rivne & Kiev (2) & Odessa (1) & Nikolayev & Herson

Zaporijya (1)   
1.Gün İstanbul – Lviv
Atatürk  Havalimanı  Dı  Hatlar  Terminalinde  FULLT ME  TRAVEL  kontuarında  saat  08:00’de  bulu ma.  Check-inş İ ş
i lemlerinin ardından Atlas Global Havayolları’nın KK 7871 Sefer sayılı tarifeli seferi ile 10:15’te Lviv’e hareket. 12:05’deş
varı ımızı takiben ş şehir turumuz için bizi bekleyen özel otobüsümüz ile yola çıkıyoruz. ve güne antik ehir turuyla devamş
ediyoruz. Yürüyerek yapılacak olan turumuzda II. Dünya sava ında zarar görmemi  ender ehirlerinden biri olan Lviv,ş ş ş
trafi e  kapalı  meydan  ve  caddeleri  ile  UNESCO listesindeki  ehirlerden  biridir.  Yüz  yıldan  fazla  süre  Avusturya-ğ ş
Macaristan mparatorlu u’nun yönetiminde kalan Lviv, o dönemde yapılmı  ve bugün hemen hemen tamamı korunmuİ ğ ş ş
olan  binalarıyla,  irin  bir  Orta  Avrupa ehridir.  Rus  yönetiminde hemen hiç  kalmamı  olan bu ehir,  Ukrayna’nınş ş ş ş
bamba ka bir yüzünü olu turur. Opera Binası, Ünlü Maria Zankovetska Tiyatro Binası, Svobada Meydanı, Poltva Nehri,ş ş
en eski katedral ve kiliselerin bulundu u Eski ehir Meydanı görülecek yerler arasındadır.ğ Ş  ehir turumuzun ardındanŞ
serbest zaman. Geceleme otelimizde. 

2.Gün Lviv 
Sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimizle Şatolar Turu için hareket (50 Eur). Lviv ehrinin dı ında kurulmuş ş ş
çok ato bulunmaktadır.  Gezimiz sırasında da bunlardan 3 tanesini  görece iz.  Orijinal  halleri  XVIII  ve XIX yy.’danş ğ
günümüze kadar korunmu  olan bu atolarda adeta geçmi e, övalye dönemine bir yolculuk ya ayacaksınız. Turumuzunş ş ş ş ş
ardından otelimize transfer. Dileyen misafirlerimiz Ukrayna kültürünü ke fetmeye devam edebilir dileyen misafirlerimizş
ise e lenceye Lviv’in en e lenceli mekanlarında güne devam edebilirler. Geceleme otelimizdeğ ğ
3.Gün Odessa Lviv – Rivne - Kiev
Sabah kahvaltısının  ardından,  Ukrayna’nın  Ba kenti  Kiev’e  do ru  yola  çıkıyoruz.  Yol  üzerinde  ş ğ Rivne  şehrini ziyaret

ediyoruz. 16. Yüzyıl’da yapılmı  ve günümüze kadar korunmu  Lutsk Kapısını, Kotatsky Mohyly Manastırı’nı görüyoruz.ş ş
Mimari ve tarihi ile Ukrayna kültürünü en güzel yansıyan ehirlerden birisi olan Rivne’de insanlar hala disiplinli, saygılış
ve anlayı lı. Ardından Kiev ehrine varıyoruz. ş ş Tur bitimi serbest zaman. Geceleme otelimizde.

4.Gün Kiev
Sabah  kahvaltısının  ardından,  dileyen  misafirlerimizle  ekstra  olarak  düzenlenecek  İkinci  Dünya  Savaşı  Müzesi  ve

Peçerskaya  Manastırı  Turu (50  Euro) için hareket.  2.  Dünya Savaşı  Müzesi,  bu sava a ili kin dünyadaki  en büyükş ş
müzelerden biridir. Açık ve kapalı kısımdan olu ur. Açık kısmında Sovyet ordusunun Afganistan sava ında ve 2. Dünyaş ş
sava ında kullandı ı  sava  uçakları  tanklar,  roketler  sergilenmektedir.  Kapalı  kısım 3 kattan olu maktadır.  2.  Dünyaş ğ ş ş
sava ına ait bütünüyle orijinal olarak saklanmı  araç gereçleri yakından görme ansı bulaca ımız bu turumuzda, sava ınş ş ş ğ ş
insanlı a verdi i zararı, unutamayaca ımız en çarpıcı örneklerle görece iz. Bu programın ardından,  ğ ğ ğ ğ Pecerskaya Lavra

Manastırı Turumuz için hareket ediyoruz. çinde 18 kiliseyi barındıran manastır 11. yüzyıldan kalma ve UNESCO Dünyaİ
Mirasları Listesindedir. Slav Ortodokslar için kutsal sayılan ziyaret noktalarından birisi olan bu kompleksin ruhani ve

mistik  havasını  seveceksiniz.  Daha sonra  dileyen misafirlerimizle  Mikro  Minyatür Müzesi  ile  Güzel  Sanatlar Müzesi

göreceğiz (25 Euro). Mikro Minyatür müzesinde ancak Mikroskop yardımı ile görebilece iniz eserler sizi büyük a kınlıkğ ş ş
içerisinde bırakacak. Ço u Guiness Rekorlar Kitabına giren bu eserleri bırakıp müzeden çıkmak pek kolay olmayacak.ğ
Ö leden sonra, dileyen misafirlerimiz, ğ ekstra olarak düzenlenecek olan Kültür ve Alışveriş Turu’na katılabilir (30 Euro).



Bu tur esnasında Kiev’in tarihi sokaklarını, mahallelerini ve metro hattını gezece iz. ğ Kiev’in sanat dolu metro duraklarını

gezerken a ıracaksınız. Günde yakla ık 1.5 Milyon yolcu ta ıyan bu metronun en derinindeki istasyon olan Arsenalnaş ş ş ş
105.5 metre derinlikte yer almaktadır. Ardından Ünlü Andreyevski Yoku u’nu görece iz. Dnepre Nehrinin manzarısı,ş ğ
Ayasofya  Meydanı  ve  Kontraktova  Meydanını  birle tiren  bu  tarihi  yoku  içerisinde  pek  çok  restoran  ve  hediyelikş ş
e yacıları bulundurmaktadır. Ak amleyin, dileyen misafirlerimiz, Dinyeper Nehri’nde  ş ş ekstra olarak düzenlenecek  tekne

turuna katılabilir  (45 Euro). Turumuz esnasında, Avrupa’nın bu en büyük nehirlerinden birini tekneyle gezip günün

yorgunlu unu atarken, Kiev’in ak am manzarasını en güzel yerlerden seyredece iz. ğ ş ğ Geceleme otelimizde.

5.Gün Kiev – Odessa  
Sabah kahvaltımızın ardından Ukrayna’nın e lence ba kenti olan Odessa için yola çıkıyoruz. ,Karadeniz’in en önemliğ ş
ehirlerinden Odessa bir zamanlar Tatarlar’ın ve Osmanlılar’ın en kilit konumdaki Hacıbey Kalesi’nin bulundu u yerdeş ğ

Ruslar, 1700’lerin sonlarında Odessa kentini kurmu lar ve bu kent, 1800’lü yıllarda, St. Petersburg ve Moskova’dan sonra,ş
Rusya’nın  üçüncü  büyük  kenti  haline  gelmi ti.  Günümüzde  Karadeniz’in  biza’sı  olarak  adlandırılan  ve  Ukrayna’nınş İ
üçüncü büyük kenti olan Odessa, Ruslar’dan kalan tarihi binaları ve ehir yapısı, yemye il sokakları, geni  parkları ve sahilş ş ş
eridiyle, sadece Karadeniz’in de il, Do u Avrupa’nın da en güzel ehirlerinden biridir. Odessa’ya varı ımızı takiben,ş ğ ğ ş ş

panoramik ehir turuna ba lıyoruz. Bu turda, Odessa Opera Binası, Çariçe 2. Katerina Anıtı, dünyaca ünlü Potemkinş ş
Merdivenleri’nin yanısıra,  e siz mimari örneklerini görece iz. Turumuzun ardından, otelimize yerle iyoruz. Ak amleyinş ğ ş ş
dileyen konuklarımız, kentin araç trafi ine kapalı, cıvıl cıvıl sokaklarında renkli bir ak amın tadını çıkartabilirler. Gecelemeğ ş
otelimizde

6.Gün Odessa – Nikolayev – Herson - Zaporijya
Sabah kahvaltımızın ardından Ukrayna’nın e lence ba kenti olan Odessa için yola çıkıyoruz. Yol üzerinde Herson veğ ş
Nikolayev ehirlerini  görece iz.  lk  dura ımız  olan Herson, ülkenin en geli mi  gemi yapım merkezlerinden biridir.ş ğ İ ğ ş ş
1700’lerin sonlarında bu toprakları ele geçiren Ruslar’ın bu topraklarda hakimiyetlerini peki tirmek amacıyla kurdukları buş
ehir, tersanenin de kurulmasıyla kısa sürede, önemli bir merkez haline gelmi tir.  Nikolayev ise, SSCB’nin ve Çarlıkş ş

Rusya’sının en kritik deniz üslerinden biriydi ve önemini büyük ölçüde, günümüzde de korumaktadır. Dnyeper nehrinin

kıyılarında tarih dolu bir tur sizleri bekliyor. Bu seyir zevki dolu yolculu un ardından sanayile mede SSCB’nin sembolüğ ş
olmu  olan  Zaporijya’ya  varıyoruz.  Bu  ehir  sanayi  ve  konut  binalarını  ayıran  ye il  bir  ku ak  ile  sizleri  kar ılıyor.ş ş ş ş ş
Bölgedeki  arkeolojik  bulgular,  2-3  bin  yıl  öncesinde  burada  bilinen  en  eski  kavimlerden  skitler’in  ya adı ınıİ ş ğ
dü ündürmektedir. Zaporijyaş  skitler'den Hun Türklerine, Peçenek ve Kuman Türkleri'nden Rus ve Ukraynalılar'ın atalarıİ
olan ilk  Slav kavimlerine kadar pek çok kavime ev sahipli i  yapmı  bir  bölgedir. ehir  turumuzun ardından dileyenğ ş Ş
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Ukrayna Kozaklarının ilk yerle im bölgesi olan ş Hortitsa adasını gezebilirler (50

Euro). Dnyeper Nehri üzerinde yer alan 12,5 km uzunlu unda, 2,5 km geni li indeki Hortitsa adası, Dinyeper Nehri’ninğ ş ğ
en büyük adasıdır. Bu adada 1500’lü yıllarda Polonyalı toprak a alarının baskısından kaçan Ukraynalılar, Kozak adı verilenğ
kendi sava çı birliklerini kurmu lar ve bu birlikler, Polonyalılar’a kar ı Ukrayna’nın ba ımsızlı ı için mücadele etmi tir.ş ş ş ğ ğ ş
Tarihi  kalenin  bulundu u  bu  ada,1500’lü  yıllardaki  Kozak  ya amı  canlandırılmaktadır.  Bu  tura  katılanlar,  Ukraynağ ş
kültürünü en canlı ekilde tanıma imkanına kavu acaktır. Turumuzun ardından otelimize transfer. Geceleme otelimizde. ş ş
7.Gün Zaporijya - İstanbul 
Sabah kahvaltısı ve serbest zaman. Özel otobüsümüz ile havaalanına transfer. Bilet, bagaj ve gümrük i lemlerinden sonraş
Atlas Global Havayolları KK 7860 sefer sayılı tarifeli uça ı ile 13:25’te stanbul’a hareket. Saat 15:25’te stanbul’a varı .ğ İ İ ş
Turumuzun sonu. Eve ho geldiniz.ş



3* & 4* Oteller 2 ve 3 Kişilik
Oda / Kişi başı

Tek Kişilik
Oda Farkı

3 – 12 Yaş
Çocuk

0 – 2 Yaş
Çocuk

01 Temmuz 2016 120 Euro 299 Euro 150 Euro

04 Temmuz 2016 120 Euro 299 Euro 150 Euro

08 Ağustos 2016 120 Euro 299 Euro 150 Euro

05 Eylül 2016 120 Euro 299 Euro 150 Euro

11 Eylül 2016 120 Euro 299 Euro 150 Euro

Fiyatlarımıza Dahil Servislerimiz
 Atlas Global havayolları ile IST – OZH / LWO – IST parkurunda ekonomi sınıfı uçu lar,ş
 Havalimanı vergileri,

 6 gece oda + kahvaltı konaklama,

 Zaporijya, Herson, Nikolayev, Odessa, Kiev, Rivne, Lviv’de yapılacak olan ehir tanıtım turları,ş
 Havalimanı – otel – havalimanı transferleri,

 Tüm ehirlerarası transferler, ş
 Otel vergileri,

 Türkçe rehberlik hizmetleri

Fiyatlarımıza Dahil Olmayan Servislerimiz

 Yurtdı ı çıkı  fonu – 15 TL,ş ş
 Ki isel harcamalar ve programda belirtilen ekstra turlar,ş
 oför ve rehber bah i leri ( ste e ba lıdır)Ş ş ş İ ğ ğ


