
Odessa Turu

ONUR HAVA         

YOLLARI İLE

1.Gün İstanbul-Odessa

Siz değerli misafirlerimiz ile sabah saat 09:00`da İstanbul Atatürk Havalimanı Dış 
Hatlar Terminalinde GEZİMOD personeli eşliğinde buluşmamızın ardından, Onur Air Hava 

Yollarının 8Q288 sefer sayılı uçuşu ile saat 10:55`de Odessa'ya hareket ediyoruz... 
Yerel saat ile

12:25`de Odessa'ya varışımızın ardından muhteşem şehir turumuza başlıyoruz. Bu tur
sırasında ünlü Potemkin merdivenleri, Primorsky Bulvarı, Katherina Meydanı gibi şehrin 
tarihi dokusunu hissedebileceğiniz yerleri görüp bol bol fotoğraf çekeceğiz... Bir 
zamanlar
Tatarlar`ın ve Osmanlılar`ın en kilit konumdaki Hacıbey Kalesi`nin bulunduğu yerde Ruslar, 
1700`lerin sonlarında Odessa kentini kurmuşlar ve bu kent, 1800`lü yıllarda, St. Petersburg 
ve Moskova`dan sonra, Rusya`nın üçüncü büyük kenti haline gelmişti. Günümüzde 
Karadeniz`in İbiza`sı olarak adlandırılan ve Ukrayna`nın üçüncü büyük kenti olan Odessa, 
Ruslar`dan kalan tarihi binaları ve şehir yapısı, yemyeşil sokakları, geniş parkları ve 
sahil şeridiyle, sadece

Karadeniz`in değil, Doğu Avrupa`nın da en güzel şehirlerinden biridir. Turumuzdan 
sonra serbest zamanımızı değerlendiriyoruz... Ardından dileyen misafirlerimiz 
rehberimizin de tavsiyeleri ile deniz ve güneşin keyfini çıkarmak üzere Odessa`nın 
muhteşem plajlarından faydalanabilirler. Akşam yemeği sonrası dileyen misafirlerimiz 
için Arcadia bölgesi gece kulüplerinde party night rezervasyonları yaptırılabilir. 
Gecelememiz ise, otelimizde.

2.Gün Odessa

Sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek

Degustasyonlu Shustov Konyak Fabrikası Turuna katılabilirler. Ardından dileyen misafirlerimiz 
için ekstra olarak düzenlenecek Ukrayna Gecesi Gala Yemeği. Canlı müzik ve muhteşem 
şovlar eşliğinde alacağımız yemeğin ardından otelimize transfer. Gecelememiz ise, 
otelimizde.



Extra Tur : Degustasyonlu Shustov Konyak Fabrikası Turu 35 Euro Kişi Başı

1899 Yılında Odessa`da satın aldığı Konyak Fabrikasını günümüze kadar getiren Nikolay 
Leonidovic ve ailesi Rusya`da Konyak ve Vodka kralı olarak bilinmektedir. Üretilen 
eşsiz konyakları tadabileceğimiz bu turda ayrıca konyak üretim tekniklerini, 
detaylarını ve üretim aşamalarını göreceğiz.

Extra Tur : Ukrayna Gecesi Gala Yemeği Turu 40 Euro Kişi Başı

Akşam yemeğimizi canlı müzik ve muhteşem şovlar eşliğinde alıyoruz.

3.Gün Odessa

Sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Katakomplar 

turu’na katılabilirler... Turumuzun ardından otelimize transferimiz gerçekleşiyor...
Gecelememiz ise, otelimizde.

Extra Tur : Katakomplar Turu 35 Euro Kişi Başı

Bu turumuzda sizi, şehrin geniş alanına uzanan bir yeraltı labirenti olan Katakompları

gezmeye davet ediyoruz. 200 yıl önce inşa edilmiş olan bu yeraltı tünelinin toplam uzunluğu
yaklaşık olarak 3500 kilometredir. Bu tüneller, Odessa`nın İkinci Dünya Savaşı`nda Nazi

Almanyası`nın işgaline uğradığı üç yıl boyunca, yerel direnişçiler (partizanlar) 
tarafından kullanılmış ve direnişçiler, bu süre boyunca yaşamlarını, bu yeraltı 
labirentlerinde
geçirmişlerdir. Turumuzda, o dönemin orijinal eşyalarını görerek, yeraltı labirentlerinde üç 

yıl yaşayan insanların direnişi ve yaşantısına tanıklık edeceğiz.

4. Gün Odessa - Istanbul

Sabah kahvaltısının ardından odalarımızı boşaltıyor ve havaalanına doğru hareket ediyoruz...
Onur Havayolları 8Q287 sefer sayılı uçuşumuz ile saat 13:25`te İstanbul`a hareket
ediyoruz.  Yerel saat ile 14:55`te İstanbul`a varış. Turumuzun sonu. Evenize hoş
geldiniz!
Başka Bir GEZİMOD organizasyonunda Görüşmek Üzere…

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Onur Air Havayolları ile IST - ODS / ODS - IST parkurunda ekonomi sınıfı 

uçuşlar, Havalimanı vergileri,



Belirtilen otelde 3 gece oda + kahvaltı 

konaklama, Odessa`da yapılacak olan şehir 

tanıtım turu, Havalimanı - otel - havalimanı 

transferleri, GEZİMOD Türkçe rehberlik 

hizmetleri.

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler

Yurtdışı çıkış fonu - 15 TL,

Kişisel harcamalar ve programda belirtilen ekstra turlar…

*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 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

Bu turumuza katılacak misafirlerimizin vize almaları gerekmemektedir. Turumuz vizesiz 
olup, pasaport geçerlilik tarihinin Min: 6 Ay olması gerekmektedir.

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.

ÖNEMLİ !

*Tura katılacak misafirlerimizin vize almaları gerekmemektedir.

*Turumuz Sor-Sat bir tur olup, her satıştan önce Çağrı Merkezimizle iletişime geçilmesi 

gerekmektedir.

*Turumuz kesin kalkışlı olup, fiyatlar 2017-2018 dönemindeki en uygun uçak bileti fiyatı baz
alınarak hesaplanmıştır.

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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