
 

RUSYA : GERÇEK BİR SİBİRYA DENEYİMİ 

26 Şubat 2019-3 Mart 2019 
Sibirya, mistikliğiyle tarih boyunca tüm gezginlerin hayalini süsleyen bir 
coğrafya olmuştur. Genelde turistik seyahatler yaz döneminde 
gerçekleşse de bizim Sibirya denince aklımıza ilk gelen en büyüleyici 
dönem, kar ve buzun güzellikleriyle dolu kış dönemidir. 

Baykal Gölü’nün donduğu dönemde, hafızalara kazınacak bir fotoğraf 
deneyimi için yola çıkıyoruz.  

  

Sibirya halkının yerel yaşamını gözlemleyerek, 

  

Dünyanın en özel coğrafyalarının birinin tadını çıkartarak, 

  

Baykal Gölü’nün buzları erimeden, 

  

Kısacası… 

 

Dünya Değişmeden yeniden bir maceraya başlıyoruz. 



ROTA  

 

1.GÜN - 26.02.2019 Salı 

İstanbul → Moskova → Irkutsk 

• Saat 15:00’te havalimanında 
buluşma. 

• Bagaj işlemlerinin 
tamamlanmasından 
sonra Aeroflot Havayolları’nın 
SU 2133 sefer sayılı uçağı ile 
saat 17:45’te Moskova’ya 
hareket. 

• Moskova’ya varışımızda 
havaalanında geçireceğimiz 4 
saatlik beklemeden sonra, 
İrkutsk uçuşu için buluşma. 

  

 

2.GÜN - 27.02.2019 Çarşamba 

Irkutsk 

• Saat 11:45’te 
Irkutsk’a varış. 

• Eşyalarımızı 
otelimize 
yerleştirdikten 
sonra ahşap 
mimarisi ile 
tanınan, 
Sibirya’nın en 
güzel 
şehirlerinden 
Irkutsk’u keşfe 
çıkıyoruz. 

• Gün esnasında şehrin mimari güzelliklerinin dışında hamur, patates ve et ağırlıklı sokak 
lezzetlerini de tadacağız. 

• Akşam yemeğimiz için de bölge mutfaklarını deneyimlemek için şehri adımlıyoruz. 

• Konaklama yapacağımız otelde isteyen konuklarımızla gün içinde çekmiş olduğu 
kareleri, düzenlemeler ve sunum konusunda konuşacağız. 

 

Konaklama: Ibis, Angara Hotel vb. 

    



3.GÜN - 28.02.2019 Perşembe 

Listvyanka, Baykal Gölü 

• Otelde alınan Rus kahvaltısından sonra Baykal 
Gölü’nün kıyısındaki Listvyanka kasabasına 
hareket ediyoruz. 

• Göl kenarında bulunan bu turistik ve sevimli 
kasabayı gezip tütsülenmiş balık lezzetlerini 
tattıktan sonra hem kara hem su üzerinde 
gidebilme kabiliyetine sahip teknelerle 
(hovercraft) göl manzaralarını ve Trans-Sibirya 
demiryolunun en çarpıcı geçiş noktalarından biri 
olan Baykal Gölü hattını fotoğraflamak için göl 
gezintisine çıkıyoruz. 

• Senenin en güzel döneminde Baykal’ı 
fotoğraflama şansına sahip özel kişiler arasına 
adımızı yazdırıyoruz. 

• Donmuş gölü hovercraft üzerinde keşfedeceğiz. 

• Sonrasında 1 saat kar motorlarıyla yapacağımız 
macera dolu yolculuk hepimiz için inanılmaz bir 
deneyim olacaktır. 

• Yine aynı şekilde gün içinde çekmiş olduğumuz 
fotoğraflar üzerinden eksik noktalar hakkında 
bol bol değerlendirmeler yapacağız. 

Yemekler: Kahvaltı, öğle yemeği 

Konaklama: Ibis, Angara vb. 

 

   

4.GÜN - 01.03.2019 Cuma 

Listvyanka, Baykal Gölü 

• Sabah kahvaltımızdan sonra, 
Baykal Gölü’nün kenarında 
ışıldayan, dünyanın ilk buz 
kütüphanesini göreceğiz. 

• Sonrasında bize asil Sibirya 
kurtları eşlik edecek. Onların 
çekecekleri kar kızaklarıyla 
eğlenceli, küçük bir yolculuk 
yapacağız. 

 

Yemekler: Kahvaltı, Öğle yemeği 

Konaklama: Ibis, Angara vb. 



 

Dünyanın ilk buz kütüphanesi  

 

5.GÜN - 02.03.2019 Cumartesi 

Listvyanka → Irkutsk 

• Otelde kahvaltıdan sonra özel aracımızla Listvyanka’dan İrkutsk’a doğru yola çıkıyoruz. 

• Şehirdeki son günümüzde herkes dilediğince gezebilir, istediği bir kafede kahve içebilir, 
bu renkli şehrin sokaklarını fotoğraflayabilir. 

• Konaklamamız Irkutsk şehrinde olacak. 

Yemekler: Kahvaltı 

Konaklama : Ibis, Angara vb. 

 

 

6.GÜN - 03.03.2019 Pazar 

Irkutsk 

• Otelimizde kahvaltıdan sonra İstanbul’a yola çıkmak üzere havaalanına geçiyoruz. 

• Aeroflot’un 1443 sefer sayılı uçağıyla 09:55’te hareket ediyoruz. 

• Yerel saat ile 16:30’da İstanbul’a varıyoruz 

 

 

 



NELER DAHİL? 
  
• Aeroflot Havayolları ile İstanbul-Irkutsk gidiş dönüş uçak biletleri 
• Irkutsk'da 2 gece otel konaklaması 
• Listvyanka 2 gece otel konaklaması 
• Hovercraft ile hem su üzerinde hem buz üzerinde gezintiler 
• Kar motorları 
• Kızaklı Sibirya kurtları ile Baykal Gölü ve çevresinde turlar 
• 3 kahvaltı, 2 öğle yemeği 
• Tulga Ozan rehberlik hizmetleri 
 
 
  

NELER HARİÇ? 
  
• Programda dâhil olmayan yemekler 
• Kişisel harcamalar 
  
 
 
 
 
 

UÇUŞLAR 
 

26 Şubat 2019 / Aeroflot SU2133 / 17:25 IST → IKT 11:45 

  3 Mart 2019   / Aeroflot SU1443 / 09:55 IKT → IST 16:30 

 

TAVSİYE  

• Yanımızda 4 mevsime uygun rahat kıyafetler, yürüyüş ayakkabıları, Baykal Gölü’nde 

yüzmek için mayo almanızı öneririz. 

• Seyahat uzun olduğu için yedek hafıza kartı (fotoğraf çekmek için pek çok ortam ve fırsat 

olacak). 

 

 

 

ÖDEME PLANI  

İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI $1440 

TEK KİŞİ FARKI $250 

 *TL ÖDEMELERİNDE, ÖDEME YAPILAN GÜNÜN GARANTİ BANKASI EFEKTİF SATIŞ KURU     
GEÇERLİDİR. 


