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Doğa ve kültür dolu özel bir deneyim… 

BUZLAR ALTINDA 
BAYKAL GÖLÜ’NÜN GİZEMİ 

 
Kış, Baykal Gölü'nün gerçekten canlandığı zamandır! 

 
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, dünyanın en derin gölü Baykal / Muhteşem 

manzarasıyla Baykal Gölü’nü birçok açıdan görebileceğiniz “Circum-Baikal” Tren hattı / 
Sibirya’nın başkenti, mistik şehir İrkutsk / Dekabristlerden Prens Volkonski’nin müze olan evi / 
Olkhon Adası / Dünyanın en eski ve en derin gölünün donmuş güzelliğine hayran kalın ve su 
üzerinde gerçek yaşam yürüyüşünü deneyimleyin /Adanın en kuzey ucu olan Khoboy Burnu / 

Adadaki en büyük yerleşim birimi Kujir / Eski Budist geleneklerini gözlemleyin ve Ogoy 
Adası'ndaki kutsal Budist havanı deneyimleyin / Baykal Gölü’nün buzlu yüzeyinde piknik öğle 
yemeği heyecanı / Kökenindeki gizemi korusa da Türk ve Moğol kültürleriyle yoğrularak vücut 

bulduğuna inanılan Buryat kültürü… 

 

9 - 17 Şubat 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Şubat Perşembe: İSTANBUL – MOSKOVA 

Naviosa Travel’in önerdiği uçuş detaylarına göre saat 12.00’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş 

Terminali Aeroflot Hava Yolları kontuarı önünde buluşma. Saat 14.45’de Aeroflot Hava Yolları'nın SU 

2131 sefer sayılı uçuşuyla Moskova’ya hareket. Yerel saatle 20.00’de Şeremetyevo Havalimanı’na 

varış. Uçak değişikliğinin ardından SU 1442 sayılı uçuşla 21.40’da İrkutsk’a hareket. Uçakta geceleme. 

10 Şubat Cuma: MOSKOVA – İRKUTSK 

Yerel saatle 08.35’te İrkutsk’a varış. Havalimanında karşılanma ve yerel bir lokantada öğle yemeği. 

İrkutsk kent gezisi: Eski kent merkezi, Spassky Kilisesi, Karl Marx Caddesi, Znamenski Katedrali ve 

Dekabristler Müzesi. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

 

 

http://www.naviosa.com/
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11 Şubat Cumartesi: İRKUTSK – LITSVYANKA (65 km) 

Litsvyanka’ya hareket. Yolda XVII – XX yüzyıllara tarihlenen eşsiz tarihi, mimari ve etnografik yapıların 

toplandığı Taltsi Açıkhava Ahşap Mimari ve Etnografya Müzesi gezisi. Yerel bir aile ile öğle yemeği. 

Baykal Limnoloji Müzesi ve Angara Nehri ve Baykal Gölü’nün güneyini gözlemlemek için telesiyej ile 

Çerski Gözlem Noktası’na çıkış. Yerel balık pazarı. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

12 Şubat Pazar: LITSVYANKA 

(Sabah opsiyonel kar motosiklet gezisi) Tazyikli hava üzerinde karada ve denizde gidebilen pervaneli 

bir taşıt olan Hovercraft ile donmuş Angara Nehri’ni kıyısını takip eden efsanevi Trans-Sibirya 

rotasının en göz alıcı bölümü olan “Circum-Baikal” hattını deneyimlemek. Yerel bir lokantada öğle 

yemeği. Listvyanka kent gezisi: ve Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

13 Şubat Pazartesi: LITSVYANKA - UST ORDA - OLKHON ADASI (320 km) 

Yol üzerinde Buryat köyü Ust Orda yerleşkesi ve Buryat Etnik Müzesi gezileri. Şaman kültürü hakkında 

bilgilendirme ve halk gösterisi ile Altın Orda etno-parkını ziyaret. Geleneksel Yokhor halk dansı. Yerel 

bir lokantada öğle yemeği. Olkhon Adası’na varış. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

14 Şubat Salı: OLKHON ADASI 

Baykal Gölü’nün kendine özgü coğrafyası ve manzarası eşliğinde adanın en kuzey noktası Khoboy 

Burnu’na tam gün safari. Safari esnasında kumanya şeklinde öğle yemeği. Otelde akşam yemeği ve 

konaklama. 

15 Şubat Çarşamba: OLKHON ADASI 

Ogoy adası ile Olkhon adasının güney kısmına hovercraft ile tam günlük tur. Budistler için çok kutsal 

kabul edilen bu adadaki Budist tapınağının ve ada keşif gezisi. Uyuga Burnu ve Kurminski Körfezi'ne 

hareket. Kumanya şeklinde öğle yemeği. Buz mağaralarını ve buz sıçramalarını ve metan 

kabarcıklarını keşfetme fırsatı. Adanın merkezi yerleşim birimi olan Kujir’e transfer. Efsanevi Şamanka 

Kayalıkları’na yolculuk. Şaman inanışına göre, suyunun, ruhun genç kalmasını sağladığına inanılan 

“Gençlik Koyu” gezisi. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

16 Şubat Perşembe: OLKHON ADASI – İRKUTKS 

Sakhurta köyü ziyaretiyle birlikte İrkutks’a dönüş. Yerel bir lokantada öğle yemeği. Serbest zaman. 

Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

17 Şubat Cuma: İRKUTSK - MOSKOVA – İSTANBUL 

Dönüş uçuşu için havalimanına transfer. FEST Travel’ın önerdiği uçuş detaylarına göre saat 13.05’te 

Aeroflot Hava Yolları’nın SU 1563 sefer sayılı uçuşuyla Moskova’ya hareket. Yerel saatle 14.30’da 

Moskova Şeremetyevo Havalimanı’na varış. Saat 21.30’da Aeroflot Havayolları’nın SU 2134 sefer 

sayılı uçuşuyla İstanbul’a hareket. 03.15’te İstanbul’a varış (18 Şubat Cumartesi). 

 
Online Hazırlık Toplantısı: 
3 Şubat 2023 Cuma günü saat 15.00’da online olarak gerçekleştirilecek olup gezilecek yerler hakkında 
bilgi verilecektir. 
 
 
 
 
 
 

http://www.naviosa.com/
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Ulaşım:  
Uçak bileti:  
• Gezimiz aşağıdaki uçuşlara göre kurgulanmıştır:  
• Uçak biletlerinin temini konusunda Naviosa Travel’a danışabilirsiniz.  
 

Tarih  Kalkış  Varış  Uçuş Kodu  Kalkış Saati  Varış Saati  
9 Şubat 2023  İstanbul  Moskova  SU 2131  14.45  20.00  
9 Şubat 2023  Moskova  İrkust  SU 1442  21.40  08.35+1  
17 Şubat 2023  İrkust  Moskova  SU 1563  13.05  14.30  
17 Şubat 2023  Moskova  İstanbul  SU 2134  21.30  03.15+1  

 

Havalimanı Transferi: 

• Gezimizde havalimanına gidişte toplu, havalimanından dönüşte özel transfer hizmeti 

sunulmaktadır. 

• Toplu ve özel transfer saatleriyle diğer ayrıntılar size geziden önce satış sorumlusu 

tarafından bildirilecektir. 

 

ÖDEME SEÇENEKLERİ: 

İki kişilik odada kişi başı: 2.695 USD ( Nakit ya da Banka Havalesi)  

Tek kişilik oda: 3.250 USD 

Notlar: 

1- Kredi kartına taksit imkânları için lütfen Satış Bölümü ile görüşün. 

2- Tek seferde gezi bedelinin nakit veya banka havalesi ile ödenmesi durumunda toplam gezi 

bedeli üzerinden % 2 indirim yapılmaktadır. % 2 kampanyası FEST Travel yurtdışı grup 

gezilerini ve Oeconomica® gezilerini kapsamaktadır. Başka hiçbir kampanya ile 

birleştirilemez. 

Rezervasyon: Rezervasyonunuz, yukarıda belirtilen tutarın tamamının ödenmesi durumunda 

oluşturulacaktır. Ödemenin yapıldığı gün Tur Sözleşmesi ve Tura Katılım Formu imzalanmazsa 

Seyahatin İptali Teminatı ve Seyahat Sağlık Sigortası geçerli olmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naviosa.com/
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Fiyata Dahil Olan Hizmetler: 
• FEST Travel uzman rehberlik hizmeti, 
• Tüm transferler, 
• Yerel şartlara göre en iyi otellerde 7 gece konaklama, 
• İkisi kumanya şeklinde olmak üzere 7 öğle yemeği, 
• 7 akşam akşam yemeği, 
• Hovercraft ile gezi, 
• Özel arazi araçları, 
• Programda belirtilen tüm geziler, müze ve ören yeri girişleri, 
• Yerel rehberlik hizmeti, 
• FEST Travel uzman rehberlik hizmeti, 
• Tüm bahşişler (yerel rehberlere, gezi şoförüne ve gezi liderine bahşiş toplanmıyor), 
• Yurtdışı çıkış harcı (₺150), 
• 70 yaşa kadar İptal ve sağlık teminatlı Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası, 
• Karbon Ayak İzi (KAİ) Ormanı Projesi’ne sizin için yapılacak bağış, 
• KDV. 
 
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 
• Aeroflot Havayolları ile İstanbul - Moskova - İstanbul arası ekonomi sınıfı dış hat uçak bileti, 
• Aeroflot Havayolları ile Moskova - İrkutsk - Moskova arası ekonomi sınıfı iç hat uçak bileti, 
• Dış hat havalimanı vergileri, 
• Bilet kesim ücreti, 
• Vize ücreti ve servis bedeli (Vize Aracı Kuruluşu’na danışınız), 
• Fiyata dahil olan akşam yemekleri sırasında alınan içecekler, 
• 70 yaş üstü İptal ve Sağlık Teminatlı Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası (75 yaşa kadar 35 USD, 
76 ve üzeri 45 USD), 
• Kişisel harcamalar, 
• Fazla bagaj ücreti. 
 

Önemli Notlar: 

• Tüm güzergâhlar yalnızca fikir vermek amaçlıdır. Programlar yerel buz ve hava koşullarına 

bağlı olarak ve yaban hayatı görme avantajlardan yararlanmak için değişebilir. 

• Tüm aktiviteler için gündelik ve rahat kış kıyafetler getirmeyi unutmayın – ancak zemin her 

zaman kaygan olabilir. Kaymaz tabanlı sağlam ayakkabılar getirmeniz gerekir. 

• Doğa koşulları, araçların durumu veya sair kontrol dışı nedenlerden dolayı FEST Travel her 

zaman programı değiştirme hakkına sahiptir. 

• Gezinin 3. Günü (12 Şubat) Listvyanka ‘da 1 saat sürecek opsiyonel kar motosiklet turu 

aktivitemiz olacaktır. Bunun için isteyenlere ek ücret karşılığı şu araçlar tahsis edilecektir: 

o Yamaha / Articat: 100 USD (yerel acenta hizmet bedeli dahil) olarak ücretlendirilmektedir. 

o BRP: 125 USD (yerel acenta hizmet bedeli dahil) olarak ücretlendirilmektedir. 

• Uçaklarda ekstra kiloya çok ciddi fark alınmaktadır. Kilo hakkınıza uymanızı şiddetle öneririz 

http://www.naviosa.com/
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• Gezi programı kapsamında gidilecek olan ülkeler, turizm faaliyetleri açısından yeni kurallar 

belirlemiştir. Bu kurallara uyulması zorunludur. Uyulmaması durumunda maddi para cezası 

veya bir servisten faydalanamama gibi sonuçlar olabilir. Böyle bir durumda FEST Travel 

herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

Konaklama: 

• Programda kullanılan otellerde lüks aranmamalıdır. Kalınacak oteller bölgenin koşulları 

gereği son derece sade olup, en üst düzeydedir. 

• İki kişilik odada kalmak isteyip “iki kişilik odada kişi başı” ücreti üzerinden rezervasyonu 

yapılan misafirlerimizin yanına geziye 60 gün kala bir oda arkadaşı bulunamadığı takdirde bu 

misafirlerimizin “tek kişilik oda” ücretinin farkını ödemek ya da geziyi iptal etmek zorunda 

kalacaklarını bildiririz. Ücret ayrıntıları için lütfen “Ödeme Seçenekleri” tablomuzu 

inceleyiniz. 

• Her otelde üç kişilik (triple) oda konaklaması söz konusu değildir. Bu seçeneği sunan 

otellerdeyse genelde standart iki kişilik (double/twin) odalar, bir yatak eklenerek üç kişilik 

odaya dönüştürülmektedir. Üç kişilik odada konaklamalarda üçüncü yatak standart olmayıp 

açılır-kapanır portatif yatak ya da çekyat şeklinde olabilmektedir. Bu konaklama tipini tercih 

eden misafirlerimizin satış bölümümüzle görüşmelerini rica ederiz. 

 

Vize: 

• Geziye katılım için Müşteri’nin ilgili ülke veya ülkelere giriş için vize alması gerekmesi 

halinde FEST, geziye dair tüm vize talepleri ve işlemlerini Müşteri’ye bu konuda doğrudan 

hizmet sağlayacak olan vize işlemleri aracı kuruluşuna (“Vize Aracı Kuruluşu”) 

yönlendirecektir. Müşteri ile Vize Aracı Kuruluşu arasında doğrudan hizmet sözleşmesi 

kurulacak ve hukuki ilişki tesis edilecek olup, FEST’in herhangi bir vize hizmeti veya taahhüdü 

bulunmamaktadır. Vize Aracı Kuruluşu tarafından kabul edilen tüm başvurular, Vize Aracı 

Kuruluşu ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca işleme alınacak, 

ücretlendirilecek ve sonlandırılacaktır. FEST, Müşteri ile Vize Aracı Kuruluşu arasında sadece 

bir aracıdır. Müşteri kendisine Vize Aracı Kuruluşu tarafından bildirilen vize başvurusu için 

gereken bilgi, belge, form ve/veya evrakların eksiksiz bir şekilde Vize Aracı Kuruluşu’na 

iletmekle ve gerektiğinde randevu veya görüşme tarihinde ilgili konsolosluk, elçilik veya 

kurumda bizzat bulunmakla yükümlüdür. Yetkililerin vize vermemesinden dolayı oluşacak 

zararlardan gezginler sorumludur. FEST Travel vize alınması ile ilgili hiçbir beyan veya 

tekeffülde bulunmamaktadır ve vize konularında hiçbir garanti vermemektedir. Müşteri’nin 

Vize Aracı Kuruluşu’nun talep ettiği bilgi, belge, form ve/veya evrakı sağlayamaması ve/veya 

randevu veya görüşme tarihi dahil Vize Aracı Kuruluşu’nun talimatlarına uymaması 

nedeniyle, vizenin geç alınması, vize süresinin toplam tur süresinden az olması ve/veya 

vizenin hiç alınamaması gibi durumlar sonucu Müşteri’nin tura katılamaması halinde 

herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Vize alınması söz konusu ülkeye giriş garantisi 

vermediğinden gezginin tur dahilindeki ülkeye kabul edilmemesi durumunda FEST Travel’ın 

herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sebeple herhangi bir ücret iadesi veya tazminat 

http://www.naviosa.com/


 

 NAVİOSA TURİZM 
Caddebostan Mah. Noter sok. Deniz Apt. No:36 D:3 Giriş Kat Şaşkınbakkal / İstanbul 

Tel: 0216 355 14 65/66  
www.naviosa.com 

 

ödenemez. Ayrıca gezgin ile ilgili olarak vergi borcu vb. nedenlerle yurtdışına çıkma yasağı 

konulmuş olması gibi herhangi bir nedenle arzusu hilafına dahi olsa tura başlayamaması 

hallerinde oluşacak zarar ve ziyanlardan gezgin sorumludur ve bu gibi durumlarda herhangi 

bir ücret iadesi yapılmaz. Yaptırılacak sigorta, vize alınamaması konusunu kapsamamaktadır. 

• Geziye katılımı kesinleşen misafirlerimizin pasaport örneklerini Vize Aracı Kuruluşu’na 

gönderdikten sonra pasaportlarını değiştirmemeleri gerekmektedir. Vize Aracı Kuruluşu’na 

ulaştırıldıktan sonra bilgi verilmeden yapılacak pasaport değişiklikleri, vize işlemlerinde 

sıkıntıya sebep olmakta, hatta vize alımına engel olmaktadır ve geziye katılımı riske 

sokmaktadır. 

Sigorta: 

• Gezi bedeline, Acentenin iflasına karşı tüketiciyi koruyan “Zorunlu Paket Tur Sigortası” ve 

65 yaşa kadar olan misafirlerimiz için mücbir sebepler karşısında 3750 Euro’ya kadar 

Seyahatin İptali Teminatını da içeren Yurtdışı Seyahat Sigortası dahildir. 65 yaşın üzerindeki 

misafirlerimiz fiyata dahil olmayan hizmetler bölümünde belirtilen farkı ödeyerek bu 

hizmetten faydalanacaktır. 

• Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası seyahatin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerli olup 

Gezi esnasında olabilecek yaralanma ve hastalık durumlarında Avrupa ülkelerinde 30.000 

Euro’ya kadar, diğer tüm dünya ülkelerinde ise 10.000 Euro’ya kadar sağlık ve tedavi 

giderlerini sigorta poliçesindeki genel istisnalar haricinde karşılamaktadır. 

• Seyahatin İptali Teminatı maksimum 3750 Euro’ya kadar olup sigorta teminatında belirtilen 

nedenlerden dolayı seyahatin iptalini kapsar. Vize reddi sigorta kapsamı dışındadır. 

• Miller ile alınan biletler iptal teminatlı seyahat sigortalarında kapsam dışıdır. Bu biletler için 

herhangi bir iade talep edilememektedir. 

• Ödemenin yapıldığı gün Tur Sözleşmesi ve Tura Katılım Formu imzalanmazsa Seyahatin 

İptali Teminatı ve Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası geçerli olmayacaktır. 

• Söz konusu sigorta herhangi bir salgın kaynaklı olayını, pandemi veya hastalık rizikosunu 

ve/veya karantina ve sair kısıtlamalar nedeniyle gezi öncesi veya gezi sırasındaki iptalleri 

kapsamamaktadır. 

 

Sağlık: 

• Geziye katılanların 10 gün önceden hafif yürüyüşlere çıkmalarını öneririz. 

• Genel sağlığınızın iyi olması ve günde birkaç saat yürüyebilmeniz gerekir. Gezi macera 

tabanlıdır ve fiziksel olarak çok zorlayıcı değildir, ancak karada mümkün olduğunca çok 

zaman geçirilecektir. Hovercraft binmek için - yerden kapı seviyesine kadar - dik 

merdivenden inip çıkabilmeniz gerekir. Söz konusu gezide kara koşulları kaygan ve kayalık 

olabilir. 

http://www.naviosa.com/
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• Bölgenin sağlık koşulları hakkında daha detaylı bilgiyi şu adreslerden öğrenebilirsiniz: 

www.who.int 

www.seyahatsagligi.gov.tr 

 

Ödeme ve İptal Koşulları: 

• Müşteri tarafından gezinin başlangıcına 31 gün kalana kadar yapılan iptallerde gezi 

bedelinin %40’ı, 30 - 16 gün kala olan iptallerde gezi bedelinin %65’i, 15 gün ve daha az kala 

olan iptallerde ise gezi bedelinin % 100’ü kesilir. Ek Protokol yapılan gezilerde, Ek Protokol’ün 

İptal ve İade Koşulları geçerli olacaktır. 

• İptal durumunda “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI” 

geçerlidir. Ödeme yapanlar gezi programını ve “FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ 

SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI”nı kabul etmiş sayılırlar. 

• Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı 10’dur. Bu sayıya ulaşılamadığı 

takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih 24/12/2021’dir. 

• Ödemelerinde kredi kartı kullananlar için: Lütfen kredi kartı limitinizi kontrol ediniz. 

Bankalar limit aşımı cezası uygulayabilir. 

• Tek seferde gezi bedelinin nakit veya banka havalesi ile ödenmesi durumunda toplam gezi 

bedeli üzerinden % 2 indirim yapılmaktadır. Bu indirim gezinin satış fiyatı üzerinden 

yapılmakta olup, alınan ekstra hizmetler dahil edilmez. % 2 kampanyası FEST Travel yurtdışı 

grup gezilerini ve Oeconomica® gezilerini kapsamaktadır. Başka hiçbir kampanya ile 

birleştirilemez. 

 

Lütfen Naviosa Travel'a telefonla ulaşarak 

Rezervasyonunuzu kesinleştiriniz. 

0216 355 14 65 / 66 

http://www.naviosa.com/
http://www.who.int/
http://www.seyahatsagligi.gov.tr/

