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 DNIEPER PRINCESS GEMİSİ ile    
DİNYEPER NEHRİ & UKRAYNA (VİZESİZ) 

Kiev(1) – Zaporoje – Kherson – Vilkovo – Odessa(1) 

 
*TC VATANDAŞI OLAN MİSAFİRLERİMİZ İÇİN VİZESİZ UKRAYNA SEYAHATİ İMKANI PASAPORT VEYA YENİ TİP ÇİP’Lİ 

KİMLİKLER ile MÜMKÜNDÜR!!! 
 

Avrupa’nın üçüncü büyük nehri Dinyeper’de, başkent Kiev’den Karadeniz’in kıyısındaki Odessa’ya Ukrayna’nın doğal 
güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir seyahat. Eski Kazak şehri Zaporoje, Dinyeper deltası, Potemkin merdivenleri ve 

dünya kültür mirası listesindeki bir çok eser sizleri bekliyor.. 
  
01.Gün İSTANBUL – KİEV  
İstanbul Havalimanı, Dış Hatlar Terminali, Türk Havayolları kontuarında saat 04:00’da buluşma. Check-in ve Pasaport 
işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK457 sefer sayılı uçuşu ile saat 06:40 ’da Kiev’e hareket. Yerel saat ile 
08:35’de Dinyeper ve Dinyester nehirleri kıyısında kurulmuş olan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e varış sonrası 
düzenleyeceğimiz ücretsiz Kiev panoramik şehir turunda; Altın Kubbeli Ayasofya kilisesi, Aziz Andrew kilisesi, 
Podol eski binaları, 1941  yılında Nazi soykırımında yaşamlarını yitiren 10.000 kişinin anısına yaptırılmış olan Yar 
Bebek Anıtı görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası gemimize transfer, check-in işlemleri ve kabinlerin dağılımı 
sonrası serbest zaman. Daha sonra rehberimiz tarafından gemi ve tur programı ile ilgili detaylı bilgilerin verileceği 
tanıtım toplantısı yapılacaktır. Akşam yemeği sonrası arzu eden misafirlerimiz ekstra Folklor Show’lu ışıklar altında 
Kiev Tekne Turu’na (50€)  katılabilirler. Geceleme Kiev limanında demirli gemimizde. 
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02.Gün  KİEV  
Kahvaltı sonrası arzu eden misafirlerimiz ekstra İkinci Dünya Savaşı Müzesi ve Pecherskaya Lavra Manastırı Turuna 
katılabilirler (65€). İkinci Dünya Savaşı Müzesi, bu savaşa ilişkin dünyadaki en büyük ve en etkileyici müzelerden 
biridir. Tamamiyle orijinal olan ve günümüze kadar muhafaza edilen savaş yıllarına ait eşyaların sergilendiği müzede, 
savaşın dönüm noktaları, yarattığı yıkım ve inanılmaz hayatta kalma mücadelesine çarpıcı örneklerle şahit olacağız. 
Daha sonra Peçerskaya Lavra Manastırı'na hareket. UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi'nde bulunan,  11. 
Yüzyılda inşa edilen, bu mistik ve etkileyici Manastır, içinde 18 kiliseyi barındırıyor.  Hıristiyanlık tarihinde çok 
önemli bir yere sahip olan Peçerskaya Lavra Manastır kompleksi Slav Ortodokslar'ının kutsal ziyaret 
noktalarından biridir. Saat 18:00’da gemimizin hareketi. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde.  
 
03.Gün NEHİRDE 
Kahvaltı sonrası tam gün Dinyeper nehri boyunca tabiat güzelliklerini seyrederek yol alacaksınız ve sizlere Ukrayna 
kültürü ve lisanı hakkında bilgiler verilecek, Ukrayna mutfağından menüler sunulacaktır. Akşam yemeği ve geceleme 
gemimizde.  
 

04.Gün ZAPOROJE  
Kahvaltı sonrası saat 09:00’da Zaporoje’ye varışta ücretsiz Zaporoje şehir turu ve Cossack müzesi ziyareti. Öğle 
yemeği sonrası arzu eden misafirlerimiz ekstra Cossack At gösterisi’ne(40€) katılabilirler. Saat 17:00’da geminin 
hareketi. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde. 
 

05.Gün KHERSON 
Saat 08:00’da Kherson’a varış.  Kahvaltı sonrası Dinyeper deltasında bir tekne turu sizi bekliyor (ücretsiz). Gemide 
öğle yemeği sonrası saat 14:00’da hareket. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde. 
 

06.Gün VILKOVO 
Kahvaltı sonrası saat 09:00’da Vilkovo’ya varışta ücretsiz Vilkovo yürüyüş turu. Arzu eden misafirlerimiz ekstra Tuna 
Deltası Tekne Turu’na katılabilirler (40€). Gemide alacağımız öğle yemeği sonrası serbest zaman. Saat 16:00’da 
geminin hareketi. Akşam yemeği ve geceleme gemimizde. 
 

07.Gün ODESSA  
Saat 09:00’da Odessa’ya varış. Kahvaltı sonrası ücretsiz Odessa panoramik şehir turu için hareket. Sergey 
Eisenstein’in klasik filmi “Potemkin Zırhlısı” ile ünlenmiş olan Potemkin merdivenleri, Tolstoy Sarayı ve Catherine 
Plazası, Düğün Sarayı, Derybasivska Caddesi, Ukrayna Ulusal Bankası, Ana Sinagog görülecek yerler arasındadır.  
Şehir turunun ardından arzu eden misafirlerimiz ekstra Güzel Sanatlar Müzesi Turuna katılabilirler (35€). Tur 
sonrası gemimize dönüş. Akşam yemeği ve geceleme Odessa limanında demirli gemimizde. Yemek sonrası arzu eden 
misafirlerimiz ekstra Opera veya Bale Gösterisi’ne katılabilirler. (Odessa'da Opera veya Bale gösterisi'nin olup 
olmayacağı ve müsaitlik durumu tur tarihi sırasında belli olacaktır. Bilet fiiyatları oyuna ve salona bağlı olup 50 – 85 
€ arası değişmektedir) 
 

08.Gün ODESSA - İSTANBUL  

Kahvaltı sonrası gemiden çıkış işlemleri. Arzu eden misafirlerimiz ekstra Akkerman Kalesi ve Tadımlı Shabo Şarap - 

Konyak Fabrikası Turuna katılabilirler (65€). Odessa'ya 70 km mesafede bulunan, 13 ve 15. yüzyıllar arasında 

Bizanslılar tarafından inşa edilen Akkerman Kalesi 1484 yılında Osmanlılar tarafından fethedildi.  Unesco dünya 

kültür mirası listesinde bulunan bu kompleks, çevre uzunluğu 2 km. olan surları ve günümüzde 26 tanesi ayakta 

kalmış olan gözetleme kuleleri ile muhteşem bir eserdir. Tatarların da yoğun olarak yaşadığı bu bölgede Türklerin  
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ve Türk dilinin izlerine rastlayacaksınız. Yerel bir restoranda alacağımız öğle yemeği sonrası Shabo Şarap ve 

Konyak Fabrikasını ziyaret edeceğiz. Shabo Şarap ve Konyak Fabrikası Avrupa’nın en iyi şarap ve konyak 

fabrikalarından biridir. Bu fabrikayı ziyaretimizde, şarap ve şampanyanın yapım süreçlerini, brendi üretimini, 

öğrenecek tüm yıl boyunca yetiştirilen kaliteli üzüm fidelerinin olduğu serayı göreceğiz. Daha sonra meyveler ve 

bisküviler ile servis edilen çeşitli içkilerden tadım yapabileceksiniz (Tura katılmayan misafirlerimiz kabinlerini en 

geç saat 10:00’da boşaltıp valizlerini bagaj odasına bırakabilirler). Tur sonrası Odessa Havalimanına transfer. Check-

in ve Pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları’nın TK468 sefer sayılı uçuşu ile saat 21:35’de İstanbul Yeni 

Havalimanına hareket. Yerel saat ile 23:05’de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.  

ÖNEMLİ UKRAYNA VİZESİZ GİRİŞ BİLGİSİ:  

*TC VATANDAŞI OLAN MİSAFİRLERİMİZ İÇİN VİZESİZ UKRAYNA SEYAHATİ İMKANI PASAPORT VEYA YENİ TİP ÇİP’Lİ 

KİMLİKLER ile MÜMKÜNDÜR!!! 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER: 

| THY ile İstanbul – Kiev / Odessa – İstanbul Havalimanı arası ekonomi sınıfı uçak bileti 

| Dnieper Princess gemisinde 7 gece tam pansiyon konaklama (Tam pansiyon servis hizmeti gemiye biniş günü Akşam 

yemeği ile başlayıp, gemiden iniş günü kahvaltı ile son bulmaktadır) 

| Kiev ve Odessa’da yarım günlük panoramik şehir turları 

| Zaporoje’de şehir turu ve Cossak Müzesi | Kherson’da Dinyeper Deltası Tekne turu   

| Vikovo’da yürüyüş turu 

| Programda belirtilen havalimanı transferleri | Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti 

| Türsab mecburi mesuliyet ve Seyahat Sağlık sigortası (70 yaş ve üzeri %100 surprim uygulanır) (Sigorta aynı 

zamanda mesleki zorunluluk sigortası olduğundan iptali mümkün değildir.) 

| Gemide valiz taşıma hizmeti | Gemide Hoş geldiniz kokteyli 

| Gemide tüm yemeklerde çay ve kahve servisi | Gemideki gösteriler, kültür dersleri ve etkinlikler 

 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

| Havalimanı ve Liman vergileri (kişi başı 400 Euro)  

| Gemi personeli bahşiş ücreti (Günlük kişi başı 7 Euro toplamda kişi başı 56 Euro) Gemide nakit ödenmektedir 

| Gemide alkollü, alkolsüz içecekler ve kapalı şişe suyu 

| Seyahat iptal sigortası | Yurt dışı çıkış harcı 

| Ekstra turlar (nakit euro şeklinde ödenebilir, kredi kartı geçerli değildir) 

MS DNIEPER PRINCESS GEMİ ÖZELLİKLERİ 

Teknik Bilgiler : Kabin Donanımları: Tesisler: 

Uzunluğu    :  129,2 metre sıcak/Soğuk havalandırma    Odessa Restaurant (84 kişilik) 

Genişliği      : 16,7 metre 
Banyo (Lavabo,duş ve 
tuvalet) 

Kiev Restaurant (176 kişilik) 

Derinliği      :  2,9 metre Elektrik priz (220V) 1 Bar-restaurant (84 kişilik) 

Yolcu sayısı :  240 kişi Gardrop 1 Bar (50 kişilik) 

Personel      :   98 kişi   Bar  Konferans gösteri salonu (180 kişilik) 

Yenilenme yılı :2008   Okuma odası (28 kişilik) 

    
Doktor odası, 2 adet kiosk, Çamaşırhane 
(ücretlidir) 
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NOTLAR VE BİLMENİZ GEREKENLER;  

*Programda belirtilen saatler havayolu ve gemi firmasından alınmıştır. Saatlerde oluşabilecek herhangi bir değişiklikten 

acentemiz sorumlu değildir. Dolayısıyla herhangi bir saat değişikliği durumunda acentemiz programın içeriğini düzenleme 

hakkını saklı tutar. Ayrıca deniz & nehir turlarımızda ani gelişen liman şartları, kötü hava şartları, su seviye değişimi, deniz & 

nehir trafiği, nehir seviye havuzlarındaki grev vb. “fors majör” nedenlerden ötürü gemi firması ve gemi kaptanı programda 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişikliklerden acentemiz sorumlu olmayacaktır. 

*Tura başlangıç için acentemiz tarafından bildirilen saatlerde belirtilen havalimanında ya da geminin yanaşacağı limanda hazır 

bulunmayan, uçağı ya da gemiyi kaçırarak binemeyen yolcuların seyahati gerçekleştirememelerinden acentemiz sorumlu 

olmayacaktır. Uçağı ya da gemiyi kaçıran yolcuların tura yeniden dahil olmaları için gerekli olacak ulaşım masrafları kendilerine 

aittir. 

*Uçak yolculuğu esnasında her yolcunun kabin içine maksimum 8 kg ve 40 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 55 cm (boy) 

ebatlarında bir parça eşya alma hakkı vardır. Bununla birlikte her yolcu uçağın bagajına vermek kaydıyla yanına 1 adet valiz 

alabilme hakkına sahiptir. Bu valizin izin verilen ücretsiz kilo sınırı havayolu şirketi, uçuş güzergahı ve biletin sınıfına göre 

değişkenlik göstermektedir. Uçuş öncesi lütfen biletinizden veya acentemizden teyit ediniz.  

 *Gemiye yapılan check-in esnasında istisnasız her yolcunun (çiftlerde sadece 1 kişi) manyetik “cruise card”larını alırken kredi 

kartını ibraz etmesi veya nakit depozit yatırması gerekmektedir. Bu ibraz sonucunda her kredi kartından kişi başına ortalama 

300 USD’lik bir provizyon çekimi yapılacaktır. Bunun nedeni sizler gemiye check-in yaptıktan sonra seyir esnasında gemi içinde 

yapacağınız ekstra harcamalar içindir. Gemi içindeki ekstra harcamalarınızı check-in esnasında sizlere verilmiş olan bu manyetik 

cruise card ile yapabileceksiniz. Gemide casino haricinde hiç bir yerde nakit para geçmemektedir. Tüm harcamalarınızı 

odalarınızdaki interaktif televizyonlardan, gemi içerisindeki interaktif ekranlardan veya resepsiyondan takip edebilirsiniz.  

*Gemiye alkollü içki, ütü, saç kurutma makinası, kettle, biberon ısıtıcı, elektrikli battaniye vb. eşyalar sokmak kesinlikle 

yasaktır. Her kabinde saç kurutma makinası bir çok kabinde kettle mevcuttur. 

*Gemi seyahatimizin başlangıcında valizleriniz için belirli renklerde valiz etiketleri tahsis edilecektir. Bu etiketlerin eksiksiz 

doldurulması valizlerinizin kabinlerinize doğru olarak gelmesi açısından son derece önemlidir. 
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*Valizleriniz geminin ilk kalkış gününde akşam geç vakite kadar kabinize gelmeyebilir. Bu yoğunluk ve kalabalıktan 

kaynaklanan, kesinlikle geminin sorumluluğunda olan bir durumdur. Bu yüzden gemiye bineceğiniz ilk gün önemli ihtiyaçlarınızı 

küçük bir el çantasına koyup yanınıza almanızda fayda vardır. 

*Acil bir durumda tahliye prosedürlerini tanımanız açısından seyahatinizin ilk günü çok kısa sürecek bir güvenlik tatbikatı ve 

brifingi yapılacaktır. Katılımı son derece önemlidir. Tatbikattaki buluşma noktasına rehberleriniz ve odanızdan sorumlu gemi 

çalışanı yönlendirmektedir. 

*Gemi yolculuğu sırasında masanızın ilk gün belirlendiği, ana alakart restaurantta alacağınız akşam yemeklerinden bazıları 

resmi akşam yemeği olacaktır. Gemi kuralları gereği burada yemek isteyen her erkek yolcumuzun takım elbise, kadın 

yolcumuzun da gece elbisesi giyinmesi zorunludur. Arzu eden yolcularımız bu resmi akşamlarda ya da diğer akşamlarda 

yemeklerini geminin başka restaurantlarında ve açık büfesinde alma hakkına sahiptir. 

*Geminin ücretli olan uydu bağlantılı internet sisteminden faydalanabilirsiniz. Maliyetinin düşük olması için mutlaka gemi 

tarafından önerilen paketleri tercih ediniz. 

*Gemide her akşam, bir sonraki güne ait ayrıntılı bir program kabininize teslim edilecektir. Bu programda, gemi içerisindeki 

tüm aktiviteler, eğlence organizasyonlarına dair bilgiler ve önemli notlar eksiksiz şekilde yer almaktadır.  

*Tur süresince tüm özel eşyalarınıza titizlikle sahip çıkmanızı önemle rica ederiz. Gemide tüm kabinlerde değerli eşyalarınızı  

muhafaza edebileceğiniz bir kasa mevcuttur. Acentamız kabinde ve bagajda unutulan para veya değerli  

eşyaların kaybolmasından ve çalınmasından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Bulunan eşyalarınızın bulunduğu ülkeden 

karşı ödemeli kargo hizmeti ile tarafınıza gönderilmesi konusunda destek sağlanacaktır. 

*Tur başlangıcından sonraki günlerde de geminin limanlardaki kalkış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. 

Limanlarda geminin kalkış saatinden en geç 45 dakika önce gemiye giriş yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde gemiye giriş 

yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan acentemiz sorumlu olmayacaktır. Gemi turuna izin verilen uygun bir limandan yeniden 

dahil olunması için gerekli olacak ulaşım masrafları yolcunun kendisine aittir. 

*Cruise gemilerinde uzman doktorların ve tıbbi personelin hizmet verdiği, donanımlı Sağlık Merkezi bulunmaktadır. Acil durum 

numarasını arayarak 24 saat boyunca acil durum hizmetlerinden de yararlanmak mümkündür. Gemide sunulan sağlık 

hizmetleri ücretlidir. Nehir gemilerinde sağlık personeli bulunmamakta olup acil durumlarda ambulansların gemiye ulaşması 

mümkündür. 

*Gemi seyahatinizin sonunda ise valizlerinizi toplayarak bir gece önceden kabinlerinize bırakılacak etiketleri takarak saat 

00.00’a kadar kabin kapılarınızın önüne bırakmanız gerekmektedir. Ertesi sabah gemiden çıkış işlemleri sonrasında valizler 

geminin dışında bulunan istasyonlardan yolcular tarafından teslim alınacaktır. 

 

Mutlu bir seyahat geçirmenizi dileriz… 
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