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1.Gün /  
 İSTANBUL ( SABiHA GÖKÇEN ) /  KHARKIV     

12:05   / 14:10 
Bugün saat 09:00’da Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminalinde 

Ejder Turizm Yetkilisi ile buluşmamız var. İşlemlerimizi ve check-in işlemlerimizi 
tamamlayarak Pegasus Havayollarının tarifeli seferi ile saat 12:05’de Ukrayna-
Kharkiv yolculuğumuz başlıyor. Saat 14.10’da Kharkiv’e ulaşıyoruz. Özel aracımızla 
konaklayacağımız otelimize bagajlarımızı bırakıp rehberimiz eşliğinde şehir turumuzu 
yapmak üzere otelimizden ayrılıyoruz. Ukrayna’nın ikinci büyük şehrinde Özgürlük 
Meydanı, Aşk Anıtı ve II.Dünya Savaşı’nda kazanılan zafer anısına yaptırılan Mirror 
Stream göreceğimiz yerler arasındadır. Turumuzun ardından akşam yemeği ve 
geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ: PARK HOTEL KHARKIV 4* vb. 

 

2.Gün /  
KHARKIV – POLTAVA – KIEV 

Sabah kahvaltısının ardından otelimizden ayrılıyoruz. İlk durağımız Ukrayna’nın 
Vorskla Nehri kıyısında bulunan tarihi kenti Poltava olacak. Tarihte Tatarlar ve Rus 
Çarı’nın karşı karşıya geldiği bu şehirde savaşın izlerini bol bol göreceğiz. Dostluk anıtı 
olarak bilinen Poltava’nın simgesi haline gelmiş White Rotunda görülecek yerler 
arasında. Turumuzun ardından otobüsümüz ile Kiev şehrine hareket ediyoruz. Şehre 
varışımızın ardından akşam yemeği ve geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ:  REIKARTZ RAZIOTEL YAMSKA 3* vb. 

 

 

 

 

Kiev, Ukrayna'nın başkenti olarak bilinmesinin yanında aslında çok tarihi bir kenttir. Dinyeper 
(Dnipro) Nehri üzerindeki bir limanda yer alan şehir  aynı zamanda  büyük bir demiryolu kavşağı 
olarak merkezi bir konumda yer alır. Eski ve gurur dolu bir tarihe sahip bir şehirdir. 1.000 yıl önce 
ilk Doğu Slav devleti olan Kiev (Kiev) Rusların  merkezi olarak, “Rus Kentlerinin Annesi” unvanını 
almıştır.  II.Dünya Savaşı sırasında ciddi şekilde hasar görmüş , ancak 1950'lerin ortalarında restore 
edilerek 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişmiş bir ekonomik ve kültürel yaşama kavuşmuştur. 
Ukrayna  1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını alarak  Kiev'in büyük bir Avrupa başkenti 
statüsünde olduğunu  yenilemiştir. Kentin nüfusu yaklaşık olarak 3 milyon kişi daimi yaşayanı vardır. 
Her yıl Dünya’nın dört bir yanından farklı kültürlerden gelen turistleri misafir etmektedir.  
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3.Gün  /    
KIEV 

Sabah otelimizde  kahvaltımızı aldıktan sonra rehberimiz ile çevre gezilerimize devam 
ediyoruz. Bugün Kiev’in merkezi kabul edilen en işlek caddelerinden olan Kreschatik 
Caddesi’nde şehir turumuzu yapıyoruz. St Michael-Altın Kubbeli Katedral, St Andrew 
Kilisesi, Aziz Sofya Katedrali görülecek yerler arasındadır. Turumuz sonrası otelimize 
transfer. 
OTELİMİZ:  REIKARTZ RAZIOTEL YAMSKA 3* vb. 

 

4.Gün /   
KIEV – RIVNE – LVIV  

Sabah kahvaltısının ardından özel otobüsümüz ile rehberimiz eşliğinde gezilerimize 
devam ediyoruz. İlk durağımız, Ukrayna’nın en eski ve sakin şehirlerinden olan 
Rivne’ye varıyoruz. II.Dünya Savaşı’nda ağır hasar görmüş, yine de mimari eserleri 
hayatta kalabilmiş olan bu şehri rehberimiz eşliğinde panoramik olarak geziyoruz. 
Tarihi Soborna Caddesi, Aziz Stephan Şapeli, Eski Yahudi Sinagog’u ve Rivne-
Ukrayna Müzik ve Dram Tiyatrosu görülecek yerler arasındadır. Gezilerimiz 
sonrasında Lviv’e gitmek üzere aracımızla yolumuza devam ediyoruz. Lviv’e varışımızı 
takiben otelimize yerleşme. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ: REIKARTZ DWORZEC HOTEL 3* vb. 
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5.Gün  /   
LVIV 

Sabah kahvaltısının ardından rehberimiz eşliğinde turlarımıza devam ediyoruz. Bugün 
şehir turunda ‘aslanlar kenti’ olarak anılan Lviv’in ünlü Opera binası, Maria 
Zankovetska Tiyatrosu, Svoboda Meydanı, Aziz Petrus ve Pavlus Kilisesi’ni, 
Dominikan Katedrali’ni, St George Yunan-Katolik Katedrali’ni, Boim Şapeli ve Rynok 
Meydanını göreceğiz. Sonrasında Lviv’deki en eski ve hala aktif Eczane olan Eczacılık 
Müzesi olacak. Bu müzede antika ilaç aletleri, reçeteler ve kitaplardan oluşan 
kütüphanesi ile birlikte simya atölyesine sahip toplamda 16 odadan oluşuyor. Buradan 
çıkışta el yapımı çikolataların yapıldığı Çikolata fabrikasına gidiyoruz. Birbirinden 
lezzetli çikolataların yapıldığı bu fabrikada tarçınlı, naneli, acılı, bademli gibi değişik 
tatlarda çikolatalar satın alabilir veya terasında bulunan kafesinde bu el yapımı 
çikolataların tadına bakabilirsiniz. Buradan sonra Kahve fabrikasına geçiyoruz. Kahve 
madenleri ve üretimin olduğu bu fabrikada kahve satın alabilir ve yer altındaki 
madenlerde kahve içip tatlı yiyebilirsiniz. Buradan sonra Ermeni Katedrali’ni 
göreceğiz. Gezimizi yaptıktan sonra otelimize dönüyoruz. 
OTELİMİZ: REIKARTZ DWORZEC HOTEL 3* vb.  

 

 

 

 

 

 

 

6.Gün  / 

LVIV – ISTANBUL ( SABiHA GÖKÇEN )     19:35  /  21:40 
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Öğleden sonra rehberimizin belirlemiş 
olduğu saatte havalimanına transfer için buluşuyoruz. Yerel saat ile 19:35’te İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanına uçuşumuz var. Türkiye saati ile 21:40’ta İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanı’na varıyoruz.  Anılarla dolu turumuzun sona ermesi.. 

Lviv, Batı Ukrayna’da  Roztochchya yaylası üzerinde yer alan şehirdir.  13. yüzyılın ortalarında 
Galiçya Prensi Daniel Romanovich tarafından kurulan Lviv, tarihsel olarak şu anda Ukrayna ve 
Polonya arasında bölünmüş bir bölge olan Galiçya'nın baş merkezi olmuştur. Doğu-batı yollarını 
kontrol eden ve Karpatlar'dan geçen konumu fırtınalı bir tarih verdi. Polonya kontrolü 1349'da 
kuruldu. Kasaba 1648'de Kazaklar ve 1704'te İsveçliler tarafından kısaca ele geçirildi. 1772'de 
Polonya'nın ilk bölümünde Avusturya'ya verildi ve 1914–15'te Rusya tarafından işgal edildi. Kısa 
ömürlü Batı Ukrayna Ulusal Cumhuriyeti hükümeti 1918'de Lviv'de ortaya çıktı, ancak Polonyalılar 
Ukrayna birliklerini şehir dışına çıkardı ve kontrolü yeniden ele geçirdi. Lviv 1939'da Sovyetler Birliği 
tarafından ele geçirildi ve Alman işgalinden sonra 1945'te Sovyetler tarafından ilhak edildi. Modern 
Lviv, şehre yaklaşan birkaç demiryoluyla nodal pozisyonunu koruyor. Sonuç olarak, endüstriyel 
gelişme dikkate değer olmuştur: şehirde üretilen mühendislik ürünleri otobüsleri, tarım makinelerini, 
yükleme makinelerini, bisikletleri ve televizyon setlerini; ayrıca tüketim malları ve gıda endüstrileri 
de vardır. 
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 

¨ Pegasus Havayolları ile İstanbul Sabiha Gökçen / Kharkiv gidiş, / Lviv 
İstanbul Sabiha Gökçen dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti, uçuş vergileri ve 
bagaj taşıma hakkı 

¨ 1 Gece Kharkiv, 2 Gece Kiev, 2 Gece Lviv olmak üzere toplam 5 gece  3 veya 
4 yıldızlı  otellerde konaklama 

¨ Kharkiv, Kiev, Rivne, Poltaya, Lviv şehir turları ve transferleri 
¨ Programda belirtilen tüm turlar 
¨ 3 akşam yemeği 
¨ Türkçe rehberlik hizmeti 
¨ Seyahat sağlık sigortası 
¨ Mecburi COVID 19 Kapsamlı Sigorta (Ukrayna Sağlık Bakanlığı zorunlu 

Tutmaktadır)  

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER : 

• Yurtdışı çıkış harcı ( 50 TL) 
• Ekstra ve kişisel harcamalar 

• Programda belirtilmeyen yerlerde alınan öğle ve akşam yemekleri 
• Dahil olan yemeklerde alınan alkollü ve alkolsüz içecekler 

• Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis Personelleri tipl eri kişi başı tavsiye edilen 
min. Tutar  200 TL ( yabancı yerel rehberler, şoförler, garsonlar ve diğer servis 
sağlayan çalışanlar için havalimanında toplanır ve sizler adına takdim edilmek 
üzere tur liderine teslim edilir.)  

 

 

 

 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME :  

Bu seyahatlerde; yurtdışına çıkılacağı gün, havalimanı girişinde  ve uçağa binişte 
termal kameralar ile vücut ısıları kontrol edilmektedir. Vücut ısısı  37 derece ve 
üzeri olan yolcularda birkaç defa daha termal kamera geçişi yapılır.  Katılımcıların 
ateşli ve bulaşıcı hastalığı varsa (COVID-19 gibi) ilgili tüm sorumluluk katılımcılara 
aittir.  

w 


