Kazan – Moskova - St.Petersburg Turu
(6 gece – 7 gün)

1 gün (Cumartesi)
01.35
: Kazan Havaalanı’na varış
02.35
: Otele yerleşme
9.30 - 10.30 : Kahvaltı
11.00
: Sviyazhsk adasına hareket
12.30
: Sviyazhsk adasına varış
12.40 - 14.00 : Sviyazhsk adası turu
Doğa, çevresi ve koyları ile eskiden beri insanları ziyaret etmeleri için çekici gelmiştir. Kazan’a uzaklığı sadece 30 km
olup yukarı Volga bölgesinde bulunmaktadır. Sviyazhsk – Tataristan Cumhuriyeti’nin tarihi ve kültürel bir mücevheri
olmuştur. Korkunç İvan döneminde ve Ortaçağ döneminde inşa edilen eski kale ve karakolları, yapıtları ile
ziyaretinizde karşılaşacağınız bir yerdir. Bu kentte, tarih ve yaşam ruhunu her anıtta, cadde ve sokaklarda
hissedebilirsiniz. Tur rotasında eşsiz tarihi eserler de bulunmaktadır: Holy Virgin, 17. yüzyıl mimari anıtlarından olan
Kutsal Trinity Kilisesi, Manastır, Sviyazhsk Ahırları ve atölye Müzesi.
14.00 - 14.40 : Öğle yemeği
15.00 - 16.30 : Kazan’a hareket ve varış
16.30 - 18.30 : Kazan Kremlin Şehir Turu, Bauman sokağı gezisi
19.00
: Serbest zaman

2 gün (Pazar)
07.00 - 07.40 : Kahvaltı
08.00
: Bolgar şehrine hareket
10.30
: Bolgar’a varış
12.00 - 13.00 : Öğle yemeği
13.00 - 15.00 : Bolgar’da şehir turu
Bolgar, erken feodal devletin başkenti, liman, çarşı ve zanaat merkezidir. Bu kent, Büyük Volga yolunun önemli
noktası, Batı ile Doğu arasında bir bağlantı yeriydi.
Açık hava müzesi 13-15 yüzyıllarına ait Bolgar-Tatar mimarisinin eşi görülmemiş yegane örneğidir. Dünyada
benzerleri olmayan Bolgar’ın, tarihi bir anıt olarak özellikle büyük önemi var, çünkü Volga Bolgarlığı ve Altın Ordu
gibi tarihe mal olmuş uygarlıkların ve devletlerin var olduğunu anlatıyor, halklarının kültürleri, gelenekleri ve yaşam
tarzı hakkında bilgi sağlıyor.
Şimdi Bolgar açık hava müzesinin bulunduğu yerde asırlar önce kadim şehir harabeleri bulunuyordur. Şehir
10.yüzyılda kuruldu. Uzun zaman içinde büyük Volga nehri etrafındaki tüm bölge için onun büyük stratejik,
ekonomik ve kültürel önemi vardı. Burada Han’ın Karargahı bulunuyor, zanaatlar gelişiyor, ticaret gerçekleştiriliyor,
para basılıyordu. Kentte seçkin şairler ile bilim adamları eserlerini yaratıyordu. Şehir farklı zamanlar yaşadı.
Defalarca büyüyüp tahrip edildi, öldükten sonra yeniden canlandı.
Bu yerde çok efsane oluştu. Buranın topraklarında ilk kez İslam kabul edilmişti. 922 yılında buraya Bağdat’tan heyet
geldi ve Volga Tatarlarının ataları olan Bolgarlar İslam dinini kabul etmişlerdi. Kadim şehir, eski zamanlarda olduğu
gibi, bugün de bir şaft ve uzunluğu 5 küsür km olan hendekle çevrili. Geçenlerde açık hava müzesine dünya kültür
mirası statüsünü teyid eden UNESCO sertifikası verildi.

Bolgar eşi görülmemiş bir yer. Güzel ve çok rahat. Anıtları ise 13-14 yüzyıllarına ait mimarinin gerçek şaheserleri.
Büyük cami, Doğu ve Kuzey Türbeleri, Büyük ve Küçük Minareler, Han’ın Türbesi, gizemli Siyah Oda, Han hamamı,
eski mezar taşları. Şaheserlerin yeniden kurulması uzun yıllar sürdü, burada birçok profesyonel çalıştı, binlerce
sıradan yurttaş emeğini harcamış oldu. Kentin yeniden kurulması için Rusya genelinde bağış toplandı. Kimileri iki
dolar, kimileriyse 50 bin tutarında para bağışladı, fakat bu insanların adları Anıt Kitabında bir arada ebediyen yer
almıştır. Hayır fonuna para bağışlayan en yaşlı Rusyalı bayan 103 yaşındaydı.
15.30 - 18.00 : Kazan’a hareket ve varış
18.00 – 18.45 : Akşam yemeği (Şuşma restoranı)
19.45

: Moskova’ya hareket (Kazan-Moskova Tatarstan marka treni)

3 gün (Pazartesi)
07.10
: Moskova’ya varış
08.00 – 09.30 : Kahvaltı
09.30
: Moskova şehir turu: Yuri Dolgorukiy (Moskova kurucusu) heykeli, Moskova Belediye Başkanlığı,
Devlet Duması (Rusya Federasyonu Federal Parlamento binası), Lubyanka Meydanı (Federal
güvenlik servisi, eski KGB binası), Vasilevsky iniş yolu üzerinde yaya turu.
Kızıl Meydan gezisi: GUM (AVM) binası, Pokrovsky Katedrali (içeri girmeden), Devlet Tarih Müzesi;
Kremlin Nehir Sahili: Kremlin duvarı ve Kremlin'in kuleleri; Kurtarıcı Mesih Katedrali; Beyaz Saray;
Novodevichy Manastırı ve Mezarlığı; Vorobyevi Gory (Serçe Tepeleri) ve Moskova Devlet
Üniversitesi; Poklonnaya tepesi – Zafer Parkı.
12.30 – 13.40 : Öğle yemeği
13.50 – 15.00 : Moskova turu’nun devamı
15.00 – 15.30 : Otele yerleşme
15.30 – 17.00 : Serbest zaman
17.30 - 18.30 : Arbat sokağı gezisi
19.00
: Serbest zaman

4 gün (Salı)
08.00 - 09.00 : Kahvaltı
10.00 – 11.30 : Tretyakov Galerisi ziyareti veya Lenin Masolesi (isteğe göre)
12.20 – 14.40 : Öğle yemeği ve Moskova'nın merkezinde tekne turu
15.40

: St.Petersburg’a hareket (Yüksek hızlı «SAPSAN» Moskova – St.Petersburg treni)

19.30

: St.Petersburg’a varış

20.00 – 20.30 : Otele yerleşme
21.00

: Serbest zaman

5 gün (Çarşamba)_______________________________________________________________
9.00 – 10.00

: Kahvaltı

10.00

: Peterhof’a veya Puşkina’ya (Tsarskoye Selo) hareket

11.00 – 15.40 : Peterhof veya Puşkina (Tsarskoye Selo) turu
13.30 – 14.30 : Öğle yemeği
14.40 – 15.40 : St.Petersburg’a dönüş
16.00 – 20.00 : Serbest zaman
20.15 – 22.00 : St.Petersburg şehir turu: Nevsky Prospekt, Griboyedov Kanalı, Banka Köprüsü, Kazan Katedralı,
Yaz Bahçesi

6 gün (Perşembe)
8.30 – 9.30

: Kahvaltı, otelden check-out

10.00 – 12.00 : Kış Sarayı Gezi (Hermitage)
12.00 – 13.00 : Pulkova Havaalanı’na hareket ve varış
15.25

: Istanbul’a hareket (THY)

