
Sayan Dağları, buzul çağından beri doğası bozulmadan kalabilmiş 
nadir bir coğrafya ve Türk halkının da en uzun süredir yaşadığı 

ata topraklarıdır.   

Doğa ile iç içe yaşayan, yaşadığı doğanın kurallarına göre inanç 
yapısını düzenleyen bu kadim halkları tanımak, 

buzul çağından beri bozulmamış nadir coğrafyalardan olan Sayan 
Dağları’nı keşfetmek için, 

Hömeyi müziğinin muhteşem etkisini yaşayarak 
Doğaya saygı üzerine kurulu Tengri inancını öğrenmek hedefiyle, 

10000 yıldır var olan  kadim uygarlıklar yozlaşmadan, 
Dünyadaki en eski Türk petroglifleri kaybolmadan, 

Kısacası 
Dünya Değişmeden 

Sayan Dağları’nda kadim uygarlıkları keşfe çıkıyoruz… 
 

SAYAN DAĞLARINDA KADİM 

UYGARLIKLAR  
(HAKASYA VE TUVA) 
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                       DAHİL HİZMETLER 

 IST/SVO/ABA/SVO/IST Aeroflot uçuşları 

 Şuşenskoe'de Müze misafirhanesi, Kızıl'da Buyan 

Badyrgy otel, Kar Leoparı kampı, Kazanovka 

doğa kampı (tuvaletler ve duşlar oda dışında) ve 

Abakan'da otel konaklamaları.  

 Seyahat boyunca belirtilen yemekler 

 Seyahat sigortası 

 Rus yerel rehber ve Tulga Ozan rehberliği 

 

                  HARİÇ OLAN HİZMETLER 

 Fazla bagaj ve kilo ücretleri 

 Şamanlar ile yaşanılan deneyimlerde bireysel 

ödemeler 

 Yerel hizmetlerde ödenecek bahşişler 

                                
                              NOTLAR:  

 Seyahatimiz tamamen doğa içinde geçecektir. 

Yanımızda su geçirmeyen rahat bir yürüyüş 

ayakkabısı olması iyi olur. 

 Kıyafet seçimleri için çok katmanlı olmasını 

tavsiye ederiz. Gün içinde hava sıcak olsa dahi, 

karasal iklim etkisiyle geceleri serin 

olacaktır.Yanımızda ince bir polar, güneş 

gözlüğü, yağmurluk bulunması fayda sağlar. 

 Yedek hafıza kartı ve hatta yedek pil gerekebilir. 

 

 

 

 

 

  

TUR FİYATI 

İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİBAŞI  2750 $ 

TEK KİŞİ FARKI 500 $ 
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              TUR PROGRAMI: 
 
1. Gün - 31/07/2016 Pazar 
12:30'da Atatürk Havaalanı'nda Tulga Ozan ile 
buluşma. 
14:55'te SU2137 ile Moskova aktarmalı Abakan'a 
gidiş. 
2. Gün - 01/08/2016 Pazartesi (120 km) 
Hakasya Cumhuriyeti’nin başkenti Abakan’a varış. Bir 
kafede kahvaltı yaptıktan sonra Sibirya Rüya 
Bahçesi’nde kısa bir gezinti. 
Sonra, Vladimir İliç Lenin’in de bir dönem sürgün 
yaşadığı Şuşenskoe köyü ve köydeki Sayano-
Şuşenskaya hidroelektrik santralini ziyaret. 

Geceyi Şuşenskoe Müzesinin misafirhanesinde 
geçireceksiniz. 
19.yy sonlarından kalma mekân, sokakları ve 
evleriyle, günümüze kadar korunmuş Sibirya örf ve 
adetlerini hala yansıtan ve ülke yaşamının atmosferini 
hissedeceğiniz çok özel bir yerdir. 
Akşam yemeğinden önce “banya” diye bilinen Rus 
hamamını ziyaret özellikle tavsiye olunur! 
Yemek: Öğle, akşam. 
Konaklama: Şuşenskoe pansiyonlarında.  
3. Gün - 02/08/2016 Salı (430 km) 
Günümüz Şuşenskoe Etnografik Müzesine gezi ile 
başlıyor. Müzenin tarihi, 1897-1900 arasında 
Şuşenskoe'de sürgün edilen Viladimir Lenin'in ismi ile 
ayrılmaz bir şekilde bağlı. 
Öğleden sonra, Batı Sayan Dağları üzerinden Tuva’ya 
geçiyoruz (430 km). 
Tuva Cumhuriyeti’ne girdikten sonra başkent Kızıl’a 
varış ve konaklama. 
Akşam yemeğinden sonra, Sibirya coğrafyasının 
etkileyici müziği Hömeyi performansı dinleyeceğiz. 
Tuva insanlarının (ve bazı diğer Sibirya milletlerinin) 
bu fantastik yeteneği aynı anda iki veya üç ses 
çıkarabilmeleri ve bu sesi nefes almadan 25-30 saniye 
uzatabilmeleridir. Gözlerinizi kapatırsanız, sesin bir 
insandan mı yoksa bir müzik aletinden mi çıktığını 
anlamak zordur. 
Yemek: Öğle, akşam. 
Konaklama: Buyan-Badyrgy 

4. Gün - 03/08/2016 Çarşamba (70 km) 
Asya’nın coğrafi merkezinin bulunduğu Kızıl şehir 
gezisi. 
Şehir, Büyük Yenisey Nehri’ne hayat veren ve Biy-
Khem (Büyük Yenisey) ile Ka-Khem’in (Küçük 
Yenisey) sularının buluştuğu yerde. 
Ertesinde Lama vaizini dinleme fırsatını bulacağınız 
Budist tapınağını geziyoruz. Tuva’da Budizm, Tengri 

inancı ile iç içe yaşamakta. Budist tapınağından 
sonra, ufak bir bedel karşılığı sağlığınız ve 
geleceğiniz hakkında bilgi sorabileceğiniz ve 
Tengriciliğin sırları hakkında bilgi alabileceğiniz bir 
Şaman topluluğuna gidiyoruz. 
Öğlen vakti Tuva mutfağının ağırlıklı et ve hamur 
ürünlerinden oluşan yemeklerini tanıyoruz. 
Yemekten sonra, Tuva’nın Bölgesel Müzesini (“İskit 
Altını” sergisi) ziyaret edeceğiz ve farklı çağlara ait 
arkeolojik bulguları göreceğiz. 
Şehirde kaybolmak için serbest vakit. Çay yanında 
“blişi” veya “mantı” gibi yerel tatları deneme 
şansımız da olacak. 
Otele dönüş 
Yemekten sonra, seyahatimize ayrı bir renk katacak 
olan Tuva Çay Törenine davetliyiz. Törende, süt ve 
tuz ile pişirilen ulusal Tuva çayı hakkında bir hikâye 
dinleyece; Tuva’da çayın tarihini, çay efsanelerini ve 
hikâyelerini öğreneceksiniz. 
Akşam bir kamlama ayini izleyeceğiz. “Kamlama” 
kam ile ruhlar arasındaki  iletişim, anlamına geliyor 
bu topraklarda. Tören boyunca şaman ateşin 
etrafında dans eder, şarkı söyler ve davul çalar. 
Kamlar tören esnasında kendi gelenek, ritüel ve 
yetenekleri hakkında da bizleri bilgilendirecekler. 
Yemekler: Öğle, akşam. 
Konaklama: Buyan-Badyrgy 

5. Gün - 04/08/2016 Perşembe (440 km) 
Bugünkü rotamız, ulaşımın yazları münkün olduğu 
dağ geçidi yolundan Sayan Dağları'nın güney tarafına 
doğru devam ediyor. Bu yol, eski göçebelerin 
kullandığı, doğudan batıya ve Hakasya'ya ulaşan 
Tuva geçidini takip etmektedir. Dağ geçidinde, enerji 
ve güç verdiği iddia edilen bir coğrafyayı da 
keşfetmiş olacağız. 
Öğle yemeğinden önce, Tuva’nın en saygın 
yerlerinden biri sayılan  Khairykan Dağı yakınlarında 
bir mola veriyoruz. 1992’de 14. Dalai Lama 
tarafından enerji merkezi seçilmiş alanlardan biri bu 
coğrafyada. Yılda bir kez, yerel şamanlar enerji 
almak, güçlenmek ve ruhlarını arındırmak için buraya 
gelirler. 
Tuva insanlarının çoğu hala göçebedir. Gerçek bir 
göçebe ailesi ile buluşarak öğle yemeğimiz için 
çimenlerin üzerinde piknik yapıyoruz. 
Yolun devamında günümüzde harabeye dönüşmüş 
olan Ustuu-Khuree'yi, Budist kültürünün merkezini 
göreceğiz. 1930 yılında politik nedenlerle kapatılmış 
olan bu yapı zamanında Tuva Budizmi açısından çok 
önemli merkezlerden biriymiş. 
Günün sonunda Hakasya topraklarına girerken tayga 
sedirleri ile kaplı bir manzara ile karşılaşacağız. 
Konaklamamız yemyeşil bir coğrafyanın ortasında 
Kar Leoparı isimli bir dağ kampında olacak. 
Yemekler: Öğle, akşam. 
Konaklama: Kar Leoparı kampında. 
6. Gün - 05/08/2016 Cuma 
Günümüz taygada doğa içinde geçecek. Mayak Dağı 
tarafına yapacağımız yürüyüş esnasında bol bol 
oksijen alıp, dağ göllerini de göreceğiz. Hava 
durumuna göre, size Lama Vostokov’u ziyaret etmeyi 
önerebiliriz. Beyaz Lama Vostokov, yerel şifalı otlar 
ve Sayan doğasının benzersiz iyileştirme koşulları 
hakkında konuşacağınız, Tibetli bir tıp profesörü. 
Öğle yemeği vakti. Temmuz ve Ağustos aylarında, 

ayaklarınızın hemen altındaki mantar ve dut gibi 
doğanın hediyelerini toplayabilirsiniz. Aynı zamanda 
sedir cevizlerini yemek için bir fırsatınız var. Sibirya 
sediri benzersiz bir ağaç. Etrafınızı saran bu sedir 
ağaçları, taygada yaşayan binlerce neslin ve birçok 
asrın şahitleridir. 
Öğle yemeğinden sonra şömine başında geçirmek 
veya civarda kısa yürüyüşler için vaktimiz olacak. 
Tayga sediri ocağı, yıldızlarla süslü gökyüzü ve 
sükûnet size şehrin telaşını unutturacak. 
Tayganın havası sağlığınıza sağlık katar, ancak tüm 
rahatsızlıklara iyi gelen gerçek şifa yeri bir Rus 
hamamıdır. Rusların “banya” ismini verdikleri, meşe 
ve huş ağacı dalları ve kozalaklı ağaçlardan yapılan 
katırtırnağı ile buharlı bir Rus hamamı sayesinde 
şehir yaşamının bize unutturduğu mutlulukları 
hatırlayacağız. Yeterli cesareti olanlar buhardan 
sonra soğuk nehre atlayabilirler. 
Akşam yemeğinden sonra, yerel müzikler eşliğinde 
dinleniyoruz. 
Yemekler: Öğle, akşam. 
Konaklama: Kar Leoparı kampında. 

7. Gün - 06/08/2016 Cumartesi (242 km) 

Rotamız Hakasya’da devam ediyor. 
İlk durağımız, yerli kadınların bebek sahibi olmak için 
hediyeler verdikleri bir abide olan Khurtuyakh_tas’ın 
bulunduğu Hakasya köyü. Denk gelirsek 
tanışabileceğimiz müze müdürü Leonid Vasilyeviç, 
aynı zamanda kendi başına Türkçe’yi öğrenmiş bir 
Hakas kamıdır. 
Öğleden sonra Abakan’a 137 km uzaklıktaki Kyug 
Vadisi’ne varıyoruz (Hakasçada “kyug”, “keyif” 
anlamına gelir). Buranın iki tarafında iki büyük dağ 
sıralanır. Birçok farklı kültürün izleriyle dolu vadide 
bulunan “Aktaş” anıtı, bölgedeki inanışa göre 
insanları tedavi eden bir enerjiye sahiptir. 
Bir yurt kompleksi olan “Kyug”, korumaya alınmış 
“Kazanovka” doğasından uzak olmayan bir yerleşim. 
Burada etrafı dolaşmak için boş vaktiniz olacak. 
Konaklamamız ahşap Hakas yurtlarında. 
Akşam yemeğinden sonra, kısa bir folklor gösterisi ve 
ertesinde sohbet ortamımız olacak. 
Yemekler: Öğle, akşam. 
Konaklama: Kyug yurt kompleksinde 
8. Gün - 07/08/2016 Pazar (280 km) 
Kompleksten ayrılış ve iki saat içinde Hakasya’nın 
başkenti Abakan’a varış. Bölgesel Cumhuriyet Müzesi 
gezisi. 
Müzede iyi korunmuş benzersiz taş heykeller 
bulunuyor. Bölge halkı bazılarının hala güçlü 
olduğuna inanmakta. 
Yolumuza “Krallar Vadisi” ile devam ediyoruz; burada 
M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllardan kalma, mezarlar bulunan 
yaklaşık 30 höyük bulunuyor. 
Gezinin en akılda kalacak, 1954-56’da arkeolojistler 
tarafından kazısı yapılan ve soylu ailelerin 
mezarlarının üzerine inşa edilmiş olan Büyük Salbık 
Höyüğü olacak.  0,5 kilometrekarelik alanda yer alan 
ve yüksekliği 11,5 metre olan taşların ağırlığı 
yaklaşık 60 ton. 
Sonra, Abakan’a geri dönüş. Akşam yemeği. 
*Konaklama: “Anzas”*** Otel’de. Kahvaltı, öğle 
yemeği, akşam yemeği. 
(Otelin sadece 6 çift kişilik odası var) 
9. Gün - 08/08/2016 Pazartesi (10 km) 
Kahvaltı. Havaalanına transfer. 
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