
Bir tren ile yolculuk etmek denildiğinde tüm 
gezginlerin aklına ilk gelecek olan deneyim Trans-

Sibirya Tren yolculuğu olacaktır.  “Gezginlerin 
İnisiyasyon Yolculuğu” diye tabir edilen, hayatta en 

azından bir defa yaşaması gereken bu rotaya 
sadece tren yolculuğu için değil, yerel kültürü 

tanımak için yola çıkıyoruz. Ayrı şehirlerde 

durmaktansa, bölgeye gidince kaçırılmaması 
gereken deneyimlere yoğunlaşıp sizlere on dokuz 

günlük unutulmaz bir deneyim yaşatacağız… 
Efsane trende halk ile birlikte deneyimler yaşayarak, 

Sibirya’nın “Enerji Merkezi” Oklhon adasını 

kaçırmadan, 
Moğolistan’da atalarımızın izlerini sürüp, 

Göçebe kültürü yok olmadan, 
Kısacası 

Dünya Değişmeden maceraya başlıyoruz… 

 

HAYALLERDEKİ 

TREN YOLCULUĞU 

TRANS-SİBİRYA 
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                       DAHİL HİZMETLER 

 Moskova'dan Pekin'e kadar programdaki tüm 

tren  (2. sınıf kompartman) 

 Novosibirsk^de 1 gece otel konaklaması 

 Irkutsk'da 1 gece otel konaklaması 

 Olkhon adası gezileri 2 gece otel konaklaması 

 Ulan Batar'da 2 gece otel konaklaması 

 Tren harici yemekler.  

 Orhun anıtları gezileri 

 Terelj milli parkı gezileri 

 1 gece Karakurum, 2 gece Terelj milli parkında 

"yurt" konaklaması 

 2 gece Pekin konaklaması ve programdaki geziler 

 Çin vizesi 

 Tulga Ozan rehberlik hizmetleri 

 Seyahat sigortası 

 

 

                  HARİÇ OLAN HİZMETLER 

 İstanbul - Novosibirsk, Pekin İstanbul uçak 

biletleri (millerle alınabilir) 

 Programda dahil olmayan yemekler 

 Şahsi harcamalar 

                                
                           NOTLAR:  

 Yanımızda 4 mevsime uygun rahat kıyafetler, 

yürüyüş ayakkabıları, tren için eşofman ve terlik 

işimize yarar 

 Seyahat uzun olduğu için yedek hafıza kartı 

(fotoğraf çekmek için çok ortam ve fırsat 

olacaktır) 

 Tren yolculuğu esnasında okumak için bolca 

kitap :) 

 

 

 

 

 

ROTA: 
 
1. Gün - ISTANBUL-DOHA-KOLOMBO 15/05/2016 
2. Gün - KOLOMBO - SIGIRIYA 16/05/2016 

3. Gün - SIGIRIYA - POLLANNARUWA - KANDY 17/05/2016 
4. Gün - 27/06/2016 (IRKUTSK) 

5. Gün - 28/06/2016 (OLKHON ADASI) 

6. Gün - 29/06/2016 (OLKHON ADASI) 

7. Gün - 30/06/2016 (IRKUTSK/TREN) 

8. Gün - 01/07/2016 (TRENDE / MOĞOLİSTAN SINIR GEÇİŞİ) 

9. Gün - 02/07/2016 (ULAN BATAR) 

10. Gün - 03/07/2016 (KARAKURUM) 

11. Gün - 04/07/2016 (TERELJ MİLLİ PARKI) 

12. Gün - 05/07/2016 (TERELJ MİLLİ PARKI) 

13. Gün - 06/07/2016 (ULAN BATAAR) 

14. Gün - 07/07/2016 (TRENDE) 

15. Gün - 08/07/2016 (PEKİN) 

16. Gün - 09/07/2016 (PEKİN) 

17. Gün - 10/07/2016 (PEKİN – İSTANBUL) 

18. Gün - 11/07/2016(İSTANBUL) 
 
 

 

TUR FİYATI 

OTELLERDE İKİ KİŞİLİK  / 

TRENDE 4 KİŞİLİK ODADA 

KİŞİBAŞI 

 

4000 $ 

 

http://www.cappasite.com/
http://www.cappadociatouristpass.com/
http://www.birgeturizm.com/


 

 

              TUR PROGRAMI: 
 
1. Gün - 24/06/2016 
(İSTANBUL/NOVOSIBIRSK) 
Akşamüstü havalimanında  buluşup 20.00’de  
Novosibirsk’e uçuş. 
2. Gün - 25/06/2016 (NOVOSIBIRSK) 
Sabah 04:50’de varışımızın ardından şehre iniş. Rus 
usulü bir kahvaltı edip sonra eşyalarımızı odalarımıza 
bırakıyoruz. 
Şehri beraber keşfimizin ardından elektiçka dedikleri 

banliyö treni ile demiryolu müzesine gidiş ve orada 
farklı dönemlerde kullanılmış Trans-Sibirya trenlerini 
keşif. 
3. Gün - 26/06/2016 (TREN) 
Sabah otelden ayrıldıktan sonra tren istasyonuna 
geçiş ve saat 11:20’de Trans-Sibirya treni ile ülkenin 
en güzel şehirlerinden İrkutsk’a hareket. 
Tüm günümüz trende 
4. Gün - 27/06/2016 (IRKUTSK) 
Sibirya’nın merkezine saat 15:59’da ulaştıktan sonra 
tren yolculuğuna birkaç günlük ara verme zamanımız 
geliyor. 
Trenimizden ayrılıp otelimize geçiyoruz. 
17. yüzyılda tarih sahnesine çıkan bu şehri keşfe 
çıkarken, bu bölgenin mimarisinin simgesi haline 
gelmiş ahşap mimarinin de güzel örneklerini 
göreceğiz. 
Akşam yemeği. 
5. Gün - 28/06/2016 (OLKHON ADASI) 
Kahvaltı ertesinde Sibirya’nın en özel coğrafyalarından 
birini keşfetmek için 6 saat sürecek (290 km) bir yola 
çıkıyoruz. 
Yolumuzun üzerinde bu bölgenin esas yerli halkı olan 
Büryat’ların yaşadığı bir köyde mola vereceğiz ve 
yöreye ait özelliklerin sergilendiği bir müze gezimiz de 
olacak. 
Yolumuzun sonunda ise kışın donan ve üzerinden 
arabaların da geçtiği bir boğazdan feribot ile geçerek 
Olkhon adasına varıyoruz. 
Akşam yemeğimiz ve gecelememiz adada. 
 
 
 
 

6. Gün - 29/06/2016 (OLKHON ADASI) 
Kahvaltı ertesinde muhteşem coğrafyaya sahip 
Olkhon adası keşfi. 
Asya’nın 9 kutsal emanetinden biri kabul edilen ve 
“Taş Tapınak” diye adlandırılan Şaman Burnu ilk 
durağımız olacak. 
Burada Büryat bir “Kam” ile buluşup inançlar ve 
doğa hakkında sohbet şansımız olacak. Katılmak 
isteyenler ile bir törensel ayin yaptıktan sonra 
yolumuza devam edeceğiz. 
İkinci durağımız Büryat dilinde “Fang” burnu diye 
adlandırılan Khoboi Burnu olacak. Çok etkileyici bir 
doğanın ortasında alacağımız “piknik” tarzı öğle 
yemeği ertesinde adayı keşfe devam ediyoruz ve 
otele akşamüstü döneceğiz. 
Akşam Yemeği ve konaklamamız otelimizde. 
7. Gün - 30/06/2016 (IRKUTSK/TREN) 
Otelden sabah hareket ve yol üzerinde alacağımız 
öğle yemeği ertesinde Irkutsk’a varış. 
Şehirde biraz kaybolabilmek için serbest vakit ve 
16:35’te trenimiz ile Ulan Ude üzerinden Moğolistan 
yolculuğu. 
8. Gün - 01/07/2016 (TRENDE / MOĞOLİSTAN 
SINIR GEÇİŞİ) 
Geceleyin Baykal kıyılarından geçip gündüz de Ulan 
Ude şehrini transit geçerek sınıra varıyoruz ve 
işlemlerimizi tamamlayıp bu seyahatte çok iz 
bırakacak ikinci ülke olan Moğolistan’a varıyoruz. 
9. Gün - 02/07/2016 (ULAN BATAR) 
Sabahtan otelimize eşyalarımızı bırakıp kahvaltı 
ettikten sonra Ülke nüfusunun neredeyse yarısına 
yakınının yaşadığı Ulan Batar şehrini keşfediyoruz. 
Gandan Manastırı, Sukh Bataar Meydanı, Doğal 
Tarih Müzesi ve Bogdo Sarayı gezilerimizden sonar 
öğlen yemeğimizde yerel mutfağın ilk örneklerini 
deneyeceğiz ve akşam yemeğimiz dünyaca meşhur 
olmuş bir yemek tarzı haline gelen “Moğol 
Barbeküsü” olacak. 

Konaklamamız otelde 

 
10. Gün - 03/07/2016 (KARAKURUM) 
Türk tarihinin izlerini sürmek için Moğol çöllerine 
doğru yola çıkıyoruz ve 7 saat sürecek, “her 
Moğol’un kendi yolu vardır” deyimini ispatlayacak bir 
yolculuktan sonra eski başkent Karakurum şehrinin 
kalıntılarına varıyoruz. 
Öğlen yemeğimiz yol üzerinde piknik olacak 
Konaklama yapacağımız “Moğol Yurtlarımıza” 
vardıktan sonra Erdenezu Manastırını gezip hepimizin 
tarih kitaplarından çok iyi hatırladığı Orhun 
yazıtlarının simgesi olan “Kül Tigin” ve “Bilge Kağan” 
anıtlarını ziyaret edeceğiz. 
Akşam yemeği ve konaklamamız kamp alanımızda 
11. Gün - 04/07/2016 (TERELJ MİLLİ PARKI) 
Moğol coğrafyasının özelliklerini keşfetmek için bu 
sefer Ulan Batar’a geri dönüp daha sonra kuzey 
batıya doğru yola çıkıyoruz. 
Çöllerden steplere yapacağımız bu seyahat esnasında 
doğa da tamamen değişecek ve belki birçoğumuzun 
beklemediği yemyeşil bir doğaya ulaşacağız. 
Gene Moğol tarzı yurtlarda konaklayıp doğanın 
keyfini çıkartıyoruz. 

12. Gün - 05/07/2016 (TERELJ MİLLİ PARKI) 
Kamp alanında kahvaltı ertesi gene Orhun 
yazıtlarından kalan ve Türkiye Cumhuriyetinin 
restore ettirdiği “Tonyukuk Anıtı” ve ülkede simge 
haline gelmiş “Cengiz Han” anıtına gidiyoruz. 
Öğlen yemeğimiz kamp alanında ve ertesinde 13. 
yüzyıldan beri var olan bir Moğol köyünü gezdikten 
sonra geceyi gene kamp alanında geçiriyoruz. 
13. Gün - 06/07/2016 (ULAN BATAAR) 
Kamp alanında kahvaltı ertesi yola çıkıyoruz ve 
geceyi geçirmek için Ulan Bataar’daki otelimize 
yerleşiyoruz. 
Akşam ülkenin yerel kültürünü gözlemleyeceğimiz bir 
folklor gösterisi izleyip kısa bir gece geçirmek üzere 
odalarımızda dinleniyoruz. 
14. Gün - 07/07/2016 (TRENDE) 
Sabah 06:00’da otelden ayrılıp tren istasyonuna 
geçiyoruz ve Çin sınırına doğru yola çıkmak üzere 
trenimiz 07:15’te kalkacak. 
15. Gün - 08/07/2016 (PEKİN) 
Son durağımız Pekin’e varış ve akşam yemeğine 
kadar serbest vakit. 
Geceleme otelimizde. 
16. Gün - 09/07/2016 (PEKİN) 
Çin denince akla gelen ilk simge olan “Çin Seddi” 
gezimiz ile güne başlıyoruz. 
Teleferik (isteyen tabii ki yürüyerek) ile setin 
tepesine çıkıyoruz ve bu Dünya Harikası eser 
üzerinde bir yürüyüş yaptıktan sonra öğle 
yemeğimizi de aynı bölgede alıyoruz. 
Öğleden sonra gezimiz ise 14-17. yüzyıllar arası 
döneme damgasını vurmuş Ming sülalesinin 
mezarlarını gezip otelimize dönüyoruz. 
Akşam yemeğimiz otelde 

17. Gün - 10/07/2016 (PEKİN – İSTANBUL) 
Hayal yolculuğumuzun son gününde gene hafızalarda 
iz bırakacak bir deneyim için Tianenmen Meydanı ve 
Yasak Şehri beraberce geziyoruz. 
Öğle yemeğimizde Çin Mutfağının Simgesi “Pekin 
Ördeği”nin tadına baktıktan sonra şehirde yerel 
halkın sıkça gittiği bölgelerde kalabalığa karışıp 
akşam havalimanından Türkiye’ye dönüş için vakit 
geçiriyoruz. 
18. Gün - 11/07/2016(İSTANBUL) 
00:10’da Pekin’den uçağımıza binerek İstanbul’a 
varış 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.İSTASYON: FAHRİYE HANIMIN MUTFAĞI 
(15.00 – 16.30) 
Çok iyi bildiğimiz kuru fasulye yemeğinin yöresel 
ismidir ağpakla. Kapadokya usulü ağpaklayı bir ev 
hanımın elinden yemek en doğru haliyle yemektir. 
Biz de evini ve mutfağını bize açan Fahriye Hanım ile 
kimseye vermediği lezzet sırlarını paylaşacağız. 
Bulgur köfteyi tadacağız ve birlikte pekmezle pişirilen 
kayısı tatlımızı hazırlayacağız. Özlenen doğal yaşama 
tanıklık etme şansını bulacağız. 
 
 

5.İSTASYON: IBRAHIMPASA (BABAYAN) KÖY 
KAHVESİ (17.00 – 17.30) 
İbrahimpaşa Köyü, eski adı Babayan olan tarihi 
dokusunu bozmamış yaşayan bir Rum yerleşkesidir. 
Yine yaşayan bir kültürün en güzel sembolüdür 
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