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YILBAŞI ÖZEL BELGRAD 

TURU 
 

2 GECE 3 GÜN 
 

1.Gün Sabiha Gökçen-Belgrad 
 
Sabiha Gökçen Havaalanı Dış Hatlar Terminali Gezigentur kontuarında saat 08:00' de buluşma. 
Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından Pegasus Havayolları'na ait PC893 sayılı tarifeli sefer ile saat 
10:45'de Belgrad’a uçuş. Yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından saat 10:40'da Belgrad’a varış. Pasaport 
ve gümrük işlemlerinin ardından panoramik Belgrad şehir turumuza başlıyoruz. Panoramik şehir 
turumuz sırasında kentin günlük yaşamını, önemli binaları ve şehrin ortasında bilinçli bir şekilde 
bırakıldığı iddia edilen ve NATO tarafından bombalanmış içişleri bakanlığının binalarını görüyoruz. 
Turumuzun devamında otobüsümüzden inerek yapacağımız yürüyüş turunda da; Bayraklı Camisi, 

Belgrad Kalesi, Damat Ali Paşa Türbesi, Saat Kulesi, Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi, Askeri Müze, 
İstanbul Kapı, Zindan Kapı, Leopoldov Kapı, Stefan Lazarevic Anıtı, Nebojsa Kulesi, Kale Meydan, 
Saborna Kilisesi, Cumhuriyet Meydanı, Terazi Meydanı ve Taş Meydan görülecek yerlerdir. Şehrin 
kalbi olarak sayılan Knez Mihajlova Caddesi'nde yapacağımız yürüyüş ile şehir turumuzu 
tamamlıyoruz. Burada rehberimizin bildireceği toplanma saatine kadar verilecek serbest zaman 
içerisinde alışveriş yapabilir, caddedeki şık kafelerin tadını çıkarabilirsiniz. Otobüsümüzde buluşma ve 
otele transfer. Akşam dileyen misafirlerimiz rehberimiz tarafından ekstra olarak düzenlenecek yerel 

restoranda akşam yemeği programımıza katılabilirler. Belgrad'ın bohem sokağı Skadarlija'da 
bulunan restoranda Balkan mutfağının tadına yerel müzikler eşliğinde bakıp unutulmaz bir Balkan 
Gecesi yaşayacağız. Gecenin sonunda otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 
 

 

2.Gün Belgrad (Karlofça-Novi Sad-Fashion Park Outlet) 
 
Uyandırma ve kahvaltının ardından gününüz serbest. Dileyen misafirlerimiz rehberlerimiz tarafından 

düzenlenecek olan ekstra tam günlük öğle yemekli Karlofça-Novi Sad-Fashion Park Outlet Center 

turuna katılabilirler. Voyvodina, Sırbistan'ın en kuzey sınırında yer almakta olup, ekonomik olarak 

Sırbistan'ın en gelişmiş bölgesidir. Turumuzda ilk olarak Sremski Karlovci (Karlofça) kasabasını ziyaret 

edeceğiz. Geçmişi M.Ö. 7000 yılına kadar dayanan kasaba tarihte her zaman önemli bir yer edinmiştir. İlk 

Sırp ortaokulu ve yüksekokulu burada kurulmuştur. Sremski Karlovci, 1922'ye kadar Sırp Ortadoks 

Kilisesi'nin merkezi olmuştur. Şehir meclisi, Katolik Kilisesi, Dört Aslan Çeşmesi göreceğimiz diğer 

önemli eserlerdir. Kasaba, 1699 yılında imzalanan Karlofça Anlaşması ile Osmanlı tarihinde de önemli bir 

yer tutar. Anlaşmanın imzalandığı tepede yer alan Barış Şapeli'ni de ziyaret ediyoruz. Verilecek kısa 

serbest zamanda Karlofça'nın meşhur 'Bermet' şaraplarından ve balından satın alabilirsiniz. Burada 

yapacağımız turun ardından Voyvodina Eyaleti’nin başkenti Novi Sad’a doğru hareket ediyoruz. Kısa bir 

yolculuğun ardından ilk durağımız Petrovaradin Kalesi olacak. Kısa bir yürüyüş turu ile gezeceğimiz 

kaleden muhteşem Novi Sad manzarası etkileyicidir. Daha sonra Novi Sad'ın merkezine hareket. Albert 

Einstein'ın da bir süre yaşadığı şehirde yapacağımız yürüyüş turu sırasında özgürlük meydanı, Svetozar 

Miletiç Heykeli, Katolik Katedrali, Ortodoks Aya Yorgi Katedrali, Aya Nikola Kilisesi ve Sinagog 

panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Burada verilecek serbest zamanda bu hareketli şehirde yer 

alan kafelerin tadını çıkarabilirsiniz. Öğle yemeğimizi tur esnasında yerel bir restoranda alıyoruz. 

Turumuzun bitiminde dünya markalarını ucuza bulabileceğimiz ve indirimli alışveriş yapabileceğimiz 
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Fashion Park Outlet Center'a uğruyoruz. Burada verilecek serbest zamanın ardından otelimize transfer. 

Akşam dileyen misafirlerimiz Belgrad'daki yılbaşı kutlamalarına katılabilirler. Geceleme otelimizde. 
 

 

 

3.Gün Belgrad-Sabiha Gökçen 
 
Uyandırma, kahvaltı ve odaların boşaltılmasının ardından transfer saatine kadar serbest zaman. 
Rehberimiz tarafından belirlenen saatte havalimanına transfer. Bilet pasaport ve bagaj işlemlerinin 
ardından Pegasus Havayolları PC894 sefer sayılı uçuş ile 11:20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na 
hareket. Yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından saat 14:55'de İstanbul'a varış ve turumuzun sonu. 
 

 
 

OTELLER  

3 Yıldız TULIP INN HOTEL - BELGRAD 

 Otellerimiz ,yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir. 
 

 

EKSTRA TURLAR 
KARLOFÇA-NOVI SAD-FASHION PARK OUTLET TURU (TAM GÜN ÖĞLE 
YEMEKLİ) 70 EURO (02-12 YAŞ 35 EURO)   
Bu turumuzda Sırbistan' nın Voyvodina özerk bölgesine doğru yola çıkıyoruz. Voyvodina, Sırbistan'ın 
en kuzey sınırında yer almakta olup, ekonomik olarak Sırbistan'ın en gelişmiş bölgesidir. Turumuzda 
ilk olarak bizim tarihimizde de önemli bir yere sahip olan Sremski Karlovci (Karlofça) kasabasını 
ziyaret edeceğiz. Geçmişi M.Ö. 7000 yılına kadar dayanan ve tarihte her zaman önemli bir yere sahip 
olan kasaba, ilk Sırp ortaokulu ve yüksekokuluna ev sahipliği yapmıştır. 1922'ye kadar Sırp Ortadoks 
Kilisesi'nin merkezi olan Karlofça' da göreceğimiz diğer eserler; şehir meclisi, Katolik Kilisesi, Dört 
Aslan Çeşmesi olacak. Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme döneminin başlangıcı sayılan ve 
büyük çapta toprak kaybedilen ilk anlaşma olan,1699 tarihli Karlofça Anlaşması ile Osmanlı tarihinde 
de önemli bir yer tutar. Anlaşmanın imzalandığı tepede yer alan Barış Şapeli' ni de ziyaret ediyoruz. 
Verilecek kısa serbest zamanda Karlofça'nın meşhur 'Bermet' şaraplarından ve balından satın 
alabilirsiniz. Burada yapacağımız turun ardından Voyvodina Eyaleti’nin başkenti Novi Sad’a doğru 

hareket ediyoruz. Kısa bir yolculuğun ardından ilk durağımız Petrovaradin Kalesi olacak. Kısa bir 
yürüyüş turu ile gezeceğimiz kaleden muhteşem Novi Sad manzarası etkileyicidir. Daha sonra Novi 
Sad'ın merkezine hareket. Albert Einstein'ın da bir süre yaşadığı şehirde yapacağımız yürüyüş turu 
sırasında özgürlük meydanı, Svetozar Miletiç Heykeli, Katolik Katedrali, Ortodoks Aya Yorgi 
Katedrali, Aya Nikola Kilisesi ve Sinagog panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. Burada 
verilecek serbest zamanda bu hareketli şehirde yer alan kafelerin tadını çıkarabilirsiniz. Öğle 
yemeğimizi tur esnasında yerel bir restoranda alıyoruz. Turumuzun bitiminde dünya markalarını ucuza 
bulabileceğimiz ve indirimli alışveriş yapabileceğimiz Fashion Park Outlet Center'a uğruyoruz. 
Burada verilecek serbest zamanın ardından otelimize transfer.    
Dahil olan hizmetler: Ulaşım+Rehberlik+Yemek 
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BELGRAD'DA BALKAN GECESİ 45 EURO (02-12 YAŞ 30 EURO)   
Balkan mutfağının lezzetlerini, Balkan müzikleri eşliğinde tadabilirsiniz.  
 

Dahil olan hizmetler: Ulaşım+Yemek 
 

 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 

• Pegasus Havayolları ile Sabiha Gökçen/Belgrad/Sabiha Gökçen hattında ekonomi sınıf uçuş 

• Havalimanı vergileri 

• Belirtilen oteller ya da benzerlerinde Belgrad’da 2 gece oda-kahvaltı konaklama 

• Havalimanı/otel/havalimanı transferleri 

• Programda belirtilen şehir turları 

• Zorunlu Seyahat Sigortası 

• Türkçe Rehberlik Hizmetleri 
 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 

 Yukarıda ve programda dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her türlü hizmet

 Programda ekstra olduğu belirtilen turlar

 Öğle ve akşam yemekleri

 Müze ve ören yeri giriş ücretleri

 Rehber ve şoför bahşişleri
 Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz)


 SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu 

nedeni ile tura katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını 

sağlamaktadır.( Seyahat iptali nedeniyle tazminat başvurularında uygulanacak sigortalı katılım 

payı (muafiyet) vize ile ilgili iptallerde % 25, diğer hallerde %18 oranındadır.Teminat detayları 

sigorta şartnamesinde yer almaktadır.. Bununla birlikte bagaj kaybından, hasarına, hırsızlıktan, 

ferdi kaza teminatına kadar birçok ek teminatı barındırmaktadır.) İptal teminatında tur bedeli kişi 

başı 3000 euro ile sınırlıdır.

 Seyahat güvence paketi ücreti tur bedeliniz ile orantılı olarak değişmektedir.
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