21.07.2018

Belgrad Turu - Yılbaşı | Setur | 444 28 22 | Setur

(https://www.setur.com.tr)

Belgrad Turu - Yılbaşı
29.12.2018'den t baren kalkışlı

449,00 EUR
2.519,29 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Türkçe Rehberli
Vizesiz

1.Gün: İstanbul-Belgrad
İstanbul Atatürk Haval manı Dış Hatlar term nal THY kontuarı önünde uçuş saat m zden 3 saat önce
bulunma. B let, bagaj ve pasaport şlemler n tak ben, Belgrad'a hareket. Belgrad’a varışımıza st naden
b zler bekleyen özel aracımız le şeh r turumuza başlamak üzere hareket ed yoruz. Şeh r merkez ne
varışımıza st naden otobüsümüz le gerçekleşt receğ m z kısa turumuzda kent n öneml b nalarını,
günlük yaşamı, Nato tarafından bombalanmış ç şler bakanlığının b nalarını göreceğ z. Turumuzun
devamında turumuzu yürüyerek devam edeceğ z, yapacağımız yürüyüş turumuzda Bayraklı Cam s ,
Belgrad Kales , Damat Al Paşa Türbes , Saat Kules , Sokollu Mehmet Paşa Çeşmes , Asker Müze, İstanbul
Kapı, Teraz Meydanı, Kale Meydanı ve Taş Meydan göreceğ m z yerler arasındadır. Turumuz sonrasında
otel m ze doğru yola çıkıyoruz. Varışımıza st naden check- n şlemler m z gerçekleşt r p otel m ze
yerleş yoruz. Gecelemem z Belgrad’dak otel m zde.

2.Gün: Belgrad
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında serbest zaman. D leyen m saf rler m z rehber m z tarafından
düzenlenecek tam gün öğle yemekl Karlofça & Nav Sad & Fash on Park Outlet Center turumuza
katılab l rler. Gecelemem z Belgrad’dak otel m zde.
Karlofça & Nov Sad & Fash on Park Outlet Center Turu | 70 Euro K ş Başı (Öğle yemeğ dah l)
Turumuzda lk olarak b z m tarh m zde de öneml b r yer bulunan Sremsk Karlovc (Karlofça) kasabasını
z yaret edeceğ z. Burada şeh r mecl s , Katol k K l ses , Dört Aslan Çeşmes g b yerler z yaret edeceğ z.
Karlofça Anlaşmasının mzalandığı tepede yer alan Barış Şapel ’n z yaret m z n ardından Voyvod na
Eyalet ’ n n başkent olan Nov Sad’a doğru hareket edeceğ z. Kısa b r yolculuğun ardından lk durağımız
olan Petrovarad n Kales ’n z yaret edeceğ z. Daha sonra Nov Sad’ın merkez ne hareket edecek ve Albert
E nste n’ın da b r süre yaşadığı şeh rde yürüyüş turu yapacağız. Bu turumuzda Özgürlük Meydanı,
Svetozar M let ç Heykel , Katol k Katedral , Ortodoks Aya Yorg Katedral , Aya N kola K l ses ve S nagog
göreceğ m z yerler arasındadır. Öğle yemeğ m z yerel b r restoranda tur sırasında alacağız. Turumuzun
ardından neredeyse tüm dünya markalarını ucuza bulab leceğ n z Fash on Park Outlet Center’a doğru
hareket ed yoruz. Alışver ş turumuz sonrasında otel m ze dönüyoruz.

3.Gün: Belgrad
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında serbest zaman. D leyen m saf rler m z rehber m z tarafından
düzenlenecek Zemun & Avala Kules & T to’nun Mezarı Turumuza katılab l rler. Akşam yen yılı Balkan
eğlences le karşılamak steyen m saf rler m z Balkan Geces ’ne katılab l rler.
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Zemun & Avala Kules & T to’nun Mezarı Turu | 60 Euro K ş Başı (Öğle yemeğ dah l)
Turumuzda lk z yaret noktamız Zemun olacak. Zemun panoram k turu esnasında kent tanıyacak
ardından Avala Kules ’n z yaret edeceğ z. 203 metre yüksekl ktek tabanı eşkenar üçgen şekl nde “üç
ayak” üzer nde planlanan kule “Sırp tr podu” olarak da anılmaktadır. Dünya üzer nde bu prens p üzer ne
nşa ed lm ş olan sayılı kulelerden b r d r. Turumuza 1953’te Yugoslavya devlet başkanlığına seç len ve
Yugoslavya’yı Sosyal dt Federal Cumhur yet s stem ne get ren, 1974 yılında ömür boyu devlet
başkanlığına get r len ve 1980 yılında ölen Jos p broz T to’nun mezarını z yaret ederken devam ed yoruz.
Öğle yemeğ m z lokal b r restoranda alacağız. Turumuz sonrasında otel m ze dönüyoruz.
Balkan Geces | 80 Euro K ş Başı (Akşam yemeğ dah l)
Turumuzda Balkan mutfağının lezzetler n , Balkan eğlences eşl ğ nde tadacak ve unutulmaz b r gece
yaşayacağız.

4.Gün: Belgrad-İstanbul
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında uçuş saat m ze kadar serbest zaman. Rehber m z n b ld receğ
transfer saat nde İstanbul uçuşumuz ç n havaalanına doğru hareket ed yoruz. B let ve bagaj şlemler m z
sonrasında İstanbul'a hareket ed yoruz. İstanbul'a varış ve turumuzun sonu.

Otel B lg ler
4* Queen Astoria Hotel vb.

F yata dah l olan h zmetler
Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile gidiş/dönüş ekonomi sınıfı uçak biletleri
Havalimanı vergileri
4* otellerde 3 gece oda-kahvaltı konaklamalar
Alan-Otel-Alan transferleri
Belgrad panoramik şehir turu
Türkçe rehberlik hizmeti
Seyahat Sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır)

F yata dah l olmayan h zmetler
Yurtdışı çıkış harcı
Ekstra turlar
Kişisel harcamalar
Tur programında belirtilmeyen tüm hizmetler

Öneml Notlar
***Satın alınan tur HIS organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de
katılımı muhtemel olacaktır.
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Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli (15 TL) dahil değildir. Çıkış harcının yolcular
(https://www.setur.com.tr)
tarafından ödenmesi gerekmektedir.
İlk defa yurt dışına çıkan(pasaportu hiç kullanılmamış) yolcularımız için sınır kapısında
Belgrad polisi tarafından sorgulama yapılabilir. Gidiş ve dönüş uçak biletlerinin pasaport
polisine ibrazı zorunlu olup ülkeye giriş izni pasaport polisinin yetkisindedir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu
değildir.
Üç kişilik odalar müsaitliklere bağlı olarak verilmektedir. Üçüncü kişi için verilecek olan
yatak, katlanabilir yataktır.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj
taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.
Sırbistan’a girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır.
Umumi, Hizmet veya Yeşil Pasaport sahibi olanların, 3 ayı geçmemek kaydıyla olan
seyahatlerinde Sırbistan'a vize almaları gerekmemektedir.
İstanbul – Belgrad arası direkt uçuş olup, uçuş süresi 1,15 saattir. Belgrad – İstanbul
arası direkt uçuş olup, uçuş süresi 1 saat 20 dakikadır.
Sırbistan’da para birimi Dinar’dır (RSD) 1 euro : 120 RSD’dir . Büyük markalarda kredi
kartı geçer fakat küçük yerler için nakit bulundurmanızı öneririz.
Türkiye ile Sırbistan arasında -1 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken
Sırbistan’da 11.00'dir.
Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise kullanılmaktadır.
Sırbistan’da elektrik prizleri Türkiye ile aynıdır.

Skyhub, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey
Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket
tarihlerinden 48 saat önce teyid edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay
geçerli pasaport olması mecburidir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler
olabilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek
rötarlardan Skyhub sorumlu tutulamaz. Skyhub gerekli gördüğü durumlarda, tur
güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Skyhub,
kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında
başka bir gün yapılabilir. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir
https://www.setur.com.tr/belgrad-turu-y lbas

3/4

21.07.2018

Belgrad Turu - Yılbaşı | Setur | 444 28 22 | Setur

sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların
(https://www.setur.com.tr)
yapılamamasından Skyhub sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması
olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında
kalan çocuklar için geçerlidir.

Belgrad(3) 29 Aralık - 01 Ocak / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
29.12.2018
01.01.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

449,00 EUR

449,00 EUR

549,00 EUR

150,00 EUR

429,00 EUR
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