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Belgrad Turu
19.01.2019'den t baren kalkışlı

368,00 EUR
2.277,04 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Fırsat
Türkçe Rehberli
Vizesiz

1.Gün: İstanbul - Belgrad
İstanbul Atatürk Haval manı Dış Hatlar term nal nde Setur desk' nde Setur görevl s le buluşma. Uçağa b n ş
şlemler n n ardından b let, bagaj ve pasaport şlemler n tak ben, Belgrad'a hareket. Yaklaşık 1 saatl k
yolculuğun ardından Belgrad'a varış. Varışı tak ben panarom k Belgrad turumuz ç n haval manından
hareket ed yoruz. Beyaz şeh r anlamına gelen Kanun Sultan Süleyman tarafından ele geç r len, Belgrad
panoram k turumuz sırasında Osmanlı eser olan Kalemegdan(Kale Meydanı), Mora Fat h Damat Al Paşa
Türbes , Mehmet Paşa (Sokullu Mehmet Paşa) çeşmes ve şehr n d ğer tüm güzel yapıtlarını rehber m z
eşl ğ nde panoram k olarak tanımaya başlıyoruz. Şeh r keş f turumuz sonunda otel m ze hareket ve
d nlenmen z ç n serbest zaman. D leyen m saf rler m z ç n yerel restaurantta ekstra olarak gerçekleşt r lecek
olan Sırp müz ğ geces akşam yemeğ ne katılab l rler. Geceleme Belgrad’ta otel m zde.

2.Gün: Belgrad
Kahvaltı sonrası d leyen m saf rler m z ekstra Nov Sad – Sremsk Karlovc turuna katılab l rler. Nov Sad’a
g tmek ç n özel aracımızla yola çıkıyoruz. İlk durağımız Sremsk Karlovc . Bu güzel kasabada 1699’da 72 gün
süren görüşmeler sonrası Osmanlı Devlet le Avusturya-Macar stan-Vened k ve Polonya arasında Karlofça
barış antlaşması mzalanmıştır. Z yaret m zde antlaşmanın mzalandığı 4 kapılı mekanı ve burası dışında
meydan, dört aslan çeşmes n , tar h l se, Ortodoks ve Katol k k l se göreceğ m z yerler arasındadır. Kahve
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molası sonrası yolumuza devam ed yoruz ve yol üzer nde Petro Varad n Kale's , Belgrad Kapısı, saat kule,
(https://www.setur.com.tr)
yukarı şeh r, uzun kışla ve Leopold kapısını göreceğ z. Ardından Nov Sad’a varıyoruz. Voyvod na, Sırb stan'ın
kuzey nde k b r farkı etn k kültürler n b r arada barındıran b r eyalett r. Ekonom k olarak Sırb stan'ın en
gel şm ş bölges d r ve başkent Nov Sad’tır. Varışımıza tak ben turumuza başlıyoruz. Burada yapacağımız
yürüyüş turu sırasında Özgürlük Meydanı, Halk T yatrosu, Tuna Sokağı ve Sah l , Svetozar M let ç Heykel ,
Katol k Katedral , Ortodoks Aya Yorg Katedral , Aya N kola K l ses ve S nagog panarom k olarak görülecek
yerler arasındadır. Serbest zamanın ardından turumuzun b t m yle beraber otel m ze transfer. Geceleme
otel m zde.

3.Gün: Belgrad
Kahvaltının ardından d leyen m saf rler m z ç n ekstra T to’nun mezarı & Zemun & tekne turu. Bu turumuzda
lk olarak 2. Yugoslavya’nın kurucusu Hırvat asıllı, Maraşel T to’nun anıt mezarını z yaret edeceğ z. 13 Ocak
1953'te Yugoslavya Devlet Başkanlığına seç len ve Yugoslavya'yı Sosyal st Federal Cumhur yet hal ne get ren,
1974 yılında ömür boyu devlet başkanlığına get r len ve 1980 yılında ölen T to’nun mezarını z yaret ed yoruz.
Ardından Zemun'a g d yoruz. Zemun’da Avusturya-Macar stan dönem ne a t köşkler, çarşı, meyhaneler
sokağı, esk t yatro, zemun parkı, görüyoruz. Sah lde kısa b r fotoğraf molasının ardından teknem ze
geç yoruz. Tekne turunda Sava nehr ve Tuna nehr n n b rleşt ğ noktadan başlayıp, tüm Belgrad’ı panoram k
olarak görüyoruz. Yaklaşık b r saat süren tekne turunun ardından neh r kenarında kurulmuş yüzen
restoranda öğle yemeğ m z alıyoruz. Turun b t m yle beraber otel m ze transfer. Geceleme otel m zde.

4.Gün: Belgrad - İstanbul
Sabah kahvaltısı sonrası odaların boşaltılması ve rehber m z n bel rleyeceğ buluşma saat ne kadar serbest
zaman. Ardından haval manına transfer ve İstanbul'a hareket. Yaklaşık 1 saatl k yolculuğun ardından
İstanbul'da bel rt len haval manı’na varış ve turumuzun sonu. B r sonrak seyahat n zde görüşmek üzere !

Otel B lg ler
19-22 Ocak turu oteli:
Mr. President 4* vb.
20-23 Nisan, 04-07 Haziran turu oteli:
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Queen’s of Astoria 4* vb.

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

F yata Dah l Olan H zmetler
Belirtilen Havayolları ile İstanbul – Belgrad gidiş/dönüş ekonomi sınıfı uçak biletleri
Havalimanı vergileri
Belgrad’da 4* otelde 3 gece oda kahvaltı konaklamalar
Havalimanı – Otel – Havalimanı transferleri
Panoramik Belgrad şehir turu
Setur rehberlik hizmetleri
Seyahat Sigortası(Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml Notlar
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli ( 15 TL) dahil değildir. Çıkış harcının yolcular
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.
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.
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Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj
(https://www.setur.com.tr)
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.
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.

Ekstra Turlar
Sırp Gecesi Turu & Yemekli - Kişi başı 50 Euro
Tam Günlük Öğle Yemekli Novi Sad & Sremski Karlofça Turu - Kişi başı 65 Euro
Novi Sad’a gitmek için özel aracımızla yola çıkıyoruz. İlk durağımız Sremski Karlovci. Bu
güzel kasabada 1699’da 72 gün süren görüşmeler sonrası Osmanlı Devleti ile AvusturyaMacaristan-Venedik ve Polonya arasında Karlofça barış antlaşması imzalanmıştır.
Ziyaretimizde antlaşmanın imzalandığı 4 kapılı mekanı ve burası dışında meydan, dört
aslan çeşmesini, tarihi lise, Ortodoks ve Katolik kilise göreceğimiz yerler arasındadır. Kahve
molası sonrası yolumuza devam ediyoruz ve yol üzerinde Petro Varadin Kale'si, Belgrad
Kapısı, saat kule, yukarı şehir, uzun kışla ve Leopold kapısını göreceğiz. Ardından Novi
Sad’a varıyoruz. Voyvodina, Sırbistan'ın kuzeyinde ki bir farkı etnik kültürlerin bir arada
barındıran bir eyalettir. Ekonomik olarak Sırbistan'ın en gelişmiş bölgesidir ve başkenti Novi
Sad’tır. Varışımıza takiben turumuza başlıyoruz. Burada yapacağımız yürüyüş turu sırasında
Özgürlük Meydanı, Halk Tiyatrosu, Tuna Sokağı ve Sahili, Svetozar Miletiç Heykeli, Katolik
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Katedrali, Ortodoks Aya Yorgi Katedrali, Aya Nikola Kilisesi ve Sinagog panaromik olarak
(https://www.setur.com.tr)
görülecek yerler arasındadır.
Tito’nun mezarı & Zemun & Tekne turu - Kişi başı 65 Euro
Bu turumuzda ilk olarak 2.Yugoslavya’nın kurucusu Hırvat asıllı, Maraşel Tito’nun anıt
mezarını ziyaret edeceğiz. 13 Ocak 1953'te Yugoslavya Devlet Başkanlığına seçilen ve
Yugoslavya'yı Sosyalist Federal Cumhuriyet haline getiren, 1974 yılında ömür boyu devlet
başkanlığına getirilen ve 1980 yılında ölen Tito’nun mezarını ziyaret ediyoruz. Ardından
Zemun'a gidiyoruz. Zemun’da Avusturya-Macaristan dönemine ait köşkler, çarşı,
meyhaneler sokağı, eski tiyatro, zemun parkı, görüyoruz. Sahilde kısa bir fotoğraf
molasının ardından teknemize geçiyoruz. Tekne turunda Sava nehri ve Tuna nehrinin
birleştiği noktadan başlayıp, tüm Belgrad’ı panoramik olarak görüyoruz. Yaklaşık bir saat
süren tekne turunun ardından nehir kenarında kurulmuş yüzen restoranda öğle yemeğimizi
alıyoruz.
***TURLARIMIZ EN AZ 15 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞİR, ASGARİ SAYININ
ALTINDA KALINMASI DURUMUNDA FİYATLAR GÜNCEL MALİYETLER BAZ ALINARAK
KATILIMCI SAYISINA GÖRE YENİDEN HESAPLANIR.

Belgrad(3) 19-22 Ocak / Türk Hava Yolları
Ç

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

368,00 EUR

368,00 EUR

478,00 EUR

198,00 EUR

358,00 EUR

Tar h
19.01.2019
22.01.2019

Belgrad(3) 20-23 N san / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h

https://www.setur.com.tr/belgrad-turu

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
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Tar h
20.04.2019
23.04.2019

Ç (https://www.setur.com.tr)
K ş l k Oda Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 11 yaş

468,00 EUR

578,00 EUR

198,00 EUR

448,00 EUR

468,00 EUR

Belgrad(3) 04-07 Haz ran / Türk Havayolları
Ç
Tar h
04.06.2019
07.06.2019

https://www.setur.com.tr/belgrad-turu

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

398,00 EUR

398,00 EUR

498,00 EUR

198,00 EUR

388,00 EUR
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