
Sonbahar Dönemi BELGRAD
( Vizesiz )

Pegasus Havayolları tarifeli seferi ile 
 08, 15, 22, 29 Eylül & 06, 13, 20, 27 Ekim 2017 Hareket... 2 Gece 

TÜM TÜRKİYE’DEN ve KIBRIS’TAN İÇ HAT BAĞLANTI İMKANI!***

1.Gün İSTANBUL - BELGRAD
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış hatlar gidiş Terminalinde buluşma. Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerini takiben Pegasus Havayollarının
PC 373 sefer sayılı uçuşu ile saat 15.10’da Belgrad`a hareket, yerel saat ile 15.55`de Belgrad`a varış. Pasaport, bagaj ve gümrük
işlemlerinin  ardından  özel  otobüslerimizle   birlikte  panoramik  Belgrad  turumuza  başlıyoruz.  Panoramik  Belgrad  şehir  turumuz
sırasında Kale Meydanı,  Askeri Müze,  İstanbul Kapı, Saat Kulesi,  Damat Ali Paşa Türbesi,  Zindan Kapı, Leopoldov Kapı,  Sokullu
Mehmet Paşa Çeşmesi, Stefan Lazerevic Anıtı, Nebojsa Kulesi, Saborna Kilisesi, Cumhuriyet Meydanı, Terazi Meydanı ve Taş Meydan
görülecek  yerler  arasındadır.  Turumuzun  bitimi  ile  birlikte  otelimize  transfer.  Akşam  dileyen  misafirlerimiz  ekstra  olarak
düzenlenecek  olan  Sırp  Müziği  ve  Akşam  Yemeği turumuza  katılabilirler.  (45  Euro)  Tur  bitimi  otelinize  transfer,  geceleme
otelimizde.

2.Gün BELGRAD
Sabah otelimizde alınacak kahvaltı sonrasında serbest zaman.  Arzu eden misafirleriz ekstra olarak düzenlenecek olan yarım günlük
Nikola Tesla Müzesi & Tito’nun Mozolesi & Avala Kulesi & Millenium Tower & Zemun Turu katılabilirler (55 Euro).  Alternatif
akımın  mucidi, Thomas Edison ile anlaşmazlığı ile bilinen, 26 ülkede 600’den fazla patenti bulunan Nikola Tesla Müzesi , 160.000
orijinal belge ile 5700 adet ünlü mucidin kişisel eşyaları sergilenmekte ve bu müzede elinize alacağınız florasanı hiçbir bağlantı
olmadan yakabileceğiniz eşsiz deneyimi yaşayabileceksiniz. Sonrasında Balkanların en yüksek kulesi olarak bilinen  telekominikasyon
ve gözlem kulesi olan Avala Kulesi’ni ziyaret ediyoruz.  Çiçekler evi olarak bilinen Tito’nun Mozolesi ve Yugoslav Tarih Müzesi’ni
gördükten sonra; Gardos Tepesi’nde bulunan ve Gardos Kulesi olarak da anılan Millenium Tower’ı ziyaret ediyoruz.  Ardından şehrin
fethi  sırasında büyük önem teşkil  eden bir  bölge olan ve Belgrad’ı  en güzel  şekilde fotoğraflayabileceğiniz  Zemun’a gidiyoruz.
Zemun; Belgrad içerisinde ayrı bir şehir havasına sahip, Tuna Nehri boyunca uzanan evleri, tarihi yapıları, parkları, bahçeleri ile bizleri
eşsiz bir manzaraya ortak ediyor. Öğleden sonra alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. Geceleme otelinizde.

3.Gün BELGRAD – İSTANBUL
Sabah otelimizde alınacak kahvaltı  sonrası  otelden çıkış  işlemlerimizi  tamamlıyoruz  Rehberimizin  belirteceği  saatte  otelimizden
hareket ile Belgrad ’havalimanına transfer. Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından, Pegasus Havayollarının PC 372 sefer sayılı
uçuşu ile saat 11.10`da  İstanbul’a hareket, yerel saat ile 13:50`da Sabiha Gökçen Havalimanına varış. Turumuzun ve servislerimizin
sonu. 

İstanbul Hareket –  22, 29 Eylül & 06, 13, 20, 27 Ekim 2017

OTELLER
2 ve 3 Kişilik

Oda / Kişi başı
Tek Kişilik
Oda Farkı

3 – 12 Yaş
Çocuk

0 – 2 Yaş
Çocuk

3*  Tulip Inn Hotel vb. 
(Yarı Merkezi) * 100 Euro 229 Euro 150 Euro

4*  Prag Hotel vb. 
(Merkezi)

* 100 Euro 249 Euro 150 Euro

5*  Hyatt Regency vb. 
(Merkezi)

* 130 Euro 299 Euro 150 Euro

İstanbul Hareket –  08, 15 Eylül 2017



OTELLER
2 ve 3 Kişilik

Oda / Kişi başı
Tek Kişilik
Oda Farkı

3 – 12 Yaş
Çocuk

0 – 2 Yaş
Çocuk

3*  Tulip Inn Hotel vb. 
(Yarı Merkezi)

* 100 Euro 249 Euro 150 Euro

4*  Prag Hotel vb. 
(Merkezi)

* 130 Euro 299 Euro 150 Euro

5*  Hyatt Regency vb. 
(Merkezi)

* 130 Euro 349 Euro 150 Euro

Tüm Türkiye İç Hat Bağlantı Dahil ** - 22, 29 Eylül 
& 06, 13, 20, 27 Ekim 2017

OTELLER
2 ve 3 Kişilik

Oda / Kişi başı
Tek Kişilik
Oda Farkı

3 – 12 Yaş
Çocuk

0 – 2 Yaş
Çocuk

3*  Tulip Inn Hotel vb. 
(Yarı Merkezi)

* 100 Euro 309 Euro 150 Euro

4*  Prag Hotel vb. 
(Merkezi)

* 100 Euro 329 Euro 150 Euro

5*  Hyatt Regency vb. 
(Merkezi)

* 130 Euro 379 Euro 150 Euro

Tüm Türkiye İç Hat Bağlantı Dahil ** -   08, 15 Eylül 2017

OTELLER
2 ve 3 Kişilik

Oda / Kişi başı
Tek Kişilik
Oda Farkı

3 – 12 Yaş
Çocuk

0 – 2 Yaş
Çocuk

*

3*  Tulip Inn Hotel vb. 
(Yarı Merkezi)

* 100 Euro 329 Euro 150 Euro

4*  Prag Hotel vb. 
(Merkezi)

* 130 Euro 379 Euro 150 Euro

5*  Hyatt Regency vb. 
(Merkezi)

* 130 Euro 429 Euro 150 Euro

BAĞLANTI VEREN ŞEHİRLER:
ANKARA, ADANA, ANTALYA, ALANYA, BALIKESİR, BODRUM, DALAMAN, DENİZLİ, GAZİANTEP, HATAY, İZMİR,
KAYSERİ, KONYA, ORDU, SAMSUN, TRABZON, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, ERCİNZAN, ERZURUM, ŞANLIURFA, VAN, 
MALATYA

FİYATLARA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ :
  Pegasus Hava Yolları ile İstanbul (SAW) – Belgrad – İstanbul (SAW)  parkurunda uçak bileti 
  Belgrad`da 2 gece seçilen kategori otelde oda kahvaltı konaklama 
   Havalimanı vergileri ve servisleri bedeli
   Belgrad panoramik şehir turları 
   Alan-Otel-Alan transferleri ve şehirlerarası otobüs transferleri
   Acenta profesyonel rehberlik hizmetleri 
   TURSAB Mesleki sorumluluk sigortası

FİYATLARA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ: 



  Yurtdışı çıkış vergisi, 15TL (Seyahat tarihinden önce ilgili bankalara ödeme yapılması ve dekontun seyahat sırasında yanınızda 
bulundurulması tavsiye edilir.)
  Tüm kişisel harcamalar, 
  Rehber tarafından organize edilen  ekstra turlar
  Programda belirtilmeyen tüm gezi ve turlar  
  Öğle ve akşam yemekleri,
  Müze, ören yeri vb. giriş ücretleri
  Şoför Bahşişi
  Otel konaklama vergisi

Vize Bilgisi : 
Bu tura katılım için Türk pasaportlu yolculara vize uygulaması bulunmamaktadır.  Min 6 ay Geçerli pasaportlarının bulunması 
gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR & UYARILAR
***Tur Programımız minumum 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.  Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, 
son iptal bildirim tarihi tur kakışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen tur acenta tarafından 
bildirilecektir.
***Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli bulunduğu 
durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce acenta tarafından bildirilecektir.

***Fuar, kongre, konser,  etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’ lerden fazla mesafede 
kullanılabilir. Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce acenta tarafından bilgi verilecektir.
*** 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart 
yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar. Açma-kapama ve coach
bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için Tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda 
yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş
grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.
***Tur programında dahil olan hizmetlerden Otelde alınan Kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne uygun olarak 
ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir mönü ile 
sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.

***Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin  genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber 
anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, 
programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından 
gezilmesine,  girilmesine izin verilmeyen veya her hangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği 
takdirde, veya hava şartları nedeniyle turun yapılması imkansız hale geldiği durumlarda bahse konu turların 
yapılamamasından acenta sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda  imkanlar 
dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.
***Ekstra turlar , servis aldığımız yerel acenta tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli sayı 
sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamaktadır veya ekstra gezi fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına göre 
değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerde ki  müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma 
durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.
***Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında düzenlenen ekstra turlara katılmak 
istemeyen yolcular, yol üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde beklemeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu yolcular ekstra 
tur başlamadan yol üstü dinlenme tesisine bırakılıp, turun tamamlanması ardından bırakıldıkları noktadan alınırlar.
*** Acenta, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda 
rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler değişebilir. Acenta, bu değişiklikleri en kısa sürede 
bildirmekle yükümlüdür. Yolcu saat değişme riskini kabul ederek geziyi satın almıştır. 0-2 yaş arası çocuklar alan vergisi ve 
alan hizmetleri bedeli ödemezler.


