
Belgrad - Sofya  Turu
22 Nisan ve 15 Mayıs Hareket

3 Gece 4 Gün / Yeşil pasaporta vizesiz

1. GÜN / İSTANBUL - SOFYA - BELGRAD 
20:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi Otaparkı, Saat 20:45 Beşiktaş Yıldız Cami Önü, Saat 21:15 İncirli Ömür 
Plaza Önü hareketle Çorlu – Edirne - Kapıkule karayolu takip edilerek Kapıkule sınır kapısına varış. Pasaport
ve gümrük işlemlerini takiben haskovo - Plovdiv - Sofya karayolu takip Belgrad'a doğru yolculuğumuz 
devam ediyor.

2. GÜN / BELGRAD 
Sabah vereceğimiz extra kahvaltı molamızın ardından Öğlen saatlerinde Belgrad'a varış. Avrupa'nın en eski
kentlerinden biri olan Belgrad'da  varışımıza müteakip, Türk döneminin muhteşem oyma tavanları ile süslü
Eski Saray, Bin yıl anıtı, Sava Nehri'nin Tuna'ya katıldığı noktada Fatih Sultan Mehmet'in uğruna yaralandığı
ama fethinin Kanuni Sultan Süleyman'a nasip olduğu Osmanlı donanmasının ikmal merkezlerinden Belgard
Kalesi, Kale Meydanı, Taş Meydan, Askeri Müze, Şehit Ali Paşa'nın türbesi, Bayraklı Camii, Semendre Kalesi
görülecek yerler arasındadır. Gezilerimizi tamamladıktan sonra otelimize varış ve konaklama.

3. GÜN / BELGRAD 
Sabah kahvaltısının ardından alışveriş için serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz ile ekstra Karlofça - Novi 
Sad ve Zemun Tİtonun Mezarı turuna katılabilirler. Bu turumuzda Sırbistan'ın Voyvodina eyaletini ziyaret 
edeceğiz. Voyvodina, Sırbistan'ın en kuzey sınırında yer almakta olup, ekonomik olarak Sırbistan'ın en 
gelişmiş bölgesidir. Turumuzda ilk olarak Sremski Karlovci (Karlofça) kasabasına uğruyoruz. Geçmişi M.Ö. 
7000 yılına kadar dayanan kasaba tarihte her zaman önemli bir yer edinmiştir. İlk Sırp ortaokulu ve 
yüksekokulu burada kurulmuş, 1922'ye kadar da 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 cafelerin tadını çıkarabilirsiniz. Bu turumuzun ardından Belgrad'tan 
bağımsız olarak gelişen farklı mimarisi ile Zemun  ilçesini ziyaret ediyoruz. Milenium Kulesi ve Gardoş 
(Gardoš) bölgesini ziyaret ettikten sonra 
Sosyalist Yugoslavya'nın kurucusu Josip Broz Tito'nun mezarının ziyaret ediyor ve otelimize dönüyoruz.
Karlofça-Novi Sad  - Zemun Turu  :  50 €  ( Min. 25 Kişi)

4. Gün / BELGRAD - SOFYA 
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası hareket ile Sofya'ya varış ve panaromik şehir turu; St. Nedelya kilisesi,
Rotonda Kilisesi, Rus Kilise'si, Aya Sofya Kilise'si, Aleksander Nevski Katedrali  Başbakanlık, Parlamento, 
Sofya Üniversitesi, NDK Ulusal Kültür Sarayı görülecek yerler arasındadır. Şehir turu sonrası serbest zaman 
akşam konaklama otelimizde. 

5. GÜN / SOFYA - PLOVDİV - İSTANBUL 
Sabah otelde alınan kahvaltı sonrası Plovdiv'e hareket ediyoruz ve panaromik şehir turu;  Bizans, Yunan ve 
Osmanlı devletlerinin bıraktığı izleri, şehrin alışveriş merkezlerini, koruma altındaki eski şehri ve antik 
tiyatroyu görme olanağımız olacak. 
Plovdiv hakkında genel bilgi; Şehrin en hareketli alışveriş ve eğlence merkezi olan Batenberg Caddesi 
gezilecek. Cuma Camii ziyareti ve Plovdiv müslümanlarının yaşam tarzı. Sveta Bogoroditsa Kilisesi ziyareti. 
Balaban evi. Nikola Nedkoviç Evi. Zlatio Boyaciev Evi. Hindilyan Evi. Antik Tiyatro ve Eski  Plovdiv görülecek 
yerler arasındadır. Şehir turumuzu tamamladıktan Plovdiv – Haskovo karayolu takip edilerek Kapıkule sınır 
kapsınına yolculuk. Pasaport ve gümrük işlemleri sonrası Edirne-Çorlu karayolu takip edilerek akşam 
saatlerinde İstanbul'a varış, gezimizin sonu ve misafirlerimizin alındıkları noktalara bırakılması.

                                  



FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ
• Lüx Otobüsler ile gidiş dönüş ulaşım & Programda yazılı tüm şehir turları
• Belgrad Tulip İnn Otel, Design One Otel vb. 2 gece oda kahvaltı Konaklama
• Sofya  Ramada Otel'de 1 gece oda kahvaltı  konaklama.

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN HİZMETLERİMİZ    
• Yurt dışı çıkış harcı 15 TL 
• Seyahat sigortası 15 € , 65 yaş üstü 20 € alınmaktadır.                                                                                
• Rehberlik , konaklama vergileri , sınır geçiş ücretleri : 60 € 
• Ekstra turlar ve kişisel harcamalar & Müze ve ören yerleri giriş ücretleri
• Bulgaristan veya Schengen Vize Ücreti : 110 € (Bulgar Vizesi için yolcu pasaportunun tur hareket 

tarihinden 10 gün önce acenteye teslim edilmesi gerekmektedir.) Bulgar Vizesi için fonu beyaz 2 
adet biometrik fotoğraf ve banka hesap cüzdanı fotokopisi gerekmektedir.

Diğer Detaylar;
 

Turu satın alan misafirlerimiz rehberlik hizmetleri, ara transferler için kişi başı 60 € ve zorunlu seyahat 
sigortası için 15 €,  ödemekle yükümlüdür. Bu ücretler kayıt esnasında acenteye ödenecek olup 
zorunludur.
Fiyat iki kişilik oda da kişi başıdır.
Fırsat kodunu alan misafirlerimizin kodlarını satın aldıkları tarih den 4 gün içinde  rezervasyon yaptırmaları 
gerekmektedir.
Acente rehberi  içerik aynı kalmak şartı ile,gerekli gördüğü hallerde misafirlerimizin tur programından 
daha çok verim alabilmesi için gezilecek yerlerin güzergahında ve saatlerinde değişiklik yapabilir.
Tek kişi farkı 200 TL olup acenteye ödenir.
 3-12 yaş çocuk 350 TL + zorunlu hizmetler şeklindedir, acenteye ödenir (60 €+15 €  ) 

www.tatilicinvariz.com,  Turlarımız 5948 nolu HTO Türsab belgesi ile organize edilmektedir

                                  

http://www.tatilicinvariz.com/

